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WPROWADZENIE

Sieć polsko-niemieckich powiązań z roku na rok jest coraz ściślejsza: staty-

styki wymiany handlowej rosną, zwiększa się liczba inwestorów niemiec-

kich w Polsce i polskich w Niemczech, organizacje pozarządowe realizują 

kolejne wspólne projekty, a miasta i gminy nawet w czasach pandemii 

pozostają w kontakcie i wymieniają doświadczenia. Jako Polacy i Niemcy 

mamy w związku z tym coraz więcej okazji do bezpośredniej współpracy 

i wzajemnego poznawania się, ale nie oznacza to, że rozumiemy się i podob-

nie interpretujemy otaczającą nas rzeczywistość. Praktycy i analitycy zaj-

mujący się relacjami polsko-niemieckimi od lat zauważają jednak, że mimo 

niewątpliwych sukcesów stosunki te wciąż obarczone są poważnymi wy-

zwaniami, które szczególnie widoczne są w obszarze szeroko pojętej ko-

munikacji1, w rezultacie zaś rzutują negatywnie na całą współpracę. Pewne 

wzorce są stale powielane i przez to społecznie stabilizowane, a nawet, 

w sytuacjach krytycznych, wzmacniane. Mimo upływu lat od momentu, 

kiedy wolna Polska i zjednoczone Niemcy mogły na nowo autonomicznie 

zacząć kształtować wzajemne relacje, pewne formy i treści komunikacji 

ze sobą i o sobie oraz wzajemnego postrzegania pozostają, jak się wydaje, 

niezmienne. Można odnieść wrażenie, że jesteśmy – Polacy i Niemcy – za-

mknięci w pewnych ramach, które uniemożliwiają nam spojrzenie na sąsied-

nie społeczeństwo i jego kraj w inny – szerszy, pełniejszy – sposób. Odbija 

się to wprost na komunikacji i odwrotnie – komunikacja ta wpływa na wza-

jemny wizerunek. Ramy te jednocześnie nie zawsze są identyczne dla całej 

grupy Polaków czy Niemców, co powoduje dodatkowo konflikty wewnątrz 

tych społeczeństw w odniesieniu do zrozumienia narodu sąsiada.

Można powiedzieć, że ta obserwacja towarzyszy nam – Polakom i Niem-

com, praktykom i analitykom polsko-niemieckich relacji – od lat2. Wiele 

1	 Kiedy	w	publikacji	powołujemy	się	na	tezy,	twierdzenia	czy	pytania	ekspertów	relacji	polsko-nie-
mieckich,	odnosimy	się	zarówno	do	funkcjonujących	w	tym	świecie	założeń,	które	jako	uczestnicy	
polsko-niemieckich	debat	oraz	procesów	znamy	i	obserwujemy,	jak	i	do	kilkudziesięciu	wywiadów	
pogłębionych	i	rozmów	z	przedstawicielami	świata	polityki,	dyplomacji,	mediów,	organizacji	i	insty-
tucji	zaangażowanych	w	relacje	polsko-niemieckie	–	kształtujących	lub	obserwujących	komunika-
cję	polsko-niemiecką	–	przeprowadzonych	w	ramach	projektu	w	obu	krajach.	Zadbaliśmy	przy	tym	
o	zróżnicowanie	polityczne	i	zawodowe	rozmówców.	Tezy	prezentowane	przez	respondentów	zostały	
przedstawione	w	publikacji	otwierającej	projekt:	Czachur,	Loew,	Łada	2020.
2	 Por.	Wrzesiński	1992.
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napisano już o wzajemnej komunikacji. Nadal jednak dochodzi do tych 

samych nieporozumień, a wzajemne relacje przez to cierpią. Stąd zrodziła 

się potrzeba, by przyjrzeć się polsko-niemieckiej komunikacji z wielu per-

spektyw, poszukać nowych sposobów jej opisania i wytłumaczenia, aby 

znaleźć sposoby na jej poprawę. Odpowiedzią na tę potrzebę jest projekt 

badawczy „Aktorzy, obszary, sposoby – komunikacja polsko-niemiecka: 

ze sobą i o sobie”, realizowany przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich 

w Darmstadt (Deutsches Polen-Institut) oraz Instytut Spraw Publicznych 

w Warszawie dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. 

Poszukujemy odpowiedzi na pytanie nie tylko o to, jak Polacy i Niemcy 

komunikują o sobie, ale przede wszystkim o to, jak komunikują ze sobą 

w różnych przestrzeniach oraz jaki ma to wpływ na wzajemne postrzega-

nie się – i odwrotnie: jak postrzeganie warunkuje komunikację. Staramy 

się wyjaśnić między innymi:

	X Co warunkuje polsko-niemiecką komunikację?

	X Kto, gdzie i jak inicjuje tematy komunikacji polsko-niemieckiej?

	X Jak komunikacja wpływa na wzajemny wizerunek obu społe-

czeństw?

	X Z czego wynikają główne problemy w komunikacji na płaszczyźnie 

treści i (lub) stylu?

	X Czy komunikacja między wymienionymi aktorami – za pomocą róż-

nych narzędzi i przez lata – się różni?

Szukając odpowiedzi na te pytania, w projekcie zastosowano wiele 

metod badawczych. Wywiady z ekspertami z Polski i Niemiec pozwoliły 

sformułować tezę, że komunikację polsko-niemiecką można określić jako 

poddaną dynamikom (nie)równowagi3. Opis narzędzi dyplomacji publicz-

nej pozwolił stwierdzić, jak kształtowany jest przekaz o własnym kraju 

przez jego elity polityczne. Analizując przemówienia polityków i materiały 

prasowe publikowane wokół kolejnych rocznic napaści Niemiec na Polskę 

1 września 1939 roku, wskazano z kolei, jak Polacy i Niemcy upamiętniają 

jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń ze wspólnej historii4. Dzięki serii 

»Barometr Polska – Niemcy« zbadano z kolei w ramach projektu wpływ 

posiadanego doświadczenia oraz korzystania z różnych źródeł informa-

cji na postrzeganie kraju sąsiada5. Osobno opisano przy tym najmłodszą 

3	 Czachur,	Loew,	Łada	2020.
4	 Czachur,	Loew	2022.
5	 Kucharczyk,	Łada	2020.
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grupę dorosłych Polaków i Niemców6, którzy w najbliższych latach zaczną 

kształtować polsko-niemiecką rzeczywistość społeczno-polityczną. Wyniki 

tych badań częściowo potwierdzają hipotezę, że jedną z przyczyn wspo-

mnianych wyzwań jest bagaż tragicznej przeszłości, przez którą postrzega 

się sąsiada. Mimo dziesięcioleci od zakończenia drugiej wojny światowej 

co trzecie skojarzenie Polaka z Niemcami ma związek z wojną i okupacją7. 

Odsetki te zmieniały się przez ostatnie dwadzieścia lat (odkąd prowadzone 

są badania z tego cyklu), ale nadal pozostają na wysokim poziomie. Niemcy 

z kolei rzadziej niż dwa dziesięciolecia temu dostrzegają w Polsce zacofa-

nie i rezerwuar taniej, lecz niejednokrotnie zagrażającej niemieckiemu pra-

cownikowi, siły roboczej, ale i ten obraz podświadomie może pokutować 

w niemieckim podejściu do Polski. Ta, choć coraz częściej rysuje się w nie-

mieckich skojarzeniach jako kraj dynamicznie się rozwijający, u znacznej 

grupy nadal jest państwem nieznanym, a jego obraz trudno jednoznacznie 

określić. Ponownie daje o sobie tutaj znać tło historyczne, kiedy Niemcy nie 

interesowali się wschodnim sąsiadem, często im podległym. Jednocześnie 

w tym samym 2020 roku badani Polacy i Niemcy w sondażach stwierdzają 

w większości, że wspólna przeszłość pozostaje ważna, ale we wzajemnych 

relacjach należy kierować uwagę na teraźniejszość i przyszłość8.

Kolejnym faktorem wpływającym na posiadany i prezentowany wza-

jemny wizerunek jest korzystanie z konkretnych źródeł wiedzy o kraju 

sąsiada9. Seria »Barometr Polska – Niemcy« pozwala ustalić, czy wysokie 

liczby świadczące o wzajemnych kontaktach Polaków i Niemców (wyjaz-

dy turystyczne, wspólne projekty zawodowe i społeczne, wymiany szkol-

ne, wzajemne inwestycje – aby wymienić tylko przykładowe) rzeczywi-

ście przekładają się na wiedzę o drugim kraju i jego mieszkańcach. Jak 

pokazały wyniki, kontakty osobiste mają wprawdzie pewne znaczenie, 

jednak wskazywane są przez maksymalnie 30% badanych10. Wyższe odset-

ki odpowiedzi otrzymują media. Według danych z 2020 roku na telewizję 

6	 Łada-Konefał	2022.
7	 Kucharczyk,	Łada	2020:	32.
8	 Kucharczyk,	Łada	2020:	10.
9	 Seria	»Barometr	Polska	–	Niemcy«	regularnie	analizuje	także	zależność	między	takimi	cechami	
społeczno-demograficznymi	i	ich	wpływem	na	wzajemne	postrzeganie,	jak:	płeć,	wiek,	poziom	edu-
kacji,	sytuacja	zawodowa	czy	miejsce	zamieszkania.	Jak	pokazują	wyniki,	nie	różnicują	one	w	zde-
cydowanej	większości	wypadków	odpowiedzi	badanych.	Jedynym	powtarzającym	się	czynnikiem	
różnicującym	odpowiedzi	po	stronie	niemieckiej	jest	zamieszkiwanie	na	terenie	wschodnich	lub	
zachodnich	Niemiec	–	osoby	ze	wschodnich	Niemiec	mają	obecnie	lepszy	obraz	Polski	i	Polaków.
10	 Kucharczyk,	Łada	2020:	20–21.
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wskazuje 30% Polaków i 48% Niemców, a na prasę odpowiednio 24% i 35%. 

W ciągu dwudziestu lat przeprowadzania wspomnianych badań odsetki 

ulegały zmianom: na początku XXI wieku wynosiły w Polsce 65% dla te-

lewizji i 59% dla prasy, w Niemczech – 49% i 55%11. Jednocześnie te same 

badania pokazują, że w Polsce obecnie na obraz kraju sąsiada wpływa 

także fakt, jakie media się śledzi – czy są to stacje telewizji publicznej, 

czy prywatnej, prasa centrowa i lewicowa, czy prawicowa. Warto rów-

nież pamiętać, że informacje pochodzące z innych, teoretycznie bezpo-

średnich źródeł, pośrednio mają swój początek w mediach. Stąd szukając 

odpowiedzi na pytanie o to, jak i dlaczego Polacy i Niemcy komunikują, 

postanowiliśmy skupić się na mediach jako istotnym źródle wzajemnej 

wiedzy12. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że przekaz mediów jest, jak 

wspomniano, jedynie jednym z wielu elementów wpływających na spo-

sób postrzegania kraju, stąd wskazujemy na związek (koincydencję) mię-

dzy przekazem a sposobem postrzegania, ale nie zakładamy, że wpływ 

mediów na wzajemny obraz jest całkowity. W celu koniecznego ograni-

czenia zakresu badań skupiliśmy się na gazetach i czasopismach oraz 

na latach 2000–2019.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki takich szeroko zakrojonych 

badań prasy i skupia się na wspomnianych w tytule ramach polsko-nie-

mieckiej komunikacji. Podejście to – zbadanie komunikacji przy użyciu 

analizy ram – pozwala szukać odpowiedzi na pytania w nowy sposób, 

dotychczas niestosowany w takim zakresie w obszarze badań nad komu-

nikacją polsko-niemiecką. Jednocześnie prezentowana książka nie jest 

ściśle pojętą pracą naukową, lecz wykorzystuje dorobek nauki i naukową 

metodologię do wskazania pewnych tendencji szerokim grupom zaan-

gażowanym w budowanie relacji polsko-niemieckich: politykom i ich do-

radcom, ekspertom, dziennikarzom, dyplomatom i osobom udzielającym 

się na polu społecznym. Ograniczono zatem w niej część metodologiczną 

i skupiono się na omówieniu wniosków z badań empirycznych, wskazując 

na różnice i podobieństwa w postrzeganiu niektórych zjawisk i faktów, 

oraz na sformułowaniu wniosków, które mogą posłużyć instytucjom 

zaangażowanym w prowadzenie polsko-niemieckiej komunikacji jako 

wskazówki i sugestie. Prowadząc dialog czy pisząc o drugim kraju, warto 

bowiem dostrzegać, w jakich ramach funkcjonujemy, przez jakie ramy 

11	 Kucharczyk,	Łada	2020:	23–24.
12	 Wpływ	pobytu	w	kraju	sąsiada	na	jego	obraz	badany	jest	także	regularnie	w	serii	»Barometr	
Polska	–	Niemcy«.
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się postrzegamy i o sobie myślimy. Ufamy, że myśli zawarte w niniejszej 

publikacji stanowić będą inspirację dla praktyków i analityków, jak być 

świadomym ram, które nas ograniczają, i jak z nich wychodzić.

W pracy nad książką korzystaliśmy z rad i wskazówek prof. dr. hab. 

Waldemara Czachura oraz recenzentek tomu, dr hab. Agnieszki Szymań-

skiej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Beaty Ociepki, jak 

i prof. dr. hab. Petera Olivera Loewa, którym w tym miejscu chcielibyśmy 

podziękować za cenne uwagi, poświęcony nam czas, wysiłek i życzliwość.





ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE

Niniejsze opracowanie opiera się na analizie komunikacji polsko-niemiec-

kiej z perspektywy ramowania (framing). Koncentruje się na analizie me-

diów, co stanowi dotąd niestosowane podejście wśród licznych innych ba-

dań tej komunikacji. Koncepcja ram wywodzi się z teorii konstruktywizmu 

i kognitywizmu, tym samym zakłada społeczne konstruowanie rzeczywi-

stości przez język13 lub – mówiąc precyzyjniej – przez ramy, które mogą być 

aktywowane i utrwalane w języku. Także nasza wiedza o świecie, opierająca 

się na doniesieniach medialnych, jest strukturyzowana za pomocą ram, aby 

ująć często abstrakcyjne idee i koncepcje będące przedmiotem doniesień 

w ogólnie zrozumiałą formę lub »przetłumaczyć« je na ogólnie zrozumiały 

język. Ramy zatem porządkują to, co wiemy i co możemy powiedzieć o da-

nym zagadnieniu. Ponadto ramy definiuje się jako »punkty odniesienia« 

kontekstualizujące wycinki rzeczywistości14.

Ramy te to oczywiście »ogólnie sporne koncepcje« (essentially conte-

sted concepts)15, wymykające się powszechnie obowiązującej i wiążącej 

definicji. Na potrzeby niniejszego opracowania poprzestajemy na prag-

matycznych definicjach terminów, które są właściwe dla dokonywanych 

przez nas analiz. Naszym celem nie jest zaś wniesienie wkładu w samą 

debatę terminologiczną ani teoretyczną, jaką można odnaleźć w bada-

niach nad komunikacją i mediami16. Celem identyfikacji ram jest wyciąg-

nięcie wniosków dla komunikacji polsko-niemieckiej17. Stosujemy prag-

matyczne podejście do analizy ramowania, które w głównej mierze opiera 

się na koncepcjach George’a Lakoffa i Elisabeth Wehling, wywodzących 

się z kognitywistyki18. W pierwszym rzędzie dążymy do wypracowania 

13	 Berger,	Luckmann	1991.
14	 Oswald	2019:	3.
15	 Gallie	1956:	167–198.
16	 Dahinden	2006.
17	 O	analizie	ram	w	polskich	badaniach	–	por.	Czachur	2020;	Czyżewski	2011:	31–47;	Franczak	
2014:	135–156;	Franczak	2017:	145–173;	Wasilewski	2019:	91–109.
18	 Por.	Lakoff,	Johnson	2018;	Lakoff	2004;	Lakoff,	Wehling	2009;	Wehling	2017.	Jednocześnie	
mamy	świadomość	niekiedy	(nadmiernie)	krytycznej	recepcji,	zwłaszcza	w	odniesieniu	do	Elisabeth	
Wehling,	w	świecie	akademickim.	Pojawiły	się	również	recenzje	Politisches Framing,	zwłaszcza	au-
torstwa	politologów,	w	których	podkreślano	także	korzystne	aspekty	tej	książki,	nie	szczędząc	jednak	
krytyki	(por.	na	przykład	Techau	2016:	139–141).	W	niniejszym	opracowaniu	odnosimy	się	wyłącznie	
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koncepcji ramowania przydatnej dla nauk politycznych i nauk o komuni-

kacji19. Pod pojęciem »komunikacja polsko-niemiecka« rozumiemy w na-

szym projekcie badawczym całość i jednocześnie różnorodność trans-

granicznych praktyk komunikacyjnych, aktywowanych zarówno wtedy, 

kiedy Polacy i Niemcy komunikują się ze sobą bezpośrednio (face-to-face) 

w różnych sytuacjach życia codziennego oraz za pomocą różnych środ-

ków komunikacji bezpośredniej (na przykład telefon), jak i wtedy, kiedy 

Polacy i Niemcy – jako indywidua, osoby prywatne, a także w określonych 

rolach społeczno-instytucjonalnych – komunikują się ze sobą pośrednio, 

komentując sprawy związane z krajem sąsiada z różnych, specyficznych 

dla swoich dyskursów perspektyw20.

P y t a n i a  b a d a w c z e  i  z a k r e s  c z a s o w y  o b j ę t y  b a d a n i e m

Wychodząc ze wspomnianego we Wprowadzeniu założenia, że to, jak ko-

munikują Polacy i Niemcy, związane jest z ich wzajemnym wizerunkiem, 

a ten z kolei tworzony jest między innymi przez doniesienia medialne 

(będące jednocześnie także elementem wzajemnej komunikacji), zada-

liśmy sobie podstawowe pytanie o to, jaki obraz Polski, Niemiec i rela-

cji polsko-niemieckich kreślony jest w niemieckich i polskich mediach 

drukowanych w dłuższym okresie oraz w jaki sposób – jakimi środkami 

i w jakich (tematycznych) ujęciach – się to odbywa.

W celu uchwycenia pewnych tendencji w komunikacji konieczne było 

ustalenie odpowiednio długiego okresu badawczego, który jednocześnie 

stanowiłby pewną całość. Postanowiliśmy skupić się na latach 2000–2019, 

czyli na okresie od przygotowań do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

aż do współczesności, a jednocześnie na okresie, kiedy funkcjonowanie 

mediów, przez pojawianie się kolejnych tekstów w Internecie, rozwój 

poczty mailowej oraz mediów społecznościowych, było już inne niż w la-

tach dziewięćdziesiątych. Do analiz wybrano ze wspomnianego dwu-

do	pierwszej,	»wartej	przeczytania«	części	książki	Elisabeth	Wehling,	w	której	autorka	przedstawia	
podstawy	analizy	(politycznego)	ramowania.	Krytyka	ta	odnosi	się	przede	wszystkim	do	następujących	
po	niej	rozdziałów	empirycznych,	częściowo	zabarwionych	ideologią	polityczną,	do	których	jednak	
nie	odnosimy	się	w	naszym	opracowaniu.	Ponieważ	niniejsza	praca	nie	jest	kierowana	wyłącznie	do	
odbiorców	akademickich,	ale	także,	a	nawet	przede	wszystkim,	do	decydentów	politycznych,	wydaje	
nam	się	celowe	sięgnięcie	również	do	literatury	publicystycznej,	zwłaszcza	jeśli	ma	być	ona	zaliczana	
do	standardowej	lektury	w	»politycznym	Waszyngtonie«	czy	»Berlinie«.
19	 O	zastosowaniu	analizy	ramowej	w	naukach	politycznych	–	zob.	na	przykład	Oswald	2019.
20	 Czachur,	Loew,	Łada	2020.
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dziestolecia następujące lata – z uwagi na przypadające wtedy istotne 

wydarzenia oraz odstępy mniej więcej pięcioletnie:

	X 2000 – okres przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,

	X 2006 – okres tuż po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czas 

rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, rządy pierwszego rządu 

Angeli Merkel, Polsko-Niemiecki Rok Jubileuszowy (piętnaście lat 

po podpisaniu traktatu polsko-niemieckiego),

	X 2009 – rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Lu-

dowego w Polsce, rok okrągłych rocznic, istotnych dla obu krajów: 

rozpoczęcia drugiej wojny światowej w 1939 roku oraz rozpoczęcia 

przemian demokratycznych w regionie w 1989 roku, rok inauguracji 

Partnerstwa Wschodniego – inicjatywy z dziedziny polityki europej-

skiej, istotnej zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec, w ramach której 

w kolejnych latach podejmowano wspólne działania lub dochodziło 

do wymiany zdań, kryzys finansowy w Unii Europejskiej,

	X 2014 – rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludo-

wego w Polsce, wybór Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady 

Europejskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego, wspólne dzia-

łania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Kijowie,

	X 2016 – rządy Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, Polsko-Niemiecki 

Rok Jubileuszowy (dwadzieścia pięć lat po podpisaniu traktatu pol-

sko-niemieckiego), kryzys migracyjny w Unii Europejskiej,

	X 2019 – badanie obecnej sytuacji.

Takie ograniczenie czasowe okazało się konieczne zwłaszcza przy wy-

borze jednostek wypowiedzi prasowych do badania. W całym projekcie 

spoglądaliśmy jednak na ostatnie dwudziestolecie całościowo, co pozwo-

liło wysnuć wnioski także dotyczące szerszego horyzontu czasowego.

D l a c z e g o  m e d i a  d r u k o w a n e ?

Jak już wspomniano, nowoczesne środki masowego przekazu mają 

ogromne znaczenie dla komunikacji polsko-niemieckiej. W niniejszym 

opracowaniu skupiamy się na polskich i niemieckich mediach drukowa-

nych, które odgrywają tutaj kluczową rolę. To szczególne ukierunkowanie 

wymaga jednak uzasadnienia.

Obecnie powszechnie wiadomo, że nakłady dzienników i tygodników 

spadają. W związku z tym wiele artykułów jest publikowanych również, 

a czasem wyłącznie, na stronach internetowych tradycyjnych mediów 
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drukowanych lub ukazujących się wyłącznie w formie cyfrowej, takich 

jak media internetowe czy blogi, które nie mieszczą się w klasycznym for-

macie gazety czy czasopisma. Jednocześnie to te ostatnie, jako media opi-

niotwórcze i kształtujące opinię publiczną, nadal odgrywają główną rolę 

w komunikacji politycznej, ponieważ decydenci polityczni i ich otoczenie 

odwołują się do nich i wykorzystują je jako główne kanały komunikacji.

Dlatego świadomie wybraliśmy do analizy właśnie tę formę mediów, 

jak nam się wydaje, z ważnych i zrozumiałych powodów. O niektórych 

przyczynach wspominaliśmy już we Wprowadzeniu, gdy przedstawiali-

śmy wpływ mediów na wzajemny wizerunek Polaków i Niemców. Co wię-

cej, z punktu widzenia decydentów politycznych w stosunkach polsko-

-niemieckich, jak wynika z naszego doświadczenia, to właśnie tradycyjne 

media drukowane gwarantują powagę i prestiż komunikacji. Wywiady 

z głównymi decydentami politycznymi lub artykuły autorstwa polityków 

są publikowane w prasie, czasem nawet przed późniejszą publikacją w In-

ternecie. Artykuły prasowe są także linkowane w mediach społecznościo-

wych i w ten sposób rozpowszechniane, a także często cytowane i ko-

mentowane w radiu i telewizji w ramach codziennego »przeglądu prasy«. 

W ten sposób docierają one do jeszcze większej liczby odbiorców i pozo-

stają istotną podstawą debaty politycznej. Mówiąc wprost, o stosunkach 

polsko-niemieckich można by powiedzieć: o ile publikacje internetowe 

można ogólnie zaliczyć do informacji z rodzaju nice to know, o tyle in-

formacje typu need to know można nadal znaleźć w formie drukowanej 

w prasie tradycyjnej.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej wagi telewizji jako 

medium kształtującego wizerunek i źródła wzajemnej wiedzy. Radio i te-

lewizja są jednak często postrzegane jako komplementarne w stosunku 

do tradycyjnych mediów drukowanych, a nie jako alternatywa dla nich. 

Także główne debaty polityczne zawsze znajdują odzwierciedlenie w tra-

dycyjnych mediach drukowanych, niezależnie od tego, czy ich źródłem 

jest radio, czy telewizja21.

21	 Chęć	zanalizowania	programów	telewizyjnych	musiała	ponadto	ustąpić	potrzebie	metodologicznej	
poprawności.	Nie	jest	bowiem	możliwe	zebranie	i	poprawne	wyselekcjonowanie	materiałów	z	różnych	
stacji	telewizyjnych	z	ostatnich	dwudziestu	lat,	gdyż	nie	ma	dostępu	do	tak	dużego	archiwum.	Stacje	
telewizyjne	najprawdopodobniej	dysponują	takimi	archiwami,	nie	udostępniają	ich	jednak	osobom	
z	zewnętrz.	Bazowanie	na	materiałach	dostępnych	online	lub	w	różnych	archiwach,	jak	mediateka	
Deutsches	Polen-Institut,	nie	zapewnia	reprezentatywności	analizowanego	na	tej	podstawie	mate-
riału.	Uznaliśmy	także,	że	większą	wartością	dla	wniosków	z	badań	jest	analiza	dłuższego	okresu.	
Nie	lekceważymy	także	znaczenia	mediów	społecznościowych.	Rolę	tych	mediów	na	przykładzie	
Facebooka	przeanalizowaliśmy	w	osobnym	raporcie	w	ramach	tego	samego	projektu.
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U w a r u n k o w a n i a  k o m u n i k a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i e j :  s p e c y f i k a 
f u n k c j o n o w a n i a  d z i e n n i k a r s t w a  w  P o l s c e  i  w  N i e m c z e c h

W celu lepszego zrozumienia komunikacji polsko-niemieckiej, w tym jej 

części, jaką są przekazy medialne, warto przyjrzeć się różnicom w funkcjo-

nowaniu mediów w obu krajach. Proces powstawania materiałów dzien-

nikarskich jest zależny od wielu czynników, jak subiektywna perspektywa 

autorów, dostęp do informacji, możliwości finansowe redakcji, możliwo-

ści skonfrontowania poglądów22, kultura polityczna danego kraju, stopień 

zainteresowania odbiorców czy ogólna sytuacja na rynku medialnym. 

Nieporozumienia wynikają często z nieznajomości tych elementów i sty-

lów pracy dziennikarzy w kraju sąsiada.

W niniejszym podrozdziale wskazano jedynie wybrane zagadnienia 

z tego obszaru, które pomogą zrozumieć wnioski zaprezentowane w dal-

szych częściach opracowania.

Różnice w korzystaniu z mediów w Polsce i Niemczech wynikają z od-

miennego ukształtowania systemów medialnych i roli, jaką w tych krajach 

odgrywają media drukowane. Niemcy są krajem o dobrze wykształconym 

rynku prasowym. W ujęciu historycznym czytelnictwu i rozwojowi prasy 

masowej sprzyjały takie czynniki jak silna klasa mieszczańska, uprzemy-

słowienie, rozdrobnienie polityczne, pluralizm społeczny, federalizacja, 

reformacja i będące jej skutkiem zróżnicowanie religijne, wysoki poziom 

piśmienności społeczeństwa, partycypacja obywatelska23. Zgodnie z ty-

pologią Daniela C. Hallina i Paola Manciniego niemiecki system medialny 

reprezentuje model demokratycznego korporacjonizmu, który wyróżnia 

się wysokim paralelizmem politycznym w mediach drukowanych. Wią-

że się to z silnym nacechowaniem ideologicznym prasy, wynikającym 

z faktu, że w krajach zaliczanych do tego modelu prasa masowa rozwija-

ła się w formie prasy partyjnej. Drugim czynnikiem mającym znaczenie 

dla naszych badań jest wysoki stopień profesjonalizacji niemieckiego 

dziennikarstwa, który przekłada się na dobrze rozbudowaną świadomość 

posiadania norm etycznych właściwych temu zawodowi i przeświadcze-

nie o służeniu interesowi publicznemu, a także autonomię zawodową, 

co oznacza, że dziennikarze są w niewielkim stopniu podatni na naciski 

ze strony polityków. Ponadto w niemieckim systemie prasowym dosyć 

22	 Hess,	Szymańska	2009:	84.
23	 Ociepka,	Ratajczak	2000:	31.	Hallin;	Mancini	2007:	150–151.
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silną pozycję w zakresie kreowania norm zawodowych pełnią związki za-

wodowe, co powoduje, że mimo wysokiego stopnia paralelizmu politycz-

nego zawód ten jest odporny na instrumentalizację ze strony aktorów 

politycznych24. Cechą charakterystyczną niemieckiego dziennikarstwa 

jest również dążenie do oddzielania informacji od komentarza.

Niemiecki rynek prasy ponadregionalnej25 wyróżnia silny paralelizm 

polityczny, co oznacza powiązanie tytułów partyjnych z partiami politycz-

nymi. Wprawdzie współcześnie gazety nie są własnością partii politycz-

nych i brak jest ściślejszych związków z partiami politycznymi, dzienniki 

i tygodniki wykazują określone i niezmienne w czasie sympatie politycz-

ne. Nie oznacza to, że wszyscy dziennikarze publikujący na ich łamach 

mają identyczne opinie. Bywa, że w dwóch tekstach tego samego wydania 

prezentowane są odmienne zdania dwóch różnych członków redakcji. 

W poniższym zestawieniu wskazane zostały najważniejsze niemieckie 

dzienniki ponadregionalne wraz z nakładem i profilem politycznym.

Tabela	1.	Niemieckie	dzienniki	i	tygodniki	opinii,	ich	profil	polityczny	oraz	liczba	sprzedawanych	egzemplarzy,	
w	tym	nakład	wydań	cyfrowych,	w	2021	roku

Tytuł Profil (sympatie partyjne)
Nakład wydań 

drukowanych

Wydania 

online

DIE WELT dziennik prawicowo-konserwatywny 87 236 15 533

FRANKFURTER  

ALLGEMEINE ZEITUNG

dziennik konserwatywny 210 695 59 170

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG dziennik lewicowo-liberalny 320 991 96 616

TAGESZEITUNG dziennik lewicowy 51 861 22 647

DIE ZEIT tygodnik liberalny 625 427 245 143

DER SPIEGEL tygodnik lewicowo-liberalny 705 586 232 164

Źródło:	Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW).	Dane	pocho-
dzą	z	czwartego	kwartału	2021	roku.

Paralelizm ten jest obecny również w prasie tygodniowej, z liberalnym 

tygodnikiem die zeit i lewicowym tygodnikiem der spiegel – największy-

mi spośród wydań tygodniowych.

Niemiecki system medialny wykazuje cechy właściwe dla dojrzałych, 

skonsolidowanych demokracji, jednakże dziennikarstwo i styl uprawiania 

publicystyki również podlega stopniowym przemianom, wynikającym 

24	 Hallin,	Mancini	2007;	Anderson,	Ward	2010.
25	 W	niemieckim	systemie	prasowym	stosuje	się	podział	dzienników	według	szczebla	rozpowszech-
niania	na	prasę	lokalną,	regionalną	i	ponadregionalną.	Wynika	to	z	federalizacji	kraju	i	silnego	po-
wiązania	tytułów	prasowych	(nawet	ogólnokrajowych)	z	określonymi	regionami.	Por.	Ociepka	2008;	
Stasiak-Jazukiewicz	2013.
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ze zmian technologicznych i ekonomicznych. W badanym przez nas okre-

sie media w Niemczech po 2000 roku zostały dotknięte recesją i redukcją 

zatrudnienia, a nakłady na prasę drukowaną zaczęły systematycznie spa-

dać, ponieważ czytelnicy mediów przenieśli częściowo swoją aktywność 

do Internetu. Zmiany te wpłynęły na pojawienie się zjawiska zwanego 

infotainment (łączenie treści informacyjnych z rozrywkowymi lub poja-

wianie się nowych form dziennikarskich łączących te cechy), a cyfryzacja 

wpłynęła negatywnie na stabilność zatrudnienia dziennikarzy. Dominu-

jącym środkiem przekazu stała się telewizja, wciąż jednak w segmencie 

mediów opiniotwórczych prasa ma znaczny udział jako instrument kształ-

towania agendy publiczności.

Polski system medialny nie został ujęty w klasyfikacji Daniela C. Hal-

lina i Paola Manciniego ze względu na odmienne uwarunkowania histo-

ryczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe, w których się kształtował, 

trudno więc analizować polski rynek mediów pod kątem tej typologii. 

W porównaniu z Niemcami polski system medialny tworzył się w warun-

kach słabszego uprzemysłowienia i niższego poziomu urbanizacji. Dłu-

gi okres zaborów i wypierania polskiej oświaty przełożył się na wyższy 

poziom analfabetyzmu w społeczeństwie zamieszkującym na ziemiach 

polskich, a to z kolei miało konsekwencje w postaci gorzej rozwiniętego 

rynku prasowego. Polska nie jest również krajem federalnym, co powodu-

je, że tradycje prasy lokalnej i regionalnej nie są tak silnie rozwinięte jak 

w Niemczech. W badanym okresie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech 

systematycznie spadało czytelnictwo prasy codziennej, w porównaniu 

jednak z Polską Niemcy mają wciąż lepiej rozwinięty rynek prasowy.

Na kształt współczesnego systemu medialnego w Polsce miał silny 

wpływ okres powojenny i kilka dekad komunizmu, a zwłaszcza cha-

rakterystyczne dla tego reżimu całkowite podporządkowanie mediów 

systemowi politycznemu. Cenzura i nacjonalizacja własności sprawiły, 

że media funkcjonowały jako narzędzia propagandy i ideologizacji poli-

tycznej, a nie jako nośnik informacji czy niezależny aktor debaty publicz-

nej. Po przełomie w 1989 roku system prasowy przeszedł gwałtowne prze-

miany związane z prywatyzacją własności, które doprowadziły do upadku 

wielu czasopism, a także wejścia na rynek podmiotów zagranicznych. 

Obecność zagranicznych wydawnictw doprowadziła do znacznego uno-

wocześnienia prasy drukowanej, jednakże wywołała również dyskusję 

na temat zależności od zagranicznych właścicieli, koncentracji rynku 

w ręku kilku zaledwie podmiotów, a także nadmiernej komercjalizacji, 
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tabloidyzacji i entertainizacji, ograniczenia swobody dyskusji i wolności 

słowa w Polsce wskutek działalności obcego kapitału. Pojawiły się rów-

nież pomysły repolonizacji rynku prasowego, która częściowo została zre-

alizowana po zakończeniu badań na potrzeby niniejszego opracowania26.

O ile niemiecki system medialny wykazuje cechy charakterystyczne 

dla dojrzałej, skonsolidowanej demokracji, o tyle na początku lat dzie-

więćdziesiątych polski system charakteryzowała niestabilność właściwa 

dla systemów medialnych w tranzycji27, a trzydzieści lat po upadku ko-

munizmu system medialny nadal jest podatny na negatywne tendencje 

rynkowe i instrumentalizację ze strony systemu politycznego. Media ule-

gają presji rynku, do której można zaliczyć tabloidyzację i komercjalizację. 

Niestabilności na rynku prasy sprzyja dodatkowo rozwój mediów inter-

netowych i społecznościowych, które konkurują w zakresie dostarczania 

odbiorcom treści.

Badania nad kierunkiem rozwoju polskiego systemu medialnego pro-

wadzone dwadzieścia lat po upadku komunizmu wykazały, że częściowo 

ewoluuje on w stronę zachodnioeuropejskich modeli, ale wyraźnie za-

czyna też wykształcać cechy właściwe postkomunistycznym systemom. 

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć instrumentalizację polityczną 

i ekonomiczną mediów. Media drukowane nie są powiązane z partiami 

politycznym, stąd nie można wskazać paralelizmu politycznego jako ce-

chy szczególnej, ale zawartość mediów odzwierciedla odmienne upodo-

bania właścicieli mediów i praktykowane jest jawne sprzyjanie konser-

watywnym, liberalnym bądź lewicowym wartościom. Wraz z polaryzacją 

sceny politycznej postępuje silna polaryzacja i skonfliktowanie mediów28. 

Drugą ważną cechą polskiego systemu medialnego jest deprofesjonaliza-

cja zawodu dziennikarskiego, wiążąca się nie tyle z brakiem właściwych 

uregulowań prawnych gwarantujących dziennikarzom autonomię, ile 

z postępującą instrumentalizacją i słabą integracją zawodową dzienni-

karzy. Na rynku medialnym dostrzegalna jest silna polaryzacja polityczna, 

a naczelna zasada wyważonego relacjonowania, polegająca na oddziela-

niu opinii od faktów, nie jest powszechnie przestrzegana.

26	 W	2021	roku	kontrolowany	przez	Skarb	Państwa	koncern	paliwowy	Orlen	przejął	Verlagsgruppe	
Passau,	wydawnictwo	specjalizujące	się	w	wydawaniu	prasy	regionalnej.	Transakcja	ta	była	jednym	
z	elementów	zapowiadanej	przez	partię	Prawo	i	Sprawiedliwość	nacjonalizacji	(repolonizacji)	mediów.	
27	 Voltmer	2008:	23–40;	Konarska	2022:	100–101.
28	 Dobek-Ostrowska	2011.
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Tabela	2.	Polskie	dzienniki	i	tygodniki	opinii,	ich	profil	polityczny	oraz	liczba	sprzedawanych	egzemplarzy, 
w	tym	sprzedaż	wydań	cyfrowych,	w	2021	roku

Tytuł Profil (sympatie polityczne)
Nakład wydań 

drukowanych

Wydania 

online

GAZETA WYBORCZA dziennik lewicowo-liberalny 57 703 1681

RZECZPOSPOLITA dziennik konserwatywno-liberalny 23 703 14 131

DZIENNIK GAZETA PRAWNA dziennik o tematyce gospodarczej 17 556 14 184

GOŚĆ NIEDZIELNY tygodnik katolicki konserwatywny 86 799 121

POLITYKA tygodnik lewicowy 72 500 22 023

NEWSWEEK tygodnik liberalny 60 800 12 648

SIECI tygodnik konserwatywny 29 000 6741

DO RZECZY tygodnik konserwatywno-liberalny 23 974 4102

WPROST tygodnik konserwatywny – 38 50029

TYGODNIK POWSZECHNY tygodnik katolicki liberalny 23 715 1561

GAZETA POLSKA tygodnik prawicowo-konserwatywny 19 382 1746

Źródło:	Polskie	Badania	Czytelnictwa.	Dane	pokazują	średnią	sprzedanych	egzemplarzy	jednego	wydania	
w	2021	roku.

S t a n  b a d a ń

Podejmowana przez nas problematyka wzajemnego postrzegania 

się Polaków i Niemców na podstawie wizerunków prasowych była już 

wielokrotnie badana zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Badania te 

są bardzo cennym elementem wiedzy o stanie i rozwoju relacji polsko-nie-

mieckich, nie pozwalają jednak w pełni odpowiedzieć na stawiane przez 

nas pytania. Studia te opierały się bowiem na odmiennych od naszych 

założeniach metodologicznych, a wiele z tych badań powstało ponad de-

kadę temu, co powoduje, że trudno na ich podstawie wnioskować o obec-

nym stanie komunikacji polsko-niemieckiej, zwłaszcza jeśli za kluczowe 

uznaje się pokazanie pewnych tendencji w dłuższym okresie – w naszym 

wypadku dwudziestu lat. Niektóre publikacje poświęcone wzajemnemu 

postrzeganiu się Niemców i Polaków w mediach prezentowały wycinko-

wy obraz komunikacji, skupiając się na wybranym okresie lub określonym 

wydarzeniu. W literaturze poświęconej komunikacji polsko-niemieckiej 

możemy znaleźć opracowania poświęcone wizerunkowi Polski z okresu 

przed przystąpieniem lub w czasie przystępowania do Unii Europejskiej30, 

29	 W	czasie	prowadzenia	badania	tygodnik	ukazywał	się	już	tylko	w	wersji	elektronicznej.	Ostatnie	
drukowane	wydanie	wprost	ukazało	się	w	marcu	2020	roku	w	nakładzie	38,5	tysiąca	egzemplarzy	
(https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wprost-ostatni-numer-wyzsza-cena-mniejszy-naklad-zmalal-
tez-naklad-do-rzeczy	[dostęp:	8	marca	2022	roku]).
30	 Tokarz	1998:	221–230;	Budych	1998:	241–266;	Habowski	1998:	231–239;	Kawa:	2014;	Fał-
kowski	i	in.	2001;	Fałkowski	2004;	Mikołajczyk	2004;	Akcesja	państw	2004;	Miller	2014.
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studia zogniskowane wokół konkretnego problemu, jak Centrum przeciw-

ko Wypędzeniom31, obrazu polskiego rynku pracy lub problemu migracji 

zarobkowych Polaków do Niemiec32. Ze względu na dynamiczny charakter 

politycznych stosunków polsko-niemieckich uwagę badaczy przyciągały 

również zmiany polityczne w Polsce związane z utworzeniem rządu przez 

Jarosława Kaczyńskiego i zaostrzeniem antyniemieckiego i antyeuropej-

skiego kursu w polityce zagranicznej w latach 2006–200733. Prowadzono 

również badania nad wzajemnymi stereotypami34 i ich funkcją w dyskur-

sie medialnym35.

Wśród badań poświęconych komunikacji polsko-niemieckiej można 

również wskazać publikacje medioznawcze koncentrujące się nie tylko 

na analizie stereotypów lub samym kreowaniu wizerunku obu krajów 

i społeczeństw we wzajemnym postrzeganiu się, ale także na czynniku 

medialnym, czyli roli mediów masowych w kształtowaniu debaty pu-

blicznej36. Do tych publikacji możemy zaliczyć opracowania poświęcone 

prasie koncernów niemieckich w Polsce i ich roli w kształtowaniu prze-

kazu na tematy z zakresu stosunków polsko-niemieckich37 czy obszerne 

studium poświęcone medialnemu wizerunkowi Polski i polskiego spo-

łeczeństwa w prasie niemieckiej oraz równolegle wizerunkowi Niemiec 

i niemieckiego społeczeństwa w polskiej prasie w latach dziewięćdzie-

siątych i pierwszej dekadzie XXI wieku38. Ta ostatnia publikacja zwraca 

również uwagę na czynniki determinujące pracę dziennikarzy w wymia-

rze komunikacji międzynarodowej, takie jak wiedza, postawy, intencje, 

postrzeganie własnej roli zawodowej.

Na początku XXI wieku pojawiły się także inne prace z zakresu komu-

nikacji międzykulturowej, które można jednocześnie zaliczyć do zbioru 

materiałów z zakresu perspektywy lingwistycznej, komunikacji i kulturo-

znawczo-antropologicznej. Dotyczyły one różnic i podobieństw w stylu 

31	 Łada	2006;	Bochajczuk	2007;	Röger	2011.	
32	 Ośrodek	Studiów	Wschodnich	2005;	Mróz	2008;	Łada	2009,	Łada,	Fałkowska-Warska	2012;	
Popielawska,	Szyszko	2017.	
33	 Muszyński,	Sypniewski,	Rak	2007;	Ociepka,	Łada,	Ćwiek-Karpowicz	2008.
34	 Szarota	1996;	Berlińska	2000:	27–47;	Garsztecki	2000:	48–64;	Orłowski	1996;	Szymańska	
2005;	Szymańska	2000.
35	 Nationale	1995;	Dąbrowska-Burkhardt	1999.
36	 Ociepka	2000:	111–131;	Ociepka	2004:	258–289.
37	 Ociepka,	Woźna	2008.	
38	 Hess,	Szymańska	2009.	O	medialnym	obrazie	polskiej	prezydencji	w	Radzie	Unii	Europejskiej	–	
zob.	Stępińska	2014:	171–184.
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wzajemnej komunikacji, przede wszystkim w obszarze gospodarczym, 

studenckim czy politycznym. Prowadzone były również badania nad ob-

razem Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech, który różnie się kształtował 

w debatach medialnych w obu krajach W tym nurcie rozwinęły się rów-

nież badania, które można umieścić w dwóch paradygmatach: pragma-

tycznym i konstruktywistyczno-kognitywistycznym. Powstałe w ramach 

tych paradygmatów prace obejmują szeroko pojęte zagadnienia perswa-

zji, analizę toposów argumentacyjnych czy metafor w polsko-niemieckim 

komunikowaniu.

Nasze podejście jest transdyscyplinarne i integruje różne sposoby 

prowadzonych badań – na poziomie stosowanych metod staramy się 

zintegrować podejście kognitywistyki z zakresu komunikacji, medioznaw-

stwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Przede wszystkim bazuje ono 

na konstruktywistycznych założeniach politologii, z którego to kierunku 

się wywodzimy, i mieści się w obszarze szeroko pojętej międzynarodo-

wej komunikacji politycznej i badań poświęconych międzynarodowemu 

postrzeganiu krajów i społeczeństw. Interesuje nas bowiem specyfika są-

siedztwa polsko-niemieckiego. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że wkład 

w badania empiryczne z zakresu komunikacji polsko-niemieckiej mają 

językoznawcy, którzy rozwinęli w ramach studiów nad wzajemnym po-

strzeganiem się Polaków i Niemców warsztat badawczy poświęcony 

stereotypom i wizerunkom39. Tematyka polsko-niemiecka była również 

badana w ramach studiów poświęconych dyskursowi na przykładzie 

polskich i niemieckich mediów40. Inspiracją dla nas były również badania 

socjologiczne poświęcone tworzeniu wizerunków Europy i obcokrajow-

ców w Polsce ze względu na zastosowanie metafor, analizy ramowej i to-

posów, które są także przedmiotem naszego zainteresowania41.

Aspekty związane z polsko-niemiecką komunikacją medialną poru-

szane były przez lata także w licznych opracowaniach poświęconych 

politycznym relacjom polsko-niemieckim. Omówienie tych ostatnich 

przekracza ramy niniejszego opracowania. Warto jednak nadmienić, 

że zwłaszcza w ostatnich latach, również w trakcie prowadzenia badań 

w ramach omawianego projektu, uwagę poświęcano w nich tematom, 

które towarzyszą i naszym rozważaniom o komunikacji między Polakami 

39	 Czachur	2021:	129–143.
40	 Czachur	2011.
41	 Horolets	2006;	Grzymała-Kazłowska	2007;	Żuk	2010.	
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a Niemcami, zwłaszcza zjawisku asymetrii i współzależności w relacjach 

polsko-niemieckich42 czy transferom kulturowym43.

Wnioski i tezy ze wspomnianych wyżej publikacji, jak i innych, których 

jedynie wybór – z uwagi na założenia niniejszego opracowania, skupiającego 

się na nowych wnioskach – zamieszczamy w Bibliografii. Przeprowadzone 

w początkowej fazie realizacji projektu wywiady pogłębione z ekspertami 

stanowiły z kolei inspirację, która pozwoliła napisać krótką publikację otwie-

rającą projekt: Dynamiki (nie)równowagi. Jak Polacy i Niemcy komunikują 

ze sobą i komunikują o sobie44, stały się one także ważnym przyczynkiem 

do stworzenia metodologii naszych badań oraz postawienia pytań badaw-

czych. Pozwoliły ponadto ugruntować przekonanie, że planowane podej-

ście badawcze – opierające się na analizie ram w polskiej i niemieckiej prasie 

ostatniego dwudziestolecia – pozwoli osiągnąć cel projektu i zapełnić pewną 

lukę w rozumieniu sposobów komunikowania Polaków i Niemców.

P o d e j ś c i e  t e o r e t y c z n e :  a n a l i z a  r a m o w a n i a

C o  t o  s ą  r a m y ?

Komunikacja polityczna nie ogranicza się do przekazywania informacji opar-

tych wyłącznie na faktach, ale działa przez aktywizację tak zwanych ram. Kiedy 

chodzi o zrozumienie abstrakcyjnych terminów, pojęć i idei, ludzki mózg uru-

chamia ramy interpretacyjne. Pod względem treści i struktury ramy opierają 

się na codziennych doświadczeniach, a zatem użycie ram sprawia, że pojęcia 

abstrakcyjne stają się zrozumiałe dla ludzkiego mózgu na poziomie codzien-

nych doświadczeń45. Treści debat politycznych, zazwyczaj opierające się 

na abstrakcyjnych pojęciach, są z reguły osadzone w ramach, które nadają tym 

pojęciom sens i znaczenie. Ramy są z konieczności selektywne. Żadna rama 

nie jest w stanie w pełni i obiektywnie uchwycić rzeczywistości politycznej 

w całej jej złożoności. Ramy funkcjonują zatem jako filtry rozstrzygające o tym, 

co jest komunikowane, a co nie jest uwzględniane. Jednocześnie komunikacja 

polityczna nie jest możliwa bez sięgania do ram, ponieważ tylko z ich pomocą 

abstrakcyjne pojęcia polityczne stają się zrozumiałe i nabierają znaczenia46. 

42	 Szwed	2019;	Opiłowska,	Sus	2021;	Iluk	2007:	107–135.
43	 Surynt	2021.
44	 Czachur,	Loew,	Łada	2020.
45	 Wehling	2017:	28.
46	 Por.	Wehling	2017:	42.
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Ramy sugerują więc, w jaki sposób można i należy mówić o danym zagad-

nieniu politycznym. Z tego powodu, jak już wspomniano, pytamy nie tyle 

o to, »co« lub »dlaczego« zostało zakomunikowane, ile »jak«, to znaczy 

za pomocą jakich ram zostało to zakomunikowane w relacjach polsko-nie-

mieckich. Analiza ram, wywodząca się z konstruktywizmu, wskazuje zatem 

warunkowość zarówno przekazów medialnych, jak i komunikacji politycz-

nej. Choć ramowanie jest ostatecznie konieczne, aby zachować zdolność 

do komunikowania się, to sposób, w jaki się je tworzy, pozostaje warunko-

wy – zawsze można zastosować inne ramowanie. Rama interpretacyjna 

decyduje więc, ze względu na swoją konieczną selektywność, o tym, jaki 

obraz rzeczywistości jest konstruowany. Nasze zainteresowania badawcze 

skupiają się na obrazie Niemiec i Polski oraz stosunków polsko-niemieckich 

w prasie polskiej i niemieckiej, a dokładniej – w ujęciu analizy ramowania – 

na tym, jak Niemcy i Polska są przedstawiane w prasie kraju sąsiedniego47. 

Na przykład w polskich i niemieckich mediach relacje polsko-niemieckie 

są ramowane jako relacja nauczyciel – uczeń, przy czym Niemcy odgrywają 

zazwyczaj rolę nauczyciela, a Polska – ucznia.

W związku z tym wybór badanych przez nas ram opiera się na połącze-

niu koncepcji dedukcyjnych i indukcyjnych. Dedukcyjnych, ponieważ do ba-

danych artykułów podchodziliśmy już z szeroką wiedzą wstępną na temat 

tego, co i jak relacjonuje się w mediach o Niemczech, o Polsce i o stosunkach 

polsko-niemieckich. Tym samym znane nam były główne kontrowersje w sto-

sunkach polsko-niemieckich w badanym okresie. Indukcyjnych, ponieważ 

niektóre pojedyncze ramy interpretacyjne zidentyfikowaliśmy dopiero pod-

czas badania materiału empirycznego. Wybór ten nie jest więc w żadnym 

wypadku ostateczny i mogliśmy poddać analizie wiele innych ram. Zamiast 

tego postanowiliśmy zaprezentować jak najszerszy wachlarz różnych ram, 

aby pokazać, jak różne obrazy Polski, Niemiec i stosunków polsko-niemiec-

kich, powstających w wyniku ramowania, łączą się w prawdziwą panoramę.

47	 Nie	oznacza	to,	że	wypowiadamy	się	o	tym,	w	jaki	sposób	użycie	ram	oddziałuje	poznawczo	na	czy-
telników	danych	mediów.	Nie	analizujemy	także	kwestii	agenda setting i agenda building,	dostępu	elit	
politycznych	do	redakcji	wiadomości	czy	różnych	uprzedzeń	dziennikarzy	i	dziennikarek	(por.	na	przy-
kład	Schulz	2011:	67	i	n.).	W	centrum	naszych	zainteresowań	badawczych	znajduje	się	dyskursywna	
konstrukcja	Polski,	Niemiec	i	stosunków	polsko-niemieckich	przez	odwoływanie	się	do	określonych	ram	
interpretacyjnych.	Innymi	słowy,	naszym	głównym	celem	jest	pokazanie,	że	wiedza	przekazywana	przez	
media	jest	ustrukturyzowana	za	pomocą	ram,	co	ma	na	celu	stworzenie	świadomości	problemu	(nie	tylko	
wśród	decydentów	politycznych).	Stwierdzenie,	w	jaki	sposób	użycie	ram	wpływa	na	decyzje	podejmowane	
przez	politycznie	odpowiedzialnych	aktorów	w	poszczególnych	wypadkach,	byłoby	(z	pewnością	równie	in-
teresującym)	drugim	krokiem	analitycznym,	który	jednak	wykracza	poza	zakres	niniejszego	opracowania.
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R a m y  i  m e t a f o r y

Obrazy stosunków polsko-niemieckich i kraju sąsiada są nierzadko bardzo 

plastyczne i sformułowane w świadomie dobranym stylu wypowiedzi. Przy 

bardziej wnikliwej lekturze można zauważyć, że w takich tekstach dość 

konsekwentnie stosowane są określone metafory. Zwłaszcza w dziedzinie 

ramowania politycznego metafory pełnią centralną funkcję. Metafory czynią 

abstrakcyjne kwestie polityczne zrozumiałymi przez ich językowe redukowa-

nie do poziomu codziennej komunikacji i zastąpienie ich konkretami. Jedno-

cześnie metafory tworzą rodzaj komunikacyjnej path dependence, ponieważ 

ograniczają możliwości tego, co można sensownie powiedzieć, stosując daną 

ramę. Ponieważ działania polityczne zawsze także odnoszą się do wypowiedzi 

w metaforycznych ramach, metafory ostatecznie wyznaczają pewien obszar 

decyzji politycznych. Ogólnie metafory są wyrazem postrzegania i rozumie-

nia świata. Jako upraszczające, a zarazem perspektywiczne obrazy języka lub 

świata mogą one uruchamiać łańcuchy skojarzeń, dzięki którym nieznane 

lub złożone (abstrakcyjne) zjawiska stają się łatwiejsze do zrozumienia i dają 

się ująć w pewien porządek i pewną strukturę48. Perspektywiczność metafor 

wyraża się w tym, że przez zaakcentowanie jednego aspektu inne są spycha-

ne na dalszy plan. Metaforyczne ramowanie konstruuje więc specyficzne 

(metaforyczne) ramy interpretacyjne dla wybranego wycinka rzeczywistości 

i tym samym sugeruje postrzeganie wydarzeń przekazywanych bardzo spe-

cyficznie przez media. Dlatego analiza użytych metafor pozwala nam odkryć 

potencjalne implikacje polityczne ukryte w sposobie prowadzenia narracji. 

Opierając się na kognitywistycznym podejściu do roli metafor poznawczych 

w ramowaniu politycznym49, pokazujemy w niniejszym opracowaniu, w jaki 

sposób (za pomocą jakich metafor) przekazywany był określony obraz Nie-

miec lub Polski w mediach kraju sąsiedniego. Metafory służą temu, aby uczy-

nić zrozumiałymi abstrakcyjne idee i koncepcje polityczne, takie jak obraz 

Polski czy Niemiec w mediach kraju sąsiedniego.

Kiedy, opierając się na badaniach kognitywistycznych, mówimy o meta-

forach, nie chodzi nam o metafory poetyckie w rozumieniu retorycznych 

środków stylistycznych, lecz o metafory koncepcyjne, które – niemal nie-

zauważalnie – kształtują nasze codzienne rozumienie polityki50. W ramowa-

48	 Lakoff,	Wehling	2009:	165;	Wehling	2017:	172.	Na	temat	światopoglądu	–	zob.	Czachur	2011.
49	 Lakoff,	Johnson	2018;	Wehling	2017;	Lakoff,	Wehling	2009.
50	 Lakoff,	Johnson	2018:	11.



Założenia teoretyczne i metodologiczne   29

niu metaforycznym właściwości i skojarzenia domeny źródłowej są stoso-

wane do domeny docelowej – nasza wiedza o domenie źródłowej nadaje 

strukturę naszej wiedzy o domenie docelowej51. Jednym z przykładów jest 

traktowanie sporu politycznego jako walki lub wojny52. Cechy i skojarze-

nia związane z dziedziną źródłową, czyli walką lub wojną, są przenoszone 

do dziedziny docelowej, czyli konfliktu politycznego, aby uczynić go zro-

zumiałym. Metafora wojenna jest w tym wypadku szczególną i zradykali-

zowaną formą metafory. Dyskusja jest fizyczną konfrontacją53 lub, innymi 

słowy, polityka to walka54. Ramowanie tego samego przedmiotu debaty – 

czy to Niemiec/Polski, czy to stosunków polsko-niemieckich – przez urucha-

mianie różnych metafor ma również centralne znaczenie dla komunikacji 

politycznej między Niemcami a Polską. W zależności bowiem od tego, jakiej 

metafory użyje się do ujęcia danego kraju i utrzymywanych z nim relacji, 

zmienia się rola, jaką kraj ten może odgrywać w stosunku do własnego pań-

stwa. W innych sytuacjach różne ramowanie metaforyczne może również 

prowadzić do »konfliktu metafor«55, który w ostatecznym rozrachunku 

uniemożliwia jakiekolwiek porozumienie polityczne.

R a m y  i  t o p o s y

To, w jaki sposób rzeczywistość medialna jest ramowana, zależy również 

od stosowanych toposów argumentacyjnych. Toposy rozumiemy jako »sąd 

zgodny z regułami logiki potocznej, który może przyjąć postać motywu, 

stwierdzenia, przysłowia czy obrazu i może zostać użyty jako przesłan-

ka w argumentacji«56. Tak więc toposy służą argumentowaniu opartemu 

na powszechnych mniemaniach, a siłę przekonywania czerpią one nie 

ze swojej logicznej słuszności, lecz z racjonalności57. Ponieważ argumento-

wanie ma prowadzić do zaakceptowania przez odbiorców określonych tez, 

tym samym topos nosi potencjał perswazyjny i przede wszystkim, w duchu 

teorii ramy, perspektywizujący. Przyjmuje ona postać określonych wzor-

ców argumentacyjnych, pewnych schematów myślowych, istotnych dla 

51	 Por.	Wehling	2017:	69–74.
52	 Lakoff,	Wehling	2009:	19.
53	 Lakoff,	Wehling	2009:	20.
54	 Łada,	Sendhardt	2021:	34–37.
55	 Lakoff,	Wehling	2017:	93.
56	 Bogołębska,	Worsowicz	2016.
57	 Ziem	2005:	315–348.
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określonych wspólnot politycznych i kulturowych, które uwarunkowane 

są wspomnianą wyżej racjonalnością i akceptowalnością.

Topos argumentacyjny w swojej strukturze, jak opracował go Martin 

Wengeler58, utożsamia się z regułą wnioskowania. Jeśli postawimy tezę, 

że Janek osiągnie wiele w życiu, a argumentem będzie fakt, że dobrze się 

uczy w szkole i wygrywa liczne konkursy, to reguła wnioskowania będzie 

wyglądała następująco: »Jeśli uczniowie dobrze się uczą, osiągną wiele 

w życiu«. Reguła wnioskowania zapewnia zasadność procesu wnioskowa-

nia, czyli łączenia przytaczanej w dyskusji przesłanki czy stawianej tezy, 

z argumentami, a więc z konkretnymi faktami. Proces ten jednocześnie 

uwidacznia istotę kulturowo i politycznie uwarunkowanej racjonalności, 

w tym sposobu postrzegania świata i myślenia. Same reguły wnioskowa-

nia (toposy) często pozostają implicytne, a siła ich przekonywania wy-

nika, jak już wspomniano, z powszechnej, społecznie podzielanej opinii. 

W procesie wnioskowania nie chodzi bowiem o dowiedzenie prawdziwo-

ści przesłanek tudzież tez, ale o dowiedzenie ich akceptowalności (praw-

dopodobieństwa) w określonej społeczności.

Toposy uznajemy zatem jako wyraz perspektywicznie zorganizowanej 

wiedzy zbiorowej, które, podobnie jak metafory, podlegają ciągłym nego-

cjacjom w ramach dominujących czy używanych ram, a jednocześnie te 

ramy współtworzą. Są one silnie sprzężone również z metaforami, któ-

rymi posługują się dziennikarze i publicyści, jako przejaw podzielanych 

i uznanych przez określoną wspólnotę poglądów i sądów, które cechują 

się perswazyjnością i zbiorową akceptowalnością, a przez to powtarzal-

nością i spójnością. Przykładowo topos taki może brzmieć: »Jeśli Polska 

i Niemcy ze sobą współpracują, to rozwijają Unię Europejską«.

C o  z o s t a ł o  z b a d a n e ?

S z c z e g ó ł o w e  p y t a n i a  b a d a w c z e

Badanie ram tematycznych, metafor i toposów pozwoliło odpowiedzieć 

na sformułowane na początku tego rozdziału ogólne pytanie o to, jaki 

obraz Polski, Niemiec i stosunków polsko-niemieckich kreślony jest w nie-

mieckich i polskich mediach drukowanych oraz jak on jest kreślony. Pod-

czas analizy wyselekcjonowanych tekstów dążyliśmy do stwierdzenia:

58	 Wengeler	2003.
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	X W jakich ramach prasa w Polsce i Niemczech przedstawia kraj są-

siada i jego mieszkańców? Przy użyciu jakich metafor kształtowany 

jest ten wizerunek? Jakie toposy dotyczące stosunków polsko-nie-

mieckich stosowane są w prasie? Kiedy, przykładowo, prezentują 

one pozytywny, a kiedy negatywny wizerunek kraju sąsiada, igno-

rancję lub obojętność wobec niego?

	X Czy ramy, metafory i toposy prezentują drugi kraj jako (aktywnego) 

gracza (aktora), czy raczej jako (bierny) przedmiot? W jakich konkret-

nie rolach pokazuje się drugi kraj?

	X Jakie podobieństwa i różnice można znaleźć między ramami, meta-

forami i toposami występującymi w obu krajach?

Zestawienie wniosków doprowadziło do uzyskania odpowiedzi na py-

tanie:

	X Co wyodrębnione ramy, metafory i toposy mówią nam o stanie ko-

munikacji polsko-niemieckiej i wzajemnym wizerunku?

Podejmując decyzję o koniecznym zawężaniu badanego obszaru, 

mieliśmy świadomość, że stosunki polsko-niemieckie, jak i komunikacja 

stanowiąca ich część, są intensywne na wielu polach, dotyczą właściwie 

wszystkich dziedzin życia. W projekcie ograniczyliśmy się do analizy kil-

ku wybranych obszarów tematycznych, które są, naszym zdaniem, klu-

czowe w komunikacji polsko-niemieckiej w ostatnich latach: integracji 

europejskiej, gospodarce oraz tematyce historycznej. W obrębie tych 

obszarów wyróżniliśmy tematy szczegółowe, które szczególnie wyraź-

nie towarzyszyły relacjom polsko-niemieckim w ostatnim dwudziestole-

ciu, i na tym tematycznym poziomie badaliśmy ramy, metafory i toposy. 

W celu zaprezentowania zjawisk z możliwie wielu perspektyw na począt-

ku poruszaliśmy się wewnątrz wspomnianych tematów, dotyczących Eu-

ropy i gospodarki, wyodrębniając i opisując ramy, jakimi posługiwali się 

dziennikarze w tych obszarach tematycznych. W osobnym podrozdziale 

tej części analizujemy także temat granicy – elementu, który łączy oraz 

dzieli oba kraje. Z obszaru »historia« w analizie tematycznej wybraliśmy 

jedno zagadnienie, które towarzyszyło polsko-niemieckim debatom pu-

blicznym przez dłuższy czas – debaty wokół wypędzeń. Na jego przykła-

dzie pokazaliśmy, jak ramowane były stosunki polsko-niemieckie, podczas 

gdy opisując ramy w obszarze »gospodarka« czy »Europa«, skupiliśmy się 

zwłaszcza na ramowaniu obu krajów jako jednostek. Obie perspektywy 

różnią się co prawda środkiem ciężkości, ale jednocześnie uświadamiają, 

że przez ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako jednostki wspól-



32  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

nie ramowane są również Niemcy i Polska (to samo odnosi się do skupie-

nia uwagi odpowiednio na Niemczech i Polsce).

Pryzmat przeszłości jest także kluczowy dla zrozumienia i opisania po-

zostałych zdefiniowanych ram (stąd odniesienia do niego w pozostałych 

częściach), a także metafor i toposów, i to właśnie w rozdziałach poświę-

conych metaforom i toposom rozwijamy wnioski, wskazujące, jak bardzo 

historia wpływa nadal na obraz wzajemny obu krajów i ich relacji59. Z kolei 

zdefiniowane podczas wstępnej analizy korpusu metafory przedstawiliśmy 

w publikacji już niezależnie od obszarów tematycznych, można powiedzieć: 

przekrojowo, z lotu ptaka, aby pokazać ich wieloaspektowość i perswa-

zyjność. Podobne podejście zastosowaliśmy przy analizie toposów, które 

z kolei uzupełniają wnioski, odnosząc się do relacji polsko-niemieckich, 

a nie wzajemnego postrzegania drugiego kraju i jego polityki. W rozdziale 

 Wnioski końcowe podejmujemy próbę podsumowania tych różnych metod.

W y b r a n e  t y t u ł y  p r a s o w e  i  o b s z a r y  t e m a t y c z n e

W celu ustalenia ram, metafor i toposów należało zdecydować się na ana-

lizę konkretnych tytułów prasowych. Do badań wyselekcjonowano tytuły 

gazet i czasopism, które obejmują szeroki zakres opinii politycznych, na-

leżą do czołówki pod względem nakładu60 oraz są możliwie porównywal-

ne po obu stronach granicy. Po polskiej stronie były to gazeta wyborcza 

(dziennik lewicowo-liberalny), rzeczpospolita (dziennik konserwatywno-

-liberalny), polityka (tygodnik lewicowy), sieci (wcześniej wsieci, tygodnik 

konserwatywny) oraz wprost (tygodnik konserwatywny). W Niemczech 

wybrano: frankfurter allgemeine zeitung (dziennik konserwatywny), 

süddeutsche zeitung (dziennik centro-lewicowy), der spiegel (tygodnik 

lewicowo-liberalny) oraz die zeit (tygodnik liberalny).

Prowadzone w 2020 roku – równolegle do niniejszych analiz i także w ra-

mach tego samego projektu – badania opinii publicznej w Polsce i Niemczech 

w serii »Barometr Polska – Niemcy« pokazują, że fakt czerpania wiedzy z kon-

59	 Temat	debat	historycznych	jest	równolegle	do	niniejszej	publikacji	przybliżany	w	drugiej	książce	
ukazującej	się	w	ramach	projektu:	Czachur,	Loew	2022.
60	 Z	uwagi	na	brak	możliwości	dotarcia	do	archiwów	w	formacie	pozwalającym	na	porównywalne	z	innymi	
tytułami	analizy	elektroniczne	zrezygnowano	z	badania	GAZETY	POLSKIEJ	CODZIENNIE i FAKTU	w	Polsce	
oraz	BILD	ZEITUNG	w	Niemczech.	Mimo	największego	nakładu	z	grona	tygodników	opinii	w	Polsce	nie	
poddano	analizom	także	tygodnika	GOŚĆ	NIEDZIELNY,	gdyż	tytuł	ten	rozprowadzany	jest	głównie	poprzez	
parafie,	w	związku	z	czym	dociera	do	konkretnej	grupy	odbiorców.	Jest	on	w	ostatnich	latach	czasami	
cytowany	w	przeglądach	prasy	innych	mediów,	ale	już	nieuwzględniany	w	przeglądach	prasy	decydentów.
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kretnych tytułów prasowych, prezentujących oceny bliższe polskiemu rzą-

dowi lub wobec niego bardzo krytyczne, może różnicować zdanie Polaków 

na temat Niemiec i ich polityki. Po stronie niemieckiej podobne tendencje nie 

są zauważalne61. Wynika to prawdopodobnie z silniejszej polaryzacji mediów 

w Polsce niż w Niemczech, która z kolei wynika z silniejszej polaryzacji pol-

skiego społeczeństwa62. Zdecydowaliśmy się na wskazane wybrane tytuły, 

gdyż oddają one różne nurty polityczne, choć zdajemy sobie sprawę, że nie 

wszystkie. Celem projektu nie było jednak porównanie treści poszczególnych 

tytułów z określonym nastawieniem politycznym, lecz odnalezienie pewnej 

liczby ram i ich opis. Ponieważ założyliśmy, że nie jest naszym celem przepro-

wadzenie analizy ilościowej, od początku przyjęliśmy, że także ten zbiór ana-

lizowanych ram nie będzie pełen ani reprezentatywny, ale będzie stanowić 

autorski wybór, bazujący na doświadczeniu jako badaczy i praktyków oraz 

na przeprowadzonych wywiadach eksperckich. Bardziej chcieliśmy na kil-

ku przykładach pokazać pewne tendencje i sprawdzić, czy obraz kreowany 

przez prasę koreluje z obrazem społeczeństwa.

Kolejnym krokiem w procesie selekcji było ograniczenie tekstów jedy-

nie do tych, które dotyczyły trzech badanych przez nas obszarów: polityki 

europejskiej, gospodarki i historii63. W ten sposób wyselekcjonowane dwa 

korpusy językowe zawierały prawie 60 tysięcy tekstów (33,5 tysiąca rekordów 

prasy polskiej oraz 25 tysięcy rekordów prasy niemieckiej), do analizy których 

stosowaliśmy techniki zaczerpnięte z lingwistyki korpusowej. Zebrany i użyty 

przez nas zbiór wszystkich tekstów, stanowiący podstawę badania, miał cha-

rakter korpusów specjalistycznych64, pracowaliśmy bowiem na wyselekcjo-

nowanych tekstach, które istotnie odnosiły się do relacji polsko-niemieckich.

Z a s t o s o w a n a  m e t o d o l o g i a

W ocenie zebranego materiału badawczego przyjęliśmy pragmatyczne 

podejście badawcze, które łączy zasady jakościowej analizy treści65, szcze-

gólnie generowanie kategorii (kodów), z zastosowaniem sprawdzonych 

61	 Kucharczyk,	Łada	2020:	7.
62	 Ta	z	kolei	jest	dostrzegalna	w	badaniach	sondażowych	dotyczących	różnych	zagadnień	życia	
społeczno-politycznego.	Więcej	na	temat	polaryzacji	polskiego	systemu	medialnego	można	znaleźć	
w:	Dobek-Ostrowska	2011.
63	 Szczegółowy	opis	doboru	próby	i	liczby	analizowanych	tytułów	znajduje	się	w	Załączniku.
64	 Zasina	2018:	169–178.	
65	 Por.	Mayring	2007.
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w praktyce koncepcji metodologicznych, które łączą klasyczną jakościo-

wą analizę treści z metodami analizy ram, metafor i toposów za pomocą 

komputerowego oprogramowania analitycznego (tu MAXQDA)66. Dzięki 

temu staramy się ukazać sposób myślenia o sąsiedztwie i współpracy mię-

dzy Polską a Niemcami ujawniający się czy nawet dominujący w polskich 

i niemieckich mediach.

Najważniejsze w tej technice analizy jest tworzenie systemu katego-

rii lub kodów67. W niniejszym opracowaniu, po wstępnym wyrywkowym 

przeglądzie obu korpusów tekstowych, ustaliliśmy, które ramy zostaną 

włączone do analizy. Wybrane ramy tematyczne, ramy postaci, ramy me-

taforyczne i toposy stanowią przy tym przykłady dla znacznie większej 

liczby ram, które dało się odnaleźć w dostępnym materiale. Celem nasze-

go ostatecznego wyboru było pokazanie pewnego zakresu ram przywo-

ływanych w odniesieniu do stosunków polsko-niemieckich.

Każda rama została najpierw zdefiniowana indukcyjnie na podstawie 

zestawu słów kluczowych. W trakcie analizy uzyskane w ten sposób ze-

stawy uzupełniono o kolejne słowa kluczowe. Zebrany materiał z danymi 

został zakodowany przy użyciu programu do analizy danych jakościo-

wych MAXQDA, w którym oba korpusy tekstowe zostały przeszukane pod 

kątem słów kluczowych, a następnie odpowiednie artykuły lub fragmenty 

tekstów w artykułach zostały zakodowane. Kodowanie ograniczyło liczbę 

artykułów do zbadania, ale zbiór ten był nadal zbyt liczny, by można go 

było przeanalizować (liczył kilkaset artykułów). Wówczas odwołaliśmy 

się do zasady »teoretycznego doboru próby«68, wywodzącej się z teorii 

ugruntowanej, często używanej także w jakościowej analizie danych 

w politologii69. Zgodnie z tą zasadą nowe artykuły są losowo wybierane 

do analizy aż do osiągnięcia »teoretycznego nasycenia«70, to znaczy aż 

do uzyskania przekonania, że nawet pobranie większej liczby próbek nie 

doprowadzi do stworzenia większej liczby odpowiednich kodów.

W celu wyodrębnienia toposów zastosowano nieco inne podejście. 

Zdecydowano się ograniczyć korpus do trzydziestu pięciu tekstów z jed-

nego języka i poddać je szczegółowej analizie – bez korzystania z auto-

matycznego wyszukiwania za pomocą słów kluczowych, gdyż te dla topo-

66	 Por.	na	przykład:	Marsch	2007:	34–43.
67	 	Mayring	2007:	43–44.
68	 	Glaser,	Strauss	1967.
69	 	Por.	Behnke,	Baur,	Behnke	2010:	335–372.
70	 	Glaser,	Strauss	1967:	61.
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sów nie były oczywiste. Na podstawie lektury wyodrębniono konkretne 

toposy, które w tym ograniczonym korpusie z jednej strony pojawiały się 

najczęściej (na tej podstawie wybrano dwa ich typy: historyczne i związa-

ne z relacjami polsko-niemieckimi), z drugiej zaś strony wiedza autorów 

pozwalała stwierdzić, że funkcjonują w różnych obszarach relacji polsko-

-niemieckich (wybrano na tej podstawie konkretne przykłady toposów 

do badań).

S t r u k t u r a  p u b l i k a c j i

Prezentację wyników analizy prasy rozpoczyna rozdział poświęcony ba-

danym przez nas ramom interpretacyjnym. Tytuły podrozdziałów są jed-

nocześnie nazwami tych ram. W pierwszej kolejności przedstawiamy 

ramy zdefiniowane w podejściu tematycznym. Następnie opisano ramo-

wanie przedstawiające wybranych polityków z kraju sąsiada. Kolejne 

części stanowią opisy i interpretacje stosowanych w prasie metafor oraz 

toposów. We Wnioskach końcowych zebrane zostały wyniki ze wszystkich 

rozdziałów. W tekście poszukujemy odpowiedzi na przytoczone na wstę-

pie publikacji pytania badawcze oraz wskazujemy podobieństwa i różni-

ce między stosowanymi narzędziami w artykułach prasowych z obu kra-

jów. W Załączniku prezentujemy metodologię wyboru tekstów do badań 

z określeniem sposobu konstruowania korpusów badawczych.





RAMY TEMATYCZNE:  
POLSKA I NIEMCY W WYBRANYCH OBSZARACH WSPÓŁPRACY

Relacje polsko-niemieckie mają wymiar zarówno czysto bilateralny, jak 

i w szerokim znaczeniu europejski. W obu wymiarach od lat dziewięćdzie-

siątych pojawiały się tematy, które szczególnie polaryzowały, ale także 

takie, które łączyły oba kraje. Niekiedy przez lata zagadnienie, któremu to-

warzyszyły współpraca i zgoda, stawało się później punktem zapalnym. Łą-

czącym tematem była zazwyczaj współpraca gospodarcza, choć związana 

z nią kwestia polskiej migracji zarobkowej do Niemiec już budziła uczucia 

mieszane. Bilateralne tematy związane z polsko-niemiecką przeszłością, jak 

zagadnienie granicy czy upamiętnienia wypędzeń, z kolei w zdecydowanej 

większości dzieliły oba społeczeństwa i, przynajmniej częściowo, polity-

ków. Także na arenie europejskiej w zależności od tematu Polska i Niemcy 

raz były w swoich poglądach dalej, raz bliżej. Do analiz obszaru europejskie-

go wybraliśmy problematyczne – merytorycznie i komunikacyjnie – jedno-

cześnie zaś bardzo istotne dla obu krajów dziedziny, aby sprawdzić, w jaki 

sposób prasa polska i niemiecka opisywała punkty wspólne i różnice zdań.

Jednym z takich obszarów w relacjach polsko-niemieckich, w których 

dochodzi do ciągłej interakcji oraz wyzwań komunikacyjnych, jest polityka 

wschodnia, rozumiana tutaj jako relacje z Rosją, podejście do kryzysu rosyj-

sko-ukraińskiego oraz do inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, jak i powią-

zana z tym obszarem polityka energetyczna, wraz z głównym polem nie-

zgody Polski i Niemiec: gazociągami Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Te zaś 

ściśle łączą się z polityką klimatyczną. Ponadto zagadnieniem dzielącym 

w polityce europejskiej stała się polityka migracyjna – z kulminacją dyskusji 

na ten temat w latach 2015–2016. Analizując wspólne europejskie wyzwa-

nia, nie mogliśmy jednocześnie pominąć relacji ze Stanami Zjednoczonymi 

jako gwarantem europejskiego bezpieczeństwa. Podobnie jak w wypadku 

Rosji, staraliśmy się pokazać, jakie ramy dotyczące Polski i Niemiec wyłania-

ły się z tekstów, które jednocześnie wspominały wybraną »stronę trzecią«.

P o l s k o - n i e m i e c k i e  r e l a c j e  g o s p o d a r c z e

Gospodarka jest uważana za jeden z najistotniejszych filarów relacji 

polsko-niemieckich. Powodem takich ocen są rosnące wartości bilansu 
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 handlowego (w 2021 roku wynosił 147 miliardów euro, Niemcy pozosta-

wały największym partnerem handlowym Polski, a Polska była na piątym 

miejscu wśród partnerów niemieckich)71, wysokie liczby niemieckich in-

westorów w Polsce i coraz wyższe – polskich w Niemczech. Wagę relacji 

gospodarczych podkreślają w związku z tym nie tylko sami przedsiębior-

cy i ekonomiści, ale także politycy z obu krajów, jak i respondenci pytani 

w cyklicznym sondażu Barometr Polska – Niemcy72. Do kluczowych skła-

dowych relacji ekonomicznych należą bilateralny handel oraz wzajemne 

inwestycje. We wszystkich tych dziedzinach występuje silne powiązanie 

– istotna współzależność gospodarek polskiej i niemieckiej. Intensyw-

ność tych związków ewoluowała przez lata, była także różnie postrzega-

na przez reprezentantów biznesu, polityków i obywateli. Rozwijająca się 

polska gospodarka, zmiany zachodzące w wyniku przygotowywania się 

do akcesji, a następnie członkostwa w Unii Europejskiej, także reformy 

przeprowadzane w Niemczech – wszystko to wpływało na atrakcyjność 

wzajemnych kontaktów gospodarczych, obawy i nadzieje obu stron73.

W analizach interesował nas w związku z tym – z jednej strony – wize-

runek opisywanych polskich i niemieckich aktorów: inwestorów i przed-

siębiorców. Z drugiej strony – szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to, 

jakie są – i w jaki sposób są przedstawiane – argumenty obu stron, popie-

rające na przykład inwestowanie w kraju sąsiada czy nawiązywanie rela-

cji handlowych z nim lub przeciwstawiające się temu. W związku z tym 

wyodrębniliśmy kilka ram interpretacyjnych74.

W wymiarze stosunków gospodarczych w relacjach zarówno w polskiej, 

jak i w niemieckiej prasie Polska jest najczęściej przedstawiana jako szansa 

gospodarcza dla Niemiec. W obu wypadkach argumenty są bardzo podobne, 

a dziennikarze ukazują te same korzyści dla niemieckiej gospodarki. Rzadziej 

zaobserwować można przedstawianie Niemiec jako szansy gospodarczej 

dla Polski. Cechą wspólną obu perspektyw jest ukazywanie polsko-niemiec-

kich stosunków gospodarczych jako korzystnych dla obu stron – zarówno 

Niemcy, jak i Polska miałyby być beneficjentami współpracy gospodarczej. 

71	 	Statistisches	Bundesamt	2022.
72	 	Kucharczyk,	Łada	2021.
73	 Analiza	rozwoju	polsko-niemieckich	relacji	gospodarczych	w	latach	1991–2021	została	zapre-
zentowana	w	publikacji:	Płóciennik	2022.
74	 Sprawdziliśmy	także,	czy	w	którymś	momencie	analizowanego	okresu	łączono	kwestie	gospodar-
cze	(fundusze	unijne)	z	tematem	praworządności.	Okazało	się,	że	tekstów	na	ten	temat	było	jedynie	
kilka.	Związane	to	było	z	faktem,	że	dyskusja	na	ten	temat	toczyła	się	intensywnie	w	2020	roku,	
a	więc	poza	okresem	objętym	naszym	badaniem.
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Powiązania między obiema gospodarkami stają się bardzo wyraźne, gdyż to, 

co dzieje się w jednym kraju, ma wpływ na rynek w drugim. Jednocześnie ana-

lizowane artykuły ujawniają wyraźną asymetrię między oboma krajami. Niem-

cy – zgodnie z doniesieniami prasowymi – są wyraźnie silniejszą gospodarką. 

Polska gospodarka jest w dużej mierze zależna od koniunktury gospodarki 

niemieckiej: jeśli gospodarka niemiecka ma się dobrze, to i polska gospodar-

ka kwitnie, jeśli zaś gospodarka niemiecka ma się źle, to i polska gospodarka 

na tym cierpi. Obserwację tę podkreślają również liczne artykuły, w których 

niemiecka gospodarka jest traktowana jako punkt odniesienia lub wzór dla Pol-

ski, którym polska gospodarka się kieruje lub powinna się kierować. Co więcej, 

zarówno prasa niemiecka, jak i prasa polska przedstawiają relacje gospodarcze 

jako stosunkowo solidny element stosunków polsko-niemieckich, któremu nie 

są w stanie zaszkodzić nawet takie czynniki zewnętrzne, jak światowy kryzys 

gospodarczy i finansowy w 2008 roku czy pogorszenie stosunków politycznych 

po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy.

P o l s k o - n i e m i e c k i e  r e l a c j e  g o s p o d a r c z e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Niemieckie teksty wspominające o niemieckich inwestycjach w Polsce 

lub polskich w Niemczech (te ostatnie należały do mniejszości) przez lata 

mają charakter opisowy, prezentujący fakty. Przedstawiana jest polska 

sytuacja gospodarcza, dane statystyczne (na przykład zmiany notowań 

akcji na giełdzie czy wartości PKB, bilans handlowy), wprowadzane refor-

my. Zwraca się przy tym uwagę na możliwości inwestycyjne niemieckich 

firm, w znakomitej większości pokazując, że polski rynek stanowi dla nie-

mieckiego inwestora lub eksportera ogromną szansę. Opisywane są rów-

nież konkretne przykłady niemieckich inwestycji. O polskich inwestycjach 

w Niemczech wspomina się niewiele, a wydźwięk tych tekstów doskonale 

streszcza zdanie z jednego z nich: »O polskich inwestycjach w niemieckie 

firmy jak dotąd nie warto nawet wspominać« (zeit 2006.1.5).

P o l s k a  –  s z a n s a  d l a  N i e m i e c

Polska gospodarka przedstawiana jest w niemieckiej prasie jako szansa 

dla rozwoju Niemiec. Artykuły nie są jednak bezkrytyczne i wskazują także 

na wyzwania dla niemieckich firm.

Polski rynek przez cały badany okres jest chwalony jako idealne miej-

sce do inwestycji: »Polska stała się jedną z najważniejszych lokalizacji 
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inwestycyjnych w Europie« (sz 2000.4.14), »Polska ma priorytet strate-

giczny« (faz 2000.10.23). Pisze się o »atrakcyjnej, pożądanej lokalizacji«, 

która »nęci« (spiegel 2006.4.15), zwraca się uwagę, że jako rynek Polska 

jest atrakcyjniejsza niż Niemcy: »Polska zajmuje obecnie piąte miejsce 

w rankingu najbardziej poszukiwanych krajów. Z kolei Niemcy są na szó-

stym miejscu« (faz 2000.2.23), a cztery lata po rozszerzeniu Unii Europej-

skiej padają stwierdzenia: »Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód 

przyniosło wzrost gospodarczy i dobrobyt« (faz 2014.4.28). Potwierdza 

to tezy formułowane przed akcesją: »Co więcej, Niemcy odniosłyby bar-

dzo praktyczne korzyści ekonomiczne, a więc mają szczególny interes 

w członkostwie Polski« (faz 2000.4.28).

O b r a z  p r z e d  a k c e s j ą

W 2000 roku teksty informują niemiecką opinię publiczną, zwłaszcza sfery 

gospodarcze, o szansach inwestowania w Polsce (zeit 2000.10.19), opisują 

polskie przygotowania do wejścia do Unii Europejskiej (faz 2000.5.26), od-

dając ówczesną atmosferę wątpliwości, czy dołączenie tak dużej gospo-

darki nie będzie zbytnim obciążeniem dla Unii Europejskiej (sz 2000.6.8), 

wskazują na dziedziny, które powinny być jeszcze zreformowane w Pol-

sce, aby ułatwić działanie inwestorom zagranicznym (reforma praworząd-

ności, ułatwienie postępowań sądowych), i opisują wyzwania związane 

z inwestowaniem, jak podwójne opodatkowanie (faz 2000.2.2). Zwłasz-

cza faz publikuje dużo tekstów obfitujących w dane liczbowe, przykła-

dy inwestycji i opisy polskiego rynku. Gazeta ocenia rozszerzenie Unii 

Europejskiej jako korzystne dla niemieckich firm: »Bądź co bądź otwiera 

się rynek liczący czterdzieści milionów konsumentów. Niemieckie firmy 

we Frankfurcie nad Odrą czy Schwedt były przykładowo do tej pory ulo-

kowane w tak zwanych regionach półkola, ponieważ mogły orientować 

się tylko na Zachód. Rozszerzenie Unii Europejskiej daje szansę na to, aby 

postawić nogę na wschodzie« (faz 2000.10.19). Jednocześnie zauważa się, 

że część niemieckich inwestorów ze wschodnich krajów związkowych 

obawia się konkurencji i stawia żądania, jak państwo powinno ich wes-

przeć, aby przetrwali. Takie roszczeniowe podejście jest przez dziennik 

oceniane sceptycznie.

Za najbardziej rozwojowe do inwestowania uznawane są w 2000 roku 

branże samochodowa, informatyczna i telekomunikacyjna, ale, w związ-

ku z nienasyconym polskim rynkiem, także ta produkująca opakowania. 
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Opisywane są też łączenia się polskich i niemieckich przedsiębiorstw 

np. w branży energetycznej (faz 2000.2.30).Oddaje ono podejście niemiec-

kiej prasy, która wówczas jeszcze nie zauważała kolejnych większych pol-

skich inwestycji w Niemczech, jak chociażby wejście na niemiecki rynek 

polskiego koncernu Orlen, który na początku XXI wieku przejął kilkaset 

stacji benzynowych.

S y t u a c j a  p o  a k c e s j i

Nadzieje na profity z rozszerzenia Unii Europejskiej na Polskę w oczach 

niemieckiej prasy okazały się słuszne, dlatego i po 2004 roku wykorzystuje 

się w przekazie tę samą ramę: »Dwa lata po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej czternaście specjalnych stref ekonomicznych wciąż kusi 

atrakcyjną ofertą« (spiegel 2006.4.15), ale jednocześnie zauważa, że »na-

wet po rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód o dziesięciu nowych 

członków niemieckie firmy nadal czerpią więcej korzyści z długotrwałych 

kontaktów ze starymi państwami Unii Europejskiej niż z rozwoju nowych 

rynków w Europie Wschodniej« (sz 2006.6.1).

Niemiecka prasa przedstawia jednocześnie polski rynek w sposób 

zróżnicowany. Z jednej strony chwali niewielką, w porównaniu z nie-

miecką, biurokrację oraz pracowitą (spiegel 2006.4.15; zeit 2006.6.14) i ta-

nią siłę roboczą, a więc jeszcze silniej podkreśla, że Polska jest szansą 

dla Niemiec: »Niski poziom kosztów pracy w Polsce jest prawie zawsze 

głównym bodźcem dla niemieckich inwestycji w kraju sąsiada na wscho-

dzie« (sz 2006.6.1). Z drugiej strony powołuje się na badania, wskazujące, 

że właśnie niewydolność administracji, niestabilność polityczna i gospo-

darcza stanowią czynniki zachęcające do inwestowania: »Polska uzyskuje 

szczególnie słabe oceny w kategoriach ‘stabilność polityczna’ i ‘przewi-

dywalność polityki gospodarczej’« (zeit 2006.4.27). W 2006 roku zaczyna 

się także wspominać o konkurencji, rosnących cenach w stolicy Polski 

i w związku z tym rozglądaniu się za innymi lokalizacjami w dużych mia-

stach (sz 2006.10.20).

Polski rynek jako szansa dla niemieckiego pozostaje aktualną ramą 

nawet w trakcie trwania europejskiego kryzysu finansowego. Niemiecka 

prasa zauważa wówczas, że Polski nie dotknął on na taką skalę jak inne 

państwa, choć i ten kraj odczuł skutki załamania gospodarczego. Wie-

le tekstów poświęca temu zagadnieniu die zeit. »Ponieważ gospodarki 

w Europie Zachodniej kurczą się, produkcja i eksport spadają również 
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w krajach o dobrej sytuacji gospodarczej, takich jak Polska, Czechy i Sło-

wacja – i to bardziej dramatycznie niż kiedykolwiek« (zeit 2009.3.5), »Na-

wet Polska, która może zostać jednym z niewielu krajów europejskich, 

które zakończą 2009 rok z przyzwoitym wzrostem, może nie poradzić so-

bie bez międzynarodowego wsparcia« (zeit 2009.3.5). Ogólnoświatowy kli-

mat osłabił zaufanie inwestorów, także do polskiego rynku (faz 2009.10.13; 

zeit 2009.3.5), ale, jak zauważają cytowani przez prasę eksperci, ogólnie 

lepsza sytuacja finansowa w Polsce sprawi, że szybko wrócą i wzrost zno-

wu będzie znaczny (zeit 2009.3.5). W innych tekstach wyrażane są jednak 

wątpliwości, czy fakt, że Polska nie jest już krajem o niższych cenach, nie 

spowoduje zdecydowanie mniejszych inwestycji: »Nawet z powszech-

nie oferowanymi ulgami podatkowymi Polska nie jest już tanim krajem 

dla zagranicznych firm« (zeit 2009.12.10). Jako zaleta postrzegana jest zaś 

dobra koniunktura polityczna: »Za czasów poprzedniego rządu nastro-

je w Polsce nie były zbyt przychylne dla niemieckich inwestorów« (faz 

2009.8.19).

Teksty z 2009 i 2014 roku przynoszą opisy udanych niemieckich inwe-

stycji w Polsce, które okazują się korzystne dla polskiej gospodarki i dla 

Polaków – na Pomorzu (faz 2009.10.13) czy na Śląsku: »Dla dwustutysięcz-

nego miasta na Górnym Śląsku to masowe osiedlanie się przedsiębiorstw 

przyniosło rozwój i dobrobyt« (faz 2009.4.8), a »Polska ma na oku kolejne-

go dużego inwestora« (faz 2014.1.22).

Jako argumenty przekonujące niemieckich inwestorów do rozszerza-

nia działalności w Polsce wymienia się dobrą infrastrukturę – bliskość 

autostrady prowadzącej do Niemiec oraz bliskość podwykonawców 

(faz 2014.1.22; faz 2014.3.19) – i cytuje wyniki badań Polsko-Niemieckiej 

Izby Przemysłowo-Handlowej, które wskazały Polskę jako najoptymalniej-

sze miejsce w regionie, w którym warto inwestować. Pisano: »W rzeczywi-

stości inwestycje bezpośrednie wzrosły jeszcze bardziej po przystąpieniu 

do Unii Europejskiej i związanym z tym bezpieczeństwem prawnym« (faz 

2014.4.28). Cytowani są także polscy eksperci: »Jesteśmy na dobrej drodze, 

by stać się rajem dla inwestorów zagranicznych« (faz 2014.1.22).

Jednocześnie w 2014 roku niemieckie media wyrażają zaniepokoje-

nie, że inwestycje w Polsce – na przykład otwieranie magazynów Ama-

zona – doprowadzą do zmniejszania liczby miejsc pracy w Niemczech 

(sz 2014.8.13) oraz wzrostu importu polskich produktów: »Niemcy irytują 

się z powodu dotacji z Brukseli dla producentów mebli w Polsce. Produ-

centom z sąsiedniego kraju na wschodzie udało się utrzymać sprzedaż 
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w Niemczech na poziomie z poprzedniego roku, wbrew ogólnemu ujem-

nemu trendowi. Pomaga im w tym ogromne wsparcie finansowe Unii 

Europejskiej, która dotuje produkcję w Polsce i sprzedaż między innymi 

w Niemczech za pomocą dwóch programów dotacji« (faz 2014.1.13).

S z a n s a  m i m o  n i e p o k o j ó w

Postrzeganie polskiego rynku jako szansy dla niemieckiego kapitału nie 

ulega zmianie przez kolejne lata. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedli-

wości (teksty z 2016 roku) niemiecka prasa z zaciekawieniem i obawami 

przygląda się polskim reformom wprowadzanym przez rząd, przytacza 

głosy krytyki ze sfer gospodarczych, ale jednocześnie szuka argumentów 

zwolenników tej partii i publikuje wypowiedzi jej polityków. Przykładowo 

cytowano ówczesnego ministra gospodarki Mateusza Morawieckiego, 

który na temat zagranicznych inwestycji mówi: »Oprócz kapitału polskie-

go chcemy także nadal przyciągać kapitał międzynarodowy, zarówno 

z agencji międzynarodowych, jak i od prywatnych przedsiębiorców oraz 

z funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, które szukają solidnych zy-

sków na całym świecie« (sz 2016.2.9). Na uwagi dziennikarza, że na świecie 

z obawami patrzy się na zmiany, odpowiada: »Oskarżenia wobec Polski 

są elementem walki politycznej« (sz 2016.2.9). Gazeta SZ tłumaczy czy-

telnikom, że nowa partia rządząca chce, aby »ważne przedsiębiorstwa 

krajowe pozostały w polskich rękach« (sz 2016.9.5). Jak pisze: »Morawiecki, 

główny architekt polityki gospodarczej, skarżył się na ‘horrendalne sumy’, 

które zagraniczne firmy wywożą z Polski jako ‘neokolonialne czynsze’« 

(sz 2016.9.5), »Również inwestorzy zagraniczni są już na celowniku rządu: 

na przykład dzięki specjalnemu podatkowi bankowemu« (sz 2016.9.5). 

Jednocześnie opisywane jest zadowolenie lokalnych samorządowców 

z kolejnych niemieckich inwestycji, jak VW we Wrześni pod Poznaniem: 

»Jest to największa jak dotąd inwestycja zagraniczna w Polsce o warto-

ści 800 milionów euro« (sz 2016.2.13), stąd: »W ratuszu we Wrześni [pod 

Poznaniem burmistrz] Kałużny i jego pracownicy otwierali szampany« 

(sz 2016.2.13). W tym samym tekście krytycznie komentowane są plany 

polskiego rządu zwiększenia wydatków socjalnych kosztem przedsiębior-

ców, przykładowo: »Już teraz niektórzy przedsiębiorcy mogą potrzebować 

środków uspokajających« (sz 2016.2.13). Negatywny ton wobec polskiego 

rządu w dzienniku süddeutsche zeitung utrzymuje się również w innych 

tekstach, których autorzy zauważają, że gospodarka nie rozwija się tak 
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szybko, jak zakładano: »Polska gospodarka rośnie słabiej niż tego ocze-

kiwano, a inwestycje polskich firm drastycznie spadły, przy czym ten-

dencja ta nadal się pogarsza. Lider partii Kaczyński miał na to ciekawe 

wytłumaczenie: sabotowanie jego rządu przez wrogich przedsiębiorców«  

(sz 2016.11.24).

W 2019 roku wydźwięk artykułów süddeutsche zeitung jest równie 

krytyczny w odniesieniu do sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce i jej 

negatywnego wpływu na niemieckie inwestycje. Gazeta tytułuje teksty: 

»Niemieckie banki bronią się przed Warszawą« (sz 2019.2.20).

Bardziej optymistyczny był faz, cały czas posługując się wspomnianą 

ramą, pisze bowiem w styczniu 2016 roku: »W ostatnich latach Polska rze-

czywiście stała się najbardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania 

w regionie. Jest to duży atut i nowy rząd nie powinien być zainteresowany 

osłabianiem atrakcyjności tej lokalizacji gospodarczej. Jeśli oczekiwania 

dotyczące tego przywiązania [do polskiego rynku] przestaną się potwier-

dzać, będzie to niekorzystne dla Polski. Jest jednak jeszcze za wcześnie 

na oceny« (faz 2016.1.18). Także pod koniec roku gazeta konstatuje, wspo-

minając o inwestycji VW pod Poznaniem, że relacje gospodarcze obu kra-

jów nie muszą stać się ofiarą różnic w sferze polityki (faz 2016.10.25).

Gazeta zauważa, że »Polska, która początkowo była trudnym dziec-

kiem, w ostatnich latach stała się siłą napędową regionu« (faz 2016.4.12). 

Wspomina także, że zagraniczni inwestorzy chwalą sobie polski rynek, 

choć obawami napawa ich brak pracowników oraz nieprzewidywalność 

systemu polityczno-gospodarczego.

W kolejnych tekstach wymieniane są udane niemieckie inwestycje 

i ich rozwój, nierzadko szybszy i bardziej nowoczesny niż w Niemczech. 

Tak jest w wypadku płatności internetowych w polskim sektorze banko-

wym – w tekście opisywany jest mBank należący do Commerzbanku (faz 

2016.1.30) – i ogólnie w kwestii polskich innowacji w sektorze bankowym 

(faz 2019.4.9). Nadal chwalony jest także polski personel i jego efektyw-

ność: »Mimo całej politycznej nieprzewidywalności [właściciel niemiec-

kiego przedsiębiorstwa] jest zadowolony z warunków panujących w są-

siednim kraju. Twierdzi on, że pracownicy są dobrze wyszkoleni, a cztery 

fabryki pracują bardzo wydajnie« (faz 2019.3.5). Jednocześnie jednak za-

uważa się, że Jarosław Kaczyński jest przeciwko niemieckim inwestycjom 

w Polsce: » [Kaczyński] żąda ‘repolonizacji’ mediów będących w posiada-

niu niemieckich wydawnictw w jego kraju« (faz 2016.6.21).
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P o l s k o - n i e m i e c k i e  r e l a c j e  g o s p o d a r c z e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

W polskiej prasie Polskę jednoznacznie wstawia się w ramę szansy dla nie-

mieckich inwestorów, cytując przy tym wymieniane przez nich rozmaite 

korzyści, jakie osiągają. Na tym tle wzmianki o udanych polskich inwesty-

cjach za Odrą wydają się rzadkie, ale i z nich wynika, że rynek niemiecki 

staje się coraz większą szansą na rozwój dla polskich firm. Wzajemna sieć 

polsko-niemieckich powiązań jest stałą ramą w tekstach dotyczących go-

spodarki. Sieć ta raz przynosiła korzyści Polsce, raz – trudności. Niemieccy 

przedsiębiorcy mogą być, według polskich dziennikarzy, dla Polaków jako 

konkurenci także zagrożeniem.

Niemcy jako kraj to również tradycyjnie punkt odniesienia i porówna-

nia dla polskiej gospodarki. Ta ostatnia zazwyczaj wypada gorzej. Wyją-

tek stanowi tu kryzys w 2009 roku. Niemieckie rozwiązania są zazwyczaj 

prezentowane jako »lepsze«, stąd, stosując ramę punktu odniesienia, 

prowadzi się rozważania, w jakiej mierze warto się w Polsce na nich wzo-

rować. Jednocześnie ukazują się także teksty, które pokazują gorszy stan 

niemieckiej gospodarki, lub wręcz wykazują »Schadenfreude« z powodu 

niedociągnięć inwestycyjnych za Odrą.

P o l s k a  –  s z a n s a  d l a  N i e m i e c

Zdanie: »Polska od lat zajmuje wysokie miejsce, jeśli chodzi o zagraniczne 

lokalizacje inwestycji niemieckich przedsiębiorstw« (rz 2016.12.2) w po-

dobnym brzmieniu można przeczytać w kolejnych latach i w różnych 

tytułach prasowych. Polska jako przestrzeń dla niemieckich inwestycji 

i handlu regularnie przedstawiana jest jako szansa dla tamtejszego ka-

pitału. Stosując tę ramę, cytowani są przedstawiciele przedsiębiorstw 

niemieckich, którzy opisują swoje sukcesy nad Wisłą.

Przyczyną ich pozytywnych opinii o Polsce jako rynku do inwestowa-

nia jest w pierwszym rzędzie wysoko wykwalifikowana, ale stosunkowo 

niedroga kadra (rz 2014.10.16): »Dostępność wykształconych pracowni-

ków i znajomość języka niemieckiego przyciąga inwestycje w nowocze-

sne usługi dla biznesu« (rz 2016.1.27). Czasami jednak pisze się o tym ne-

gatywnie: »Produkując mniejsze modele, trzeba jednak ciąć koszty, stąd 

wyprowadzka do Polski, na Węgry czy do Rumunii« (pol 2016.5.10).

Także bliskość geograficzna i stosunkowo duży, chłonny rynek oraz 

stabilność walutowa odgrywają rolę w decyzji o wyborze Polski: »Nasz 
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kraj jest z roku na rok coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych firm. 

[…] Z jednej strony Niemcy pragną podbić nowe rynki zbytu, szczegól-

nie w krajach rozwijających się, albo chcą produkować bliżej klientów 

i w ten sposób zmniejszać koszty transportu. Z drugiej strony atrakcyjne 

są: bliskość geograficzna Polski, chłonność naszego rynku, bogacące się 

społeczeństwo oraz względna stabilność polskiej waluty wobec euro« 

(rz 2014.10.16).

Kolejną przyczyną, która powoduje, że niemieckie firmy postrzegają 

polski rynek jako szansę, są zachęty stosowane przez Polaków. Zauważa 

się, że Polska – jako kraj, który chce przyciągnąć inwestorów – oferuje im 

specjalne przywileje i dotacje, nazywane wręcz »pokusami dla niemiec-

kich inwestorów« (pol 2006.1.21). Polskę określa się mianem »inwestycyj-

nego hubu« (pol 2016.11.15). Wymienia się firmy i fabryki, które zostały 

nabyte lub zbudowane przez niemieckich inwestorów jak: Volkswagen, 

Kirchhoff, Bayer, Siemens czy Mercedes (rz 2000.1.19; rz 2014.10.16; pol 

2016.5.10; pol 2016.11.15; rz 2016.5.6). W tym ostatnim wypadku zauważa 

się przy tym: »26 lat temu w Krzyżowej premier Mazowiecki jednał się 

z kanclerzem Kohlem, a dziś tuż obok, w Jaworze, Morawiecki z Schäferem 

jednają się w sprawie niemieckiej fabryki« (pol 2016.5.10). Po 2016 roku 

prasa zauważała, że rząd PiS przyjaźnie patrzy na niemieckie inwesty-

cje (pol 2016.11.15), a nawet pisała, że »Berlin otrzymał też zapewnienie, 

że niemieckie inwestycje zbytnio nie ucierpią z powodu polityki gospo-

darczej rządu PiS« (rz 2016.5.6).

Szansą dla Niemiec są również polscy inwestorzy w ich kraju, zwłaszcza 

na słabo rozwiniętych i wyludnionych terenach przy polskiej granicy. Na-

stąpił tam, jak opisuje polska prasa, »Polski podbój Niemiec« (w 2009.9.6). 

Jak donosi prasa: »Przyjeżdżamy z pieniędzmi, kupujemy domy, otwiera-

my sklepy, restauracje, hotele, inwestujemy w różnorakie przedsięwzię-

cia i dajemy bezrobotnym Ossis (Niemcy wschodni) pracę. […] Kierownik 

Fleischmannschaft podkreśla przychylne nastawienie lokalnych władz 

do Polaków. W tym okręgu założyli już ponad 200 firm« (w 2009.9.6).

Stąd Niemcy aktywnie szukają polskich firm, które chciałyby otworzyć 

się na niemiecki rynek: »Niemcy coraz aktywniej szukają w Polsce małych 

i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych ekspansją na Zachód. Go-

towi są nie tylko pomagać w zmaganiach z formalnościami i pośredni-

czyć w kontaktach z urzędami, ale też szukać źródeł finansowania« (pol 

2009.10.3).
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N i e m c y  –  s z a n s a  d l a  P o l s k i

Polskie inwestycje w Niemczech są tematem stosunkowo rzadziej podej-

mowanym, a rama niemieckiego rynku jako szansy dla Polski, mimo że wy-

stępuje, to jednak pojawia się nie w takiej skali, jak rama Polski jako szansy 

dla Niemiec. W tekstach podkreślane jest, że polskie firmy dopiero zaczyna-

ją podbijać niemiecki rynek, robią to jednak z sukcesem. Według doniesień 

z 2000 roku polscy inwestorzy zmagają się w Niemczech z trudnościami, 

których nie napotykają inwestorzy niemieccy w Polsce: »Polacy mogą być 

tylko podwykonawcami firm niemieckich, podczas gdy Niemcy są zwykle 

generalnymi wykonawcami inwestycji, które prowadzą w Polsce. I nie cho-

dzi tylko o względy prestiżowe. […] Polskie firmy są z góry skazane na niż-

sze dochody« (pol 2000.5.27), »Polskie firmy (nazywane wręcz mafią gorszą 

od narkotyBayerkowej) atakowane są najbardziej. Według przedstawicieli 

naszych przedsiębiorców jednym z powodów jest bierność polskiego rzą-

du, który nie przeciwstawia się nagonce i dyskryminacji« (pol 2000.5.27).

Po latach sytuacja jednak się zmienia i niemiecki rynek zdecydowa-

nie wyraźniej przedstawiany jest jako szansa dla polskich inwestorów. 

W 2006 roku opisywany jest sukces Solarisa w Niemczech (pol 2006.1.21), 

a w 2009 roku strategię Smyka: »Dla tych, którzy dysponują odpowiedni-

mi możliwościami finansowymi i nie chcą czekać zbyt długo z ekspansją, 

szansą jest przejęcie jednej z firm działających na niemieckim rynku. Tak 

właśnie postąpił Smyk, który otworzył w Berlinie trzy sklepy z zabawka-

mi pod własną marką, ale równocześnie przejął 45 salonów Spiele Max, 

stając się jednym z liderów w swojej branży. […] Na inwestycję o takiej 

skali mniejsze firmy z Polski nie mogą sobie pozwolić. Dla wielu małych 

przedsiębiorstw jednak rynek niemiecki jest na tyle interesujący, że de-

cydują się na początku otworzyć niewielki oddział, zatrudniający kilku 

pracowników« (pol 2009.10.3).

W podobnym tonie przedstawiana jest sytuacja w 2014 roku: »Nie tyl-

ko Niemcy inwestują u nas, ale i my coraz częściej podejmujemy decyzje 

o lokowaniu kapitału za Odrą. Możemy się pochwalić kilkoma dużymi in-

westycjami z ostatnich kilku lat, jak np. Comarch zbudował za 12 mln euro 

centrum przetwarzania danych w Dreźnie, a Orlen Deutschland GmbH 

stale rozbudowuje sieć stacji paliw« (rz 2014.10.16).

Wspominane są także inwestycje Orlenu: »Rośnie sieć stacji Orlenu 

w Niemczech. Wspomina się, że »płocki koncern wszedł na ten rynek 

w 2003 r. i systematycznie powiększa stan swojego posiadania (w zeszłym 
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roku przybyło dziewięć stacji)«, zauważając, że sieć »jest w stanie konku-

rować z takimi potentatami jak Aral czy Shell« (sieci 2019.8.19).

N i e m c y  –  o d w i e c z n y  k o n k u r e n t  i  r y w a l  ( z a g r o ż e n i e  d l a  P o l s k i )

Niemiecki inwestor to jednak także konkurent na rynku. Rama zagrożenia 

i konkurencji stosowana jest w różnych kontekstach. Nieraz jest o niej mowa 

podprogowo, ale często także wprost, na przykład: »Największym rywalem 

jest niemiecki Henkel, z którym trwa nieustający i szczególnie zaciekły bój« 

(pol 2006.9.9). Opisuje się reklamę, w której istnieją odwołania do najbardziej 

popularnych negatywnych obrazów z polsko-niemieckiej historii: »Podobnie 

było z bitwą pod Grunwaldem, jaką stoczył z niemieckim Henklem. W rekla-

mie Krzyżacy rezygnowali z walki w zamian za worki kleju Atlas, ‘bo ten krzy-

żacki jest do niczego’. Henkel uznał, że to do niego aluzja (rycerze zamiast 

krzyży na zbrojach mieli rysunek charakterystycznego kota z reklamy Henkla) 

i poskarżył się do Komisji Etyki Reklamy. Ale nic nie zwojował. Niezrażony 

Atlas wojnę kontynuował, stawiając uroczyście kolejny słup z bocianem  

nr 1410 w pobliżu grunwaldzkiego pola. Na zapowiedź Henkla, że wykupi 

Atlasa, padła odpowiedź, że stanie się... odwrotnie« (pol 2006.9.9).

Prasa wspomina także o postrzeganym zagrożeniu ze strony niemiec-

kich koncernów medialnych. Polityka w 2000 roku opisuje tę sytuację 

następująco: »Dopiero po próbie przejęcia dziennika polskiego nastąpił 

szturm koncernu z Passau na polskie gazety, w wyniku którego jest on dziś 

głównym graczem na rynku regionalnej prasy codziennej« (pol 2000.1.15). 

»dziennik polski nie tylko zwalcza gazetę krakowską na sali sądowej, ale 

również walczy z nią na łamach ostrzegając czytelników przed zagroże-

niem ze strony niemieckiego wydawcy« (pol 2000.1.15).

Wątek »dominacji niemieckiego kapitału na polskim rynku medial-

nym« (sieci 2019.2.11) kontynuowany jest i w kolejnych latach. To samo 

czasopismo wielokrotnie stwierdza, że niemieckie firmy wykorzystują 

Polaków: »Niemieckie firmy, przemysł, handel, banki, korporacje ubezpie-

czeniowe mają tu, nad Wisłą, od lat prawdziwe eldorado, a niemieckie 

super- i hipermarkety łupią nas, aż piszczy« (sieci 2016.8.22), »Dziś głów-

ną metodą jest kolonizacja gospodarcza. Przykładów setki, nie na ramy 

tego tekstu. Więc tylko dwa: Unia Europejska dopłaciła 800 mln euro sieci 

Lidl, by mogła ona wykosić polski rodzinny handel. Commerzbank swoich 

polskich klientów (jako mBank) traktuje zupełnie inaczej niż klientów nie-

mieckich, oferuje im zupełnie inne produkty« (sieci 2019.1.7).
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W tym samym roku o niemieckiej dominacji pisze także gazeta 

 wyborcza – tym razem na rynku samochodowym, od Hiszpanii po Eura-

zję, a więc i w Polsce. Autor zauważa, że na Bałkanach jeździ tyle niemiec-

kich samochodów, że auta japońskiej marki nie jest się w stanie naprawić, 

i cytuje niemiecki program telewizyjny, w którym śmiano się, że »są trzy 

powody, dla których Fideszu nie wyrzucono z Europejskiej Partii Ludowej: 

Audi, BMW i Mercedes« (gw 2019.10.5).

Jednocześnie Niemcy ramowane są jako kraj dbający jedynie o własne 

interesy, i to nie jedynie względem Polski. Temat ten, nawet w obliczu kon-

fliktu wartości, najwyraźniejszy jest w obszarze inwestycji energetycz-

nych75. Takie zachowanie zauważane jest od lat osiemdziesiątych, kiedy 

podczas trwania sankcji amerykańskich na Związek Radziecki firmy z Re-

publiki Federalnej Niemiec zawierały kontrakty naftowe (pol 2006.5.27). 

Dbałość o swoje firmy nie jest jednak zjawiskiem odosobnionym. Prasa 

polska donosi, że »Niemcy poskarżyli się Unii Europejskiej na Polskę, 

która blokuje jakoby import ich zboża powołując się na jego złą jakość« 

(rz 2000.1.7). Kiedy indziej można znaleźć stwierdzenie: »Niemcy nauczyły 

się eksploatować specyfikę unii walutowej do sztucznego podkręcania 

swojej konkurencyjności – poprzez zaniżanie płac, co pozwoliło Niem-

com zmaksymalizować eksport kosztem takich krajów jak Hiszpania 

i Włochy« (pol 2009.1.24). Prasa zauważa też, że niemiecki rząd bardzo 

dba o to, aby niemieckie firmy nie przechodziły na własność obcego ka-

pitału (sieci 2019.2.11).

Tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej prasa opisuje zaś akcje niele-

galnego wwożenia z Niemiec do Polski śmieci. Poza samym faktem doko-

nywania przestępstwa wskazuje się, że odpady stanowią zagrożenie dla 

bezpieczeństwa mieszkańców: » […] w Przerzeczynie koło Kłodzka inspek-

torzy zatrzymali tira z naczepą. Z tej samej niemieckiej firmy transporto-

wej. Tym razem kierowca wiózł 50 ton gnijących odpadów komunalnych, 

groziły wybuchem epidemii bakteriologicznej« (pol 2006.10.28).

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s i e c i  w z a j e m n y c h  p o w i ą z a ń

Przez lata niezmiennie często stosowaną ramą jest współzależność pol-

skiej gospodarki – z uwagi na niemieckie inwestycje w Polsce i powiązania 

75	 Statistisches	Bundesamt	2022.	Więcej	na	temat	ramowania	tematu	polityki	energetycznej	w	roz-
dziale	Polityka energetyczna.
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handlowe – od niemieckiej. Jak wspomniano wyżej, w oczach prasy pol-

skie inwestycje w Niemczech służą Niemcom i ich regionom oraz firmom. 

Korzysta się ze wspólnego rynku towarów – i to od dziesięcioleci – »Jed-

nak tam, gdzie decydowała nie wielka polityka, lecz spodziewany zysk, 

udawało się osiągnąć obopólnie korzystny kompromis. Po obu stronach 

granicy nie brakowało zarówno zwolenników eskalowania konfliktów, 

jak i współpracy. Niemieccy przemysłowcy i kupcy obawiali się trwałego 

wypadnięcia z polskiego, bliskiego i obiecującego, rynku i już podczas 

blokady z lat 1920–22 handlowali z Polską za pośrednictwem państw 

trzecich« (pol 2016.1.12), »Skorzystaliśmy na tym i my, bo Niemcy mogli 

kupować samochody w dowolnym miejscu UE, więc na zakupy wybierali 

się często do Polski skuszeni korzystnym kursem złotego i niższymi ce-

nami« (pol 2009.12.12).

Rama wzajemnej zależności wychodzi jednak także poza obszar 

 handlu. Wskazuje się, że zmiany na niemieckim rynku będą miały bezpo-

średni wpływ na sytuację polskich firm. W pojedynczych wypadkach do-

strzega się w tym szansę: »DIHK [Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa] 

bije na alarm, inwestycje w Niemczech tracą na atrakcyjności. Dlatego 

coraz częściej firmy z niemieckim kapitałem decydują się na inwestycje 

za granicą, również w Polsce. Tak więc słabnąca siła niemieckiej gospo-

darki staje się szansą dla naszej krajowej« (rz 2014.10.16), »Nowe opłaty 

podbiją w Niemczech cenę benzyny i oleju napędowego o 12 eurocentów 

(ok. 50 groszy) na litrze. Czy w tej sytuacji Niemcy będą częściej tankować 

w Polsce? – Jeśli różnice w cenach paliw między Niemcami i Polską się 

pogłębią, to na pewno tak się stanie« (gw 2019.9.24).

Zauważa się jednak, że te korzyści – na przykład większy eksport 

do Niemiec spowodowany poprawą koniunktury w Niemczech na skutek 

reformy podatkowej – mogą jednocześnie utrwalać »obraz Polski jako 

kraju żyjącego jedynie odbiciem światła adwokata wprowadzającego nas 

do Unii Europejskiej« (w 2000.7.30).

Nieraz do tych zależności podchodzi się z obawami, wskazując, jak bar-

dzo pogarszanie się sytuacji ekonomicznej za Odrą negatywnie wpłynie 

na rozwój polskiej gospodarki: »Pogarszająca się wciąż sytuacja w Niem-

czech i w innych krajach Unii nie daje nadziei na szybkie odwrócenie 

trendu spadku eksportu« (pol 2009.6.13), »Produkcja przemysłowa spadła 

w sierpniu za Odrą o 4 proc. w porównaniu z lipcem. Jeśli ta tendencja się 

utrzyma, najmocniej odczują to nasi producenci dóbr inwestycyjnych« 

(rz 2014.10.8).
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Obawy podnoszone są regularnie i niezależnie od tytułu. Donosząc 

w 2014 roku o niskim wzroście gospodarczym w Niemczech, spadku pro-

dukcji i zamówień w przemyśle, pisano wręcz o »katastrofalnej wiado-

mości« dla polskich firm (sieci 2014.11.3) i zauważa się, że »hamowanie 

w Niemczech« »prawdopodobnie już to odczuwamy« (gw  2014.10.8). 

W 2019 roku tłumaczenia są bardzo podobnie: »Dla polskich przedsię-

biorców oznacza to [spadek produkcji przemysłowej w Niemczech] nad-

ciągające kłopoty związane ze spowolnieniem gospodarczym. – Polski 

przemysł jest mocno zintegrowany z niemieckim. Niemcy to główny od-

biorca polskiego eksportu. Trafia tam ok. jednej czwartej naszej wymiany 

handlowej« (gw 2019.2.8), »Na początku wydawało się, że jesteśmy bez-

pieczni, ale jednak kłopoty Niemców odbijają się teraz na naszych wyni-

kach w sprzedaży« (gw 2019.5.15).

W tym, że wzajemne powiązania nie zawsze, w opinii polskich dzien-

nikarzy, wychodzą Polsce na dobre, nie jest ona odosobniona. Można bo-

wiem znaleźć i takie wzmianki: »holenderska gospodarka jest uzależniona 

od niemieckich humorów w podobnym stopniu co polska« (pol 2019.1.1).

N i e m c y  –  p u n k t  o d n i e s i e n i a  i  w z ó r

Ta wzajemna sieć powiązań i doświadczenia historyczne (przejmowanie 

modelu niemieckiego na różnych etapach polskiego rozwoju) powodują, 

że Niemcy w ujęciu gospodarczym są stale ramowane jako punkt odnie-

sienia dla procesów zachodzących w Polsce. Trafnie tłumaczy to jedna 

z gazet: »Porównywanie się z naszym zachodnim sąsiadem mamy niejako 

we krwi. Powodów jest wiele. Dziś Niemcy to nasz główny partner han-

dlowy. Trafia tam 28 proc. polskiego eksportu. W imporcie udział Niemiec 

to 21 proc. Z drugiej strony dochodzi przekonanie o tym, że niemiecka 

potęga wyrosła na rozbiorach Polski, a po II wojnie światowej znaleźliśmy 

się po ‘niewłaściwej’ stronie Europy – mimo zwycięstwa nad nazistow-

skim okupantem nie skorzystaliśmy z prosperity na Zachodzie w latach 

1945–75. Politycy co rusz obiecują nam, że już niebawem poziom rozwoju 

gospodarczego i jakość życia nad Wisłą zbliży się do tego nad Menem« 

(gw 2019.5.9).

Wiele artykułów, nawet jeśli nie wprost, szuka dlatego odpowiedzi 

na pytanie: »Ile będziemy gonić Niemcy?« (gw 2019.5.9). Odpowiedzi są za-

zwyczaj w podobnym tonie: »Pytanie o dogonienie Niemiec to bowiem 

przede wszystkim kwestia tego, czy uda nam się zmienić nasze miejsce 
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w globalnym łańcuchu dostaw. A konkretnie przestać być tylko montow-

nią dla zachodnich koncernów« (gw 2019.5.9). Dochodzi się do konstatacji, 

że »w optymalnych warunkach dzisiejsze PKB Niemiec osiągniemy za 14 

lat, a za 21 lat możemy sąsiadów doścignąć« (gw 2019.9.4).

Prasa zwraca uwagę na różnice w wynagrodzeniach na obu rynkach: 

niewykwalifikowana pracownica w przemyśle lekkim nie może liczyć 

na więcej niż 1,4–1,5 tysiąca złotych brutto, w Niemczech – pięć razy więcej 

(pol 2006.3.11), a także na mniejsze obroty zagranicznych firm na polskim 

niż niemieckim rynku: »Dlaczego Polska? IKEA prowadzi z naszym krajem 

handel w obie strony: sprzedaje i kupuje. Sprzedaje od 1990 r., czyli sto-

sunkowo niedługo. Aktualnie w sześciu wielkich sklepach. To siedem razy 

mniej niż w Niemczech, a dwa razy mniej niż np. w Rosji« (pol 2009.3.14).

Zestawienia Polski i Niemiec obecne są we wszystkich analizowa-

nych tytułach i w różnych latach. Z niemieckim porównywano polski 

rynek mieszkań: »Nawet na terenie zachodnich Niemiec można zna-

leźć metropolie, w których ceny używanych mieszkań są podobne jak 

w największych polskich miastach« (gw 2016.6.15), polski system odpro-

wadzania abonamentu RTV (sieci 2019.7.8) czy bankowość spółdzielczą 

(pol 2016.11.7). Zadawane jest pytanie, czy naśladować niemieckie rozwią-

zania, jak kaucje za plastikowe butelki. W konkluzji stwierdza się, że: »Sko-

piowanie niemieckiego systemu (który obejmuje również puszki) w Polsce 

nie jest jednak proste« (gw 2019.9.19). »Niemieckie« zazwyczaj oznacza 

»lepsze«. Wydajność polskich elektrowni na tle niemieckich określana 

jest jako »cieniutka« (pol 2006.9.2), a inspiracją dla jakości produktów sta-

ją się niemieckie kleje: według innej wersji tej samej legendy inspiracją 

mają być worki z niemieckim klejem (pol 2006.9.9). »Kiedy [w firmie Atlas 

– producenta klejów] zorientowali się, że ich towar nie budzi zaufania, 

bo odbiorcy wierzą tylko w to, co z importu, wpadli na pomysł, żeby worki 

z klejem opatrywać napisami... w języku niemieckim. Teraz taki numer 

by nie przeszedł, bo było to wprowadzanie w błąd nabywców, ale wtedy 

wszystkie chwyty były dozwolone. Na wszelki wypadek na workach była 

jednak adnotacja ‘Hergestellt in Polen’ (zrobiono w Polsce) oraz adres 

i telefon łódzkiej firmy. Pomysł wypalił, nikt się nie przyczepił, sprzedaż 

ruszyła« (pol 2006.9.9).

Nawet sprowadzane z Niemiec ziemniaki okazują się lepsze: »Wiosną 

Polacy, którzy niemieckich kartofli nie przełkną, mogą szukać krajowych 

na bazarach. Jeśli znajdą, to najczęściej już takie kiełkujące, które w do-

datku przy obieraniu okazują się czarne w środku« (pol 2019.6.3).
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Wyjątek stanowi 2009 rok, a więc czas, kiedy znaczna część Europy 

pogrążona jest w kryzysie. Wówczas zauważa się, że mimo słabszej po-

zycji polskie firmy czy nawet stan polskiej gospodarki wypadają lepiej, 

a »kryzys gospodarczy dotknął Niemcy znacznie mocniej niż Polskę« 

(pol 2009.10.3). Przykładowo opisywane to jest następująco: »Najważniej-

sze gospodarki świata są w zapaści: amerykański PKB spada o 3 proc., ja-

poński i niemiecki o 7 proc. Prognozy na cały 2009 r. są fatalne, a niewyklu-

czone, że jeszcze się pogorszą. […] W Europie spadek ten wyniesie ponad 

4 proc. Na tym tle Polska wygląda na oazę szczęśliwości« (pol 2009.6.13), 

»W porównaniu z sytuacją sektora finansowego USA, Niemiec, Irlandii czy 

Wielkiej Brytanii polskie banki to jednak oaza spokoju« (pol 2009.6.20).

N i e m c y  –  k r a j  n i e i d e a l n y

Kontrapunkt dla tekstów, które pozytywnie przedstawiają niemieckie roz-

wiązania jako wzór dla Polski, stanowiły artykuły, w których dostrzec moż-

na było swoistą Schadenfreude, a więc ramujące Niemcy jako państwo, 

któremu (również) stosunkowo wiele rzeczy się nie udaje. Opisując nie-

udane inwestycje, polskie media mają satysfakcję, że za Odrą nie wszyst-

ko funkcjonuje idealnie. Podawane są na przykład opóźnione, kosztowne 

i nie do końca udane inwestycje: krótką linię metra U55, dworzec główny 

czy lotnisko w Berlinie (pisząc o nim: »lotniskowa katastrofa«), podziemny 

dworzec kolejowy w Stuttgarcie czy budynek filharmonii w Hamburgu 

(pol 2016.9.27; rz 2014.9.6; pol 2016.9.27). Miastu Berlin wypominane jest 

zadłużenie (rz 2014.9.6), a niemieckiej armii, także w kontekście działalno-

ści przemysłu zbrojeniowego, kłopoty z uzbrojeniem i kadrą (rz 2016.2.3). 

Polska prasa donosi o problemach w niemieckiej logistyce czy kłopotach 

przemysłu motoryzacyjnego: »W zeszłym roku Niemcy mieli problemy lo-

gistyczne wynikające z poważnych utrudnień w ruchu barek po głównych 

szlakach wodnych, a także z przestojów wielu rafinerii« (sieci 2019.8.19), 

»Grupa VW, największy producent samochodów na świecie, boryka się 

z konsekwencjami afery spalinowej, która obciąża jej wizerunek i rodzi 

konieczność płacenia kar i odszkodowań. A teraz grożą jej jeszcze kary 

za CO
2
« (pol 2019.8.2).

Uwagę poświęca się także skandalom w różnych dziedzinach niemiec-

kiego przemysłu: »Skandal mięsny w Niemczech. Właściciel hurtowni 

mięsa i mrożonek z Monachium, podejrzany o sprzedawanie przetermi-

nowanych wyrobów, popełnił samobójstwo« (rz 2006.9.8), »Prokuratura 
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niemiecka prowadzi właśnie śledztwo w sprawie oszustw popełnianych 

przez obywateli tego kraju, którzy kupując nowe samochody, korzystali 

z wysokiej dopłaty za złomowanie starego« (pol 2009.9.12).

W prawie każdym roku z analizowanego okresu opisywana jest rów-

nież ogólnie sytuacja niemieckiej gospodarki. Zauważa się jej problemy 

czy pogarszanie się koniunktury. Pisze się o spadku indeksu oceniające-

go nastroje gospodarcze (rz 2000.1.23), o spadku obrotów handlowych 

»w ciągu ostatniego półrocza o jedną piątą« (pol 2009.3.28), o gorszych 

wynikach finansowych niemieckich przedsiębiorstw (rz 2014.8.14), o po-

trzebie zwiększenia inwestycji (rz 2014.9.25), o »kurczeniu się gospodarki 

z wyraźnym spadkiem inwestycji i odczuwalnym wzrostem bezrobocia« 

(gw 2019.9.30) czy o problemach w niemieckim przemyśle samochodo-

wym, którego »sukces nie jest już taki pewny jak dawniej», gdyż »w II poł. 

2018 r. niemieckie koncerny wyprodukowały o ponad 7 proc. mniej aut 

i części niż w pierwszej« (gw 2019.10.5).

Rama pogłębiana jest, kiedy przywoływane są opinie niemieckich eksper-

tów: » […] niemieccy szefowie koncernów, menedżerowie i stratedzy gospo-

darki przyznają: my, Niemcy, wcale już nie jesteśmy tacy świetni, jak się nam 

zdawało, a niemiecki model ekonomiczny nie jest przyszłościowy. Dominuje 

nerwowość, zatroskanie, mało też widać optymizmu« (pol 2019.5.28).

P o l s k a  m i g r a c j a  z a r o b k o w a  d o  N i e m i e c

Jednym z kluczowych zagadnień polsko-niemieckich relacji związanych 

z gospodarką oraz integracją europejską jest kwestia migracji zarobko-

wych Polaków do Niemiec. Temat towarzyszy tym stosunkom od dzie-

sięcioleci, gdyż Polacy od dawna poszukiwali w Niemczech lepszych wa-

runków życia i pracy. Szczególnie ważny staje się przed przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej, gdy negocjowano, od kiedy po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej niemiecki rynek pracy całkowicie otworzy się dla 

przybyszów z Polski. W Niemczech trwa intensywna debata, pełna obaw, 

że do kraju przybędzie zbyt wielu migrantów zarobkowych z Europy Środ-

kowo-Wschodniej, zwłaszcza – ze względu na liczbę mieszkańców i bli-

skość geograficzną – z Polski. W Polsce z kolei możliwość pracy za granicą 

jest jednym z argumentów, dla których wielu Polaków popierało akcesję 

kraju do Wspólnoty76. Ostatecznie rząd federalny zagwarantował sobie 

76	 Roguska	2003.
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okres przejściowy, który mógł być przedłużany aż do 2011 roku (z czego 

Niemcy skorzystały)77.

Prasa po obu stronach granicy oddaje nastroje w swoim i sąsiednim 

kraju – wchodzi w swoistą interakcję, tekstami odpowiadając pośrednio 

i bezpośrednio na argumenty formułowane w kraju sąsiada. Opisywane 

są obawy Niemców, starając się je raczej redukować, a polski pracownik 

prezentowany jest raczej jako szansa dla niemieckiej gospodarki. Po raz 

kolejny występuje więc w polskich i niemieckich tekstach rama: Polska 

szansą dla Niemiec. W obu państwach dostrzega się także skutki dla Pol-

ski potencjalnych, a następnie trwających wyjazdów mieszkańców na Za-

chód. Stąd w prasie obu krajów można wyraźnie odnaleźć bardzo podob-

ne, o ile wręcz nie identyczne ramy: polskiego pracownika jako źródła 

(nieuzasadnionych) niemieckich obaw, ale także szans dla Niemiec, czy 

Polski jako kraju zagrożonego drenażem mózgów. W niektórych tekstach 

pojawiają się jednak wzmianki o profitach po polskiej stronie. Emigracja 

w ostatnich dziesięcioleciach jest również jedną z przyczyn względnie 

niskiej stopy bezrobocia w Polsce, ponieważ emigranci albo sami nie za-

silają rzędów bezrobotnych, albo pozostawiają w Polsce miejsca pracy, 

które mogą być następnie zajęte przez inne osoby. Prasa niemiecka przed-

stawia polską migrację zarobkową przez pryzmat stosunkowo ścisłej kal-

kulacji kosztów i korzyści. Ogólnie ewentualne korzystanie ze świadczeń 

socjalnych przez polskich pracowników w Niemczech odbija się negatyw-

nie, ale wysoki etos pracy można ogólnie wpisać po stronie »plusów« tej 

kalkulacji. Jednak tylko do pewnego momentu. Niekiedy wskazywane jest, 

że pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej mogą konkurować o pracę 

z miejscowymi ze względu na wysoki stopień pracowitości i zaangażowa-

nia. Polska prasa przedstawia również migrację zarobkową do Europy Za-

chodniej, w tym do Niemiec, w kategoriach rachunku kosztów i korzyści, 

podkreślając sytuację win-win, w której zyskują zarówno kraj wysyłający, 

jak i kraj przyjmujący.

Z kolei Polska jako kraj imigracji to temat, który w kontekście polsko-

-niemieckim obecny jest jedynie w prasie niemieckiej (polska prasa za-

pewne opisuje go bez odnoszenia się do tematu Niemiec, stąd teksty te 

nie znalazły się w badanym korpusie). Dola Polaków na emigracji zajmuje 

z kolei już raczej tylko prasę polską. Ta ostatnia w tym, jak i w kwestii 

77	 Na	temat	debat	wokół	otwarcia	niemieckiego	rynku	pracy	dla	Polaków	i	skutków	tego	otwarcia	
–	por.:	Łada,	Segeš	Frelak	2012;	Łada,	Fałkowska-Warska	2012;	Frelak	i	in.	2009.
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drenażu mózgów, odnosi się jednocześnie nie tylko do Niemiec, ponie-

waż ten rynek pracy przez lata pozostaje, przynajmniej dla większości 

grup zawodowych, zamknięty, a Polacy licznie wyjeżdżają na przykład 

do Wielkiej Brytanii.

Teksty publikowane są zdecydowanie częściej przed polską akcesją 

do Unii Europejskiej i tuż po niej, aż do otwarcia niemieckiego rynku pracy. 

W 2016 i 2019 roku artykułów na badany temat jest zdecydowanie mniej.

P o l s k a  m i g r a c j a  z a r o b k o w a  d o  N i e m i e c  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Temat polskiej migracji zarobkowej staje się w niemieckiej prasie szcze-

gólnie istotny przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wówczas 

polskich migrantów najczęściej przedstawia się jako część szerszej grupy 

określanej mianem »migrantów wschodnioeuropejskich«. Ich potencjalny 

napływ budzi w niemieckim społeczeństwie mieszane uczucia – dostrze-

gane są szanse, ale i obawy. Szczególnie we frankfurter allgemeine 

 zeitung ton wypowiedzi jest w tym okresie bardzo sceptyczny.

Po kilku latach prasa zauważa, że obawy sprzed rozszerzenia Unii Euro-

pejskiej okazały się bezpodstawne. Polscy migranci zarobkowi opisywani 

są jako pracowici, punktualni, innowacyjni, sumienni i postrzegani jako 

wielka wygrana unijnego rynku pracy. Niemcy czerpią korzyści z wyko-

nywanych przez polskich emigrantów prac i doceniają, że zapobiegają 

oni niedoborom wśród niemieckich pracowników. Mimo kryzysu finan-

sowego w 2009 roku Polska rozwija swoją gospodarkę, co doprowadza 

do mniejszej konkurencyjności zachodnioeuropejskich rynków pracy. 

Niemieckie media zauważają także, że Polska awansuje do krajów udzie-

lających tymczasowe pozwolenia na pracę dla obcokrajowców spoza Unii 

Europejskiej. Panuje jednocześnie świadomość, że jest to po części wyni-

kiem wyjazdu własnej siły roboczej na Zachód. Poza korzyściami płynący-

mi dla Polski z faktu napływającego kapitału (emigranci część pieniędzy 

zarobionych za granicą wydawali w Polsce) odnotowywane są znaczne 

braki na polskim rynku pracy, a Polskę zaczyna się postrzegać jako ofiarę 

drenażu mózgów.

Od 2019 roku temat polskiej migracji zarobkowej i jej wpływu na sy-

tuację w Niemczech traci na znaczeniu, opisywane są jednak problemy 

strony polskiej: starzenie się społeczeństwa, zniechęcanie ludzi młodych 

do pozostania w kraju z uwagi na konserwatywną politykę rządu, zachę-

cający do emigracji wyższy standard życia na zachodzie Europy.
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P o l s k i  m i g r a n t  –  ź r ó d ł o  ( n i e u z a s a d n i o n y c h )  n i e m i e c k i c h  o b a w

Niemiecka prasa przed akcesją Polski do Unii Europejskiej opisuje nie-

mieckie obawy związane z potencjalnym napływem siły roboczej z Polski 

i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polski migrant ramowany 

jest jako zagrożenie lub powód do obaw dla niemieckich pracowników. 

Niejednokrotnie wskazuje się, zwłaszcza już w kolejnych latach po pol-

skiej akcesji, że obawy te nie były zasadne.

Jeszcze przed akcesją pisze się o straszeniu imigrantami ze Wscho-

du, »którzy będą pozostawać na garnuszku Unii Europejskiej, a przede 

wszystkim Niemców« (sz 2000.12.2). Kwestia kosztów, jakie przyniesie po-

tencjalna migracja zarobkowa, była jednym z kluczowych problemów, 

których obawiali się Niemcy. Prasa niemiecka zauważa, że ciężar finan-

sowy, spowodowany przez obywateli z Europy Wschodniej chcących żyć 

na koszt obywateli niemieckich, nie jest jednak jedynym wyzwaniem. 

Innym, równie istotnym, jest bowiem problem natury mentalnej: Europa 

Wschodnia kojarzona jest przez wielu z zacofaniem, przemocą i biedą: 

»Tej fobii nie da się już wytłumaczyć ewentualnym obciążeniem finanso-

wym związanym z rozszerzeniem; najwyraźniej kryje się za nią coś innego: 

utożsamianie Europy Wschodniej z szarością, biedą i zacofaniem w umy-

słach zachodnich Europejczyków« (sz 2000.12.2). Zjawisko to próbowano 

wyjaśnić przez pryzmat historycznych podziałów Europy na wschodnią 

i zachodnią. W tym kontekście w prasie pojawia się dyskusja na temat 

wprowadzenia tak zwanego okresu przejściowego dla pracowników 

ze Wschodu. Argumenty przywoływane przez dziennikarzy są różne. 

Z jednej strony tłumaczy się ten zabieg troską o zniwelowanie możliwych 

nastrojów ksenofobicznych: »Rozpowszechniona ksenofobia może zy-

skać dodatkową pożywkę, zwłaszcza w nowych krajach związkowych, 

jeśli sąsiedzi ze wschodu staną się kozłami ofiarnymi obwinianymi za złą 

sytuację na rynku pracy« (sz 2000.12.20), z drugiej strony formułowane jest 

przypuszczenie, że jest to strategia polityczna mająca na celu zdobycie 

głosów sceptycznie nastawionych do migracji obywateli w zbliżających 

się w 2002 roku wyborach w Niemczech. »Kanclerz Gerhard Schröder jest 

najwyraźniej świadomy tego problemu i wezwał do odłożenia w czasie 

swobodnego dostępu do rynków pracy starych państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Kanclerz myśli już o kampanii wyborczej do Bundesta-

gu 2001/2002. Obawia się, że zacznie tracić wyborców, zwłaszcza że CDU/

CSU nie ukrywa, że chce zdobyć głosy populistycznymi postulatami 
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w sprawie polityki imigracyjnej« (sz 2000.12.20). Snute są równocześnie 

prognozy, że za dziesięć, piętnaście lat konieczne będzie szukanie zarów-

no pracowników fizycznych, jak i specjalistów nie tylko w krajach, które 

mają wstąpić do Unii Europejskiej, ale także poza nimi – nie należy bać 

się więc czegoś, co i tak jest nieuniknione: »Wraz z rozszerzeniem Unii 

Europejskiej na wschód będzie rosła migracja – dziś wielu to przeraża, ale 

wkrótce, w obliczu starzejącej się i malejącej rodzimej populacji, będzie 

to optymistyczny scenariusz. Ale nawet gdyby rzeczywiście przyjechało 

4,7 miliona mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy dziś myślą 

o emigracji, to nie powstrzyma to spadku liczby ludności w Niemczech, 

Austrii czy we Włoszech. A w dłuższej perspektywie nowe państwa Unii 

Europejskiej w Europie Wschodniej wypadną z puli obszarów pocho-

dzenia stałej migracji ze wschodu na zachód. Wraz z wprowadzeniem 

gospodarki rynkowej nastąpił bowiem wszędzie wyraźny spadek liczby 

urodzeń. Obecny niski przyrost naturalny zmniejszy liczbę potencjalnych 

migrantów w Europie Wschodniej od 2010 roku jeszcze silniej niż pozy-

tywny rozwój gospodarczy Europy Środkowo-Wschodniej po przystąpie-

niu do Unii Europejskiej. Za piętnaście, dwadzieścia lat każdy, kto będzie 

szukał sprzątaczki, ogrodnika, robotnika wykwalifikowanego lub wysoko 

wykwalifikowanego specjalisty, będzie musiał szukać raczej w Ukrainie, 

w Turcji, Afryce Północnej lub od razu w Indiach« (zeit 2000.11.9).

Przyczyny możliwej migracji zarobkowej pozostają jednocześnie 

dla niemieckich gazet oczywiste – to możliwość wyższych zarobków 

na Zachodzie (faz 2000.8.12). Szuka się jednocześnie taktyk, które mogły-

by zredukować bodźce przyjazdu do danego kraju. Panuje przekonanie, 

że osoby, które są zdecydowane emigrować, wybiorą ten kraj docelowy, 

który zaoferuje największe zarobki i najlepszą pomoc socjalną: »Dla za-

chodnioeuropejskich systemów społecznych imigracja Europejczyków 

z Europy Wschodniej wyzwoli silną presję konkurencyjną, ponieważ de-

cyzja o tym, do którego kraju zachodniego wyemigrować, będzie zależała 

przede wszystkim od bodźców ekonomicznych. To prawda, że aby skłonić 

ludzi do wyjazdu z ojczyzny, potrzebne są duże różnice w dochodach. Jed-

nak ci, którzy zdecydowali się na migrację, przy wyborze miejsca doce-

lowego kierują się niewielkimi różnicami w standardzie życia. Korzyści 

płynące z państwa opiekuńczego stają się problemem. Zasiłek mieszka-

niowy, zasiłek na dziecko, mieszkanie socjalne, dodatkowa pomoc spo-

łeczna, świadczenia dystrybucyjne w ramach ustawowego ubezpiecze-

nia zdrowotnego oraz bezpłatne korzystanie z infrastruktury publicznej 
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to przykłady świadczeń, o które mogą ubiegać się migrujący pracownicy 

i które w związku z tym będą mieć wpływ na ich decyzje migracyjne« 

(faz 2000.8.12).

Gazety opisują obawy Niemców, że to ich system socjalny i wysokość 

zarobków okażą się najbardziej przyciągające, stąd powstał pomysł wpro-

wadzenia okresu przejściowego dla wschodnioeuropejskich migrantów. 

Jednocześnie obawy podsycane są danymi statystycznymi wskazują-

cymi na dużą liczbę potencjalnych przybyszów. Liczby te, jak zauważa 

prasa, spotykają się z krytyką ekspertów, którzy wręcz wykazują korzyści 

z migracji w miejsce obaw: Balcerowicz określia jako »irracjonalnie prze-

sadzone« obawy, rozpowszechnione zwłaszcza w Niemczech i Austrii, 

że po akcesji może dojść do masowej imigracji Polaków do zachodnich 

państw Unii Europejskiej. Z drugiej strony żądanie Polski dotyczące swo-

body przemieszczania się jej obywateli od początku członkostwa w Unii 

Europejskiej jest, jego zdaniem, »racjonalne«. Zadaniem intelektualistów 

w Niemczech jest rozwianie tych obaw i wskazanie korzyści, jakie Niem-

cy odniosą z członkostwa sąsiada w Unii Europejskiej: »Polska już two-

rzy miejsca pracy w Niemczech: importujemy więcej niż eksportujemy« 

(faz 2000.10.23). »Polscy ekonomiści krytykują duże różnice w zachod-

nich prognozach przyszłych migracji i podejrzewają intencje polityczne 

u niektórych z autorów. Odrzucając okres przejściowy, powołują się także 

na doświadczenia Unii Europejskiej z Hiszpanii czy Portugalii. W żadnym 

z tych krajów po przystąpieniu do Unii Europejskiej nie doszło do maso-

wej migracji, której się obawiano« (faz 2000.11.30).

Podając przykłady Hiszpanii, Portugalii i Grecji, z których to państw 

po akcesji nie doszło do masowej migracji, prasa niemiecka nieraz pró-

buje zmniejszyć strach przed otwarciem się na kraje Europy Środkowo-

-Wschodniej. Niektóre gazety podważają jednak powyższe tezy. Stwierdzają 

(faz 2000.8.12), że płace w tych trzech krajach od początku były wyższe, a ry-

nek pracy został dla nich otwarty dopiero po sześciu latach od przystąpie-

nia do Unii Europejskiej. Poza tym potrzeba emigracji była tam mniejsza 

ze względu na brak wcześniejszych restrykcyjnych ograniczeń.

Jako kolejny argument przeciwko obawom przywoływane są wyniki prze-

prowadzonych sondaży: duża część obywateli przyszłych państw członkow-

skich co prawda wyrażała chęć wyjazdu za granicę, ale bardzo rzadko wiąza-

ła swoją przyszłość z emigracją na stałe. Poza tym migracja przedstawiana 

jest jako zjawisko jak najbardziej naturalne – fenomen, z którym Europejczy-

cy z różną intensywnością mieli przez lata do czynienia. Zwracano uwagę 
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na fakt, że wielu migrantów przez lata integruje się do tego stopnia, że stali 

się wręcz niezauważalni: »Jedynie nazwiska w takich miastach jak Paryż, 

Berlin i Wiedeń, w Zagłębiu Ruhry czy w Lotaryngii przypominają jeszcze 

o tej pierwszej masowej migracji ze wschodniej części Europy. W przeszłości 

było tu wiele migracji ze wschodu na zachód« (zeit 2000.11.9).

Tuż po akcesji niemiecka prasa nadal posługuje się tą samą ramą, ale 

coraz mocniej zauważa, że Polakom żyje się coraz lepiej w swoim kraju, 

głównie z powodu inwestycji zagranicznych, stąd motywacja do migracji 

będzie spadać. Celem takich argumentów jest studzenie obaw. Tłumaczy 

się, że dane statystyczne dotyczące bezrobocia mogą wprowadzać w błąd 

– w rzeczywistości wielu Polaków, którzy figurują w nich jako poszukujący 

pracy, zarabiają już (na czarno) za granicą, nie można ich więc uznawać 

za tych, którzy dopiero będą potencjalnymi niemieckimi pracownikami 

(zeit 2006.1.12). Prasa niemiecka zarzuca jednocześnie już w 2000 roku 

w związku z tym Niemcom swoistą hipokryzję – w tym okresie (przedak-

cesyjnym) sprowadzano bowiem do Niemiec polskich lub czeskich pra-

cowników, którzy stali się nieodłączną częścią krajobrazu gospodarczego 

Niemiec: »Jednak za przerażającymi scenariuszami masowej migracji kry-

je się zazwyczaj spora doza hipokryzji: już dzisiaj bardzo chętnie korzysta 

się z taniej siły roboczej z Europy Wschodniej. Przede wszystkim chodzi 

o miejsca pracy, których Niemcy nie chcą. Zbiorów szparagów wczesnym 

latem w Brandenburgii nie dałoby się przeprowadzić na czas bez polskich 

pracowników« (sz 2000.12.20).

Do dyskusji o obawach, jakie pojawiały się w Niemczech w związku 

z otwarciem rynku pracy, wraca się, kiedy Polacy mogli już pracować 

w Niemczech bez ograniczeń. W latach 2014–2016 dokonywana jest swo-

ista rewizja debat i obaw z 2000 roku, wskazując, że były bezzasadne. 

»Obawy, że doprowadzi to do masowego napływu taniej siły roboczej 

do starych państw członkowskich Unii Europejskiej, nie potwierdziły się, 

jak twierdzi Instytut Gospodarki Niemieckiej bliski środowisku pracodaw-

ców« (faz 2014.4.28), »Dopiero od 2011 roku Niemcy i Austria przyznały im 

[obywatelom Unii Europejskiej z ośmiu krajów Europy Wschodniej, które 

przystąpiły do Wspólnoty] nieograniczoną możliwość podejmowania pra-

cy. Od tego czasu liczba pracowników z Europy Wschodniej w Niemczech 

podwoiła się i wynosi 400 tysięcy. Stanowią oni 0,9% siły roboczej, co nie 

ma większego znaczenia, zwłaszcza że liczba osób zatrudnionych wyraź-

nie wzrosła. Nie tylko polski hydraulik i rumuńska pielęgniarka są poszu-

kiwani« (faz 2014.4.29).
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Emigranci okazują się ostatnią deską ratunku dla starzejącego się spo-

łeczeństwa niemieckiego. Polskie opiekunki, które zajmują się niemiec-

kimi seniorami, są nieodzowne na niemieckim rynku pracy: »Bez tych 

500 tysięcy kobiet, nowoczesnych pracowników sezonowych, niedobór 

pracowników w innych sektorach w Niemczech byłby znacznie większy, 

ponieważ dobrze wykształceni córki i synowie mogliby pracować mniej, 

gdyby musieli opiekować się swoimi rodzicami« (faz 2019.12.22).

P o l s k i  m i g r a n t  –  s z a n s a  d l a  N i e m i e c

Kolejną systematycznie stosowaną jest rama polskiego migranta jako 

szansy dla niemieckiej gospodarki. Już przed polską akcesją do Unii Eu-

ropejskiej łagodzi się takimi obrazami obawy. Wspomina się potencjalne 

pozytywne zmiany w gospodarce, jak większa konkurencja na rynku pra-

cy, pozytywnie wpływająca na koszty (sz 2000.6.8).

Dwa lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek pra-

cy nadal pozostaje zamknięty dla polskich pracowników. Dlatego – wskazując 

zalety migracji – prasa niemiecka posługuje się wówczas przykładami losów 

polskich emigrantów, którzy przebywają w innych państwach członkowskich 

Unii Europejskiej, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Polscy pracownicy przed-

stawiani są w tym wypadku jako tania, a jednocześnie bardzo efektywna siła 

robocza. Określa się ich jako sumiennych, punktualnych i niezawodnych: »Jed-

nak pracownicy, którzy są postrzegani jako rzetelni, punktualni i poprawni, 

uważani są za atut nie tylko w wymiarze osobowościowym – także pod wzglę-

dem ekonomicznym zostali oni zintegrowani z rynkiem pracy w dużej mie-

rze bez problemów. Pracodawcy chwalą, że bez Europejczyków ze wschodu 

nie byliby w stanie przezwyciężyć braku wykwalifikowanych pracowników, 

zwłaszcza w sektorze gastronomicznym i budowlanym« (sz 2006.2.9).

Podkreśla się również korzyści płynące z napływu Polaków do Wielkiej 

Brytanii, pozytywne opinie brytyjskiego społeczeństwa na temat Polaków 

oraz szybką ich integrację. Przybycie polskich pracowników traktowane 

było jako wielka wygrana: »Ogólnie rzecz ujmując, rząd, związki zawodo-

we i stowarzyszenia pracodawców są jednak zgodne: fala imigrantów nie 

zaszkodziła jak dotąd brytyjskiej gospodarce, a wręcz przeciwnie. Osoby 

wchodzące na rynek pracy charakteryzują się trzema głównymi cechami 

– są młode, dobrze wykształcone i elastyczne« (zeit 2006.9.28).

Dostrzega się przewagę korzyści płynących dla brytyjskiego rynku 

pracy z takiego obrotu spraw – Polacy przyczyniają się do rozwoju go-
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spodarki, a przez swoją pracę i niezbyt wysokie wymagania poprawiają 

standard życia klasy średniej: »Gospodarka brytyjska poszukuje takich 

pracowników, a docenia ich także klasa średnia. Wiele osób może sobie 

teraz pozwolić na nianię. A napływ ludności pogłębia deficyt mieszkań. 

Powoduje to wzrost cen nieruchomości, a w klasie średniej praktycznie 

każde ustatkowane małżeństwo ma własny dom. Także rząd brytyjski 

do tej pory robił biznes z przybyszami: płacą oni podatki i składki na ubez-

pieczenie społeczne, ale niemal nie korzystają z usług publicznych i infra-

struktury państwowej« (sz 2006.8.26).

Jednocześnie niemiecka prasa zwraca uwagę, że w Wielkiej Brytanii 

polscy emigranci często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji, choć 

zdarzają się wyjątki od reguły. Często są to młodzi, wykształceni ludzie, 

którzy z powodu braku perspektyw w Polsce wolą zatrudniać się na pro-

stych stanowiskach na Zachodzie. Ponadto podkreśla się, że polscy oby-

watele rzeczywiście pracują, a nie – jak się obawiano – żyją na koszt bar-

dziej rozwiniętych systemów socjalnych państw zachodnich. Wydźwięk 

jest jak najbardziej pozytywny, choć konkurencja na rynku pracy prze-

staje podobać się Brytyjczykom: »Jednak napływ ludności jest obecnie 

tak duży, że młodzi Polacy i Słowacy, ze swoim wyższym etosem pracy, 

konkurują o miejsca pracy z miejscowymi kandydatami« (sz 2006.8.26). 

Posługując się tę ramą, dziennikarze zauważają również, że coraz więcej 

państw członkowskich, poza Niemcami i Austrią, opowiada się za otwar-

ciem swoich rynków pracy dla emigrantów ze wschodu. Jednocześnie 

zwraca się uwagę, że Wielka Brytania ze względu na wysoką liczbę pol-

skich emigrantów zastanawia się nad zamknięciem granic dla nowych 

obywateli przyszłych państw członkowskich Unii Europejskiej – Bułgarii 

i Rumunii. W tym wypadku rolę odgrywają, jak jest podkreślane, także niż-

sze kwalifikacje tamtejszych pracowników oraz fakt słabszego rozwoju 

gospodarczego ówczesnych krajów kandydackich, co stanowić będzie 

duży czynnik »wypychający« pracowników z tych państw (zeit 2006.9.28).

P o l s k a  –  o f i a r a  b r a i n  d r a i n

Obok ram polskiego migranta jako źródła obaw oraz jako szansy dla Nie-

miec niemiecka prasa regularnie ramuje także Polskę (w tym jeszcze przed 

akcesją) jako prawdopodobną ofiarę drenażu mózgów. Posługuje się 

przykładem branży IT, która bardzo prężnie zaczęła rozwijać się w Polsce. 

Mimo że nie jest jeszcze na poziomie zachodnim, spotyka się z podobny-
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mi problemami, mianowicie brakiem wykwalifikowanych specjalistów, 

których po przystąpieniu do Unii Europejskiej może jeszcze bardziej ubyć: 

»’Czy Niemcy zwabią najlepszych ludzi z Polski?’ – pytał niedawno warsaw 

voice, zaniepokojony o najwybitniejszych fachowców w sektorze techno-

logii informacyjnych. Podczas gdy rząd w Warszawie jest raczej spokojny 

i nie obawia się ewentualnego odchodzenia wysoko wykwalifikowanych 

pracowników w związku z planowaną przez kanclerza Schrödera ‘zieloną 

kartą’, polskie stowarzyszenia biznesowe obawiają się poważnego zaha-

mowania szybko rozwijającego się rynku komputerowego i telekomunika-

cyjnego. W Polsce także jest zbyt mało wykwalifikowanych pracowników 

w sektorze, w którym regułą są dwucyfrowe stopy wzrostu« (sz 2000.4.14).

Także po akcesji niemiecka prasa kontynuuje stosowanie tej ramy, kieru-

jąc swoją uwagę na konsekwencje, które ponosi Polska ze względu na emi-

grację. Z jednej strony kraj korzysta z pieniędzy, które polscy emigranci wy-

syłają do swoich krajów. Z drugiej strony jednak coraz bardziej daje odczuć 

się brak pracowników na polskim rynku pracy, szczególnie tych wykwali-

fikowanych, na przykład w szpitalach. Polscy pracodawcy, mimo prób, nie 

znaleźli sposobu na zmotywowanie Polaków do powrotu do własnego kraju. 

A problem okazuje się jeszcze większy latem, gdy duża część pracowników 

wyjeżdża za granicę na sezonowe prace przy żniwach: »Do tej pory w fa-

bryce pracowało 270 osób w trybie dwuzmianowym, w przyszłym tygodniu 

ma rozpocząć pracę trzecia zmiana. W tym celu zatrudniono 75 nowych 

osób. Już wtedy nie było łatwo ich zdobyć. ‘W regionie zaczyna brakować siły 

roboczej [...] . Zwłaszcza latem trudno było utrzymać liczbę pracowników, 

ponieważ część osób nadal kierowała się starym przekonaniem, że w Niem-

czech można więcej zarobić na polach warzywnych’« (zeit 2006.10.26).

O polskich problemach związanych z wyjazdami wykwalifikowanej 

kadry za Odrę pisano także w kolejnych latach. W Polsce, według tej ramy, 

uwidoczniają się obawy o własne, starzejące się społeczeństwo i wyjazdy 

młodych ludzi na Zachód: »Istota obaw polega na tym, że coraz więcej 

młodych ludzi z Europy Wschodniej trafia do Niemiec, że Niemcy agresyw-

nie zabiegają o młodych fachowców z tego regionu i że w wyniku tego 

sama Europa Wschodnia staje się pustynią« (zeit 2019.11.7).

P o l s k a  –  c e l  m i g r a c j i

W miarę jak Polska po akcesji sama zaczyna borykać się z niedoborem siły 

roboczej, obraz Polski w niemieckiej prasie uzupełniony jest o nową ramę, 
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a mianowicie Polski jako kraju docelowego, a nie jedynie źródła migracji. 

Pojawia się bowiem temat otwarcia polskiego rynku pracy na pracowni-

ków zza wschodniej granicy: Ukraińców, Białorusinów oraz Rosjan. Głów-

nym powodem tego kroku jest brak w Polsce własnej siły roboczej, która 

tę samą pracę woli wykonywać na Zachodzie. Mówi się o specyficznym 

paradoksie, kiedy jedni zamykają swoje rynki przed Polakami, nie chcąc 

jednocześnie pracować na najniższych szczeblach, to samo robią Polacy 

wobec przybyszów ze Wschodu: »Sytuacja jest paradoksalna: Niemcy czy 

Francuzi sprzeciwiają się imigracji siły roboczej z Polski czy krajów bał-

tyckich, choć sami nie są skłonni do podejmowania się ‘gorszych prac’. 

Jednocześnie Polacy nie zachowują się inaczej u siebie. Tak więc proble-

my, ale i możliwości, przenoszą się ze Wschodu na Zachód. Polacy pracują 

w Niemczech, Ukraińcy czy Białorusini – w Polsce. Nie powstrzymuje ich 

przed tym zewnętrzna granica Unii Europejskiej« (zeit 2006.1.12).

Zmiana wizerunku Polski z kraju emigracyjnego, na kraj, do którego 

napływa duża liczba migrantów zarobkowych ze Wschodu, widoczna 

jest zwłaszcza w okresie, kiedy niemiecki rynek pracy stał już dla Pola-

ków otworem: »W każdym razie Polska staje się coraz ważniejszym celem 

migracji« (faz 2016.8.23) – i to mimo rządu, który jednoznacznie wypo-

wiada się przeciwko jednolitej polityce uchodźczej, argumentując swoją 

postawę niechęcią i strachem przed obcą kulturą i zalewem Polski przez 

obcokrajowców. Jednocześnie zauważa się pewną hipokryzję: Polacy nie 

chcą być traktowani na Zachodzie jak niewolnicy, a we własnym kraju 

zatrudniają pracowników z Korei Północnej: »I tak się składa, że w Polsce, 

w środku Europy, poprawnej biurokratycznie, muszą harować północ-

nokoreańscy robotnicy przymusowi. Prawdopodobnie także w fabryce 

pomidorów w Piotrowicach« (zeit 2016.3.17). Podobna narracja o Polsce 

i Polakach daje się zauważyć w prasie z 2019 roku. W tym okresie zwraca 

się uwagę na przyczynę wzmożonej mobilności pracowników ze Wschodu 

do Polski.

P o l s k a  m i g r a c j a  z a r o b k o w a  d o  N i e m i e c  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Polska prasa przygląda się niemieckim debatom na temat otwarcia rynku 

pracy i odnosi do formułowanych za Odrą obaw dotyczących przyjazdu 

polskich pracowników. Wskazuje się brak ich zasadności i podkreśla ko-

rzyści, jakie Niemcy będą odnosiły z faktu przyjazdu tych ostatnich. Jed-

nocześnie dostrzegane są także negatywne skutki procesu emigracji dla 
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polskiego systemu gospodarczego i społecznego oraz nie zawsze łatwy 

los polskiego pracownika na emigracji. Choć opisywane są także historie 

sukcesu.

Teksty w większości wypadków nie odnoszą się jedynie do samych 

Niemiec, lecz do procesu migracji Polaków w obrębie Unii Europejskiej. 

Niemcy są jednym z przykładów. Rola polskiej ofiary nie oznacza więc 

automatycznie, że tym »złym«, »winowajcą« danej sytuacji jest Niemiec.

P o l s k i  m i g r a n t  ( n i e s ł u s z n y )  p o s t r a c h  v e r s u s  s z a n s a  d l a  N i e m i e c

Polska prasa oddaje niemieckie obawy związane z otwarciem rynku pra-

cy dla migrantów z państw Europy Środkowo-Wschodniej, wskazując 

często na brak ich uzasadnienia. Stosuje tu ramę polskiego pracownika 

jako nieuzasadnionego źródła niemieckich obaw oraz szansy dla Niemiec. 

Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej głównym wątkiem pozostaje 

pomysł wprowadzenia okresu przejściowego dla podejmowania zatrud-

niania w Niemczech. Temat uważany jest za jeden z bardziej drażliwych 

w negocjacjach dotyczących ówczesnego rozszerzenia Unii Europejskiej. 

Rozwiązanie to ma według inicjatorów – niemieckiego rządu – jak opisu-

je polska prasa, ochronić niemiecką gospodarkę, ale zabezpieczyć także 

przyszłe państwa członkowskie Unii Europejskiej (gw 2000.12.19). Wska-

zywane są przyczyny podawane przez Niemcy: różnice poziomu gospo-

darczego między wschodem a zachodem Europy, obawy o miejsca pracy 

dla własnych obywateli oraz przed dumpingiem płacowym. Podsycanie 

takich obaw, w opinii polskich mediów, utwierdza tylko sceptyczne na-

stawienie niemieckiego społeczeństwa do wschodniego rozszerzenia Unii 

Europejskiej. Szczególne obawy wiązane są z migracją do wschodnich kra-

jów związkowych, w których sytuacja w zakresie bezrobocia i tak jest już 

napięta. »Strach przed napływem pracowników, dumpingiem płacowym 

i odbieraniem pracy przez przybyszów ze Wschodu w zasadniczy sposób 

wpływa na w większości negatywny stosunek Niemców do rozszerzenia 

Unii. Choć wiadomo, że Niemcy i Austria najbardziej z całej Piętnastki 

skorzystają gospodarczo i politycznie na rozszerzeniu, to jednocześ-

nie boją się one, że na początku spadną na nie największe obciążenia« 

(gw 2000.12.19).

Polski pracownik to także, w oczach polskiej prasy, postrach dla za-

chodnioeuropejskich kolegów, ponieważ jest on – jako ten biedniejszy 

– bardziej zmotywowany do pracy. Dlatego niemieccy pracownicy wy-
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padają na tle Polaków słabo, co może kończyć się utratą zatrudnienia. 

Stąd niemiecka niechęć do napływu pracowników ze wschodu. »Biedny 

pracuje chętniej i wydajniej i stanowi zagrożenie dla rodzimego lenia. 

Imigranci jak szczupaki w stawie wyłapują wszystko, co ospałe. Trudno 

wierzyć, że na tej zasadzie będą powszechnie lubiani, ale mogą być po-

żyteczni« (pol 2000.9.16).

Wyjątek stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści w branży high-

-tech. Ci witani są z otwartymi ramionami, a nawet specjalnie dla nich 

rozpatrywane są możliwości obejścia przepisów obowiązujących w 2000 

roku, zamykających niemiecki rynek pracy dla cudzoziemców spoza Unii 

Europejskiej (w 2000.3.12).

Z drugiej strony, jak zauważa się w Polsce, niemieccy demografowie 

biją na alarm i prognozują załamanie się niemieckiego systemu emerytal-

nego, jeśli nie przybędzie na nim pracowników. Stąd dostęp do niemiec-

kiego rynku pracy dla wschodnioeuropejskich emigrantów jest, w opinii 

prasy, wręcz niezbędny, aby Niemcy mogły zachować swój standard go-

spodarczy. Już wówczas niezbędni byli pracownicy sezonowi, aby spro-

stać zadaniom na rynku pracy. »Na alarm biją demografowie – za 35 lat 

Niemcy będą najstarszym na świecie społeczeństwem, a w połowie XXI w. 

[…] Niemcom grozi załamanie systemu emerytalnego: aby go podtrzymać, 

potrzeba rocznie dopływu ok. 200 tys. pracowników z zagranicy, którzy 

osiedliliby się na stałe nad Renem i Łabą. Już obecnie w Niemczech bez 

pracowników sezonowych z Europy Wschodniej nie powiodłyby się zbio-

ry szparagów czy winogron ani sezon turystyczny« (gw 2000.12.19).

O krajach Europy Zachodniej wspomina się zaś kilka lat po przystą-

pieniu Polski do Unii Europejskiej: »Weryfikacji poddane zostają również 

wcześniejsze obawy: Bali się zalewu pracowników ze Wschodu, bezro-

bocia, wzrostu przestępczości. Nic się nie potwierdziło« (gw 2009.1.14).

Opisywano, że pojawiają się dwie grupy migrantów – niewykwalifi-

kowani pracownicy z peryferii oraz wysoko wykwalifikowani z centrów 

rozwoju gospodarczego, i zauważa, że kraje, które nie otworzyły swoich 

rynków pracy, tracą (pol 2009.12.12). Wskazuje się ponadto, że imigracja 

zwiększa zatrudnienie i wcale nie wypycha lokalnych pracowników z ryn-

ku, a także zwiększa napływ inwestycji: »Obliczono, że w przedziale jedne-

go pokolenia wzrost migracji pobudza wzrost PKB w stosunku 1:1, to zna-

czy wzrost liczby ludności o 1 proc. daje 1 proc. wzrostu PKB. Bogacą się 

więc nie tylko sami imigranci. Sprawniej funkcjonują rynki pracy. Migracje 

wspomagają także handel międzynarodowy, transfer technologii oraz 
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wiedzy: z danych amerykańskich wynika, że przez pół wieku (1950–2000) 

wykształceni imigranci pobudzili innowacyjność« (pol 2009.12.12).

Napływ polskich migrantów to, w oczach polskiej prasy, także szansa 

na rozwój niemieckich regionów. Włodarze wschodnich niemieckich po-

wiatów pokładają stąd w Polakach wielkie nadzieje: »Lokalne władze liczą 

na to, że przedsiębiorczy Polacy założą własne firmy i zasilą powiatowe 

budżety« (w 2006.12.15), »Jak twierdzi burmistrz, dzięki Polakom niemieccy 

sklepikarze po raz pierwszy od dawna powiększają powierzchnie handlo-

we. W przygranicznych miejscowościach – w Löcknitz, Schwedt, Ahlbeck 

i Świnoujściu – powstają też polsko-niemieckie szkoły« (w 2006.12.15). 

Podobne historie można było przeczytać w kolejnych latach (w 2009.9.6).

Kolejnym argumentem studzącym niemieckie obawy, który wspomina 

polska prasa, także jeszcze przed akcesją, są dane statystyczne. Jak poka-

zują przykłady Grecji czy Portugalii, żadna z przepowiadanych fal migran-

tów nie zalała starych państw Unii Europejskiej. Praca zaś jest i będzie 

tańsza w Polsce, więc niemieckie firmy raczej będą przenosić produkcję 

do Polski i polscy pracownicy nie będą musieli jeździć do Niemiec. »Emi-

grantów może być niewielu, bo w końcu każdy chce pracować i miesz-

kać w domu« (rz 2000.1.25). Także inne wypowiedzi i analizy świadczą, 

że chęć emigracji polskich obywateli jest umiarkowana. Ponadto Polacy 

od dawna żyją na emigracji, faktyczne otwarcie rynku pracy nie stało się 

momentem przełomowym, motywującym dopiero do wyjazdu.

P o l s k a  –  o f i a r a  b r a i n  d r a i n

Polska prasa poświęca uwagę skutkom emigracji dla polskiej gospodarki 

i życia społecznego, często teksty odnoszą się do migracji nie tylko do Nie-

miec, ale także do innych krajów Europy Zachodniej, jak Wielka Brytania, 

Holandia czy Irlandia. Podobnie jak niemiecka, stosuje więc – wspomnia-

ną wcześniej – ramę Polski jako ofiary drenażu mózgów.

Z jednej strony wskazuje się, że Polska staje się ofiarą drenażu mózgów. 

Niemcy nie są jednak tutaj uznawane za odpowiedzialnego za tę sytuację. 

Odpowiedzialnością obarcza się raczej polski system: rynek pracy oraz 

sytuację społeczno-gospodarczą – brak perspektyw dla rozwoju młodego 

pokolenia, gorsze wsparcie socjalne, brak pracy. Stąd oprócz pracowników 

fizycznych z Polski wybywają ludzie młodzi i wykształceni. Tyle że »emi-

gracyjne strumienie podzieliły się: do Niemiec, Włoch, Francji pojechali 

‘hydraulicy’ […]; do Irlandii i Wielkiej Brytanii kompetentne technologicz-
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nie ‘wykształciuchy’« (pol 2006.10.28). Emigracja wiąże się w związku z tym 

z obniżeniem statusu społecznego tych ostatnich. Jednak i to z czasem się 

zmienia. Już w 2009 roku prasa zauważa, że »polska emigracja w Berlinie 

to nie tylko słabo płatni robotnicy i przekupki na polenmarkt. Mieliśmy 

i mamy tam także reprezentację salonową« (pol 2009.4.11).

Autorzy tekstów zdają sobie sprawę, że wyjeżdżających ludzi nie da 

się szybko zastąpić, ponieważ potrzeba czasu na wykształcenie nowych 

pracowników. Zauważalne są i inne problemy wynikające z emigracji – 

głównie rozpadające się więzy rodzinne i powstająca luka na rynku pracy. 

Jej głównym przejawem jest brak fachowców i wykwalifikowanych pra-

cowników – mimo oficjalnego bezrobocia.

W innych tekstach prezentowany jest odmienny pogląd, zaprzecza-

jący tezie o drenażu mózgów. Wskazuje się, że migracja obywateli może 

mieć także korzystny wpływ na polski system gospodarczy czy socjalny. 

Migrują bowiem osoby mniej zaradne, obciążające raczej system społecz-

ny, bezrobotni: »Znakomitym sposobem uzdrowienia sytuacji jest upływ 

krwi, czyli wtłoczenie na obce rynki nadwyżki siły roboczej, której ubo-

gie i niewydolne państwo nie musi utrzymywać« (pol 2006.7.1). Cytowani 

w mediach eksperci twierdzą, że: »Wybitni specjaliści nie wyjeżdżają – 

na swoją pozycję, którą osiągnęli w kraju, za granicą musieliby bardzo 

długo pracować, kosztem dodatkowych nakładów, które już przecież 

ponieśli« (pol 2006.7.1).

P o l s k i  m i g r a n t  –  d z i e c k o  s u k c e s u  i  w y z y s k i w a n a  o f i a r a

Podobnie jak przedstawiane są różne opinie dotyczące skutków migracji 

dla Polski, zróżnicowanie rysują się także skutki decyzji o wyjeździe dla 

samych zainteresowanych – Polak ramowany jest zarówno jako dziecko 

sukcesu, jak i jako wyzyskiwana ofiara. W części tekstów pokazywane 

są pozytywne skutki: wyższe zarobki, wyższy standard życia, bardziej 

przyjazna atmosfera społeczno-kulturowa (lepsze podejście do petenta, 

lepsza infrastruktura życia codziennego). Zadowoleni polscy pracownicy, 

którzy odnieśli sukces, są jednocześnie promotorami pozytywnego wi-

zerunku swojej ojczyzny w kraju nowego zamieszkania: »Migracje zarob-

kowe pokazały, że Polacy są najbardziej mobilną i zaradną nacją Europy, 

i przełożyły się w tych krajach na niespotykaną poprawę wizerunku kraju« 

(pol 2009.7.4).
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Zwłaszcza na wschodzie Niemiec, jak zauważają polskie gazety i cza-

sopisma, podkreśla się przedsiębiorczość i zaradność Polaków, którzy nie 

są biednymi emigrantami, ale bogatymi przedsiębiorcami. Jednak Polacy 

nie wszędzie są mile widziani, a obraz Polaków jako taniej siły roboczej 

nadal się utrzymuje, ponieważ ci lepiej wykształceni nie przyznają się 

do swojej polskości.

W jeszcze innych tekstach prezentowany jest z kolei polski pracow-

nik jako ofiara wyzysku silniejszego – pracodawcy. Polak gorzej zarabia 

na tym samym stanowisku, ma mniejsze szanse awansu czy wynegocjo-

wania czegokolwiek, a traktowany jest obcesowo. I w tym wypadku nie 

wskazuje się jedynie Niemców jako winnych tej sytuacji. Podobne przy-

kłady podawane są z innych państw Unii Europejskiej: »65 proc. imigran-

tów pracujących w Niemczech na zawsze utykało na posadach niewykwa-

lifikowanych robotników (choć wśród Niemców taką pracę miało tylko 

35 proc.). Status był dziedziczny, tylko 5 proc. emigranckich robotniczych 

dzieci znajdowało lepszą pracę niż rodzice. Ale jeśli się nawet człowiek 

przebił przez ten szklany sufit, to zaraz czekał następny: stawki. Polak 

zarabiał mniej niż Niemiec, na stanowisku wyższego urzędnika nawet 

o 40 proc.« (pol 2006.2.25).

Najgorzej według tych opisów mają pracownicy delegowani, którzy 

zatrudniani są przez spółki córki z Polski, a pracę świadczą w Europie Za-

chodniej. Ich problemy to: niskie zarobki, brak ubezpieczenia, złe warunki 

zakwaterowania na miejscu. W szczególnie złej sytuacji są tu kierowcy, 

których sytuację porównywano z niewolnictwem. Państwowa Inspekcja 

Pracy nie może jednak interweniować w sprawach dotyczących warun-

ków pracy za granicą, a »pisma do Arbeitsamt i Zollamt, niemieckich in-

spekcji pracy« pozostają »wciąż bez odpowiedzi« (pol 2006.7.29) Sytuacja 

kierowców, jak odnotowuje polska prasa, zaczyna poprawiać się w kolej-

nych latach, kiedy Niemcy wprowadzają obowiązkową płacę minimalną 

i zaczynają przestrzegać stosowania przepisów o ochronie pracy także 

takich pracowników. Spowodowane jest to jednak chęcią ochrony swo-

ich przedsiębiorstw przed konkurencją z krajów wschodnioeuropejskich, 

a nie z troski o Polaków (pol 2016.4.15). »Warto poczynić zastrzeżenie, 

że warunki pracy w tym biznesie są dla wielu polskich kierowców uwła-

czające. Ale Zachód, przede wszystkim Francja i Niemcy, wykorzystały to, 

aby ‘wyczyścić’ sytuację w biznesie, w którym to akurat Wschód nie przy-

jął jego warunków i zaczął się rozpychać« (pol 2019.1.1).
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R o s j a  i  p o l i t y k a  w s c h o d n i a

Polityka wschodnia jest ważnym obszarem zainteresowań i priorytetów 

dla Polski i Niemiec. Badany przez nas okres obfitował w wydarzenia i pro-

cesy, które angażowały oba kraje i wpływały na ich politykę wobec wschod-

nich sąsiadów Unii Europejskiej. Przypada na nie »putinizacja« Federacji 

Rosyjskiej (pierwsza kadencja Władimira Putina na stanowisku prezydenta 

rozpoczęła się w marcu 2000 roku), rozumiana jako odejście od demokra-

tycznych reform i nasilenie autorytarnych rządów, a także konflikty mię-

dzynarodowe, które istotnie wpłynęły na sytuację geopolityczną w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej. Na przełomie 2004 i 2005 roku trwała »po-

marańczowa rewolucja« w Ukrainie, w 2008 roku nastąpiła inwazja Rosji 

na Gruzję, w 2014 roku Rosja dokonała aneksji Krymu i wprowadziła swoje 

siły do Donbasu78. Wszystkie te wydarzenia wywołały reakcję wspólnoty 

międzynarodowej i stanowią dla nas czynnik różnicujący nastawienie obu 

krajów do Rosji i polityki wschodniej.

Analizując wzajemny obraz Polski i Niemiec w prasie kraju sąsiedniego, 

za kluczowy należy uznać fakt, że tradycyjnie spojrzenie na Rosję i pożąda-

ny kurs w polityce wobec tego państwa w obu krajach są odmienne. Wynika 

to zarówno z historii, jak i z obecnego potencjału politycznego, gospodar-

czego i kulturalnego Polski i Niemiec. Na podejście Polski do Rosji wpły-

wa w znacznej mierze doświadczenie ze stuleci podległości wobec Rosji 

– wskutek zaborów, ataku na Polskę przez Związek Radziecki w 1939 roku, 

jak i późniejszego funkcjonowania w rosyjskiej strefie wpływów. Rosja 

jest przez to w Polsce traktowana jako zagrożenie dla szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. W przekonaniu tym Polacy zostali utwierdzeni rosyjski-

mi atakami na Gruzję i Ukrainę. Kolejne polskie rządy wspierały w związku 

z tym wspomniane kraje w ich dążeniach do uniezależnienia się od Rosji, 

popierały »pomarańczową rewolucję« czy rewolucję na Majdanie. Polska 

stała się również nową ojczyzną dla wielu migrantów z Ukrainy oraz wyszła 

z inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, którego celem jest zbliżenie krajów 

byłego Związku Radzieckiego do Unii Europejskiej. Gospodarcze relacje obu 

państw nie są kluczowe, choć Polska importuje z Rosji gaz i węgiel kamien-

ny, podkreślając jednocześnie, że w interesie państw Unii Europejskiej leży 

uniezależnianie się od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

78	 Konflikt	o	charakterze	hybrydowym	rozwinął	się	do	wojny	wywołanej	atakiem	Rosji	na	Ukrainę	
24	lutego	2022	roku.	Prace	nad	zawartością	książki	skończyły	się	w	styczniu	2022	roku,	a	analiza	
obejmuje	okres	do	2019	roku.
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Rosja i polityka wschodnia  
Ważnym tematem, 
który stanowi tło 
ramowania Polski 
czy Niemiec jest Rosja 
i polityka wschodnia. 
Stosowane ramy są 
zarówno wzajemną 
odwrotnością jak i się 
pokrywają.  

Niemcy 
w polskiej prasie

Polska 
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Niemcy zagrożeniem 
dla Polski    
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Spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w bada-

nym okresie Niemcy są największym partnerem gospodarczym Federacji 

Rosyjskiej, ale wymiana z Rosją nie stanowi znacznego udziału w niemiec-

kim obrocie handlowym z zagranicą. Rosja jest zaś dla Niemiec głównym 

dostawcą ropy naftowej i gazu ziemnego. Na rosyjskim rynku obecne 

są największe niemieckie koncerny, które w Berlinie lobbują na rzecz po-

głębiania stosunków z Rosją i ułatwień w obrocie gospodarczym z tym 

krajem. Po rekordowym 2012 roku wymiana ekonomiczna między obo-

ma krajami ucierpiała istotnie w 2014 roku wskutek sankcji nałożonych 

na Federację Rosyjską przez Unię Europejską po aneksji Krymu79. Niem-

cy były jednocześnie wówczas jednym – obok Francji, Rosji i Ukrainy – 

z krajów uczestniczących w tak zwanym formacie normandzkim, która 

to grupa została powołana w celu doprowadzenia do zakończenia kon-

fliktu na wschodzie Ukrainy po tym, jak prorosyjscy separatyści wystąpili 

zbrojnie przeciwko władzom Ukrainy przy wsparciu sił rosyjskich, a Rosja 

zajęła między innymi Krym.

Zaangażowanie Niemiec w zakończenie tego konfliktu było szeroko 

omawiane w polskiej prasie, przy czym w przekazie mediów ujawniają 

się skrajnie różne ramy interpretacyjne – od widzenia Niemiec w roli 

wspólnika Rosji i hegemona narzucającego swoją wolę reszcie Europy 

do uznawania Niemiec jako gwaranta europejskiego ładu. Co ważne, ina-

czej niż w wypadku na przykład tematu polityki klimatycznej, w kwestii 

stosunku do samej Rosji i postrzegania polityki wschodniej w polskich 

mediach można dostrzec spójność w używaniu ram interpretacyjnych 

zarówno przez prasę liberalną, jak i przez tytuły konserwatywne. Nasza 

analiza wykazała, że postrzeganie Rosji przez pryzmat niebezpiecznego 

sąsiada jest wspólną cechą polskich mediów.

W przekazie niemieckiej prasy nie ujawniają się ramy interpretacyjne, 

w których pojawiała się krytyka zachowania Polski, dominuje raczej wy-

ważony ton i ramowanie Polski jako aktywnego adwokata Ukrainy. Nie-

mieccy dziennikarze dostrzegają także niekomfortowe położenie Polski 

na mapie geopolitycznej i jej problem z dobrym ułożeniem poprawnych 

relacji z większym sąsiadem.

W badanym przez nas materiale poszukiwaliśmy przede wszystkim 

artykułów, które odnosiły się do polityki wschodniej, stosunku obu krajów 

79	 	Dane	według	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz,	Statistisches	Bundesamt,	
Eurostatu	i	statista.com.
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do Gruzji, Ukrainy, Euromajdanu, aneksji Krymu i wojny w Donbasie. Po-

nieważ w korpusie badawczym znalazły się artykuły z 2014 roku, w naszej 

próbie dominowały przekazy z tego roku, a większość przeanalizowanego 

materiału dotyczyła wydarzeń w Ukrainie.

P o l s k a  p o l i t y k a  w s c h o d n i a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

W odniesieniu do polskiej polityki wschodniej niemiecka prasa wykazuje 

dużą wrażliwość na polskie lęki przed rosyjskim zagrożeniem. Stosując 

ramę Polski jako kraju zagrożonego przez Rosję, używa wyważonego 

tonu, podkreślając trudne położenie Polski. Jednocześnie, ramując Polskę 

jako adwokata Ukrainy, docenia jej zaangażowanie na rzecz interesów 

tego kraju i dostrzega potencjał do zacieśnienia współpracy polsko-nie-

mieckiej. Dziennikarze oczekują ściślejszej kooperacji z europejskimi part-

nerami w celu powstrzymania agresji Rosji.

P o l s k a  z a g r o ż o n a  p r z e z  R o s j ę

Przekazy, które ukazują Polskę w ramie kraju odczuwającego zagrożenie 

ze strony Rosji zagrożonego agresją rosyjską, stanowią przewodni temat 

wyróżnionych przez nas artykułów z obszaru polityki wschodniej. Rama 

ta pojawia się w dyskursie medialnym, zanim wybuchł konflikt w  Ukrainie. 

W ramowaniu tym uwzględnia się czynniki historyczne i odwołuje się 

do głęboko zakorzenionego w Polakach poczucia lęku i zagrożenia: 

»Po drugie, Polska musi pamiętać o kwestii swojego bezpieczeństwa. Cho-

dzi tu przede wszystkim o zależność od rosyjskich surowców, która jest 

dziedzictwem z czasów bloku sowieckiego, ale w oczywisty sposób de-

terminuje obecną sytuację polityczną w regionie. Polska chce prowadzić 

politykę wschodnią bez możliwości wywierania presji przez rosyjski kurek 

z gazem. Kiedy więc mówimy o ‘zbliżeniu z Rosją przez współzależność’, 

nie sposób pominąć faktu, że rosyjskie inwestycje w Europie nie zawsze 

mają charakter wyłącznie gospodarczy« (sz 2006.12.5).

W przytoczonym fragmencie można odnaleźć odwołanie do nadrzęd-

nej zasady polityki wschodniej Willy’ego Brandta z lat sześćdziesiątych, 

która zakładała odprężenie w relacjach z blokiem wschodnim oraz zmia-

nę przez zbliżenie (Wandel durch Annäherung). Tym samym następuje 

przeniesienie ramy historycznej do analizy współczesnej polityki wschod-

niej Niemiec.
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Rama zagrożenia ze strony Rosji pojawia się często w wypowiedziach 

polskich polityków dla niemieckich gazet. Polscy rozmówcy podkreślają, 

że mimo wysiłków polskiej dyplomacji i skłaniania Rosji do współpracy kraj 

ten stanowi realne zagrożenie dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej:

»Buzek: Ujmę to tak: bardzo zależy nam na partnerstwie z Moskwą. 

Nie chcemy bać się Kremla, jak to było przez ostatnich trzysta lat. De-

mokratyczna Rosja z silną gospodarką rynkową i stabilnością w polityce 

wewnętrznej stwarza Polsce dobre warunki współpracy. Od tego zależy 

bezpieczeństwo tej części Europy« (spiegel 2000.7.24),

»Tusk: Powinniśmy współpracować z Rosją, cała Unia Europejska powin-

na. Nie możemy jednak mieć złudzeń co do intencji Rosji« (spiegel 2009.3.2),

»Sikorski: Zawsze byłem zwolennikiem współpracy z Rosją, jeśli jest 

ona możliwa i leży w naszym wspólnym interesie. W tej chwili mamy jed-

nak do czynienia z próbą siłowej zmiany granic. Takie podejście wymaga 

jasnej odpowiedzi« (spiegel 2014.3.10).

Ramowanie tego typu odnaleźć można także w tekstach niemieckich 

dziennikarzy dotyczących tematyki bezpieczeństwa europejskiego, w któ-

rych jednocześnie poświęca się znaczną uwagę sytuacji w Polsce: »Czego 

chcą Niemcy? Chcą oni doprowadzić do tego, by stosunki Unii Europej-

skiej z Rosją stały się strategicznym długoterminowym partnerstwem. 

Kierują się przy tym swoimi interesami ekonomicznymi i politycznymi. 

Czego chcą Polacy? Stosunki z Rosją powinny być mniej nieodwołalne, 

ale powinny w większym stopniu uwzględniać interesy całej Unii Euro-

pejskiej, a zwłaszcza jej wschodnich członków. Polacy także kierują się 

przy tym swoimi interesami politycznymi i ekonomicznymi, lecz również 

doświadczeniami z przeszłości« (zeit 2014.12.17).

Elementem omawianej tu ramy Polski zagrożonej przez Rosję jest 

także przekonanie, że zwiększone poczucie zagrożenia u mieszkańców 

Europy Środkowo-Wschodniej może wynikać z braku spójnej europejskiej 

polityki wschodniej, o czym wspomina w artykule dla faz minister spraw 

zagranicznych Polski Witold Waszczykowski: »Poczucie bezpieczeństwa 

obywatela Francji, Belgii czy Niemiec nie powinno różnić się od poczucia 

bezpieczeństwa Estończyka, Łotysza czy Polaka mieszkającego w pań-

stwie członkowskim z zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dziś nie mo-

żemy powiedzieć z ręką na sercu, że Unia Europejska ma wspólną politykę 

zagraniczną i bezpieczeństwa godną tego miana« (faz 2016.4.4).

Na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2014 roku zauważa się, że Pol-

ska i Niemcy różnią się stosunkiem do Rosji, co postrzegane jest jako utrud-



Ramy tematyczne: Polska i Niemcy w wybranych obszarach współpracy   77

nienie w wypracowaniu wspólnego stanowiska względem agresora: »W tych 

okolicznościach o sukcesie lub porażce zdecyduje przede wszystkim to, czy 

Warszawa i Berlin będą w stanie wynegocjować kompromis między sobą. Po-

pularna teza głosi, że Polacy nie są w stanie przejść na poziom pragmatyczny 

w relacjach z Rosją ze względu na swoją historię. Popularne tezy są jednak 

na ogół oparte na dużych uproszczeniach. Tak jest również w tym wypad-

ku. Czym zatem kieruje się Polska w kwestii relacji Unii Europejskiej z Rosją? 

Po pierwsze, oczekiwaniem solidarności. Warszawa oczekuje mianowicie, 

że nieodzownym warunkiem polityki wobec Moskwy jest równe traktowanie 

przez Kreml wszystkich członków Unii Europejskiej« (sz 2014.3.5).

Niemiecka prasa dostrzega również, że polscy partnerzy oczekują 

od Niemiec podjęcia stanowczych kroków w celu deeskalacji napięcia 

w Ukrainie. W wywiadzie dla gazety tygodniowej die zeit premier Donald 

Tusk mówi: »Kanclerz Angela Merkel dołożyła do tej pory wielu starań, 

by znaleźć dobre rozwiązanie. Wzajemne powiązania gospodarcze z Rosją 

są sprawą oczywistą. Uznaję, że konieczne jest kontynuowanie tych rela-

cji. Ale w ostatnich tygodniach coś się wydarzyło w Europie i nie możemy 

działać tak jak do tej pory« (zeit 2014.4.3).

Ilustracją polskich obaw są słowa Anne Applebaum, która zwraca 

uwagę, że Polska obawia się powtórzenia scenariusza z 1939 roku, kiedy 

nie mogła liczyć na pomoc sojuszników z Zachodu, i dzisiaj oczekiwała-

by silniejszych gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO: »Applebaum, 

wpływowa publicystka, przypomniała w weekend w swoim felietonie 

w washington post, że również latem 1939 roku, na krótko przed niemiec-

ką inwazją, nikt w Polsce nie spodziewał się ‘wojny totalnej’. Być może 

wykluczenie takiej możliwości jest dziś równie naiwne. [...] Debata wyda-

je się upiorna, a rozpoczęła się w Rosji. Jedne z regularnych manewrów 

rosyjskiej armii ‘Zapad’ [Zachód] wzdłuż granicy z NATO zakończyły się 

w 2009 roku symulacją ataku nuklearnego na Warszawę...« (zeit 2014.9.4).

Przytoczone przykłady bardzo mocno odwołują się do historycznych 

negatywnych doświadczeń Polski, w związku z tym w polskich mediach 

pojawia się oczekiwanie zacieśnienia współpracy z Ukrainą w celu wy-

tworzenia przeciwwagi dla wrogich zamiarów Moskwy.

P o l s k a  –  a d w o k a t  U k r a i n y

Przesunięcie akcentów w polityce wschodniej z Rosji na Ukrainę sprawiło, 

że w niemieckim dyskursie prasowym ujawnia się kolejna rama interpre-
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tacyjna, w której Polska występuje już nie jako podmiot domagający się 

wsparcia Niemiec, ale jako adwokat Ukrainy na drodze do demokraty-

zacji i integracji z Unią Europejską. Przekonanie o tym, że Polska chce 

odgrywać w Europie rolę reprezentanta interesów krajów postsowieckich 

w marszu ku europeizacji, jest dosyć powszechne w niemieckiej prasie. 

W tej ramie interpretacyjnej, widocznej w 2014 roku szczególnie mocno, 

podkreślana jest przede wszystkim sprawczość Polski i jej aparatu dyplo-

matycznego (poprzez nazwanie jej »motorem«). Polska jest postrzega-

na jako niezwykle aktywna w tym obszarze, jeszcze przed wstąpieniem 

do Unii Europejskiej i  przed powstaniem Partnerstwa Wschodniego: 

»Członkostwo Polski i innych krajów kandydujących w Unii Europejskiej 

doprowadzi do konsekwentnego rozwoju wspólnej polityki w zakresie 

ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W tym procesie przyszłe 

wschodnie granice zewnętrzne Unii Europejskiej nie mogą stać się no-

wymi murami dla regionów znajdujących się poza nimi. Byłby to jeden 

z konstruktywnych i pożądanych wkładów Trójkąta Weimarskiego, gdy-

by Polska stała się motorem nowej i dalekowzrocznej ‘polityki wschod-

niej’ wobec Rosji, Ukrainy oraz Białorusi i mogła zaangażować zarówno 

Niemcy, jak i Francję w rozwój wspólnego, nowego myślenia o polityce 

wschodniej« (faz 2000.8.29)

Doceniane jest położenie geograficzne i doświadczenie wynikające 

z historii regionu, jak w słowach kanclerza Schrödera: »Jestem przekona-

ny, że Polska ze względu na swoje geografię, doświadczenia i wiedzę ode-

gra szczególną rolę w kształtowaniu stosunków z naszymi europejskimi 

sąsiadami, zwłaszcza z Rosją i Ukrainą« (faz 2000.12.7).

Dostrzegana jest innowacyjność pomysłu Partnerstwa Wschodniego. 

Polska zaliczana jest wręcz do ‘grupy liderów’ mających ‘wizje dla całego 

kontynentu’ « (faz 2009.6.4).

Rama Polski jako adwokata Ukrainy widoczna jest także w opisach 

projektu Partnerstwa Wschodniego. Wszystkie badane przez nas dzien-

niki i tygodniki wyrażają przy tym przychylny stosunek do tej inicjatywy 

(faz 2009.6.4; spiegel 2014.11.24; zeit 2014.12.17; sz 2014.3.5). Już po wybu-

chu wojny w Ukrainie die zeit pisze wprost: »Żaden inny kraj w Unii Eu-

ropejskiej nie wspierał w ostatnich latach Ukrainy tak mocno jak Polska« 

(zeit 2014.12.17).

Wyjaśnia się, że interes Polski w silniejszej integracji Ukrainy z Unią Eu-

ropejską miał raczej wymiar polityczny, a nie gospodarczy lub kulturowy, 

i że Polsce zależało przede wszystkim na stabilizacji politycznej regionu 
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Europy Wschodniej: »Po trzecie, stosunki Polski z Rosją są w dużym stop-

niu uwarunkowane perspektywami przyszłej stabilizacji tej przestrzeni, 

którą w Europie nazywa się po prostu postsowiecką. Stąd też silne za-

interesowanie Warszawy przyszłością europejskiej polityki sąsiedztwa 

w zakresie, w jakim jest ona skierowana na tę przestrzeń. Stąd również 

przekonanie, że polityka ta powinna ukazywać ‘europejską perspektywę’ 

krajom położonym za wschodnią granicą Unii Europejskiej« (sz 2006.12.5).

Niemiecka prasa wyróżnia przede wszystkim Radosława Sikorskiego, 

który był jednym z inicjatorów projektu Partnerstwa Wschodniego: »Dwaj 

najgłośniejsi europejscy orędownicy tego, co uważają za nowy realizm ro-

syjski, to polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i jego żona 

Anne Applebaum […] Dlatego właśnie Ukraina jest obecnie najważniejszą 

misją Sikorskiego. Od kilku tygodni jest stałym gościem w Kijowie. Czasami 

sam, czasem ze swoimi kolegami, Frankiem-Walterem Steinmeierem i Lau-

rentem Fabiusem, krąży między Brukselą, Berlinem, Warszawą i Kijowem« 

(spiegel 2014.05.264), a także Donalda Tuska, który był orędownikiem po-

mysłu integracji Ukrainy z Unią Europejską: »Zwykły obywatel. Donald Tusk 

walczył kiedyś z komunizmem w Gdańsku. Teraz, jako przewodniczący Rady 

Europejskiej, walczy o przyszłość Ukrainy« (zeit 2014.12.17).

P o l s k a  –  p a r t n e r  w  p o l i t y c e  w s c h o d n i e j

Odrębna rama interpretacyjna pokazuje Polskę i Niemców jako partnerów 

w polityce wschodniej i podkreśla wagę pomyślnej współpracy polsko-

-niemieckiej na rzecz europejskiego pokoju, stabilizacji i dobrobytu przez 

wypracowanie wspólnego stanowiska względem Rosji. Należy tu zwrócić 

uwagę, że ta rama ujawniała się znacznie częściej w niemieckim dyskursie 

prasowym niż w polskim. Warto również dodać, że do ramy tej zakwalifi-

kowaliśmy przekazy, które z jednej strony wspominają o oczekiwaniach 

samej Polski względem Niemiec, a z drugiej zawierają krytykę prasy wo-

bec niemieckich elit politycznych z apelami o zwrócenie większej uwagi 

na położenie Polski.

W tym ujęciu warto wyeksponować słowa wywiadu dla dziennika faz, 

którego udzielił polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczy-

kowski: »Doceniamy zaangażowanie Niemiec w prace nad rozwiązaniem 

kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej, ustabilizowaniem sytuacji 

na Ukrainie czy poprawą bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Również dla-

tego potrzebna jest dziś wspólna dyskusja na temat przyszłej roli Niemiec 
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i Polski w Europie i świecie. [...] Nie ulega żadnej wątpliwości, że stabilne 

i przyjazne stosunki polsko-niemieckie są niezbędne do budowania silnej 

i solidarnej Europy« (faz 2016.4.4).

W kwestii polityki wschodniej i stosunków z Rosją niemiecka prasa 

pisze o tym, że Polska szuka zbliżenia z Niemcami z jednej strony ze wzglę-

du na obawy przed politycznymi skutkami rosyjskiej dominacji, z drugiej 

zaś strony – także ze względu na ekonomiczne skutki zerwania relacji 

z Rosją. Przekazy te implikują więc konieczność utrzymania intensyw-

niejszej współpracy polsko-niemieckiej jako przeciwwagi dla zerwanych 

stosunków z Rosją: »Do niedawna Polacy ukierunkowywali swoje strate-

gie eksportowe na rynki wschodnie. Chcieli Europejczykom na Zachodzie 

otwierać drzwi do państw sukcesorów Związku Radzieckiego. Teraz wiel-

kie nadzieje znów spoczywają na Niemczech, najważniejszym partnerze 

handlowym Polski. Piechociński podkreśla, że obroty handlowe między 

Niemcami a Polską były w ostatnim czasie większe niż między Niemcami 

a Rosjanami« (faz 2014.9.6). »Jeszcze jako polski premier Tusk oświadczył, 

że spór z Rosją na nowo definiuje Unię Europejską. Tak jak kryzys zadłuże-

nia w strefie euro postawił pytanie o wspólną politykę gospodarczą, tak 

teraz przed próbą stoi wspólne działanie w polityce zagranicznej: ‘Nikt 

w Unii Europejskiej nie musi się bać, jeśli pozostaniemy wspólnotą’. Zwra-

cając się bezpośrednio do Niemiec, powiedział: ‘Pytanie brzmi, w jakim 

stopniu polityka bierze górę nad ekonomią’« (zeit 2014.12.17).

Część niemieckiej prasy pisze również o tym, że Polska zdaje sobie 

sprawę ze swojego trudnego położenia w kontekście konfliktu ukraiń-

skiego, używając zwrotu, że kraj jest »›zaklinowany między Niemcami 

i Rosją« , co powoduje, że z konieczności musi skłonić się do intensywniej-

szej współpracy z niemieckim sąsiadem, nawet jeśli w innych kwestiach 

bardzo mocno krytykuje niemieckiego sąsiada: »Sojusz z Niemcami jest 

szczególnie ważny w kontekście kryzysu ukraińskiego. Prawo i Sprawiedli-

wość jest bardzo krytyczne wobec Rosji i chce za wszelką cenę utrzymać 

sankcje wobec Moskwy. Gdyby rząd w Warszawie poróżnił się z Berlinem, 

Polska znalazłaby się w sytuacji, która mogłaby przywołać historyczne 

traumy: zaklinowana między mocarstwami Niemiec i Rosji, ignorowana 

w Berlinie i jawnie wrogo traktowana przez Moskwę. Dlatego politycy PiS 

wszędzie starają się obecnie podkreślać znaczenie dobrych kontaktów 

z Niemcami« (spiegel 2016.1.9).

Z drugiej strony niemieckie media dostrzegają, że same Niemcy nie 

do końca są lojalne wobec Polski, dając do zrozumienia, że kraj ten nie jest 
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traktowany po partnersku przez większego sąsiada: »Embargo80 na pol-

skie produkty, które było bezpośrednim powodem polskiego weta, jest 

przykładem rażącego naruszenia przez Rosję zasady równego traktowa-

nia. Jeśli Komisja Europejska, podobnie jak Polska, uważa, że przyczyny 

takiego stanu rzeczy mają charakter polityczny, a nie techniczny, to w mo-

mencie, gdy Niemcy, w związku ze zbliżającą się prezydencją, zajmują się 

planowaniem strategicznego partnerstwa z Rosją, wyjaśnienie zaistniałej 

sytuacji wydaje się nieuniknione« (sz 2006.12.5).

Podobny zarzut względem niemieckich elit można znaleźć w poniż-

szym fragmencie, sugerującym lepsze i bardziej partnerskie nastawienie 

niektórych ich przedstawicieli do Rosji niż do Polski: »Nie mniej ważne 

będzie to, czy Niemcy będą w przyszłości postrzegane jako wiarygodny 

partner i sojusznik Polski. Żądanie polityków wschodnioniemieckich do-

tyczące bezwarunkowego zniesienia sankcji wobec Rosji, przystąpienie 

do budowy gazociągu bałtyckiego Nord Stream 2 oraz dyskusje na temat 

dwuprocentowego celu NATO budzą w Polsce wątpliwości. Godny uwagi 

w tym kontekście jest argument, że niemieckie zbrojenie zmienia rów-

nowagę w Europie i musi przestraszyć sąsiadów. Jest wręcz odwrotnie. 

Polska oczekuje, że Niemcy dotrzymają swoich zobowiązań w ramach 

NATO. Jeśli Polska obawia się Niemiec, to obawia się takich, które łamią 

swoje obietnice« (sz 2019.8.1).

Niemiecka prasa przewiduje także, że postrzegane zagrożenie ze stro-

ny Rosji zwiększy w Polsce zainteresowanie silniejszą integracją europej-

ską. I te teksty zaliczyć można do ramy partnerstwa w polityce wschod-

niej, gdyż większa skłonność do kooperacji w ramach struktur unijnych 

pośrednio oznacza również ściślejsze relacje z Niemcami: »Jednak konflikt 

na Ukrainie sprawił, że polityczny wymiar unii walutowej znów wysunął 

się na pierwszy plan. Obawiając się Rosji, wielu Polaków może dążyć 

do silniejszego zbliżenia z zachodnimi sąsiadami, tak jak zrobili to już 

ich bałtyccy sąsiedzi – Estonia i Łotwa« (faz 2014.9.23).

N i e m i e c k a  p o l i t y k a  w s c h o d n i a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Polskie media różnią się w ocenie niemieckiej polityki wschodniej. Media 

prawicowe używają częściej ramowania, zgodnie z którym Niemcy są pre-

80	 W	2006	roku	Polska	zawetowała	unijny	projekt	rozpoczęcia	negocjacji	z	Rosją	nad	nowym	ukła-
dem	o	partnerstwie	i	współpracy	na	skutek	utrzymującego	się	od	2005	roku	embarga	na	polską	
żywność	do	Rosji.	
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zentowane jako wspólnicy Kremla czy hegemon, z kolei media liberalne 

używają bardziej zróżnicowanych ram interpretacyjnych, również o pozy-

tywnej konotacji. Przekaz polskich mediów jest dużo bardziej emocjonal-

ny wobec postawy Niemiec – w kontraście do tonów stosowanych w nie-

mieckiej prasie częściej pojawiają się odwołania do historii (przy użyciu 

określeń: pakt Ribbentrop-Mołotow, piąta kolumna, Jałta), a zwłaszcza 

do motywu zdradzenia Polski przez jej sojuszników i spiskowania za jej 

plecami. Polskie media wartościują również politykę wschodnią Niemiec 

wobec Rosji, sugerując, że zachowanie Niemiec wynika z egoistycznych 

przesłanek, dając jednocześnie do zrozumienia, że polskie wsparcie dla 

Gruzji i Ukrainy jest wynikiem szlachetnych pobudek.

N i e m c y  –  w s p ó l n i c y  K r e m l a

Jedna z wyraźnych ram, którymi posługiwali się polscy dziennikarze, pre-

zentuje Niemcy jako państwo wspierające Rosję. Zwłaszcza w komenta-

rzach tygodnika sieci wielokrotnie pojawiały się zarzuty o to, że Niemcy 

współpracują ściśle z Rosją, co stoi w sprzeczności z ideą partnerstwa 

europejskiego i solidarności. Jeszcze zanim doszło do aneksji Krymu 

tygodnik sieci przypomina o »umizgach Berlina wobec Moskwy«, czyli 

o szczególnych związkach kanclerza Schrödera z Rosją, zauważa jednak 

także zmiany w podejściu do Niemiec w polityce zagranicznej rządu An-

geli Merkel: »W przeciwieństwie do Schrödera jego następczyni nie uważa 

prezydenta Władimira Putina za ‘kryształowo czystego demokratę’, lecz 

za despotę cofającego Rosję w procesie demokratyzacji, i ma świado-

mość, że opanowanie przez pana na Kremlu języka niemieckiego w szkole 

KGB nie czyni z niego Europejczyka. W niemieckiej prasie po raz pierw-

szy od lat pojawiły się karykatury Schrödera w futrzanej czapce uszance 

rosyjskich żołnierzy, a komentatorzy nie zostawiali suchej nitki na jego 

ślepym rusofilstwie« (sieci 2014.1.6).

Elementem ramy, która uwypuklała współpracę Niemiec z Rosją, jest 

postrzeganie Niemiec jako kraju, który łączą z Rosją szczególne więzy 

sympatii. Rusofilskie nastawienie przypisywane jest zatem również An-

geli Merkel, zafascynowanej okresem świetności imperium rosyjskiego. 

Pisali o tym publicyści zarówno polityki: »Niemieckie zauroczenie Rosją 

sięga co najmniej XVIII w., od kiedy Piotr I i Katarzyna II przyciągali nad 

Newę inflanckich baronów, heskich rzemieślników czy szwabskich chło-

pów. A jej dzisiejszą ikoną może być portret carycy Katarzyny w gabinecie 
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Angeli Merkel« (pol 2014.4.1), jak i sieci: »Chadecka kanclerz Angela Merkel 

zapatrzyła się w carycę Rosji Katarzynę Wielką, de domo Sophie Auguste 

Friederike von Anhalt-Zerbst – jej portret przyozdabiał kolejne gabinety 

szefowej rządu RFN. Już tylko te z pozoru błahe fakty dają wiele do my-

ślenia. Z niemieckiego punktu widzenia są to wybitne postaci, w naszej 

historii obie zapisały się wybitnie paskudnie« (sieci 2016.6.6).

Szczególna więź niemiecko-rosyjska w opinii polskich dziennikarzy łą-

czy nie tylko elity polityczne, ale także szersze grupy społeczne, chociaż 

w wypowiedziach na ich temat dominował raczej ironiczny ton. Tygodnik 

polityka stosuje używane powszechnie w Niemczech pojęcie »Russland-

-Versteher«, czyli »rozumiejący Rosję«, oznaczające osoby, które starają 

się pozytywnie tłumaczyć rosyjskie postępowanie i występują zwykle 

jako adwokaci prorosyjskiej postawy: »Od kilku lat polityków i publicy-

stów niemieckich zapatrzonych w wizję strategicznego partnerstwa z Ro-

sją nazywa się w Niemczech ‘Russland-Versteher’ [rozumiejący Rosję]« 

(pol 2014.4.1).

W relacjach niemiecko-rosyjskich dostrzegany jest również ich burz-

liwy przebieg na wzór relacji międzyludzkich opartych na mieszanych 

uczuciach. Określane są one niemieckim pojęciem »Hassliebe«, które, 

nie mając odpowiednika w języku polskim, oznacza silne uczucia łączą-

ce zarówno miłość, jak i nienawiść: »Miłość i pragmatyzm: Niemcy i Ro-

sjanie kochają się i nienawidzą jednocześnie. Te osobliwe relacje nazy-

wa się po niemiecku ‘Hassliebe’. Trudno im wytrzymać ze sobą, ale nie 

mogą też bez siebie żyć i nie kryją się z fascynacją dla drugiej strony« 

(sieci 2014.3.31).

Rama Niemiec jako kraju sprzyjającego Rosji stosowana jest także 

przez gazetę wyborczą, choć odnosi się ona jedynie do pewnej części 

niemieckich środowisk. Zauważa ona, że w Niemczech panują nastroje 

rusofilskie (»rusofilski kicz« – gw 2014.12.20) i że sprzyjać to może większej 

społecznej akceptacji posunięć rosyjskiego rządu, używając wręcz sfor-

mułowania »piąta kolumna«: »Na marszach Pegidy powiewają rosyjskie 

flagi, popularnym źródłem informacji jest niemiecka wersja Russia Today, 

związane z kremlowską propagandą blogi. Merkel zatrzymała agresję Pu-

tina na Ukrainie, doprowadziła do nałożenia sankcji na Rosję. Rosja orga-

nizuje w Niemczech swoją piątą kolumnę« (gw 2016.12.3).

W retoryce tygodnika sieci często pojawiają się określenia stosunków 

niemiecko-rosyjskich o ścisłych konotacjach historycznych, mające wy-

wołać skojarzenia z powojennym podziałem Europy, którego ofiarą stała 
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się Polska (»druga Jałta«). W tej ramie umieszczone są odwołania do po-

rządku pojałtańskiego będącego konsekwencją współpracy niemiecko-

-rosyjskiej, chociaż należy zauważyć, że zgodnie z prawdą historyczną 

Niemcy nie były autorami powojennego ładu. Konferencja jałtańska, 

będąca porozumieniem zachodnich aliantów ze Związkiem Radzieckim, 

doprowadziła do ustaleń w sprawie podziału stref okupacyjnych w po-

konanych Niemczech i do przebiegu granic Polski. Współpraca Niemiec 

z Rosją w formacie normandzkim określana jest jako »czarny scenariusz 

drugiej Jałty« (sieci 2014.4.14), w którym doszło do ugody w sprawie po-

działu Ukrainy: »Politycy, w tym dwaj byli kanclerze, ale także liderzy śro-

dowisk gospodarczych nie kryją swego przyzwolenia dla agresywnych 

i militarnych działań Putina. To zresztą całkiem zrozumiałe wobec po-

wiązań gospodarczych między naszymi wielkimi sąsiadami. Niedawna 

sprzedaż przez niemiecki koncern energetyczny RWE spółki wydobyw-

czej gazu i ropy Michaiłowi Friedmanowi, oligarsze z Federacji Rosyj-

skiej, nieźle to ilustruje. I czyni całkiem prawdopodobnym twierdzenie, 

że Rosja i Niemcy porozumiały się nie tylko w sprawie Nord Streamu czy 

budowy wyposażonego w technologie Bundeswehry centrum szkolenia 

armii w Mulinie, pod Nowogrodem Niżnym, lecz np. również w sprawie 

podziału Ukrainy na część południowo-wschodnią, zależną od Rosji, oraz 

na część zachodnią, ewentualnie środkowo-zachodnią, która pod nazwą 

Respublika Hałyczyna znalazłaby się z kolei w orbicie wpływów niemiec-

kich« (sieci 2014.4.14). I dalej: »A przecież Polacy zbyt dobrze pamiętają, 

czego – jako naród – doświadczyli po roku 1945, gdy na straty wojenne 

i koszmar okupacji niemieckiej nałożyła się nie mniej tragiczna w skut-

kach długoletnia dominacja sowiecka. Ewentualna współczesna Jałta, 

którą najboleśniej odczują przede wszystkim Ukraińcy, do Ukrainy się 

nie ograniczy« (sieci 2014.4.14).

Tygodnik sieci zauważa, że współpraca strategiczna z Rosją oparta 

jest w głównej mierze na interesach gospodarczych: »To właśnie Niemcy, 

ich polityka zagraniczna, […] a zwłaszcza wielki niemiecki biznes, ban-

ki i tamtejsze elity gospodarcze, w znaczącej mierze odpowiadają dziś 

za imperialne zapędy Rosji oraz wydarzenia na Krymie. Rosja bardzo kon-

sekwentnie i z pełną świadomością przez ostatnie lata odbudowywała 

swe mocarstwowe ambicje, terytorialne plany i armię, co stało się moż-

liwe m.in. dzięki działalności tysięcy unijnych i niemieckich firm, które 

robiły i nadal robią ogromne interesy na współpracy gospodarczej, finan-

sowej, a nawet wojskowej z Federacją Rosyjską« (sieci 2014.4.7).
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Zdaniem polskich publicystów, współpraca niemiecko-rosyjska szkodzi 

interesom pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: »W listopa-

dzie 2004 r. przez krótki czas wydawało się, że wspólna polityka wschod-

nia UE jest rzeczywistością. W czasie pomarańczowej rewolucji Polska 

i Niemcy działały na rzecz wolności i demokracji na Ukrainie. Potem 

jednak wybuchł dysonans między nami: niemiecka polityka pogodziła 

się z  jawnym afrontem Rosji wobec Polski i Litwy, których prezyden-

tów nie zaproszono na uroczystości 750-lecia Królewca/Kaliningradu« 

(pol 2006.6.17).

Jeszcze w 2009 roku, z okazji obchodów rocznicy zakończenia drugiej 

wojny światowej, publicysta gazety wyborczej pisze z rozczarowaniem 

o postawie Niemiec: »Niemcy są gotowe poświęcić kraje za naszą wschod-

nią granicą dla wielomiliardowych kontraktów z Moskwą. Dla Polski ko-

rzyści z tego niewiele, kosztów zaś dużo« (gw 2009.5.15).

Tygodnik sieci z kolei, komentując trudną sytuację Ukrainy, porównuje 

ją z położeniem Polski, która została pozostawiona bez wsparcia zachod-

niej Europy po drugiej wojnie światowej: »Polacy mieli tylko Reagana, 

bo cała zachodnia Europa miała w nosie naszą walkę o wolność i demo-

krację, a niczego tak się nie bała, jak upadku żelaznej kurtyny – gwaran-

ta podziału kontynentu na Wschód i Zachód, dzięki któremu obie części 

żyły w harmonijnej propagandowej wrogości, w gruncie rzeczy sobie 

nie wadząc. Takie status quo odpowiadało zarówno Europie Zachodniej, 

jak i Rosji. Podobnie jest z Ukrainą. Gdyby nie dramatyczne wydarzenia 

i zmasowany bunt społeczeństwa, jeszcze długo czekalibyśmy na jakąś 

reakcję« (sieci 2014.02.24). Dalej znajduje się krytyka zachowania Niemiec 

względem Ukrainy: »Niby wypadało zaproponować Ukrainie to stowarzy-

szenie z Unią, lecz kto by chciał ten kraj we Wspólnocie? Zupełnie nie pa-

suje, jakiś taki biedny, słowiański, bardziej azjatycki niż europejski, a poza 

tym trzeba się liczyć z Rosją, bo mamy z nią wspólne interesy. Ona zaś 

z nami. Ale tylko wówczas, gdy będzie miała z tego korzyści, a korzyścią 

byłoby przyłączenie Ukrainy do Rosji. Bo bez Ukrainy państwo Putina jest 

bankrutem gospodarczym i politycznym. A my, choć mamy pieniędzy pod 

dostatkiem, żeby wyciągnąć Ukrainę z kryzysu, to nie damy. Bo nie mamy« 

(sieci 2014.2.24).

Tej samej argumentacji używa komentator tygodnika sieci, twierdząc, 

że Rosję i Niemcy łączą szczególne więzy gospodarcze, co miało sprzyjać 

niemieckiej ekspansji w Rosji, ale jednocześnie wiązało się z brakiem ak-

ceptacji dla europejskich aspiracji Ukrainy i jej wyjścia z rosyjskiej strefy 



86  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

wpływów, co z kolei nie mogło się spotkać z akceptacją Polski, która opo-

wiadała się za stworzeniem Ukrainie perspektywy członkostwa w Unii 

Europejskiej (sieci 2014.5.19).

N i e m c y  –  h e g e m o n

Polska prasa używała często ramy interpretacyjnej, w której niemiecki 

rząd prezentowany był nie tylko jako sojusznik Kremla, ale także jako he-

gemon dążący do podporządkowania sobie świata. W przytoczonym frag-

mencie pojawia się pojęcie »oś«, które w języku polskim budzi konotacje 

historyczne przez nawiązanie do paktu Niemiec, Włoch i Japonii (oś Ber-

lin – Rzym – Tokio), agresywnego sojuszu polityczno-militarnego państw, 

które blisko ze sobą współpracowały w trakcie II wojny światowej. Zda-

niem autorów cytowanego tekstu, Niemcy współcześnie budują podobny 

imperialistyczny sojusz wspólnie z Rosją i Chinami. Podobnych skojarzeń 

historycznych w tej ramie interpretacyjnej jest więcej: w zacytowanych 

fragmentach pojawiają się pojęcia takie jak: kondominium, państwo sa-

telickie, strefa wpływów, obóz taniej pracy, zaplecze surowcowe, a także 

określenia: planowanie ataku na Polskę, wykreślenie Polski z planu, do-

bijanie targu. Wszystkie one pełnią określoną funkcję w dyskursie, mając 

wywołać skojarzenie z planami Trzeciej Rzeszy względem krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz z dyplomatycznymi zabiegami Niemiec i Rosji, 

które zakończyły się inwazją na Polskę w 1939 roku.

Tak jak sygnalizowaliśmy wcześniej, takie postrzeganie Niemiec wy-

stępuje w przekazach zarówno konserwatywnych, jak i liberalnych gazet, 

czego przykładem są słowa publicysty gazety wyborczej: »Berlin postrze-

ga państwa położone za naszą wschodnią granicą jako teren do dobicia 

z Moskwą targu w sprawie utworzenia strefy swoistego kondominium. 

By było trochę ‘naszym’ i trochę ‘waszym’. Dla Niemiec to rozwiązanie 

optymalne – podtrzymywanie wartości europejskich w krajach, gdzie ja-

kieś siły przejawią nimi zainteresowanie, i jednocześnie układanie wielo-

miliardowych kontraktów z Moskwą. Dla Polski korzyści z tego niewiele, 

kosztów zaś dużo« (gw 2009.10.25).

Istotę tej ramy najlepiej wyrażają słowa publicystów tygodnika sieci: 

»Berlin i Moskwa będą się liczyć w rozgrywce światowej tylko pod wa-

runkiem, że wspólnie stworzą oś. Niemcy do tego duetu chcą wciągnąć 

także Chiny, by sięgnąć po pozycję międzynarodowego hegemona. W Unii 

Europejskiej już rozdają karty« (sieci 2014.1.27).
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Ponadto Niemcy, dążąc do przewodniej pozycji na świecie, całą poli-

tykę zagraniczną podporządkowują interesom Rosji: »[…] Berlin nie jest 

‘dobrym’ hegemonem, ponieważ wykorzystując region, nie dba o intere-

sy swoich satelitów. Podporządkowuje je Moskwie – swemu partnerowi 

strategicznemu« (sieci 2014.1.27).

Dalszym elementem tej ramy jest również przekonanie, że Niemcy są go-

towe poświęcić Ukrainę i jej niezależność za cenę swoich dobrych relacji 

z równorzędnym partnerem – Rosją: »Niemcy starają się zapewnić stabil-

ność władzy Putina, dlatego utrzymują wysokie ceny rosyjskiego gazu i nie 

udzielają wsparcia Ukrainie na drodze do NATO i UE« (sieci 2014.1.27).

Zgodnie z tym twierdzeniem Niemcy nie były chętne do wspierania 

Ukrainy, gdyż wychodziły z przekonania, że integracja europejska »by-

łaby dowodem na istnienie realnej alternatywy dla modelu promowa-

nego przez Kreml, a więc odbierałaby legitymizację systemowi Putina 

i w konsekwencji prowadziła do jego destabilizacji«, a przecież »Niem-

com na Wschodzie potrzebny jest silny geostrategiczny sojusznik«  

(sieci 2014.1.27).

Jednym z elementów ramy interpretacyjnej odnoszącej się do hegemo-

nicznych zapędów Niemiec jest teza, że mocarstwowość Niemiec wiąże 

się ze spychaniem Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

do grona państw mniej znaczących w grze politycznej i zależnych od więk-

szych sąsiadów gospodarczo: »To Niemcy w czasie prezydentury Baracka 

Obamy, a nie USA, przejmują dziś militarno-gospodarczy ster na świecie, 

zwłaszcza w Europie, wzmacniając swe partnerskie relacje gospodarcze 

i polityczne z Rosją. Polska od wielu już lat jest niemiecką strefą wpływów, 

a nasza gospodarka stała się obozem taniej pracy, montownią-hurtownią 

dostarczającą podzespoły dla wielkich i bogatych niemieckich oraz euro-

pejskich koncernów« (sieci 2014.4.7).

Dalszą implikacją użycia tej ramy interpretacyjnej jest twierdzenie, 

zgodnie z którym sojusz niemiecko-rosyjski był skierowany przeciwko kra-

jom Europy Środkowo-Wschodniej w celu wyeliminowania ich z gry o do-

stęp do surowców, a także ich zastraszenia: »W przyszłym euroazjatyckim 

duecie mocarstw regionalnych liczyć się będą tylko Niemcy, które staną 

się graczem globalnym. Pijana Rosja będzie ich piarowsko nadętym, lecz 

dyspozycyjnym zapleczem surowcowym, zaś Unia modernistycznym te-

atrem. Polski w tym planie nie ma. Z naszego punktu widzenia zatrudnie-

nie byłego kanclerza jako rzecznika prasowego Rosji to betka. Twardym 

dowodem na nielojalność Niemiec jest kontrakt na dostarczenie rosyj-
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skiej armii nowoczesnego obozu treningowego (przypomnijmy, że Ro-

sjanie na manewrach nieustannie ćwiczą atak na Polskę)« (sieci 2014.4.7).

Tym samym, tematyka wschodnia w dyskursie polsko-niemieckim 

ujawnia kolejną ramę interpretacyjną, zgodnie z którą Niemcy są postrze-

gane jako kraj działający na szkodę Polski, zagrażający jej interesom. W tej 

samej ramie Polska jednocześnie kreuje swoje samopostrzeganie jako 

ofiara zarówno Niemiec, jak i Rosji.

N i e m c y  –  z a g r o ż e n i e  d l a  P o l s k i

Rama Niemiec jako zagrożenia dla Polski prezentuje zachowanie Niemiec 

jako kraju zupełnie ignorującego obawy Polski przed silniejszym i nie-

obliczalnym wschodnim sąsiadem, dążenie do zacieśniania współpracy 

gospodarczej kosztem psucia dobrych relacji z innymi krajami regionu. 

W ramie tej dostrzec można również konotacje historyczne, jak to było 

w przekazach gazety wyborczej, która pisała o rozczarowaniu polskich 

elit »sojuszem Berlin-Moskwa«, o tym, że »Niemcy są w stanie wydać swo-

ich europejskich partnerów w ręce Putina i doprowadzić do rozpadu Unii 

Europejskiej«, a także o koncernie Rheinmetall, który »jak w latach 20.-30. 

buduje w Rosji nowoczesny poligon, na którym rosyjska armia może się 

szkolić do inwazji na partnerskie państwa Niemiec w Europie Wschodniej« 

(gw 2006.7.30; gw 2014.9.4). Przekazy medialne stosujące ramę interpretacyj-

ną Niemiec jako państwa zagrażającego polskim interesom dobrze wyraża 

nagłówek tygodnika polityka: »Żyjemy w strefie cienia: między Zachodem 

a Rosją« (pol 2016.7.19). Rama ta łączy się więc, jak wspomniano, bezpo-

średnio z ramą niemieckiej hegemonii. Polskie obawy o sojusz niemiecko-

-rosyjski i brak wsparcia w kluczowym dla poczucia bezpieczeństwa Polski 

projekcie Partnerstwa Wschodniego pojawiają się jeszcze w trakcie prac 

nad jego kształtem: »Niemcy z konsekwencją realizują trzy cele strategicz-

ne swojej polityki: chcą pogłębić integrację Unii, wyhamować proces jej 

rozszerzenia oraz rozwijać stosunki strategiczne z Rosją. O obietnicach 

głucho więc w programie Partnerstwa Wschodniego. Można je uznać za po-

stęp w kreowaniu wspólnej polityki wschodniej Unii, lecz wyłącznie patrząc 

z perspektywy Brukseli, Białorusi i Armenii. Dla Polski i Ukrainy to regres, 

bo kilka lat temu byliśmy zdecydowanie dalej w poszerzaniu strefy demo-

kracji, stabilności i bezpieczeństwa. Za fiasko tych planów jedynie część 

odpowiedzialności spada na skłócone elity ukraińskie i gruzińskie, które 

nie potrafiły wykorzystać swoich ‘pięciu minut’« (gw 2009.10.25).
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Polscy publicyści obawiają się także, że w razie eskalacji konfliktu Pol-

ska nie będzie mogła liczyć na pomoc sojuszników europejskich, w tym 

NATO, którego Niemcy są częścią. W ramie Niemiec jako zagrożenia dla 

Polski pojawia się również NATO jako aktor, któremu przypisuje się zdol-

ność do odparcia rosyjskiego zagrożenia, a tym samym uniknięcia po-

wtórki z okresu drugiej wojny światowej: »Rosja jest niebezpieczna nie 

dlatego, że ma broń nuklearną, albo że się zbroi po zęby, bo Stany się 

bardziej zbroją niż następnych osiem największych armii razem wziętych. 

Rosja jest coraz bardziej niebezpieczna, gdyż jest coraz mniej demokra-

tycznym reżimem. Unia i NATO stają się coraz słabszą gwarancją bezpie-

czeństwa, bo populizm przeżera demokrację kolejnych państw. Walka 

o nią w Europie to dziś walka o nasze istnienie« (pol 2016.7.19).

Wojna w Ukrainie i wyraźne fiasko projektu integracji europejskiej 

Ukrainy, na którym to projekcie zależało Polsce, podsycają rosnące obawy 

o bezpieczeństwo Polski, co powoduje, że rama Niemiec jako zagrożenia 

dla Polski ujawnia się z się z jeszcze większą mocą: »Jak zareaguje Stein-

meier na medialne donosy o wzmacnianiu przez Rosję sił uderzeniowych 

na Białorusi i w Królewcu, czyli na polskiej, unijnej i natowskiej granicy? 

Mimo obustronnych zapewnień nasze stosunki z Niemcami nie są tak 

słodkie, jak może się wydawać. Po ‘zmianie tonu’ w dialogu rządu Do-

nalda Tuska z naszym zachodnim sąsiadem zrobiło się miło, lecz wynikło 

z tego niewiele. Rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream, porównany 

wcześniej przez Radosława Sikorskiego do paktu Ribbentrop-Mołotow, 

powstał mimo osobistej interwencji Tuska u Merkel« (sieci 2014.1.6)81.

Ponownie w ramie tej pojawia się odniesienie do historycznego wy-

darzenia, jakim było zawarcie niemiecko-radzieckiego paktu o nieagresji 

i następuje przeniesienie tego porównania na grunt relacji politycznych 

i gospodarczych łączących Niemcy i Rosję współcześnie, co świadczy o ży-

wotności tych historycznych odniesień w świadomości Polaków.

Po polskiej stronie granicy wyczuć można rosnący niepokój związany 

z niepewnością co do zachowania Niemiec w wypadku ewentualnego ata-

ku ze strony Rosji. Polscy publicyści wyrażają lęk, że Niemcy nie są part-

nerem, na którym będzie można polegać w trudnym położeniu, także 

ze względu na wewnątrzkoalicyjne spory co do priorytetów w polityce 

wschodniej: »Kanclerz będzie zatem zabiegać o utrzymanie co najmniej 

wrażenia sojuszu z Tuskiem w polityce wschodniej. Tyle tylko, że całkiem 

81	 Więcej	na	temat	ramowania	tematu	polityki	energetycznej	w	rozdziale	Polityka energetyczna.
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inaczej tę kwestię widzi jej lewicowy koalicjant. W stosunkach z Rosją 

socjaliści traktują Polskę niemal wyłącznie jako kłopot, a wicekanclerz 

Gabriel nie ma zamiaru wzmacniać wpływów Merkel i jej chadeków w Pol-

sce« (sieci 2014.4.14).

Zauważany jest ponadto brak woli politycznej po stronie Niemiec: 

»Berlin od razu oświadczył, że żadna opcja poza dyplomatycznym roz-

wiązaniem zaistniałej sytuacji nie wchodzi w grę. Merkel wyeliminowa-

ła Polskę z politycznych negocjacji, narzucając tzw. format normandzki 

[Paryż, Berlin, Kijów, Moskwa]. Przyłączyła się do sankcji wobec Rosji. Wy-

pracowała w ramach OBWE rozwiązanie mające ustabilizować sytuację 

na wschodniej Ukrainie, które przypomina typowy zamrożony konflikt 

w obszarze postsowieckim. Wykluczyła na szczycie NATO możliwość sta-

łego stacjonowania wojsk sojuszu w Polsce i państwach bałtyckich, de-

klarując jednocześnie, że rozumie poczucie zagrożenia i że Niemcy pozo-

staną wierne swym sojuszniczym zobowiązaniom względem wschodnich 

sąsiadów« (rz 2014.10.14).

W tym samym tekście formułowane są także zarzuty, że Niemcy, nawet 

gdyby chciały zadeklarować wsparcie dla Polski, ze względów militarnych 

nie będą w stanie obronić Polski: »Wkrótce potem w niemieckiej prasie 

pojawiła się seria artykułów donoszących o wstrząsającej kondycji nie-

mieckiej armii. Wieloletnie zaniedbania sprawiły, że w obecnym stanie nie 

mogłaby ona skutecznie wypełnić swej roli w obronie terytorium sojuszu« 

(rz 2014.10.14).

N i e m c y  –  g w a r a n t  e u r o p e j s k i e g o  b e z p i e c z e ń s t w a

W polskich mediach można było znaleźć również przekazy, które odnosi-

ły się do całkowicie odmiennych aspektów niemieckiej polityki wschod-

niej. Stawiają one Niemcy w pozytywnym świetle i ramują ten kraj jako 

gwaranta bezpieczeństwa europejskiego: »Niemcy przełamali się i wyślą 

do Europy Wschodniej samoloty, a na Bałtyk okręt wojenny. Sześć myśliw-

ców i jedna fregata oczywiście nie obronią krajów bałtyckich przed ewen-

tualną rosyjską inwazją, nawet jeśli dodamy do tego maszyny przysłane 

z USA, Francji i Danii czy brytyjskich żołnierzy. Ale liczy się symbolika, 

a nie ilość. Putinowskiej Rosji udało się w Niemczech dokonać przełomu. 

Aneksja Krymu i gromadzenie wojska przy ukraińsko-rosyjskiej granicy 

zmusiło niemieckich polityków, by pokonali uprzedzenia do własnej ar-

mii« (gw 2014.3.22).
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Rama Niemiec jako gwaranta europejskiego bezpieczeństwa w kontek-

ście zagrożenia ze strony Rosji ujawnia się szczególnie mocno w przeka-

zach gazety wyborczej, na przykład w wywiadzie z Włodzimierzem Cimo-

szewiczem: »Bywa, że kanclerz Merkel używa twardego języka. Pytanie, 

czy ta retoryka nie jest czymś zamiast decyzji. Niemcy powinni zdać sobie 

sprawę ze swojej wyjątkowej pozycji w UE. Wynika z tego nie tylko więk-

szy wpływ na Unię, ale też większa odpowiedzialność. Na szalach ich wagi 

są z jednej strony interesy Mercedesa, BMW, Ruhrgasu i innych, a z dru-

giej – przyszłość Europy. Jeśli dzisiaj Unia, w której Niemcy mają tak dużo 

do powiedzenia, zrobi wiele, żeby nie zrobić nic, to dokona autodestrukcji 

jako wspólnota pewnych politycznych wartości. Zostaną nagie interesy 

ekonomiczne« (gw 2014.3.22).

Jednym z elementów ramy przypisującej Niemcom rolę gwaranta eu-

ropejskiego bezpieczeństwa jest przekonanie, że Niemcy (i tylko one) z ra-

cji potencjału gospodarczego są w stanie powstrzymać rosyjskie zapędy 

imperialne: »Jeśli jest kraj w Europie, którego posłucha Władimir Putin 

– to są nim Niemcy. Jeśli jest kraj w Europie, który zdołałby jednocześnie 

użyć naprawdę solidnego ekonomicznego kija i marchewki – to są nim 

Niemcy. Przywódcy tego kraju oświadczyli niedawno, że są gotowi sta-

wić czoło międzynarodowej odpowiedzialności wynikającej z jego eko-

nomicznej rangi. Okazja, by to uczynili, nadeszła wcześniej, niż się spo-

dziewali – i to w okolicznościach dramatycznych. Polityka europejska jest 

dziś przerażająco złożona, ale i szokująco prosta. Aby ją opisać, nie trzeba 

tysiąca słów. Ale może wystarczą trzy – pora na Niemcy« (gw 2014.5.21).

Ta sama rama występuje również w krytyce opieszałości Niemiec, które 

mimo potencjału i możliwości nie zdołały zapobiec rozlewowi konfliktu 

w Ukrainie: »Gdy chodziło o ratowanie bankrutującej Grecji albo wojnę 

na Ukrainie, Merkel sięgała po taktykę małych kroków. Reagowała powoli, 

ostrożnie. Nigdy sama, zawsze w grupie. Zdecydowała się forsować ostre 

sankcje wobec Rosji dopiero wtedy, gdy rosyjska rakieta zestrzeliła nad 

Donbasem malezyjski samolot pasażerski z 298 osobami na pokładzie. 

Może gdyby zareagowała wcześniej i ostrzej, do tej tragedii by nie doszło? 

Może Putin zadowoliłby się tylko Krymem?« (gw 2016.12.3).

N i e m c y  –  p a r t n e r  w  p o l i t y c e  w s c h o d n i e j

Bardzo rzadko w przekazie polskich mediów można odnaleźć ramę ukazu-

jącą Niemcy jako partnera Polski w obszarze polityki wschodniej. Pojawia-
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ła się w przekazie mediów raczej przed 2014 rokiem. Co ciekawe, analiza 

zgromadzonego materiału prowadzi do przypuszczenia, że niemieckie 

elity chciały narzucić taki sposób interpretowania niemieckiej polityki 

wschodniej polskiej opinii publicznej, ponieważ rama ta widoczna jest 

raczej w wypowiedziach niemieckich polityków dla polskich mediów niż 

w opiniach polskich komentatorów. W 2006 roku tygodnik wprost opu-

blikował słowa Richarda von Weizsäckera, który postulował współpracę 

Polski i Niemiec w kształtowaniu unijnej polityki wschodniej: »Celem nad-

chodzącej prezydencji Niemiec w UE powinno być przyjęcie jednolitej 

unijnej polityki wobec Rosji i związanie Rosji z Unią. Ważne jest, by stano-

wiska krajów środkowej i wschodniej Europy były właściwie uwzględnio-

ne w tej polityce. Mam świadomość, że nie we wszystkim się zgadzamy, 

że mamy jeszcze wiele do zrobienia. W wypadku Rosji nie chodzi przecież 

tylko o bałtycką rurę, lecz o nasze relacje. Oczekuję, że Polska przejmie 

inicjatywę i pomoże Unii Europejskiej w ułożeniu rozsądnych stosunków 

z Rosjanami i w kształtowaniu polityki zagranicznej w szerszym kontek-

ście« (w 2006.6.25).

Z kolei w słowach kanclerz Merkel, które padają w wywiadzie dla ty-

godnika polityka, można znaleźć zapewnienie, że dobre relacje z Rosją 

nie przekreślają partnerstwa polsko-niemieckiego: »Dzisiejsza Unia Eu-

ropejska potrzebuje jednocześnie pogłębiania, poszerzania i zwiększa-

nia zakresu międzynarodowej solidarności. To fascynujące zadanie dla 

Polaków i Niemców. Przy tym bliskie dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy 

Niemcami a Polską oraz współpraca z Rosją dla nas się nie wykluczają. 

Wprost przeciwnie, nasze wspólne dążenie, jakim jest polityka na rzecz 

pokoju i wolności w całej Europie, zrealizujemy tylko wówczas, gdy włą-

czymy ten znaczący kraj do współpracy europejskiej i międzynarodowej. 

W związku z tym wobec strategicznie pomyślanego partnerstwa z Rosją 

nie ma rozsądnej alternatywy« (pol 2006.6.17).

Polscy komentatorzy dostrzegają także starania niemieckiego rządu, 

by polityka wschodnia Niemiec nie stała w sprzeczności z pozostałymi 

krajami regionu: »W umowie koalicyjnej chadeków z CDU/CSU i liberałów 

z FDP, w rozdziale ‘Niemcy w Europie’, znalazł się zapis zapowiadający 

starania na rzecz porozumienia ze wschodnimi sąsiadami, szczególnie 

z Polską. Papierkiem lakmusowym postępu w koordynacji polityki War-

szawy i Berlina na unijnym forum może być rozwinięcie polsko-szwedz-

kiej koncepcji Partnerstwa Wschodniego« (w 2009.11.1).
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S t a n y  Z j e d n o c z o n e  i  p o l i t y k a  b e z p i e c z e ń s t w a

Dla Polski i Niemiec nieodmiennie od dziesięcioleci kluczowe pozostają 

relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Państwo to jest istotnym elementem 

światowego bezpieczeństwa, ważnym partnerem gospodarczym i kierun-

kiem migracji wielu Europejczyków, symbolem Zachodu i stabilizacji. Ana-

lizując teksty, w których pojawiały się zarówno wzmianki o kraju sąsiada 

(Polsce/Niemczech), jak i odniesienia do Stanów Zjednoczonych, udało się 

wyłonić ramy odnoszące się do wszystkich tych aspektów.

Prasa polska i niemiecka koncentruje się na relacjach drugiego pań-

stwa z amerykańskim sojusznikiem, jednak w Polsce z większą uwagą 

opisuje się zmiany w stosunkach niemiecko-amerykańskich, podczas gdy 

w Niemczech raczej się zauważa i tłumaczy, dlaczego Stany Zjednoczone 

są dla Polski tak istotne. W obu wypadkach przewija się wątek polskich 

nadziei pokładanych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w sferze bez-

pieczeństwa. W obu krajach Polska ramowana jest jako ofiara (wojny, 

komunizmu), partner słabszy od dwóch pozostałych krajów. Z tej per-

spektywy nie dziwi także, że teksty odnoszące się zarówno do Niemiec, 

jak i do Stanów Zjednoczonych, zamieszczane w prasie polskiej, niejed-

nokrotnie prezentują te kraje jako ważne punkty odniesienia i porównań. 

Niemcy ramowane są nad Wisłą jako pomost dla Polski wiodący do Sta-

nów Zjednoczonych. Polska w Niemczech zestawiana jest ze Stanami 

Zjednoczonymi dopiero w okresie, kiedy za oceanem władzę przejął Do-

nald Trump i niemieccy dziennikarze wskazują na podobieństwa działa-

nia obu rządów – polskiego i amerykańskiego.

P o l s k a  a  S t a n y  Z j e d n o c z o n e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Polska w tekstach w niemieckiej prasie, w których wspominana się także 

Stany Zjednoczone, to aktor, państwo, które świadomie kształtuje swoją 

politykę, opierając się na powiązaniach ze Stanami Zjednoczonymi. Ścisłe 

relacje polsko-amerykańskie postrzegane są raczej pozytywnie, ale należy 

zauważyć, że przeanalizowane zostały konkretne lata, w tym lata dłuższej 

władzy jednego ugrupowania (2009, 2014), kiedy Polska jest także aktorem 

na scenie międzynarodowej w związku z działaniami wokół kryzysu rosyj-

sko-ukraińskiego. Jednocześnie w analizowanym korpusie nie znajdują się 

teksty z okresu wojny w Iraku. A to wokół tego tematu w mediach prze-

toczyła się wówczas szeroka dyskusja o Polsce i jej sojuszu ze Stanami 
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Zjednoczonymi – często z negatywnym wydźwiękiem. W niemieckich tek-

stach zauważa się jednak rozczarowanie Polski z powodu nieziszczenia 

się dużych nadziei pokładanych w Waszyngtonie w odniesieniu do stop-

nia zaangażowania na wschodniej flance NATO czy z powodu podejrzeń 

o istnienie w Polsce więzień CIA.

Wśród zbadanych tekstów znajduje się stosunkowo duża grupa publi-

kacji nawiązujących do historii – zwłaszcza drugiej wojny światowej82, ale 

także okresu komunizmu. Polska i Polacy są wówczas raczej obiektem 

działań, a nie ich podmiotem, choć wspominane są również walki polskich 

żołnierzy u boku armii amerykańskiej. Polska w niemieckiej prasie jest 

wówczas pokazywana jako ofiara wojny i późniejszego dwubiegunowego 

podziału świata, która w Stanach Zjednoczonych upatrywała sojusznika, 

zapewniającego jej ratunek oraz wsparcie w ciężkiej sytuacji.

Ramą, która łączy prawie wszystkie teksty, jest postrzeganie przez Pol-

skę Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa oraz szeroko 

pojętego przetrwania – wyzwoliciela, a także celu migracji. W tle zwykle 

zaś pojawia się Rosja – jako zagrożenie, przed którym dobre relacje z Wa-

szyngtonem, mają ochronić.

P o l s k a  –  o f i a r a  w o j n y  i  k o m u n i z m u

Polska w analizowanych tekstach prezentowana jest wielokrotnie jako 

ofiara drugiej wojny światowej, miejsce mordów i Holocaustu, przy 

czym winę za drugą wojnę światową jednoznacznie przypisuje się Niem-

com (spiegel 2006.10.9; spiegel 2006.10.16; zeit 2006.3.2; spiegel 2009.5.3; 

 spiegel 2009.5.30; zeit 2009.10.29; faz 2009.8.12; zeit 2014.9.25). W pojedynczych 

wypadkach, jeśli akurat tekst dotyczy okupacji sowieckiej – także Sowietom.

Stany Zjednoczone są siłą walczącą z Niemcami (a więc polską nadzieją), 

Polacy zaś są przedstawiani jako żołnierze stojący u boku Amerykanów, czyli 

przyczyniający się także do amerykańskiego sukcesu.

Kilkakrotnie teksty wskazują niemiecką niewiedzę dotyczącą polskiej hi-

storii i polskiego doświadczenia bycia ofiarą (spiegel 2009.5.30; zeit 2009.3.19). 

Wątek ten widoczny jest także w tekstach wskazujących Stany Zjednoczone 

i Francję jako kraje, gdzie mieszkają osoby oczekujące odszkodowań dla wy-

właszczonych przodków pochodzenia żydowskiego (faz 2000.2.11), ale także 

kraje, których firmy gotowe były kontrybuować w funduszu na rzecz ofiar 

82	 Więcej	na	temat	metafory	wojny	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny.
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wojny (faz 2000.7.6). Jako ofiara Polska wskazywana jest również w kontek-

ście rywalizacji Wschodu z Zachodem po 1945 roku – jako kraj komunistycz-

ny, podporządkowany wbrew swej woli ZSRR (zeit 2009.6.4).

P o l a c y  –  n a r ó d  m i g r a n t ó w

Ta ciężka sytuacja Polaków – pod okupacją czy pod nadzorem Moskwy 

– prowadzi, jak można wyczytać w niemieckich artykułach, do szukania 

ucieczki za granicą. Stany Zjednoczone w tym ujęciu to, według tekstów 

z różnych lat, kraj polskiej emigracji – tej przedwojennej i tej powojen-

nej, ale także poakcesyjnej (spiegel 2016.10.8). W Stanach Zjednoczonych 

mieszkali lub przez jakiś czas przebywali polscy artyści, jak Sławomir 

Mrożek (faz 2000.4.26), a obecnie młodzi Polacy studiują (sz 2016.11.4) 

czy szukają za oceanem lepszego zarobku (sz 2016.2.9; sz 2016.2.13), choć 

ten ostatni aspekt podnosi tylko jedna gazeta. Wątek Polaków – narodu 

migrantów83 jest więc widoczny i w kontekście relacji transatlantyckich.

P o l s k a  –  k r a j  w i d z ą c y  w  S t a n a c h  Z j e d n o c z o n y c h  s t r a t e g i c z n e g o  p a r t n e r a

Doświadczenie bycia ofiarą oraz liczenia na wsparcie zza oceanu powoduje 

wyjątkowy stosunek Polaków do Stanów Zjednoczonych. Niemieckie media 

przez wszystkie analizowane lata dostrzegają, jak bardzo Polska podkreśla 

wagę tych relacji pod kątem zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Jak za-

uważa die zeit w 2006 roku: »Do dziś sondaże pokazują, że Niemcy zyskują 

w oczach Polaków szacunek, a nawet sympatię. Wyraźna większość chce, 

aby Niemcy były ich głównym partnerem politycznym, a nawet po Stanach 

Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii najważniejszym partnerem militarnym« 

(zeit 2006.9.7). Podobnie pisano w 2009 roku: »Wśród nowych członków 

Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, Stany Zjednoczone są darzone 

szczególną miłością« (zeit 2009.10.29), cytowany jest premier Donald Tusk: 

»Zależy nam na ścisłej współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi«  

(spiegel 2009.3.2) czy Radosław Sikorski: »Sikorski określił stosunki ze Stana-

mi Zjednoczonymi jako kolejny ‘filar’ polskiej polityki bezpieczeństwa, obok 

relacji z NATO i Unią Europejską« (faz 2009.2.14). Teksty te raczej pozytywnie 

odnotowują wagę tych relacji dla Polski.

83	 Więcej	na	temat	ramowania	tematu	Polaków	w	roli	migrantów	w	rozdziale	Polska migracja za-
robkowa do Niemiec.
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Polskie spojrzenie na Stany Zjednoczone w niemieckich gazetach jest 

pokazywane jako nie zawsze odwzajemnione. Wspominano, że Barack 

Obama, wbrew nadziejom Polaków, planował większe otwarcie w stronę 

Rosji, a na uroczystości 1 września 2009 roku oddelegował początkowo 

jedynie byłego ministra obrony (faz 2009.9.1). I w tym kontekście cytuje się 

polskiego ministra spraw zagranicznych, który wypomina Stanom Zjed-

noczonym, że Polska za mało otrzymała za swoje wsparcie amerykańskiej 

interwencji w Iraku: »Mimo całej swojej zawodowej i prywatnej bliskości, 

Sikorski nie jest jednak ślepym admiratorem Stanów Zjednoczonych. Już 

na początku kadencji minister oświadczył, że Polska otrzymała od Wa-

szyngtonu zbyt mało w zamian za swoje zaangażowanie w Iraku. Polska 

zarządzała tam własną strefą okupacyjną. Skrytykował też prezydenta 

Baracka Obamę za wycofanie się z planów budowy systemu obrony prze-

ciwrakietowej w Europie Wschodniej« (spiegel 2014.5.26).

Waga relacji ze Stanami Zjednoczonymi dla Polski wynika także, 

w oczach niemieckiej prasy, ze ścisłych powiązań gospodarczych. Obok 

Niemiec Stany Zjednoczone wymieniane są w kolejnych latach jako kraj, 

z którego pochodzą inwestycje zagraniczne w Polsce – w pozytywnym 

(sz 2000.4.14) i neutralnym (faz 2014.01.22), ale także negatywnym znacze-

niu (faz 2000.3.15). W tym ostatnim wypadku gazety donosiły o protestach 

Samoobrony przed ambasadami Niemiec i Stanów Zjednoczonych prze-

ciw ich dominacji ekonomicznej.

Pokazywane jest także, że tak duże zwrócenie się w stronę Waszyng-

tonu może prowadzić Polskę do wątpliwych moralnie ustępstw, jak spe-

kulowane powstanie na terenie Polski więzień CIA, w których miano prze-

trzymywać talibów (spiegel 2009.4.27; spiegel 2014.12.15).

Jednocześnie niemiecka prasa przyznaje, że bez Polski Unia Europej-

ska nie może kształtować swoich relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a te 

są dla Europy bardzo ważne: »Jeśli Unia Europejska naprawdę chce od-

naleźć swoją tożsamość polityczną w świecie, musi określić swoje relacje 

ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Zwłaszcza w tym drugim wypadku, 

po rozszerzeniu Unii Europejskiej, nie można już tego zrobić, omijając 

Polskę« (sz 2006.12.5).

W kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi w części tekstów 

wskazuje się, że Polska nie ufa Rosji i uważa ten kraj za zagrożenie 

( spiegel 2009.3.2). Brak zaufania Polski do Rosji oraz odczuwane przez Pol-

skę niebezpieczeństwo ze strony tego kraju – »Nie tylko Polska i kraje bał-

tyckie mają uzasadnione obawy« (sz 2014.9.6) – podkreśla niemiecka prasa 
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szczególnie w 2014 roku, kiedy opisywany jest konflikt rosyjsko-ukraiń-

ski, a Stany Zjednoczone wskazywane jako jeden z aktorów kluczowych 

dla rozwoju sytuacji w kontekście wysyłania sygnałów wojskowych czy 

ustanowienia sankcji wobec Rosji (sz 2014.3.14; sz 2014.4.7; faz 2014.9.14). 

Zauważa się, że wtedy Stany Zjednoczone wysłały także swoich żołnierzy 

do Polski (sz 2014.4.22; faz 2014.4.25). Szczególnie wiele miejsca poświęca 

się temu w momencie organizowania szczytu NATO w Warszawie. Komen-

tując decyzje i przebieg zgromadzenia, niemieckie media zauważają, jak 

istotne dla Polski jest stacjonowanie natowskich, a zwłaszcza amerykań-

skich żołnierzy na terenie kraju, i dostrzegają fakt, że Polska obok Stanów 

Zjednoczonych jest jednym z krajów, które osiągają cel przeznaczania 

na obronę minimum 2% PKB (faz 2016.7.8). Wypominanie niewypełniania 

tego natowskiego zobowiązania przez Niemcy tym mocniej wybrzmiewa, 

gdy formułowane jest w relacjach niemieckiej prasy przez Amerykanów 

i Polaków (sz 2019.9.1). Ten temat, jak i oczekiwanie przez stronę polską 

stacjonowania Amerykanów w Polsce, towarzyszy niemieckim tekstom 

we wszystkich badanych latach. Korespondenci tłumaczą: »Obecnie 

w Polsce stacjonuje około 4 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Od pewnego 

czasu tamtejszy rząd prowadzi kampanię na rzecz zwiększenia liczebno-

ści wojsk amerykańskich. Wielu Polaków postrzega Stany Zjednoczone 

jako siłę chroniącą ich przed rosyjskim zagrożeniem, które od początku 

kryzysu ukraińskiego jest szczególnie silnie odczuwane na wschodniej 

flance NATO« (faz 2019.6.12).

Temat zagrożenia ze strony Rosji i polskich nadziei pokładanych 

w amerykańskiej armii – także w stacjonowaniu rakiet atomowych w Eu-

ropie – podejmowany jest jednak i później. Szczegółowo szkicuje się ame-

rykańskie możliwości i sytuację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, 

przytacza się również polskie stanowisko: »Traumy historyczne są zbyt 

głęboko zakorzenione. ‘Czujemy się zagrożeni znacznie bardziej bezpo-

średnio niż kraje Zachodu – mówi polski minister spraw zagranicznych 

Jacek Czaputowicz. – Rosja rozumie tylko język siły’« (spiegel 2019.2.2).

P o l s k a  –  n i e j a s n y  p a r t n e r  m i ę d z y  N i e m c a m i  a  S t a n a m i  Z j e d n o c z o n y m i

Analizowane teksty stosunkowo rzadko odnoszą się do relacji Niemiec 

i Polski w powiązaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Polska wymieniana 

jest w pojedynczych artykułach, które podejmowały temat kierunków 

niemieckiej polityki. Niektóre wskazują na możliwość współpracy trzech 
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państw: »Polska, Niemcy i Stany Zjednoczone mogłyby się zjednoczyć 

w podwójnej formule rozszerzenia obecności wojskowej i militarnego 

odprężenia« (faz 2016.1.16).

Inne artykuły – z tego samego roku i z tej samej gazety – ujmują sprawę 

odwrotnie, dostrzegając potrzebę stanowienia przez Polskę i Niemcy rów-

nowagi wobec roli Stanów Zjednoczonych: »Niemcy, Francja i Polska chcą 

ściślej współpracować w związku z planowanym wystąpieniem Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej, aby wzmocnić spójność Wspólnoty. [...] Te trzy 

kraje chcą również zapewnić Unii Europejskiej ‘prawdziwą strategiczną 

niezależność’ od Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki bezpieczeń-

stwa« (faz 2016.8.29).

W 2019 roku zaś tłumaczy się, jak napięte są relacje między trzema 

państwami w każdej z możliwych konstelacji: »W agendzie przewidziano 

trzech mówców: Dudę, Steinmeiera i wiceprezydenta Stanów Zjednoczo-

nych Mike’a Pence’a. W tej konstelacji z pewnością występuje napięcie, 

nie tylko ze względu na znaczenie historyczne, ale także z powodu ani-

mozji we wzajemnych relacjach. Kwestia reparacji leży między Polską 

a Niemcami, wydatki na obronę są źródłem sporów między Amerykanami 

a Niemcami. Berlin z kolei jest jednym z krytyków polskiego rządu, jeśli 

chodzi o przestrzeganie wartości europejskich, zwłaszcza w wymiarze 

sprawiedliwości. Z kolei Polska oficjalnie raczej nie była zachwycona od-

wołaniem przez amerykańskiego prezydenta wizyty w ostatniej chwili. 

Donald Trump został w Stanach Zjednoczonych z powodu huraganu« 

(sz 2019.9.1).

W 2019 roku niemiecka prasa zauważał także, że sprzeciw wobec budo-

wy gazociągu Nord Stream 2 (faz 2019.9.14) słyszalny był tak samo ze stro-

ny Polski, jak i Stanów Zjednoczonych.

P o l s k a  –  o d z w i e r c i e d l e n i e  i  s o j u s z n i k  A m e r y k i  D o n a l d a  T r u m p a

W tekstach z 2016 i 2019 roku, a więc gdy u władzy w Polsce stoi partia 

Prawo i Sprawiedliwość, a w Stanach Zjednoczonych wybory wygrywa 

Donald Trump, Polska zestawiana jest wówczas w niemieckiej prasie 

także ze Stanami Zjednoczonymi pod rządami tego prezydenta. Artyku-

ły krytycznie odnoszą się do działań władz w obu krajach. Zestawienia 

mają pokazać, że powstanie rządów prawicowych nie jest zjawiskiem 

odosobnionym. Wobec obu władz używane są takie sformułowania jak: 

»autorytaryzm«, »brązowa chmura«, »prawicowy populizm«: »Przesu-



100  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

nięcie w prawo nie jest cechą charakterystyczną wyłącznie dla Polski. 

Spójrzmy na to, co dzieje się na Węgrzech. Albo w Stanach Zjednoczonych 

z Donaldem Trumpem« (sz 2016.11.4), »Ostatecznie w Polsce, podobnie jak 

we wszystkich krajach, nad którymi unosi się ‘brunatna chmura’, aż po Tur-

cję z Erdoganem czy Stany Zjednoczone z Trumpem, nie chodzi o nic inne-

go, jak o zastąpienie liberalnej demokracji nacjonalizmem autorytarnym, 

w Polsce w dodatku religijno-fundamentalistycznym, w którym wybory 

są zaledwie farsą« (spiegel 2016.10.8), »Po raz pierwszy w naszej historii 

kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych zainspirował nie zwolen-

ników demokracji, lecz jej przeciwników« (zeit 2016.10.13), »Polska dotarła 

do punktu, który prawicowi populiści w innych krajach nadal chcieliby 

osiągnąć: erozji demokracji za pomocą środków władzy państwowej. 

W Stanach Zjednoczonych wciąż trwają spekulacje, które z drastycznych 

zapowiedzi Donalda Trumpa można uznać za poważne« (zeit 2016.12.15).

Jednocześnie prezydentura Donalda Trumpa ma być – zdaniem nie-

mieckich dziennikarzy – gwarantem braku ingerencji Stanów Zjedno-

czonych w działania polskiego rządu z obszaru praworządności: »Teraz, 

po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, 

nikt nie spodziewa się, że Amerykanie będą wywierać dużą presję na War-

szawę w sprawie obrony Trybunału Konstytucyjnego« (zeit 2016.12.8).

Niemieccy dziennikarze zdają sobie sprawę z dobrych relacji Donal-

da Trumpa z władzą w Polsce. Cytując amerykańskiego wiceprezydenta, 

uwypuklają przywoływanie przez niego bardzo pozytywnie odebranych 

wypowiedzi Donalda Trumpa z Warszawy w 2017 roku: »Pence kilkakrotnie 

nawiązuje do przemówienia, które Donald Trump wygłosił w Warszawie 

dwa lata temu. Pierwszy cytat brzmi: ‘Stany Zjednoczone kochają Polskę 

i naród polski’« (sz 2019.9.1).

Opisując konferencję bliskowschodnią w Polsce, organizowaną, jak wspo-

minają, z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, podkreślają: »Ogólnie rzecz bio-

rąc, można odnieść wrażenie, że Warszawa i Waszyngton chciały wykorzy-

stać konferencję do zademonstrowania i ponownego wzmocnienia swoich 

dobrych stosunków, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa. Podczas gdy 

transakcje dotyczące broni z partnerami z Unii Europejskiej zostały wstrzy-

mane, w środę z Amerykanami zostanie podpisany kontrakt: Polska kupuje 

dwadzieścia mobilnych wyrzutni rakietowych« (faz 2019.2.13).

Dobre relacje polsko-amerykańskie są tym wyraźniejsze, kiedy wspo-

minano napięcia w stosunkach Waszyngtonu z niejedną europejską sto-

licą (faz 2019.2.14).
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Pojawiają się jednak również odmienne opinie, wskazujące, że sytuacja 

w Polsce jest zdecydowanie lepsza niż za oceanem. Tak twierdzi Timothy 

Snyder w 2019 roku: »Co w takim razie ze Stanami Zjednoczonymi, w któ-

rych rządzi prezydent, który ma w nosie praworządność? Dla porównania, 

spójrzmy na Europę Wschodnią. W Polsce, na Słowacji i w Czechach mamy 

mniej więcej funkcjonujące demokracje, nawet jeśli wszystkie trzy kraje 

mają problemy z praworządnością« (spiegel 2019.9.25).

N i e m c y  a  S t a n y  Z j e d n o c z o n e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Niemcy i Stany Zjednoczone w polskiej prasie ramowane są jako aktywni 

gracze na międzynarodowej scenie politycznej, od których działań zale-

ży także los Polski – zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa czy gospodar-

ki. W tym wymiarze rządy w Warszawie, w opinii dziennikarzy, powinny 

wykazywać aktywność i dokładać starań na rzecz budowania dobrych 

relacji i z Waszyngtonem, i z Berlinem, ponieważ Polska pozostanie ich 

słabszym partnerem.

Częstym aktorem doniesień medialnych jest niejednokrotnie Rosja, 

a wyłaniającym się z nich pytaniem – co działania Stanów Zjednoczonych 

i Niemiec względem Rosji oznaczają dla Polski.

Relacje niemiecko-amerykańskie niezmiennie interesują polską pra-

sę. Współpraca między oboma krajami, ich dobre relacje, są raz oceniane 

z aprobatą i nadzieją, innym razem z obawami czy krytyką. W tle zawsze 

dostrzec można pytanie, jakie skutki konstruktywna kooperacja lub brak 

porozumienia może mieć dla polskiego bezpieczeństwa (tu zazwyczaj 

w związku z zachowaniami Rosji) czy dla polskiej gospodarki.

N i e m c y  –  w a ż n y  a m e r y k a ń s k i  s o j u s z n i k ,  S t a n y  Z j e d n o c z o n e  

–  g w a r a n t  n i e m i e c k i e g o  b e z p i e c z e ń s t w a

Polska prasa dostrzega, że Niemcy i Stany Zjednoczone są sobie po-

trzebne, ale ich relacje nie zawsze przebiegały bezproblemowo. Niemcy 

to dla Stanów Zjednoczonych, jak przez lata ramuje ten kraj polska pra-

sa, ważny sojusznik w kwestii światowego bezpieczeństwa i gospodarki 

(rz 2006.7.27). Argumentuje się, że Waszyngton jest świadomy, że własnymi 

siłami nie poradzi sobie z czuwaniem nad globalnym bezpieczeństwem« 

(w 2009.3.8): »Waszyngton wraca do strategii dobierania partnerów dla 

realizacji swych celów, wśród których Niemcom ma przypaść kluczowa 
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rola« (w 2009.11.22), »O wzroście znaczenia Niemiec dla USA decydują inne 

względy: przede wszystkim ich polityczny ciężar w Europie i potencjał go-

spodarki« (w 2009.11.22), »Amerykanie, chcąc odbudować więzi z Europą 

i na powrót włączyć Francję do struktur wojskowych NATO, musieli uznać 

większą rolę Paryża i Berlina w swojej polityce« (gw 2009.5.15).

Na tle tych rozważań wyróżnia się tygodnik sieci, który zdecydowanie 

wskazuje, że Niemcy uprawiają politykę, którą »Stany Zjednoczone wca-

le nie muszą być zachwycone« (sieci 2014.4.14) – służącą do zwiększenia 

strefy wpływów, porozumienia się z Rosją i dominacji w Europie, co jed-

noznacznie stanowi zagrożenie dla Polski. Z kolei Waszyngton, według 

czasopisma, jawnie pokazuje Niemcom brak zainteresowania czy wręcz 

niechęć. I choć »bez wątpienia Niemcy i Amerykanie są sobie potrzebni«, 

to o »dialogu na równej wysokości oczu, czego domagali się niemieccy 

politycy, nie ma mowy« (sieci 2014.7.14).

Jednocześnie Stany Zjednoczone dla Niemiec to, jak ramuje ten kraj więk-

szość polskich tekstów, gwarant bezpieczeństwa – w sensie militarnym (Ro-

sja stanowi bowiem zagrożenie) i na poziomie świata wartości: »bez amery-

kańskiego wsparcia odwoływanie się w świecie do europejskich wartości 

byłoby bezprzedmiotowe« (pol 2014.7.29). To także kraj gwarantujący możli-

wość realizacji niemieckich interesów: »Przeprosiny kanclerz Merkel z prezy-

dentem George’em W. Bushem nie wynikły z jej estymy do USA. Nadrzędnym 

celem współrządzących w RFN chadeków i socjaldemokratów jest zdobycie 

krzesła wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, czego również 

nie da się osiągnąć, będąc w konflikcie z Amerykanami« (w 2009.3.8).

Wzajemne znaczenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych powoduje, 

w opinii polskiej prasy, że po ochłodzeniu z czasów rządów Georga W. Bu-

sha obie strony – reprezentowane przez Baracka Obamę i Angelę Merkel 

– starały się poprawić wzajemne relacje. W 2006 roku zgodnie, niezależnie 

od tytułu, donosi się: »Angela Merkel ma za sobą sporo zagranicznych 

wizyt, które obfitowały w symbole. Symboliczne były odwiedziny War-

szawy tuż po Paryżu i podróż do Moskwy po wizycie w Waszyngtonie. Bez 

wątpienia ten symboliczny rozkład jazdy miał pokazać Europie i Amery-

ce, że Niemcy pragną poprawić swoje relacje ze Stanami Zjednoczonymi, 

a z Rosją uprawiać głównie tzw. partnerstwo strategiczne« (w 2006.1.29), 

»Angela Merkel pojechała do USA topić lód, jaki zmroził stosunki Niemiec 

i Ameryki. Kryzys na linii Berlin–Waszyngton trwał od 2002 r., gdy ówczes-

ny kanclerz Gerhard Schroeder, by nie dopuścić do inwazji USA na Irak, 

zmontował antyamerykańską oś Paryż-Berlin-Moskwa« (gw 2006.1.13).
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Zauważane jest jednocześnie, że zadanie nie będzie łatwe, ponieważ: 

»Polityce Busha w Iraku sprzeciwia się aż 83 proc. Niemców« (gw 2006.1.27). 

Pół roku później prasa pisze w związku z wizytą amerykańskiego prezyden-

ta w Niemczech o pozytywnej zmianie w relacjach Berlina i Waszyngtonu, 

cały czas stosując ramę Niemiec jako ważnego amerykańskiego sojusznika: 

»Dwudniowa wizyta George’a W. Busha w Stralsundzie cementuje stosunki 

amerykańsko-niemieckie. USA widzą w Niemczech najważniejszego partne-

ra w Europie« (rz 2006.7.14), »Prezydent nie przyjechał już do ‘starej Europy’, 

lecz do nowych Niemiec. Jeszcze kilka miesięcy temu na widok kanclerza 

Gerharda Schrödera, który jeździł na antyamerykańskim koniu, Bush dosta-

wał odruchu wymiotnego. Dziś animozje między Amis i Niemcami, które de 

facto zaczęły się już za Helmuta Kohla, poszły w zapomnienie. Na wszelki 

wypadek politycy SPD w Stralsundzie, dla których Bush był ‘niepożądanym 

gościem’, oraz czerwono-czerwoni koalicjanci z Meklemburgii-Przedpomo-

rza (gdzie rządzą SPD z Partią Lewicy, wcześniej PDS, jeszcze wcześniej SED) 

nie zostali dopuszczeni w pobliże gościa zza oceanu« (w 2006.7.23).

Zmiana ta jest wspominana przez kolejne lata. Zauważano korektę 

kursu w Białym Domu: »Sprzyja temu również polityka Baracka Obamy, 

który na serio wziął się do naprawiania relacji euroatlantyckich, upatrując 

w Niemczech głównego partnera« (gw 2009.5.15) oraz w Berlinie: »Jednak 

Berlin i sama kanclerz Angela Merkel orientuje się na USA, a to wyklucza 

bezwarunkowe wsparcie Rosji« (rz 2009.4.1), »Po objęciu władzy przez 

Merkel skończyły się umizgi Berlina wobec Moskwy i antyamerykańskie 

manifestacje z transparentami ‘Fuck USA!’« (sieci 2014.1.6).

Problemy w relacjach amerykańsko-niemieckich pojawiają się po-

nownie, gdy na jaw wyszło, że amerykański wywiad podsłuchiwał nie-

mieckich polityków, w tym nawet kanclerz Angelę Merkel. Pisze się, nie-

zależnie od tytułu: »Wyproszenie z Niemiec rezydenta CIA po odkryciu 

amerykańskich szpiegów w wywiadzie i ministerstwie obrony pokazało, 

w jak opłakanym stanie są stosunki niemiecko-amerykańskie, i to akurat 

w momencie, gdy 3 mld telewidzów widziało w przerwie finału na Mara-

canie niemiecką kanclerz cierpliwie wysłuchującą zasępionego Władimira 

Putina« (pol 2014.7.29), »Zdarzało się, że Niemcy i Amerykanie darli koty, 

ale takiej awantury jeszcze nie było. Wczoraj niemiecki rząd publicznie 

obwieścił, że kazał się wynosić z kraju dyplomacie – szefowi placówki CIA 

w Berlinie. To reakcja na skandal szpiegowski, który wybuchł w zeszłym 

tygodniu« (gw 2014.7.11). Jednak i w związku z tym stwierdza się: »Obie 

strony dołożą wszelkich starań, aby i ten skandal wyprasować, gdyż – 
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choć z różnych względów – jest on niekorzystny dla wizerunków obu kra-

jów. […] Trzęsienia ziemi w relacjach USA i RFN nie będzie« (sieci 2014.7.14) 

lub jasno formułuje się nadzieję, że do takiego porozumienia dojdzie 

(gw 2014.7.11). Zauważa się także, że oburzenie było jednostronne: »Hil-

lary Clinton i John Kerry to dwoje polityków USA, których podsłuchiwał 

niemiecki wywiad BND. Donoszą o tym niemieckie media, co jednak nie 

wywołuje oburzenia po drugiej stronie Atlantyku« (rz 2014.8.18). Niemcy 

w relacjach z partnerem zza oceanu to jednak strona słabsza.

Kolejnego przełomu w relacjach niemiecko-amerykańskich – 

na gorsze – oczekuje się w związku z odejściem z urzędu Baracka Obamy 

(gw 2016.11.22). Donald Trump cieszy się w niemieckiej opinii publicznej 

i mediach bardzo złą opinią. Twierdzi się, że jego skoncentrowanie się 

na amerykańskich interesach i populistyczna polityka nie będzie sprzyjać 

relacjom z Berlinem. W 2019 roku wielokrotnie wskazywane jest z kolei 

na zatargi w relacjach niemiecko-amerykańskich w związku z gazocią-

giem Nord Stream 2 (o czym będzie jeszcze mowa) czy zapowiedziami 

nałożenia przez Amerykanów ceł na europejską branżę samochodową 

– co uderzyłoby szczególnie w Niemcy (gw 2019.10.5).

N i e m c y  –  p o m o s t  d l a  P o l s k i  w  d r o d z e  d o  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h

Istnieje jednocześnie świadomość, że »Niemcy są ważniejsze dla USA niż 

Polska« (w 2009.9.20), a »atakując Niemcy, osłabiamy nasz sojusz ze Stanami 

Zjednoczonymi. Powinniśmy wiedzieć, iż USA, kiedykolwiek zmuszone do wy-

boru między Polską a Niemcami – wybiorą wiadomo kogo« (pol 2016.1.19). 

Poza tym zauważa się, że Polska na tle innych krajów – także Stanów Zjed-

noczonych – nie jest istotna dla Niemiec: »nie jesteśmy dla nich specjalnie 

istotni. Ponieważ jesteśmy sąsiadami, to chcą, żeby panował tu spokój, ale 

dużo ważniejsza jest Rosja, Francja, wobec której mają kompleks kulturowy, 

Anglia, z którą zawsze mierzyli się w osiągnięciach cywilizacyjnych, technicz-

nych i wojskowych, oraz oczywiście Stany Zjednoczone, które, rzecz jasna, 

są największym zagrożeniem pokoju na świecie« (rz 2014.11.15). Właśnie 

to ostatnie, ironicznie rozumiane pół zdania podkreśla ambiwalencję, jaką 

można dostrzec w stosunku Niemiec do Stanów Zjednoczonych z polskiej 

perspektywy: z jednej strony Niemcy zdają sobie sprawę ze znaczenia Sta-

nów Zjednoczonych jako swojego najważniejszego sojusznika, ale z drugiej 

strony obwiniają je o błędne, własnym zdaniem, działania. Podobny ton po-

brzmiewa w większości tekstów poświęconych relacjom transatlantyckim 
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w kontekście Niemiec, a Niemcy wyraźnie są ramowane jako pomost dla 

Polski w jej drodze do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

Opisując kolejne zmiany w stosunkach dwóch ważnych dla Polski państw, 

zadawane jest pytanie – niezależnie od tytułu gazety czy czasopisma oraz 

okresu – jakie znaczenie te relacje i ich rozwój mają dla Polski. Jasno zauważa 

się, że zależy to od polityki Warszawy, która powinna dążyć do zacieśniania 

relacji z Berlinem, ponieważ daje to także szansę na mocny sojusz ze Stanami 

Zjednoczonymi i wzmocnienie NATO: »Co to wszystko oznacza dla Polski? 

Tylko dwa wyjścia: przy umiejętnej polityce wobec Waszyngtonu i Berlina 

wzrost znaczenia w Europie Środkowej, przy nieumiejętnej – marginaliza-

cję...« (w 2006.7.23), »Czy to dobrze, czy źle dla Polski? W znacznej mierze zależy 

to od nas samych i naszej polityki wobec Berlina i Waszyngtonu. […] Analizu-

jąc stan naszych stosunków z Berlinem i Waszyngtonem, musimy pamiętać, 

że do roli szczególnego sojusznika USA urośliśmy podczas konfliktu w Iraku, 

kiedy Amerykanom zależało na osłabieniu pozycji Berlina i Paryża oraz pod-

kreśleniu gotowości pozostałych europejskich partnerów do popierania Wa-

szyngtonu. Ten czas się skończył, a nasza atrakcyjność dla Ameryki topnieje 

z dnia na dzień« (rz 2006.7.27), »By odnieść sukces dyplomatyczny w USA, 

najlepiej byłoby tam pojechać wtedy, gdy będziemy mieli za sobą sukcesy 

w Brukseli i Berlinie. Zwłaszcza w Berlinie, bo międzynarodowa pozycja Nie-

miec pod rządami Angeli Merkel, szczególnie w USA, bardzo wzrosła. Jeszcze 

przed wizytą premiera w Stanach Zjednoczonych do naszych dyplomatów 

docierały wyraźne sygnały, że od poprawności naszych relacji z zachodnim 

sąsiadem w dużej mierze zależy nasza pozycja w Waszyngtonie. I premier, 

i prezydent muszą zrozumieć, że zarówno w Europie, jak i w Ameryce bez 

Niemiec niewiele zwojujemy« (w 2006.12.15), »W tym tygodniu w polskiej am-

basadzie w Waszyngtonie Niemcy i Polacy wspólnie zorganizowali promocję 

wspomnień Fritza Sterna, amerykańsko-niemieckiego historyka urodzonego 

przed wojną w żydowskiej rodzinie we Wrocławiu. To już kolejna w ostat-

nim czasie wspólna impreza obu ambasadorów. ‘W Waszyngtonie dobrze 

jest się pokazywać w towarzystwie Niemców’ – tłumaczy ambasador Polski 

w USA Janusz Reiter. Jego niemiecki kolega Klaus Scharioth dodaje: ‘W chwi-

lach trudnych Stany Zjednoczone zawsze szukają wsparcia UE w obronie 

zachodnich wartości na świecie. A Unii Europejskiej nie można budować bez 

dobrych stosunków między Polską i Niemcami. To naturalne, że Amerykanom 

na nich zależy’« (rz 2006.11.23), »Dla Polski najważniejsza powinna być spój-

ność NATO, a więc dobre relacje Warszawy nie tylko z Waszyngtonem, ale 

także Paryżem i Berlinem« (pol 2019.4.9).
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Równocześnie zmiany globalne, w tym mniejsze zainteresowanie Wa-

szyngtonu Europą, w oczach zwłaszcza dziennikarzy gazety wyborczej, 

powodują, że jeszcze głośniej wysuwane są argumenty, że polska polityka 

powinna w większym stopniu zwracać się ku Niemcom – jako gwarantowi 

bezpieczeństwa: »Angeli Merkel będzie bardzo brakować w Białym Domu 

prezydenta Baracka Obamy. W Londynie zamiast, jak do niedawna, part-

nera w walce z protekcjonizmem w UE ma rozmówców pochłoniętych 

Brexitem. W Moskwie – Putina gotowego wykorzystać swą dezinforma-

cyjną maszynerię, by – jak robił to z Hillary Clinton w USA – utrudnić zwy-

cięstwo partii Merkel. Niełatwo będzie też z Francją. [...] Warto, by w tej 

sytuacji animozje między Warszawą a Berlinem zeszły na dalszy plan« 

(gw 2016.11.22), »Europa i USA zmieniają się w tak niepokojący sposób, 

że musimy zacieśniać stosunki z Niemcami mimo tarć między PiS-owską 

władzą a Berlinem« (gw 2016.11.22).

Tymczasem, niezależnie od tematu i analizowanego okresu, wątkiem 

przewijającym się w części tekstów są różnice w podejściu Niemiec i Polski 

do Stanów Zjednoczonych: ich znaczenia w porządku światowym, polityki 

wobec Rosji czy Europy oraz działań wojskowych. Stany Zjednoczone ramo-

wano więc jako punkt zgody i niezgody między Polską a Niemcami. wprost 

bezpośrednio domaga się zrozumienia strony niemieckiej dla polskiego 

podejścia do partnera zza oceanu: »Chodzi o tolerancję Niemców dla pol-

skiego katolicyzmu, konserwatyzmu, naszej sympatii do USA« (w 2006.7.16).

N i e m c y  –  i d e a l i z u j ą c e  R o s j ę ,  k r y t y k u j ą c e  S t a n y  Z j e d n o c z o n e

Relacje amerykańsko-niemieckie i ich znaczenie dla Polski przez lata 

przedstawiane są także w ramie odnoszącej się do Rosji (sieci 2014.1.6). 

Niemcy według tej ramy to kraj idealizujący Rosję i jednocześnie krytyku-

jący (nieraz bezpodstawnie) Stany Zjednoczone. Dla Polaków nadrzędnym 

celem jest osłabianie rosyjskiej pozycji na arenie międzynarodowej. Po-

kazywane jest, w jakiej mierze zmiany w polityce wobec Moskwy są rów-

noległe lub wręcz powiązane ze zmianami relacji transatlantyckich. Re-

gularnie wytyka się Niemcom krótkowzroczność w idealizowaniu Rosji 

i krytycyzmie wobec Stanów Zjednoczonych: »Merkel to nie Schröder, ale 

pokusa, że Niemcy mogłyby być neutralni między USA i Rosją, jest żywa 

zarówno na niemieckiej lewicy, jak i na prawicy. […] W Niemczech jest wie-

le zrozumienia dla rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, niewiele za to dla 

zachodnich akcji wojskowych – jak w Libii« (pol 2014.7.29).
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Zwłaszcza według sieci celem Niemiec jest zawsze świat wielobiegunowy, 

a więc osłabianie znaczenia relacji transatlantyckich przez zbliżenie z Ro-

sją. Wojska amerykańskie na polskim terytorium są zaś wzmocnieniem dla 

polskiej pozycji także w odniesieniu do Niemiec: »Od lat więc dzielą i osła-

biają Europę oraz transatlantyckie partnerstwo« (sieci 2014.3.31), »Od czasu 

wojny w Iraku Niemcy osłabiają pozycję USA w Europie i wiążą się z Rosją« 

(sieci 2014.4.7), »Polityka RFN od paru lat jest coraz bardziej prorosyjska i co-

raz bardziej zdystansowana wobec USA« (sieci 2019.5.27), »W 2017 r. zaczęli 

w Polsce stacjonować żołnierze NATO, w tym z USA, w liczbie ok. 5 tys. Takiej 

sytuacji nigdy dotychczas nie było. Te wojska nie tylko bronią nas przed ro-

syjskim zagrożeniem. Ich stacjonowanie w RP umacnia naszą pozycję w Eu-

ropie, zwłaszcza wobec Niemiec i Francji« (sieci 2019.5.27).

W kontekście Rosji relacje niemiecko-amerykańskie w 2019 roku 

opisywane są w związku z konfliktem wokół gazociągu Nord Stream 2, 

kiedy Donald Trump zapowiedział sankcje wobec firm uczestniczących 

w projekcie (gw 2019.1.15; sieci 2019.1.28; gw 2019.9.7). Gazeta zauważa, 

że Niemcy broniły inwestycji (gw 2019.1.19), uważając wręcz, że »sankcje 

są wymierzone w Niemcy« (gw 2019.12.23).

N i e m c y  i  S t a n y  Z j e d n o c z o n e  –  p u n k t  o d n i e s i e n i a  i  p o r ó w n a n i a  z  P o l s k ą

Jedną z ram łączących w polskich doniesieniach prasowych Niemcy 

i Stany Zjednoczone jest pokazywanie tych dwóch krajów jako punktu 

odniesienia dla sytuacji w Polsce. Wymienia się podobieństwa i różnice 

w rozwoju poszczególnych branż gospodarki czy kultury w Polsce i wy-

zwania, jakie się z tym wiążą dla Polski. Sytuację w tych krajach wiąże się 

jednocześnie z szansami lub ryzykami dla Polski i Polaków – w kontekście 

gospodarki, kultury czy rynku pracy. Nie przesądza się jednak zazwyczaj, 

że model amerykański czy niemiecki jest dla Polski lepszy, pokazuje raczej, 

ile Polska ma do nadrobienia wobec tych krajów lub jak bardzo w tyle jest 

Europa wobec Stanów Zjednoczonych. Niemcy są w takich wypadkach 

pokazywane jako przykład sytuacji w Europie (pol 2006.1.28).

Przez lata szczególnie mocno przewija się temat sytuacji w branży IT. Opisu-

je się na przykład, ilu fachowców brakuje w Niemczech, a ilu w Stanach Zjed-

noczonych, i zauważa: »pod względem liczby komputerów Niemcy mają wiele 

do nadrobienia. W USA na stu mieszkańców przypada 61 stanowisk kompute-

rowych, w Szwecji – 58, a w Niemczech – jedynie 32« (w 2000.3.12), »Mało kto 

kwestionuje dzisiaj, że telekomunikacja i informatyka, symbolizowane przez 
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wszechobecny Internet, są motorem rozwoju gospodarki. Co jednak napędza 

teleinformatykę? Ludzie. A tych brakuje. W 2002 r. w Europie Zachodniej będzie 

ponad milion wolnych miejsc pracy dla informatyków. W Stanach Zjednoczo-

nych pojawi się o 850 tys. więcej stanowisk niż chętnych do ich objęcia. Już 

w tej chwili w Europie czeka 350 tys. wolnych informatycznych miejsc pracy, 

z czego 75 tys. w najbliższych nam Niemczech« (pol 2000.3.25).

Działania niemieckich władz wypadają w zestawieniu z polityką Sta-

nów Zjednoczonych mizernie: »Oferta kanclerza Schrödera nie ma tej ma-

gicznej siły, która oprócz pieniędzy ciągnie do Ameryki nie tylko Hindusów 

i Chińczyków, ale również młodych Niemców, Francuzów i Brytyjczyków. 

To po prostu rozpaczliwa i trochę arogancka próba rozwiązania palącego 

problemu« (pol 2000.3.25). Z pewną ironią, ale i ulgą, przez kolejne lata 

stwierdza się, że warunki niemieckie nie przyciągną polskich informaty-

ków, którzy równie korzystne warunki pracy mogą dyktować w Polsce: 

»polskich informatyków nie skusiły niemieckie zezwolenia na pracę, jakie 

otrzymaliby, decydując się na wyjazd« (pol 2006.3.11).

Dominacja i lepsze, skuteczniejsze rozwiązania amerykańskie wspomi-

nane są na łamach polskiej prasy także w dziedzinie kultury. Amerykanizacja 

tego obszaru wywołuje obawy o kondycję kultury europejskiej – i to w tym 

kontekście pisano o Niemczech jako jednym z krajów, obok Francji czy Polski, 

które powinny wspierać kultury regionalne (pol 2000.7.15). Niedługo później 

w tym samym czasopiśmie zauważa się, że Europejczycy (w tym Niemcy i Po-

lacy) starają się właśnie bronić swoją kulturę przed amerykanizacją, postulu-

jąc, aby telewizje narodowe zachowały pewien czas antenowy na pokazywa-

nie jedynie materiałów produkcji narodowej. Zauważa się jednak, że »walka 

ta jest przegrana, gdyż uniformizacja widowisk telewizyjnych posuwa się 

za daleko” (pol 2000.11.4). Polska i Niemcy stawiane są więc na równi – jako 

przegrani w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi w obszarze kultury.

Wreszcie wątkiem, w którym polscy dziennikarze dostrzegają odmienne 

podejście Stanów Zjednoczonych i Niemiec, a kluczowym z perspektywy Polski, 

jest kwestia obronności. W 2000 roku zauważa się: »Pod względem technicz-

nym i technologicznym armie Europy i Ameryki dzieli przepaść« (w 2000.5.28). 

Jednocześnie przez lata wyrażane są wątpliwości w możliwości zwiększenia 

wydatków na zbrojenia przez Niemcy, zauważając jednak, że mimo niemiec-

kiej niechęci świadomość wśród innych krajów, że to one mają odgrywać 

coraz ważniejszą rolę na świecie, rosła: »Nie sądzę, aby w wyniku sukcesu 

wyborczego Trumpa Niemcy zwiększyły nagle wydatki na obronę. Nie znaczy 

to jednak, że jego słowa pozostały bez echa. Rozpoczęła się dyskusja o roli 
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Niemiec w obecnej sytuacji. Rzecz w tym, że w nowych warunkach Niemcy 

muszą przyjąć więcej odpowiedzialności także w sprawach bezpieczeństwa« 

(rz 2016.11.14), »A co z Niemcami? Nikt już ich nie chce trzymać pod kontrolą. […] 

A wydatki [na obronę] Niemiec powoli, ale jednak rosną« (pol 2019.4.9).

Co ciekawe, rzadkością są teksty, które przypominają, że amerykańskie 

wojska stale stacjonują od dziesięcioleci w Niemczech (pol 2019.1.15). Po-

jawiają się dopiero w 2019 roku, kiedy Donald Trump zapowiada wycofy-

wanie jednostek z tego kraju (pol 2019.3.19).

Zestawiana jest także polityka gospodarcza obu państw, pokazując 

ich powiązania: »wyniki sprzedaży w Stanach pociągną za sobą wzrost 

sprzedaży w Niemczech« (gw 2000.7.31), ale i różnice: »Amerykanie wierzą, 

że rynek sam nie poradzi sobie z kryzysem, a ceną niepodjęcia radykal-

nych działań byłoby pogłębianie się ekonomicznej i społecznej zapaści. 

[…]. Niemcy z kolei uważają, że ceną nadmiernego zadłużenia się państwa 

byłoby wiele lat gospodarczej stagnacji. Lepiej więc zacisnąć zęby, pozwo-

lić, aby to działanie sił rynkowych wyciągnęło kraj z kryzysu, niż dopuścić 

do finansowej destabilizacji« (pol 2009.8.8).

I ponownie zestawiane jest to porównanie z sytuacją w Polsce: »A Pol-

ska? Nasz rząd szczyci się tym, że wybrał w swej polityce drogę finansowej 

odpowiedzialności i stałej walki z nadmiernym wzrostem deficytu budże-

towego. Deficyt mimo to oczywiście i tak rośnie, ale gdyby posłuchać rad 

opozycji – wzrost ten byłby znacznie większy« (pol 2009.8.8).

Podobnie, zdaniem polskiej prasy, Niemcy i Amerykanie działają wtedy, 

gdy trzeba ratować własne koncerny przed upadkiem. Wówczas ingeren-

cja w gospodarkę jest tak samo intensywna: »Interwencja rządu niemiec-

kiego [w przemysł samochodowy] nie była czymś wyjątkowym. Cechą 

obecnego kryzysu jest aktywna polityka władz państwowych wobec prze-

mysłu motoryzacyjnego. Najbardziej widać to w USA, gdzie producenci 

aut dostali wsparcie na samym początku kryzysu« (pol 2009.12.12).

S p o j r z e n i e  w s t e c z :  N i e m c y  –  s p r a w c a ,  S t a n y  Z j e d n o c z o n e  –  s o j u s z n i k

Tematem, który przywołuje Stany Zjednoczone i Niemcy w relacjach pol-

skiej prasy, jest także druga wojna światowa i rola obu państw w jej prze-

biegu oraz skutkach – również dla Polski i Polaków. Niemcy ramowane 

są wówczas jako sprawca84, a Stany Zjednoczone jako sojusznik Polski.  

84	 Więcej	na	temat	metafory	wojny	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny.
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Artykuły dotyczące drugiej wojny światowej, w której słowa »Stany Zjed-

noczone« i »Niemcy« padają przy opisach kolejnych wydarzeń z tamtych 

lat, pojawiają się jednak głównie w polityce. Tematem są również wy-

jazdy Polaków i Niemców do Stanów Zjednoczonych. Zwykle migracje 

odbywają się w związku z działaniami wojennymi lub prześladowaniami. 

Przywoływany jest okres wojny i lata powojenne, opisywane są przykłady 

Niemców, którzy najpierw podziwiali Hitlera, aby potem go znienawidzić 

i szukać ratunku w Stanach Zjednoczonych (pol 2000.3.4). Streszczane 

są książki polskich autorów żydowskiego pochodzenia, piszących o cza-

sach drugiej wojny światowej, którzy wyjeżdżali za ocean (pol 2000.6.3).

Rzadko jednak pojawia się w tekstach wspominających te dwa państwa 

kwestia braku znajomości historii lub jej wręcz fałszowania. W tygodniku 

sieci raz zauważono, że »amerykańska dziennikarka […] stwierdza w swej 

korespondencji, ze żydowskie powstanie w warszawskim getcie wybuchło 

przeciw »polskiemu reżimowi nazistowskiemu« (sieci 2019.2.18).

Tematem szeroko opisywanym, ale jedynie w 2000 roku, kiedy jest ak-

tualny, jest kwestia odszkodowań dla polskich ofiar wojny. W podobnym 

tonie w różnych tytułach wspomina się w 2000 roku o procesach o odszko-

dowania dla robotników przymusowych, które ruszyły za oceanem, i two-

rzeniu funduszu w Niemczech. W tym wypadku Stany Zjednoczone poja-

wiają się jako miejsce składania pozwów, a ich rząd – jako współpracujący 

z Niemcami na niekorzyść polskich interesów. Niemcy przedstawiane 

są przy tym jako cyniczni i działający z premedytacją przeciwko krajom 

reprezentującym poszkodowanych (rz 2000.1.31), nieprzychylnych Polsce 

i traktujących Polaków z góry: »Jednak w pragmatyzmie Bonn nie było 

miejsca dla Warszawy. Niemcy reprezentowali postawę paternalistyczną 

(po co wam ten kłopot, pomyślcie o Unii Europejskiej), ściśle legalistyczną 

(sprawa odszkodowań została już załatwiona) z elementami delikatnego 

nacisku (opinia publiczna jest przeciw). Miejsce przy stole trzeba było 

sobie wywalczyć« (pol 2000.6.10). Polska jednoznacznie przedstawiana 

jest wtedy jako słabszy i gorzej traktowany partner w rozmowach (rama 

ofiary), które toczyły się głównie między Waszyngtonem a Bonn (kanclerz 

Schröder dzwoni bezpośrednio do prezydenta Clintona, na co premier 

Buzek czy jego podwładni nie mogą sobie pozwolić) (pol 2000.6.10).

Wynika to również ze znaczenia relacji gospodarczych i potęgi kon-

cernów niemieckich, które miały zapłacić odszkodowania, oraz roli, jaką 

koncerny te odgrywały dla Stanów Zjednoczonych. Także we wprost 

wspomina się, że w Niemczech ciężko posuwają się do przodu starania 
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o zebranie pieniędzy na fundusz dla ofiar (w 2000.9.10). W tym samym 

roku zauważa się jednak także: »Na arenie międzynarodowej okazało się, 

że Polacy mogą być partnerami dla Niemców i liderami w regionie, a na-

wet występować wspólnie z Rosjanami« (pol 2000.6.10).

P o l i t y k a  k l i m a t y c z n a

Ochrona klimatu, zmniejszanie limitów emisji gazów cieplarnianych, 

dekarbonizacja i odejście od energii atomowej oraz wykorzystanie od-

nawialnych źródeł energii jest od lat istotnym elementem niemieckiej 

debaty politycznej. W Polsce temat ten także zyskał w ostatnich latach 

na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście polityki europejskiej. Unijne ustale-

nia i cele klimatyczne ujawniły głębokie różnice interesów między Polską 

a Niemcami. Polityka klimatyczna obu krajów była przedmiotem szczegól-

nego zainteresowania mediów zwłaszcza w drugiej dekadzie XXI wieku. 

Wcześniej różnice interesów nie ujawniały się tak mocno, mimo że już 

w momencie wstępowania do Unii Europejskiej Polska była zobowiązana 

do wdrożenia instrumentów wspólnej polityki klimatycznej.

Okres, który poddano analizie, objął czas dyskusji nad kształtem unij-

nej polityki klimatyczno-energetycznej: 2000 rok – kiedy wdrażano Euro-

pean Climate Change Programme (ECCP), 2009 rok – kiedy dyskutowano 

nad kształtem pakietu klimatyczno-energetycznego, oraz 2019 rok – kiedy 

odbył się szczyt państw członkowskich Unii Europejskiej, na którym dys-

kutowano nad celami polityki klimatycznej do 2050 roku, w tym nad osią-

gnięciem neutralności klimatycznej Wspólnoty, które to postanowienia 

spotkały się z silnym oporem polskiego rządu85.

85	 Sama	Unia	Europejska	przyjęła	pierwsze	instrumenty	wspólnej	polityki	klimatycznej	jeszcze	w	la-
tach	dziewięćdziesiątych.	Dyskutowane	rozwiązania	dotyczyły	przede	wszystkim	redukcji	emisji	gazów	
cieplarnianych,	wykorzystania	odnawialnych	źródeł	energii	oraz	wdrażania	efektywności	energetycznej.	
Zarówno	państwa	Unii	Europejskiej,	jak	i	Polska	były	stronami	protokołu	z	Kioto,	będącego	częścią	
ramowej	konwencji	Narodów	Zjednoczonych	w	sprawie	zmian	klimatu	(wszedł	w	życie	w	2005	roku),	
który	zobowiązywał	strony	umowy	do	redukcji	emisji	gazów	cieplarnianych	w	celu	ograniczenia	efek-
tów	globalnego	ocieplenia.	W	2000	roku	Unia	Europejska	wdrożyła	European	Climate	Change	Pro-
gramme	(ECCP)	jako	działanie	uzupełniające	wobec	protokołu	z	Kioto,	którego	celem	było	określenie 
metod	redukcji	emisji	gazów	cieplarnianych.	Z	kolei	w	2009	roku	wszedł	w	życie	unijny	pakiet	klima-
tyczno-energetyczny,	który	określał	trzy	cele	w	polityce	klimatycznej	i	energetycznej	do	osiągnięcia	
w	2020	roku:	dwudziestoprocentowa	redukcja	emisji	gazów	cieplarnianych	w	stosunku	do	1990	roku,	
dwudziestoprocentowy	wzrost	wykorzystania	energii	ze	źródeł	odnawialnych,	dwudziestoprocentowa	
poprawa	efektywności	energetycznej.	W	2020	roku	Komisja	Europejska	sformułowała	ramy	polityki	
klimatyczno-energetycznej	do	2030	roku,	w	których	zaproponowała	bardziej	radykalne	cele	niż	to	było	
w	poprzednim	pakiecie	(40%	–	32%	–	32,5%).	Zgodnie	z	długoterminową	strategią	Unia	Europejska	
ma	osiągnąć	neutralność	klimatyczną	do	2050	roku.	Cel	ten	został	wpisany	w	szerszy	dokument	stra-
tegiczny,	zaprezentowany	w	2019	roku	pod	nazwą	European	Green	Deal	(Europejski	Zielony	Ład).	
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Polityka klimatyczna 
Temat polityki 
klimatycznej
 pozwala prasie 
w obu krajów 
charakteryzować 
drugiego na skali 
modernizacji i postępu,  
pozytywnego wzoru 
i narzucającego się 
hegemona. 

Niemcy 
w polskiej prasie

Polska 
w niemieckiej prasie 

Hamulec 
i antywzór  

Wzór 
do nasladowania 

Ekologiczny 
hegemon  

Kraj 
modernizujący się   

Zacofany 
technologicznie kraj    
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W badanym okresie polityka klimatyczna była wielokrotnie źródłem na-

pięć w stosunkach bilateralnych. Polska ze względów strukturalnych, przede 

wszystkim z uwagi na zależność gospodarki od węgla, nigdy nie była zwo-

lennikiem ustanawiania wygórowanych celów klimatycznych, zwłaszcza 

dotyczących dekarbonizacji. Odwrotnie Niemcy, które mają gospodarkę 

opartą na bardziej zdywersyfikowanych źródłach energii i stanowią w Unii 

Europejskiej »klimatyczną awangardę«. Różnice te uwidaczniały się zwłasz-

cza przy okazji szczytów, na których decydowano o kształcie unijnej polity-

ki, a to przekładało się również na przekaz medialny. Tematyka klimatyczna 

często występowała obok tematyki bezpieczeństwa energetycznego Polski 

i Niemiec, a tłem tych relacji był stosunek do Rosji i jej polityki energetycznej.

Największe natężenie relacji poświęconych polityce klimatycznej przy-

pada na 2019 rok, było to związane z przygotowaniem Europejskiego Zielo-

nego Ładu. W badanym przez nas okresie niemiecka prasa postrzega Polskę 

głównie przez pryzmat hamulcowego unijnej polityki klimatycznej. Dopeł-

nieniem tego dominującego ramowania jest utożsamianie Polski z zacofa-

niem i przywiązaniem do węgla jako głównego źródła energii. Dużo rzadziej 

ujawnia się rama związana z postrzeganiem Polski jako kraju modernizu-

jącego się. Z kolei w polskiej prasie obecne są dwie przeciwstawne ramy. 

Jedna z nich sugeruje hegemonistyczną postawę Niemiec w kwestii polityki 

klimatycznej, druga implikuje, że Niemcy są wzorem do naśladowania.

P o l s k a  p o l i t y k a  k l i m a t y c z n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Niemiecka prasa w większości wypadków wypowiada się krytycznie na te-

mat polskiego nastawienia do odpowiedzialności za redukcję emisji gazów 

cieplarnianych oraz innych celów klimatycznych. Dominująca w tym ujęciu 

jest rama Polski jako hamulca blokującego unijną politykę klimatyczną i wy-

wołującego konflikt (antywzór). Polska jest również często określana pejora-

tywnym w swoim wydźwięku określeniem »Kohleland«, czyli w dosłownym 

tłumaczeniu »kraj węglowy«, które to określenie sugeruje zacofanie technolo-

giczne i uzależnienie gospodarki od tego surowca, chociaż prasa dostrzegała 

w Polsce również tendencje do modernizacji (Polska modernizująca się).

P o l s k a  –  h a m u l e c  i  a n t y w z ó r

Rama Polski jako hamulcowego w obszarze polityki klimatycznej, a przez 

to »antywzoru« w jej realizacji, obecna jest w przekazie niemieckiej prasy 
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przez cały badany okres. Niemieccy dziennikarze jeszcze przed akcesją 

Polski do Unii Europejskiej zauważają, że wschodni sąsiad może mieć kło-

poty z implementacją unijnych regulacji w sprawach ochrony środowiska 

i klimatu (faz 2000.5.10). Po wstąpieniu do Unii Europejskiej różnice intere-

sów i odmienne wizje wspólnej polityki klimatycznej i energetycznej za-

czynają być bardziej dostrzegalne i częściej relacjonowane przez media. 

Niemiecka prasa donosi także, że Polska blokuje unijną propozycję 

przygotowywaną na globalną konferencję klimatyczną w Kopenhadze 

w grudniu 2009 roku. Podczas szczytu miały zapaść decyzje dotyczące 

konkretnego pakietu pomocy dla krajów rozwijających się. Polska sprze-

ciwiała się temu, by jako stosunkowo ubogi kraj miała wspierać finanso-

wo kraje rozwijające się w ich dążeniach do redukcji szkodliwych emisji, 

a jej stanowisko miało być dla Komisji Europejskiej »policzkiem w twarz«. 

Gazeta faz komentuje wówczas, że: »Polska i jej polityka klimatyczna 

są drażliwym tematem w Unii Europejskiej« (faz 2009.10.30).

Oprócz stosunkowo często pojawiającego się w tym czasie ramo-

wania Polski jako hamulcowego unijnych negocjacji (faz  2009.12.7; 

faz 2009.12.10) w badanym materiale pojawiają się pejoratywne okre-

ślenia Polski jako kraju czyniącego innym krzywdę albo rozwijającego 

się kosztem innych: »kraju łajdaka« (Schurkenstaat) i »Chin Europy« 

(das China Europas), trującego sąsiadów »czarnymi kłębami« (schwarze 

 Qualmwolken) (faz 2009.12.7; zeit 2014.3.20).

Polityka klimatyczna była również przedmiotem europejskich sporów 

w 2014 roku, kiedy na szczycie klimatyczno-energetycznym przywódcy unij-

ni mieli podjąć decyzję w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych 

na lata 2020–2030. Niemiecka prasa relacjonuje wówczas, że Niemcy chcie-

liby wdrożenia ambitnego pakietu klimatycznego, ale na przeszkodzie stoi 

Polska, która »sprzeciwia się nowym zobowiązaniom« i której stanowisko 

doprowadziło do gwałtownej kłótni (sz 2014.10.17), ponieważ żądania Polski 

miały być niczym »pigułka trudna do przełknięcia« (faz 2014.10.21).

Z kolei süddeutsche zeitung relacjonuje: »Polska, kraj węgla, nie po raz 

pierwszy odrzuca ochronę klimatyczną«, »Polska jest hamulcowym«, »Kole-

dzy z krajów zachodnich są tym coraz bardziej poirytowani« (sz 2014.10.17). 

W relacjach ze szczytu pojawia się retoryka wojenna – »stanowiska są ostre«, 

»mniej niż 40 procent byłoby ‘polityczną porażką Europy’«, »Polska i Czechy 

domagają się specjalnego traktowania i grożą wetem«, »Putin mógłby uczy-

nić całą Europę zakładnikiem«, »surmy bojowe« – i występowały metafory 
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sportowe: »Niemieccy dyplomaci również grają w pokera podczas maratonu 

spotkań w Brukseli« (faz 2014.3.13; sz 2014.10.17; faz 2016.6.21).

W 2019 roku na czerwcowym i grudniowym szczycie unijnym dysku-

towano projekt Europejskiego Zielonego Ładu, który wyznaczał 2050 rok 

jako datę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ostatecznie na grudnio-

wym szczycie nie udało się osiągnąć jednolitego stanowiska ze względu 

na sprzeciw Polski. Przekaz niemieckiej prasy jest bardziej wyważony niż 

w 2014 roku. Zarówno faz, jak i süddeutsche zeitung zwracają uwagę 

na przypis w dokumencie końcowym, w którym zaznaczono, że wyne-

gocjowane porozumienie nie obejmuje Polski, która uzyskała dla siebie 

ustępstwa w osiąganiu pełnej neutralności klimatycznej: »Cel klimatyczny 

na 2050 rok zdegradowany do przypisu«, »Ochrona klimatu na marginesie« 

(faz 2019.6.21; sz 2019.6.22), »Polska stwarza precedens« (faz 2009.10.27).

W 2019 roku metaforyka wojenna wciąż pojawia się w języku niemiec-

kich mediów opisujących zachowanie Polski podczas szczytów unijnych: 

»pójść na barykady«, »›brać zakładników« (faz 2019.12.13).

P o l s k a  –  z a c o f a n y  t e c h n o l o g i c z n i e  k r a j

Drugą dominującą ramą w przekazie niemieckiej prasy jest zacofanie 

technologiczne. Rama ta niejako dopełnia obrazowanie Polski jako ha-

mulcowego, ponieważ właśnie względami gospodarczymi i technolo-

gicznymi tłumaczony jest opór Polski przed narzucaniem restrykcyjnej 

polityki klimatycznej.

Niemieckie media dostrzegają, że polskie zacofanie jest wynikiem dzia-

łania silnego lobby węglowego, które opóźnia modernizację polskiego 

sektora energetycznego: »Bardzo silny sektor węglowy i energetyczny 

uniemożliwia Polsce dalsze wysiłki reformatorskie« (faz 2009.12.7).

Wspomina się także, że częściowo koszt tej modernizacji pokryją Niem-

cy: »Polska i pozostałe trzy państwa tak zwanej Grupy Wyszehradzkiej, 

czyli Czechy, Słowacja i Węgry, a także Rumunia i Bułgaria, od dawna 

sprzeciwiały się pakietowi klimatycznemu. Argumentowały one, że zbyt 

ambitne cele klimatyczne zagroziłyby procesowi nadrabiania zaległości 

gospodarczych i spowodowałyby zbyt duży wzrost kosztów energii elek-

trycznej dla konsumentów. W związku z tym nadal należałoby im przy-

znawać dziesięć procent praw do emisji, które mają być sprzedawane 

na aukcji z wyprzedzeniem. Otrzymają one pieniądze z dwóch funduszy 

na modernizację produkcji energii. Ponadto mogą one nadal nieodpłatnie 
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przekazywać prawa do emisji swoim producentom energii. Niemieccy 

producenci energii muszą za to zapłacić« (faz 2014.10.2; faz 2014.10.25).

W ramie zacofania polskiej gospodarki wspomina się, że wstrzemięźli-

wość polskiego rządu wobec planów szybkiego osiągania neutralności kli-

matycznej wynikała z uwarunkowań zewnętrznych, a szczególnie z sytu-

acji na Ukrainie i napiętych stosunków z Rosją, co powodowało, że Polska 

nie chciała rezygnować z własnych rezerw węgla i popadać w zależność 

od Rosji: »Kraj ten wytwarza prawie 90 procent swojej energii elektrycznej 

z węgla, który jest szkodliwy dla klimatu, i dlatego szczególnie dotkliwie 

odczułby surowe cele ochrony klimatu. Ponadto Polska nie chce redu-

kować wykorzystania krajowego węgla i uzależnić się od importu gazu 

z Rosji, także z powodu kryzysu na Ukrainie. Podstawowe pytanie brzmi 

więc, w jaki sposób Unia Europejska zrekompensuje rządowi w Warsza-

wie ustępstwa w sprawie ochrony klimatu. Dyplomaci unijni od miesięcy 

powtarzają, że opór Polaków to tylko kwestia ceny« (faz 2014.10.11).

Jeszcze innym problemem związanym z transformacją energetyczną 

i osiąganiem celów unijnej polityki klimatycznej są koszty tych zmian. 

Dobrym podsumowaniem tych dylematów, przed którymi stały polskie 

władze, są słowa Donalda Tuska dla tygodnika die zeit: »zeit: Chciałby Pan 

mniej polityki klimatycznej, a więcej polityki bezpieczeństwa?

Tusk: Ważna jest właściwa równowaga. Jeśli przesadzimy z aspektem 

klimatycznym, ceny energii wzrosną tak bardzo, że przestaniemy być kon-

kurencyjni na arenie międzynarodowej« (zeit 2014.4.3).

Niemiecka prasa bardzo często pisze o kosztach transformacji energe-

tycznej i właśnie z tego punktu widzenia interpretowane jest zachowanie 

polskich władz na szczytach klimatycznych: » [...] to niesprawiedliwe, jeśli 

taki biedny kraj jak Polska musi płacić za to, by Unia Europejska pomagała 

innym biednym krajom w ochronie klimatu« (faz 2009.10.30), »Warszawa 

argumentuje, że taki cel przeciążyłby jej gospodarkę opartą w znacznym 

stopniu na węglu, dlatego domaga się konkretnych zapewnień finanso-

wych« (faz 2019.12.12).

Stosując ramę Polski jako kraju zacofanego, niemiecka prasa zauważa, 

że problemem Polski jest panująca mentalność polityczna i postrzeganie 

siebie w roli »ubogiego krewnego« (faz 2009.12.7). W rezultacie Polska li-

czy na to, że będzie mogła być zwolniona z ponoszenia kosztów transfor-

macji energetycznej. Z drugiej strony sugeruje się, że Polska nie zasłużyła 

na miano kraju torpedującego unijną politykę klimatyczną i że jest ofiarą 

nierównomiernego rozwoju gospodarczego Wspólnoty: »Kraje, które nie 
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zdążyły na czas stworzyć własnego sektora ekologicznego, będą musiały 

potem płacić podwójnie: po pierwsze, za bezpośrednie skutki redukcji 

emisji gazów cieplarnianych [certyfikaty emisyjne, wyższe koszty energii 

elektrycznej], po drugie, za import technologii, na której zarabiają tylko ci, 

którzy są w czołówce. [...] Polska jest mniej skłonna niż inni do porzucenia 

swoich grzechów, ale prawdą jest również, że te grzechy są mniej poważ-

ne niż grzechy wielu mieszkańców Europy Zachodniej« (faz 2009.12.7).

W zestawieniu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej Niemcy postrze-

gają się jako »ekologiczna awangarda«, ale określenie to niekoniecznie 

ma pozytywny wydźwięk. Niemiecka prasa pisze w tym kontekście o nie-

mieckim »narcyzmie«: »W sporze o handel emisjami niemiecki światopo-

gląd jest jak dotąd prosty i uporządkowany. Oto my, jako ekologiczna awan-

garda, cierpimy z powodu upadku handlu emisjami, ponieważ podkopuje 

on nasze ambitne cele. W tym wypadku chodzi o zacofanych mieszkańców 

Europy Środkowo-Wschodniej, którzy odmawiają reform, aby ocalić swój 

przemysł węglowy. Wizerunek Polski w obozie ekologicznym to wizeru-

nek prawdziwego państwa awanturniczego, odkąd rząd, jako gospodarz 

konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych w zeszłym 

roku w Warszawie, zezwolił na jednoczesne zorganizowanie konferencji 

lobby węglowego. [...] My jesteśmy tymi dobrymi: w tej postawie wyraża się 

dziwny narcyzm. Charakteryzuje również stanowisko Niemiec w sporze do-

tyczącym zwolnień z opłat za zieloną energię elektryczną: ponieważ i tak je-

steśmy awangardą, przepisy środowiskowe dotyczące naszej branży przy-

noszą korzyści jedynie naszym konkurentom za granicą. A ich produkcja 

jest gorsza i bardziej szkodliwa dla środowiska niż nasza« (zeit 2014.3.20).

Analiza przekazu niemieckiej prasy operującego w ramie sugerującej 

zacofanie polskiej gospodarki wyraźnie wskazuje na to, że jest ona obec-

na, ale jednocześnie dziennikarze przywołują czynniki zewnętrzne, które 

przesądzały o postawie Niemiec. Polska jest stawiana w niekorzystnym 

świetle, ale nie jest jednoznacznie potępiana. Dostrzegane są tendencje 

do modernizacji gospodarki i chęć odejścia od trującej gospodarki węglo-

wej w Polsce, czego dowodem jest poniższy podrozdział.

P o l s k a  –  k r a j  m o d e r n i z u j ą c y  s i ę

Jakkolwiek w niemieckiej prasie dominuje ramowanie Polski jako kraju ubo-

giego i zacofanego – i w związku z tym niedostosowanego do osiągania 

unijnych zobowiązań klimatycznych – to w 2019 roku dostrzegane są rów-
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nież zmiany opinii w tym obszarze. Niemiecka prasa donosi, że w Polsce, 

podobnie jak na całym świecie, młodzież podczas strajków klimatycznych 

domaga się radykalnych posunięć w zakresie ochrony środowiska: »W Pol-

sce w piątek w kilku miastach odbyły się największe jak dotąd demonstra-

cje klimatyczne. W Warszawie w piątek rano w marszu protestacyjnym 

wzięło udział prawie pięć tysięcy niemal wyłącznie młodych ludzi. Organi-

zator, grupa Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, wezwał rząd do oficjalnego 

ogłoszenia ‘klimatycznego stanu wyjątkowego’, powołania niezależnej rady 

do spraw klimatu złożonej z ekspertów oraz natychmiastowego rozpoczę-

cia ‘sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych’« (faz 2019.9.21).

Zwraca się także uwagę na plany modernizacyjne rządu Mateusza 

Morawieckiego: »Tradycyjna produkcja energii w Polsce, kraju węgla, 

pozostanie ważna, ale po raz pierwszy w historii kraj ten jest w stanie 

pogodzić w swojej polityce gospodarczej bezpieczeństwo energetyczne, 

konkurencyjność cenową i troskę o środowisko. Energia słoneczna i wia-

trowa, a także e-mobilność i elektrownie jądrowe dałyby krajowi ważne 

impulsy« (faz 2019.12.21).

N i e m i e c k a  p o l i t y k a  k l i m a t y c z n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Przeprowadzona analiza tematyczna polityki klimatycznej i ramowania 

Niemiec ujawnia dwie wyraźne ramy interpretacyjne: z jednej strony 

Niemcy postrzegane są jako kraj żyjący w pewnej ekologicznej utopii 

i zmuszający Polskę do przyjęcia zielonych technologii, z drugiej strony 

– jako niewątpliwego lidera w dziedzinie ochrony klimatu i wzór do na-

śladowania. Ramy te dzielą polskie media. Prasa konserwatywna częściej 

używa pierwszej ramy, prasa liberalna – drugiej. Podobnie jak w prasie 

niemieckiej, największe natężenie dyskusji przypada na 2019 rok.

N i e m c y  –  e k o l o g i c z n y  h e g e m o n

Konserwatywna część polskich gazet, które analizowano pod kątem po-

strzegania Niemiec i ich roli w kreowaniu unijnej polityki klimatycznej, 

wyraża przekonanie, że niemieckie przywiązanie do proekologicznych 

technologii wynika z fascynacji niemieckiego społeczeństwa utopijnymi 

ideami forsowanymi przez Partię Zielonych: »Na dodatek niemiecka po-

lityka nigdy nie była tak zielona jak teraz. Ochrona klimatu, rezygnacja 
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z energii atomowej, […], który jest realizowany od co najmniej dekady 

przez chadecję i jej szefową Angelę Merkel. Nic więc dziwnego, że wy-

chowanych w tym duchu Niemców ciągnie do utopijnych ideałów partii 

Habecka86« (sieci 2019.6.17).

Jednocześnie tygodnik sieci jest bardzo sceptyczny wobec sukcesu nie-

mieckich Zielonych do Parlamentu Europejskiego, wieszcząc, że wzrost 

popularności partii w sondażach jest chwilowy, i że nie przełoży się 

na sukces w nadchodzących wyborach parlamentarnych: »Partia pracuje 

nad programem, który ma uczynić z ochrony klimatu główny cel niemiec-

kiej polityki. I zapowiada nie tylko – tak jak CDU – likwidację energetyki 

węglowej do 2038 r., lecz również rezygnację z gazu ziemnego do 2050 r. 

Niektórzy analitycy za Odrą próbują studzić zieloną euforię. Argumentują, 

że Zieloni to wciąż małe ugrupowanie, a sondaże to nie wyniki wyborów. 

Histeria klimatyczna w końcu ucichnie, a co za tym idzie, Zielonym spadną 

słupki poparcia« (sieci 2019.6.17).

Podczas gdy liberalna polska prasa ramuje Niemcy właśnie jako wzór 

do naśladowania, tygodnik sieci wyraża także przekonanie, że rozwiąza-

nia, które sprawdzają się w Niemczech, nie są do realizacji w Polsce, twier-

dząc tym samym, że Niemcy nie mogą w zakresie polityki klimatycznej 

stanowić wzoru dla Polski.: »Trzymanie się energetyki węglowej nie wcho-

dzi na dłuższą metę w rachubę, zarówno z powodów środowiskowych jak 

i finansowych, opłaty za emisje gazów będą coraz większe. Trudno jednak 

wyobrazić sobie, że w ciągu najbliższych 11 lat zamkniemy wszystkie elek-

trownie węglowe i będziemy czerpać energię wyłącznie ze słońca i wiatru 

(co ciekawe, Greenpeace protestujący ostatnio w Gdańsku domagał się 

dekarbonizacji Polski do 2030 r., a zatem osiem lat wcześniej niż założyły 

to u siebie Niemcy)« (Sieci 2019.10.7).

W zastosowanym ramowaniu Niemiec jako ekologicznego hegemona 

uwidacznia się także przekonanie, że redukcja emisji gazów cieplarnia-

nych oraz inne cele klimatyczne są narzucane jako wynik presji bogat-

szych krajów Zachodu, wśród których Niemcy grają pierwszoplanową 

rolę: »Już wkrótce Polska z całą mocą zderzy się z nadciągającą ekolo-

giczną histerią. Wywierana na nas presja będzie się zwiększać« (sieci 

2019.10.7). Wskazuje się ponadto, że polityka klimatyczna jest jednym 

z wielu obszarów, w którym wywierane są naciski na rząd w Warszawie, 

86	 Robert	Habeck	w	2019	roku	był	współprzewodniczącym	partii	Sojusz	90/Zieloni.	W	rządzie	Olafa	
Scholza,	powstałym	pod	koniec	2021	roku,	objął	stanowisko	wicekanclerza	i	federalnego	ministra	
do	spraw	gospodarki	i	klimatu.



120  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

do czego przyczyniły się także rządy poprzedników: »Również tzw. polity-

ka resetu w stosunkach Polski z Rosją – uprawiana z taką bezmyślnością 

i gorliwością przez ostatnie siedem lat przez Donalda Tuska i Radosława 

Sikorskiego – spacery po sopockim molo, haniebna postawa po katastro-

fie smoleńskiej, cicha zgoda na niemiecko-rosyjską gazową rurę po dnie 

Bałtyku czy Pakiet Klimatyczny, dramatyczne, wieloletnie zaniedbania 

w kwestii wydobycia gazu łupkowego, bardzo kosztowne opóźnienie bu-

dowy gazoportu w Świnoujściu, co najmniej dziwne rozmowy w sprawie 

sprzedaży Lotosu czy Tarnowskich Azotów musiały pobudzić rosyjski ape-

tyt i polityczne kalkulacje. My, Polacy, nadal będziemy płacili prawie 2 mld 

dol. miesięcznie za najdroższy gaz w Europie« (sieci 2014.4.7).

Elementem ramowania Niemiec jako ekologicznego hegemona jest 

przekonanie, że Polska zupełnie nie powinna sugerować się niemieckimi 

naciskami w zakresie zielonych technologii i ulegać chwilowej (i szkodliwej 

w dłuższej perspektywie) modzie: »Rządowy plan polityki energetycznej 

obliczony do 2040 r. zakłada wprawdzie zwiększenie udziału energii ze źró-

deł odnawialnych, ale nie zastąpią one węgla. Jego miejsce ma stopniowo 

przejmować energia jądrowa, planuje się też przejściowo zwiększenie wy-

korzystania gazu. Plan wydaje się rozsądny, pozbawiony ideologicznego 

farszu, choć nie da się ukryć, że jest mocno spóźniony. Polska miała najlep-

szy czas na budowę elektrowni atomowej kilkanaście lat temu, gdy Unia 

Europejska nie została jeszcze ogarnięta antyatomową histerią. Wtedy jed-

nak – poza powołaniem kilku ‘spółek energetycznych’ przez rząd PO-PSL – 

nie uczyniono w tej sprawie właściwie niczego, jeśli nie liczyć wypłacenia 

sobie pensji. Za to dziś politycy PO, naśladując europejskie mody, zapew-

niają gorąco, że są przeciwni energetyce jądrowej w Polsce. W porządku, ale 

co w zamian? Kupowany w Niemczech gaz z Rosji? A może import energii, 

gdy zła pogoda zatrzyma wiatraki i zabraknie prądu?« (sieci 2019.10.7).

Za podobnie szkodliwą uważana jest fascynacja niemieckiego społe-

czeństwa utopijnymi postulatami Grety Thunberg, radykalnej aktywistki 

klimatycznej: »16-letnia Szwedka Greta Thunberg, liderka klimatycznych 

protestów Fridays for Future, jest świętą. […] Greta wpływa na nasze 

myślenie. Zaczynamy mieć wyrzuty sumienia, gdy w sklepie kupujemy 

brazylijskie mango – pisze die welt, a stern przekonuje entuzjastycznie, 

że ‘rewolucja jest kobietą’. Tygodnik zeit natomiast ogłasza nastolatkę 

z aspergerem ‘prorokiem klimatu’, od której Kościoły ‘mogą się jeszcze 

wiele nauczyć’. Autor artykułu Erik Flugge uważa, że obraz świętej dobrze 

pasuje do Thunberg, a focus zastanawia się, czy młodej Szwedce może 
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się udać ‘zmiana świata’ na lepszy. […] Klimatyczna histeria, czyli moral-

ny fundament nowej religii, nie byłaby oczywiście kompletna bez obaw 

aktywistów Fridays For Future przed klimatycznym zniszczeniem, które 

mogliśmy w minionym tygodniu znaleźć w spieglu. ‘Jeśli nie dotrzymamy 

celów klimatycznych, to nie wiem, co dalej’ – martwiła się 18-letnia Ragna. 

Świat może się skończyć« (sieci 2019.8.5).

N i e m c y  –  w z ó r  d o  n a ś l a d o w a n i a

Drugą często pojawiającą się ramą interpretacyjną, którą można wyod-

rębnić w obszarze polityki klimatycznej, jest uznawanie Niemiec za wzór 

do naśladowania czy punkt odniesienia dla Polski. Postrzegana w ten spo-

sób Polska ramowana jest jako kraj, który powinien się wstydzić za to, 

że nie potrafi dorównać niemieckiemu sąsiadowi87. Jak wspomniano 

we wstępie do podrozdziału, rama ta obecna jest w przekazie mediów 

liberalnych, takich jak gazeta wyborcza i polityka.

W komentarzach dotyczących stanowiska Polski w negocjacjach unij-

nych związanych z dekarbonizacją można dostrzec zastosowanie ramy 

prezentującej Polskę jako kraj, którego postępowanie w dziedzinie poli-

tyki klimatycznej powinno być powodem do wstydu i który ma w tej dzie-

dzinie jeszcze wiele do nadrobienia: »Mieli być naszą wymówką na trzy-

manie się węgla. Tymczasem i Niemcy go porzucą do 2038 r. To samo zrobi 

Holandia do 2020 r., Włochy i Wielka Brytania do 2025 r. Polska pozostaje 

czarną wyspą na mapie Europy. Ostatnia elektrownia węglowa w Niem-

czech zostanie zamknięta przed 2038 r. – taką decyzję po ponad sześciu 

miesiącach prac ogłosiła tamtejsza komisja dekarbonizacyjna. Datę 

uzgodniono w negocjacjach z przedstawicielami przemysłu, zielonych or-

ganizacji pozarządowych oraz strony społecznej. […] W ten sposób Polska 

traci argument mający legitymizować nasze inwestycje węglowe. Rząd 

PiS wielokrotnie podkreślał, że Polska węglem stoi, a emisja CO
2
 nie jest 

niczym złym, skoro Niemcy emitują go więcej. Nasi politycy przy takich 

okazjach zawsze zapominali jednak dodać, że gospodarka naszych sąsia-

dów jest dużo większa i potrzebuje więcej prądu. Fakty są takie: udział 

węgla w niemieckiej energetyce wyniósł w ubiegłym roku ok. 35 proc., 

podczas gdy w Polsce nadal sięgał prawie 80 proc.!« (gw 2019.1.29).

87	 Więcej	na	temat	metafory	odnoszącej	się	do	Niemiec	jako	wzoru	w	rozdziale	Polska i Niemcy w szkole.
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W całym ogólnie pozytywnym przekazie na temat polityki klimatycz-

nej Niemiec gazeta wyborcza tylko raz negatywnie ocenia kanclerz An-

gelę Merkel w zakresie jej zaangażowania w kwestie ochrony klimatu 

i działania zmierzające do minimalizowania skutków ocieplenia klimatu, 

zarzucając jej, że w akcie egoizmu zarzuciła ambitne cele klimatyczne 

w momencie kryzysu gospodarczego w 2009 roku, aby ratować niemiecką 

gospodarkę: »Merkel przez długi czas stawiała na politykę klimatyczną 

i miała ogromny udział w podjętych przez Unię decyzjach o ogranicze-

niu emisji dwutlenku węgla oraz inwestycjach w energię odnawialną. Ale 

‘Klimakanzlerin’ znikła w światowym kryzysie gospodarczym za sprawą 

jednego zdania: – Zadbam o to, by nie było żadnych unijnych postano-

wień w sprawie klimatu, które przyniosłyby szkodę miejscom pracy lub 

inwestycjom w Niemczech – krytykowała w grudniu 2008 r. komentatorka 

die zeit« (gw 2009.5.8).

Polskich dziennikarzy interesuje sposób wdrażania Energiewende, 

co wskazuje na to, że Niemcy postrzegano jako wzór i punkt odniesienia 

dla Polski w procesie transformacji energetycznej i osiąganiu celów z za-

kresu polityki klimatycznej. Polskie media są zainteresowane tym, w jaki 

sposób Niemcy zamierzają dokonać dekarbonizacji i trwale redukować 

emisję gazów cieplarnianych, propagować elektromobilność, zwięk-

szać udział odnawialnych źródeł energii w pokryciu zapotrzebowania 

na prąd, a także śledzą dyskusję nad odchodzeniem od energetyki jądro-

wej (pol 2009.1.17; gw 2019.1.29; gw 2019.9.23; gw 2019.11.6; gw 2019.12.30). 

Można jednak dostrzec, że w niektórych kwestiach polska prasa zwraca 

się uwagę na słabe punkty niemieckich rozwiązań i ich nieprzystawalność 

do polskich warunków. Tygodnik polityka dostrzegał słabości niemiec-

kich rozwiązań i niezrozumiały dla polskiej opinii publicznej lęk przed 

energią atomową: »Ciągle jednak jest to najdroższy sposób uzyskiwania 

energii. […] Niemiecka gospodarka dość nieoczekiwanie pokazała w dru-

gim kwartale 2014 r. oznaki anemii – spowolnienie wzrostu PKB i spadek 

produkcji przemysłowej. […] Tak w skrócie wygląda bilans energetyczny 

Europy oraz Polski. Jasno z niego wynika, że bez przeprosin z energetyką 

jądrową nasz kontynent ma znikome szanse, aby wyzwolić się z niezdro-

wej i niebezpiecznej zależności energetycznej od coraz mniej przewidy-

walnego Kremla« (pol 2014.9.23).

W omawianej ramie Niemiec jako wzoru dla Polski często pojawia się 

niemiecka partia Zielonych, która odegrała ogromną rolę w budowaniu 

świadomości ekologicznej niemieckiego społeczeństwa: »Przecież sukce-
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sy proekologicznych partii Zielonych, zwłaszcza w Niemczech, ale także 

i we Francji, polegały na wprowadzeniu świadomości zagrożeń ekologicz-

nych do codziennej polityki. Nie sposób nie docenić zasług Zielonych. Ich 

kampanie protestu przeciwko skandalicznym praktykom ekologicznym 

wielkich korporacji naftowych i wydobywczych uświadomiły, że wolny 

globalny rynek sam z siebie nie rozwiąże problemów środowiska natu-

ralnego. Logika zysku nakazuje zwiększanie wydobycia, a nie ochronę za-

sobów« (pol 2006.9.30). Kiedy w 2019 roku niemieccy Zieloni w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego zdobyli drugi wynik po CDU/CSU, wyprze-

dzając SPD, tygodnik polityka pisze z aprobatą o programie tej partii jako 

wzorcu do naśladowania: »Świetnym przykładem są niemieccy Zieloni: 

swój niebywały sukces (13 pkt proc. więcej niż w wyborach do  Bundestagu 

w 2017 r.) zawdzięczają przede wszystkim ogromnej wyrazistości i wia-

rygodności w kwestii, która dla dużej części społeczeństwa niemieckie-

go ma istotne znaczenie – polityce klimatycznej. Aż 57 proc. wszystkich 

Niemców (oraz 97 proc. wyborców Zielonych) uważa, że partia ta ‘walczy 

o wartości, które są im bliskie’. Zieloni najlepiej definiują dzisiaj polityczne 

centrum niemieckiej polityki« (pol 2019.6.5).

Przewidywania dobrego wyniku wyborczego niemieckiej partii eko-

logicznej skłania polskich dziennikarzy do przyjrzenia się postulatom 

polskich Zielonych, którzy także przyznali, że niemiecka partia jest dla 

nich wzorem do naśladowania (pol 2019.2.12). Z drugiej jednak strony, 

dostrzegane jest znaczenie wyniku wyborczego Zielonych dla przyszłości 

całej Unii Europejskiej. Dziennikarze zastanawiają się także (cytując die 

welt): »czy prowadzenie polityki ograniczającej masową hodowlę zwie-

rząt w tych krajach, które jej nie popierają, nie doprowadzi do obniżenia 

poparcia dla UE i wzmocnienia pozycji eurosceptyków? Również żądany 

przez Zielonych podatek od emisji CO
2
 nie spotyka się ze zbytnią akcep-

tacją w Europie« (gw 2019.6.1).

W tle dyskusji nad wynikiem wyborczym Zielonych i ich radykalnym 

programem wyborczym polskie media zwracają uwagę na fakt, że ich 

sukces jest wynikiem głębszej zmiany w Niemczech i proekologiczne-

go nastawienia tamtejszego społeczeństwa, które to wartości stoją 

w sprzeczności z wstecznictwem polskiej partii rządzącej, ale są wzorem 

do naśladowania dla ludzi wierzących w postęp: » [Niemcy] przykładają 

też dużą wagę do indywidualizmu, troszczą się o klimat, słowem – współ-

czesne Niemcy to poniekąd zaprzeczenie modelu społeczno-politycznego, 

o którym marzy PiS. Stąd nasi sąsiedzi są doskonałym materiałem na ide-
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ologicznego wroga, w opozycji do którego łatwiej budować nową tożsa-

mość« (pol 2016.1.26).

W Niemczech jedna na dwie osoby w wieku od osiemnastu do dwu-

dziestu czterech lat uważa ochronę środowiska i klimatu za kluczowy 

temat dla przyszłości Europy: »Podczas gdy w Niemczech niechęć do ma-

sowej hodowli zwierząt jest bardzo wyraźna, w innych krajach nie budzi 

aż takich wątpliwości« (gw 2019.6.1).

gazeta wyborcza przywołuje także słowa Heiko Maasa, ministra spraw 

zagranicznych, który w tekście z okazji rocznicy zburzenia muru berliń-

skiego wezwał naród do tego, by dawać innym wzór: »Wspólnie musimy 

przejąć wiodącą rolę w ochronie klimatu. Potrzebne są odważne decyzje 

polityczne i autentyczne wysiłki społeczne, aby nasz kontynent do poło-

wy wieku osiągnął neutralność klimatyczną. Inaczej przegramy przyszłość 

naszych dzieci« (gw 2019.11.2).

Z drugiej jednak strony polskie media dostrzegają ścieranie się róż-

nych interesów w Niemczech i konflikty wewnętrzne wywoływane przez 

Energiewende, w związku z tym, że trudno było osiągnąć porozumienie 

i akceptację wszystkich zainteresowanych. We wrześniu 2019 roku, po za-

kończeniu negocjacji koalicyjnych, w ramach których wypracowano poli-

tyczny konsensus dotyczący redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku, 

polska prasa pisze, że w istocie kompromis nie zadowolił żadnej ze stron. 

Cytowane są głosy niezadowolenia każdej z zaangażowanych stron: nie-

mieccy Zieloni określili pakiet jako »żałosny« i »porażkę na całej linii«, 

przedsiębiorcy byli zdania, że pakiet klimatyczny jest drogi, niewyważony, 

nieefektywny i odstraszający inwestorów. Zdaniem naukowców, pakiet 

klimatyczny był niewystarczający, z kolei stanowisko niemieckiego rządu 

określono jako zachowawcze: »Rząd ewidentnie bał się powtórki z Francji, 

gdzie po podwyżce akcyzy na olej napędowy – dzięki czemu miała być fi-

nansowana polityka ekologiczna – wybuchły protesty ‘żółtych kamizelek’, 

a władza prezydenta Emmanuela Macrona się zachwiała« (gw 2019.9.23).

Zauważa się, że także na szczeblu europejskim ambitne cele klimatycz-

ne niemieckiego rządu nie zawsze spotykały się z przychylnym przyjęciem 

niemieckich sił politycznych: »Stąd zapowiadany przez von der Leyen Eu-

ropejski Zielony Ład, z zaostrzonymi celami redukcji gazów cieplarnia-

nych, wywołuje wrogie pomruki nawet w szeregach niemieckiej chadecji« 

(pol 2019.11.19).
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P o l i t y k a  e n e r g e t y c z n a

Podobnie jak polityka klimatyczna, obszar energetyki od lat należy 

do tych dziedzin, w których Polska i Niemcy reprezentują odmienne sta-

nowisko w relacjach bilateralnych i na arenie europejskiej. Dzielą oba kra-

je podejście do pozyskiwania źródeł energii – węgla i atomu, ale przede 

wszystkim projekt gazociągu Nord Stream. Ramy, w jakich niemiecka 

prasa przedstawia polskie podejście do polityki energetycznej, i ramy, 

w jakich polska prasa prezentuje Niemcy, nawzajem się uzupełniają, 

tworząc pewną całość. W pierwszym wypadku tłem, na jakim prezentuje 

się polskie podejście do energii, jest polski cel osiągnięcia niezależności 

energetycznej od Rosji. Polska ramowana jest jako ofiara niemieckiej po-

lityki, ale także aktor stosunków międzynarodowych – ofiara aktywnie 

działająca na rzecz obrony swoich interesów. Wówczas prasa wyraża się 

o Polsce z uznaniem.

Z kolei Niemcy przez polskich dziennikarzy ramowane są jako adwo-

kat Rosji i egoista – przez dbanie o własne interesy krzywdzący Polskę88. 

Nord Stream jest zaś ukazywany jako powód napięć na linii Warszawa 

– Berlin. Gazociąg ten jest wspólnym stałym tematem przewodnim ram 

dotyczących polityki energetycznej przez cały badany okres. W 2006 roku 

doniesienia medialne odnoszą się pierwszej nitki rurociągu, w kolejnych 

latach – do drugiej.

P o l s k a  p o l i t y k a  e n e r g e t y c z n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Niemiecka prasa, opisując polską politykę energetyczną, wskazuje, że jej 

nadrzędnym celem jest uzyskanie niezależności od Rosji. Ramuje przy 

tym Polskę jako ofiarę niemieckiej polityki w tym obszarze, gdyż Niemcy, 

angażując się w projekt gazociągu Nord Stream z Rosją, szli dokładnie 

w odwrotnym kierunku i do tego nie uwzględniali interesów wschodnie-

go sąsiada. Poza krytykowaniem Niemiec Polska podejmuje, o czym dono-

si niemiecka prasa, także konkretne działania, wychodząc z propozycjami 

dotyczącymi większej europejskiej solidarności w polityce energetycznej. 

Jest przy tym ramowana jako aktywny gracz na arenie unijnej.

88	 Polska	także	w	krajowej	prasie	pokazywana	była	jako	ofiara,	ale	w	polskiej	prasie	szukaliśmy	
ram,	w	jakich	opisywano	Niemcy.
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Polityka energetyczna 
Polityka energetyczna 
stanowi temat, w którym 
ramę Polski i Niemiec 
w prasie drugiego kraju 
często wiąże się z Rosją, 
podkreślając rolę Polski/
Niemiec w kontaktach 
z tym krajem. Po polskiej 
stronie zwraca się 
także uwagę na fakt, jak 
bardzo podejście do 
gazociągu Nord Stream 
dzieli Polskę i Niemcy.  

Niemcy 
w polskiej prasie
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w niemieckiej prasie 

Kraj dążący do 
niezależności wobec 

Rosji   
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w Europie     
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Ofiara niemieckiej 
polityki  
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podzielone 
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P o l s k a  –  k r a j  d ą ż ą c y  d o  n i e z a l e ż n o ś c i  o d  R o s j i

Prezentując polskie działania w sektorze energetycznym, niemiecka prasa 

zauważa, że są one podporządkowane celowi uniezależnienia się od Rosji, 

i bardzo wyraźnie tłumaczy, dlaczego Polska do niego dąży. Wskazuje, 

że w związku z tym podejściem budowa obu nitek gazociągu Nord Stream 

spotyka się w Polsce z takim sprzeciwem – jako rozwiązanie jeszcze bar-

dziej wiążące Niemcy i Unię Europejską z Rosją, a przy tym omijające 

Polskę i pozbawiające ją dochodów z tranzytu dotychczasowymi ruro-

ciągami. W ramie tej chodzi więc nie tylko o kwestie dywersyfikacji źródeł 

i dostawców energii, ale także o zapewnienie niezależności i pełnej suwe-

renności państwa polskiego, zwłaszcza niezależności od Rosji (i Niemiec).

Niemiecka prasa od początku donosi o polskiej krytyce dotyczącej 

projektu. Wskazuje, że Polacy dostrzegają w nim problem polityczny: 

»Powtórzył [prezydent Lech Kaczyński] swoją krytykę niemiecko-rosyj-

skiego gazociągu przez Morze Bałtyckie: ‘Energia była kiedyś kwestią 

ekonomiczną, dziś jest kwestią polityczną’« (sz 2006.12.06). Zauważa rów-

nież, że w polskich opiniach Nord Stream dzieliłby Europę »na odbiorców 

pierwszej i drugiej klasy« (zeit 2009.1.22) Tymczasem, jak należy rozumieć 

tę ramę, niezależna od Rosji Polska powinna być traktowana na równi, nie 

zaś kwalifikować się do tej »gorszej« klasy, zwłaszcza gorszej niż Niemcy.

Stąd także w kolejnych latach według doniesień niemieckich Polacy 

są »oburzeni«, »denerwowali się na planowany gazociąg« Nord Stream 

2, omijający Ukrainę, Polskę i kraje bałtyckie, który »nikomu w Warszawie 

się nie podobał«. Przypomina się, że to déjà vu, ponieważ »Niemcy i Po-

lacy już raz spierali się w sprawie gazociągu bałtyckiego Nord Stream 1«. 

Gazeta przyznaje jednocześnie, że pogląd taki podzielają nie tylko Polacy, 

ale także inni Europejczycy oraz Amerykanie: »Tym razem nie chodzi jed-

nak tylko o polskie lęki. Połowa Europy nie rozumie, dlaczego Niemcy tak 

bardzo angażują się w ten projekt. Zagrożona jest również reputacja Nie-

miec jako odpowiedzialnego lidera w Unii Europejskiej. Kiedy niemieccy 

politycy wyjeżdżają do Rzymu lub Waszyngtonu, słyszą krytyczne pytania: 

Co tam robicie? Do czego w ogóle potrzebna jest ta nowa rura? Czy nie 

wiecie, jakie szkody może spowodować Nord Stream 2?« (zeit 2016.2.4).

W celu zobrazowania sytuacji, posługując się tą ramą, dziennikarze 

sięgają do retoryki wojennej89, a więc jednoznacznie kojarzonej z tema-

89	 Więcej	na	temat	metafory	wojny	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny.
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tem suwerenności. Przykładowo: »Polacy, mieszkańcy krajów bałtyckich 

a także Ukraińcy, obawiają się, że staną się zakładnikami rosyjskiej poli-

tyki energetycznej« (faz 2016.11.2).

Projekt, według tej relacji, zawiera mocną »polityczną siłę wybucho-

wą«. Także inne tytuły piszą o »politycznym sprzeciwie«, który rósł. Oce-

niają, że: »Już tylko rząd federalny nadal angażuje się w realizację umowy 

gazowej z Rosjanami zgodnie z planem« (faz 2016.11.2).

Niemieccy dziennikarze pokazują, że polskie działania nie ogranicza-

ją się do sprzeciwu, typowego elementu obrony własnej niezależności. 

W Polsce, według tych doniesień, podejmuje się także kroki na rzecz po-

prawy własnej sytuacji. Ponownie więc kwestia ta ramowana jest w ujęciu 

historycznym, przywołuje się skojarzenia historyczne (wojenne), kiedy 

to walka o niezależność składała się z oporu (obrony) oraz własnej ini-

cjatywy (ataku). Rozwiązaniem, które ma uniezależnić Polskę od rosyj-

skiego gazu, jest plan budowy elektrowni atomowej. Gazety powołują się 

na zdanie polskich mediów: »Większość warszawskich gazet opisywała 

francusko-polską współpracę w dziedzinie technologii jądrowej jako 

konsekwencję niemiecko-rosyjskiego projektu budowy gazociągu przez 

Morze Bałtyckie« (sz 2009.11.7).

Podobnie ocenia się budowę terminalu do przyjmowania skroplonego 

gazu w Świnoujściu: »Mając na uwadze cel, jakim jest niezależność ener-

getyczna, polski rząd kończy obecnie budowę terminalu gazu skroplone-

go w Świnoujściu oraz czyni przygotowania do budowy pierwszej elek-

trowni jądrowej na Pomorzu. Jak dotąd Polska nadal pokrywa 70 procent 

swojego zapotrzebowania na gaz i 90 procent zapotrzebowania na ropę 

naftową z Rosji« (sz 2014.3.13), »Pierwszy krok Polski w kierunku uniezależ-

nienia się od rosyjskiego gazu ziemnego. W Świnoujściu powstaje pierw-

sza w regionie Morza Bałtyckiego instalacja do produkcji skroplonego 

gazu ziemnego (LNG). Nawet podczas wmurowania kamienia węgielnego 

na pomorskim piasku premier Donald Tusk nie szczędził wielkich słów. 

‘To tutaj buduje się bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy’ – po-

wiedział w 2010 roku w ramach rozpoczęcia jednego z największych pro-

jektów inwestycyjnych w historii kraju« (faz 2014.4.7).

Polski zwrot w stronę atomu oraz gazu skraplanego oraz niemiecka 

rozbudowa sieci »zielonej energii«, odchodzenia od energii jądrowej oraz 

wsparcie dla projektu Nord Stream oceniane są jednocześnie jako działa-

nia wyraźnie dzielące Polskę i Niemcy (faz 2014.3.13).
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P o l s k a  –  o f i a r a  n i e m i e c k i e j  p o l i t y k i

Na tle polskich dążeń do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej 

od Rosji Niemcy ze swoją polityką okazują się dla Polski zagrożeniem. 

Gazeta faz, która najwięcej miejsca poświęca temu tematowi, ramuje 

Polskę jako ofiarę, kraj poszkodowany niemieckimi (a czasami także eu-

ropejskimi) działaniami w sektorze energetycznym. Dotyczy to projektów 

na rynku zarówno gazu, jak i przepływu energii elektrycznej.

Już w 2000 roku dziennikarze wskazują, że Bruksela podejmuje decyzje 

na temat projektów dotyczących Polski bez konsultowania ich z Warsza-

wą. I w tej ramie – ofiary Niemiec – wyraźnie więc widoczne są nawiązania 

do nierównego partnerstwa i prowadzenia polityki ponad polskimi gło-

wami oraz traktowania Polski jako partnera drugiej kategorii. Wówczas 

dotyczy to połączeń gazowych, które mają omijać Ukrainę i ciągnąć się 

przez Białoruś i Polskę. Pisano: »W oczach Polaków wszystko zaczęło się 

jawić jako ukartowana gra, gdy okazało się, że Bruksela nie skonsultowała 

się z Warszawą« (faz 2000.10.17).

Jednocześnie zauważa się, że choć Polska nie jest konsultowana, 

to właśnie jej zarzuca się upór: »Bruksela i Moskwa chcą ściślej współpra-

cować w zakresie dostaw energii i nie podoba im się, gdy ktoś im w tym 

przeszkadza. Ponadto Bruksela już od jakiegoś czasu nie jest dobrze na-

stawiona do Ukrainy i dlatego nie rozumie ‘uporu’ Polski« (faz 2000.10.17).

Temat ten podobnie podnoszony jest na łamach faz w kolejnych 

dniach. Cytowano przy tym także polskich polityków: »Polska spogląda 

na Ukrainę jak na najważniejszego strategicznego sojusznika w Europie 

Wschodniej, którego interesy gospodarcze trzeba brać pod uwagę. Polska 

nie zrobi nic przeciwko Ukrainie – powiedział korespondentom Unii Euro-

pejskiej z Brukseli prezydent Kwaśniewski. [...] Polski minister spraw za-

granicznych Władysław Bartoszewski ostro skrytykował fakt, że w ogóle 

nie konsultowano z Polską rozmów na temat przebiegu gazociągu, choć 

miał on przebiegać przez polskie terytorium« (faz 2000.10.3).

Kilkanaście lat później ton wypowiedzi dziennikarzy i sposób ramowa-

nia pozostaje niezmienny. Również wówczas, w 2016 roku, dochodzi się 

do następującego wniosku: »W ostatnich latach w Polsce wielokrotnie 

dominowało wrażenie, że Niemcy (znowu) podejmują dla siebie decyzje, 

których konsekwencje Polacy muszą zaakceptować bez pytania. Tak było 

wtedy, gdy Niemcy zdecydowały się na transformację energetyczną, nie 

zastanawiając się nawet, jakie konsekwencje ta decyzja będzie miała dla 
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zaopatrzenia Polski w energię w ramach europejskich sieci energetycz-

nych, jakie dalsze inwestycje, na przykład przestawienie się na odna-

wialne źródła energii w celu zrównoważenia obciążenia, wywołają one 

po stronie polskiej i co to będzie oznaczać dla konkurencyjności Polski 

jako lokalizacji przemysłowej« (faz 2016.1.4).

Niemieccy dziennikarze zarzucają polityce swojego kraju brak solidar-

ności i ignorowanie polskich interesów: »Na przykład Berlin forsuje bu-

dowę gazociągu Nord Stream 2 między Niemcami a Rosją, a jednocześnie 

odmawia wsparcia Warszawie w proponowanym przez Komisję Europej-

ską regionalnym klastrze solidarności energetycznej. W ten sposób igno-

rowane są uzasadnione interesy Polski w zakresie polityki energetycznej« 

(zeit 2016.6.23).

Pisze się, że Polacy słusznie czują się pomijani w procesie decyzyjnym, 

to oni bowiem stracą dochód z tranzytu gazu (faz 2019.2.3). Jednocześnie 

wskazuje się, że to Polska ma rację w podejściu do gazociągu Nord Stream 

i w ocenie rosyjskiej polityki energetycznej. Tym bardziej uwypukla to więc 

ramę bycia ofiarą (ofiara ta miała rację). Zauważane jest to zwłaszcza w kon-

tekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Napaść Rosji na Ukrainę ma poka-

zywać, że nawet jeśli »kryteria prowadzenia polityki energetycznej przez 

inne kraje [Polskę] nie opierają się na względach ochrony środowiska, to się 

liczą« (zeit 2014.3.20). Stąd nie można Polsce jedynie zarzucać, że kieruje się 

przy pozostawaniu przy węglu interesami lobbystów, tradycjonalizmem 

i wyobrażeniami. W ten sposób bowiem stara się uniezależnić od Rosji, 

a skutki takiej zależności można obserwować na przykładzie Ukrainy. »Czy 

należy krytykować Polaków za to, że nie chcieli znaleźć się w takiej sytu-

acji?« (zeit 2014.3.20) – pyta retorycznie die zeit, jednoznacznie sympaty-

zując z ofiarą takich niesłusznych działań ze strony zachodnich Niemiec.

Ponownie do głosu dopuszczani są także polscy przedstawiciele, 

uważający, że Nord Stream zagraża polskiemu bezpieczeństwu, a więc 

u ofiary wywołuje obawy. Prezydent Andrzej Duda podkreśla: »Stosunki 

z Niemcami są dla nas bardzo ważne. Ale są też problemy, na przykład 

Nord Stream 2. Ten planowany gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze 

Bałtyckie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski, Słowacji i in-

nych krajów« (faz 2016.1.17).

Z kolei minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, podając 

przykład gazociągu Nord Stream, zarzuca »egoistyczne partykularyzmy 

poszczególnych państw członkowskich [...], ponieważ wpływają one ne-

gatywnie nie tylko na bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie Środkowo-
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-Wschodniej, ale także na stabilność Ukrainy« (faz 2016.4.3). Z perspektywy 

ofiary odnosi się więc do nieodpowiedzialnego zachowania sprawców.

O naruszeniu polskich interesów przekonany jest jednak także Norbert 

Röttgen z CDU. Na łamach faz ostrzega, że »lekceważenie ich mogłoby 

doprowadzić do dalszych podziałów w Unii Europejskiej« (faz 2016.11.2), 

czyli zauważał możliwe szkody po stronie takich państw jak Polska.

Stosując tę ramę, dziennikarze zauważają również polskie zarzuty wo-

bec egoistycznej postawy Niemiec w kontekście ich postępowania do-

tyczącego funkcjonowania sieci energetycznej (z sieci niemieckiej prąd 

wpychany jest do sieci polskiej i czeskiej) oraz o brak solidarności przy 

żądaniu takiej solidarności od innych krajów: »W ostatnich latach stosun-

ki między Polską a Niemcami często były napięte. Polityka energetyczna 

miała w tym swój udział. Niejednokrotnie niemiecka energia wiatrowa 

zalewała polskie lub czeskie sieci elektroenergetyczne i zaburzała stero-

wanie« (faz 2016.9.6), »[…] nasi wschodni sąsiedzi są jednomyślni w swo-

im niezadowoleniu z samodzielnego podejścia Niemiec do transformacji 

energetycznej. W okresach największej prędkości wiatru niewykorzysta-

na niemiecka energia elektryczna destabilizuje sieci w Polsce i Czechach. 

Europejczycy z Europy Środkowo-Wschodniej popierają inicjatywy Unii 

Europejskiej w zakresie innowacyjnych badań jądrowych, podczas gdy 

Berlin odrzuca je jako ‘zacofane’ i naciska na Brukselę, aby je wstrzymała. 

Niemcy twardo domagają się przestrzegania przepisów, ostatnio próbu-

jąc ingerować w sprawy belgijskiego urzędu dozoru jądrowego. Wschodni 

sąsiedzi reagują na to z coraz większym gniewem. Dlaczego Berlin do-

maga się europejskiej solidarności w związku z nieudaną transforma-

cją energetyczną, skoro nie skonsultował swojej decyzji z sąsiadami?« 

(faz 2016.6.28).

P o l s k a  –  a k t o r  s t o s u n k ó w  m i ę d z y n a r o d o w y c h

Obok ramy Polski jako ofiary obecna jest także rama pokazująca Polskę 

jako aktora stosunków międzynarodowych, a więc aktywnego gracza, wy-

chodzącego w obszarze energetyki z własnymi inicjatywami w Unii Euro-

pejskiej. Jak wspomniano powyżej, można uznać, że jest to uzupełnienie 

ramy Polski jako kraju walczącego o swoją niezależność – obok pasywnej 

roli ofiary. Niemiecka prasa opisuje bowiem dwa polskie pomysły: ener-

getycznego NATO, zaproponowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości 

w 2006 roku, oraz unii energetycznej, którą promował w 2014 roku Donald 



132  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

Tusk. Działalność ta pozwala dziennikarzom stwierdzić, że: »Na przykład 

w polityce energetycznej [...] kraj ten od dawna należy do czołowej grupy, 

która opracowuje wizje dla całego kontynentu« (faz 2009.6.4).

Jak tłumaczy w wywiadzie dla tygodnika der spiegel Jarosław Kaczyń-

ski w 2006 roku, energetyczne NATO było jedną z polskich »propozycji 

dla Unii Europejskiej. Spór o dostawy rosyjskiego gazu szybko ukazał 

niebezpieczeństwa w tym obszarze – i to Rosjanie nam je uświadomi-

li. NATO energetyczne przewiduje, że państwa Unii Europejskiej i NATO 

mogą obiecać sobie wzajemną pomoc w zakresie dostaw energii, w do-

wolnej formie, ale bez użycia siły. W tym celu potrzebny jest oczywiście 

dodatkowy system rurociągów«. »Przyczyny budowy tego bilateralne-

go rurociągu przez Morze Bałtyckie miały wyłącznie polityczną naturę«  

(spiegel 2006.3.6).

W tym samym miesiącu na łamach innego tytułu prezydent Lech Ka-

czyński tłumaczy: »Powinno powstać energetyczne NATO, pakt o wzajem-

nej pomocy, który zmusi Rosję do opamiętania się, jeśli książęta z Gazpro-

mu i car elekcyjny na Kremlu w którymś momencie odetną dostawy gazu 

do krajów bałtyckich lub Polski« (zeit 2006.3.9).

Gazeta faz uzasadnia pomysł strachem Polaków przez planowanym 

gazociągiem niemiecko-rosyjskim (faz 2006.1.26). Podobne założenia, 

w przekazie niemieckiej prasy, ma zaproponowana przez Donalda Tu-

ska unia energetyczna. Ona także, zdaniem niemieckich dziennikarzy, 

jest »przeciwko uzależnieniu od Rosji« (sz 2014.4.22). Trzonem miałyby 

być wspólne zakupy energii przez specjalnie powołaną centralę unijną 

(faz 2014.05.17), kiedy główną ideą energetycznego NATO jest wspólne 

magazynowanie energii, aby w razie potrzeby przyjść z pomocą państwu, 

któremu Rosja odmówi dostaw. Cytowany Donald Tusk przyznaje, że two-

rzenie unii energetycznej byłoby procesem, »który potrwa lata, a może 

nawet dziesięciolecia. Ale jeśli chcemy stać się bardziej niezależni, mu-

simy zacząć już dziś« (zeit 2014.4.3). Ponownie rama odwołuje się zatem 

do tematyki historycznej, która pozwala wiedzieć, że walka o niezależność 

wymaga nieraz czasu.

Dostrzegano zatem w tych działaniach polską aktywną rolę na rzecz 

nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale także wzmacniania europejskiej 

integracji: »Premier Donald Tusk, przedstawiając koncepcję unii energe-

tycznej, nadaje nowy impuls procesowi integracji europejskiej. W sam raz 

na jubileusz Unii Europejskiej, który będzie obchodzony 1 maja w dzie-

siątą rocznicę przystąpienia do niej, Polska umacnia w ten sposób swoje 
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roszczenia do odgrywania czołowej roli w stowarzyszeniu państw, podob-

nie jak w czasie kryzysu euro« (faz 2014.4.25).

N i e m i e c k a  p o l i t y k a  e n e r g e t y c z n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Podobnie jak w prasie niemieckiej, także w polskich mediach ramy, w ja-

kich prezentuje się politykę energetyczną sąsiada, pozostają niezmienne 

przez cały analizowany okres. Niemcy przedstawiane są jako adwokat 

Rosji i państwo postępujące w swojej polityce energetycznej egoistycznie. 

I w tym wypadku tematem przewodnim jest gazociąg Nord Stream, który 

jednoznacznie dzieli oba kraje, i niemieckie zaangażowanie w projekt. 

Wśród dziennikarzy panuje zgoda, że jest to strategia błędna, szkodząca 

Europie, bo zagrażająca jej solidarności i dywersyfikacji źródeł energii, 

ale także nieopłacalna dla samych Niemiec ekonomicznie (mimo że część 

niemieckich podmiotów i polityków miała inne zdanie). Charakterystycz-

ne jest zarazem, że w artykułach z obszaru polityki energetycznej zna-

leźć można podobne oceny ze strony tytułów prasowych prezentujących 

zazwyczaj odmienne nastawienie do polityki Niemiec. Teksty różnią się 

jedynie stylem i ostrością wyrażanych argumentów, nie zaś treścią i argu-

mentami. Jedynym wyjątkiem jest przekonanie tygodnika sieci – i częścio-

wo rzeczpospolitej – że Angela Merkel równie mocno popiera gazociąg 

Nord Stream, jak politycy niemieckiej socjaldemokracji. polityka i gazeta 

wyborcza nie prezentują takiej opinii.

N i e m c y  –  a d w o k a t  R o s j i  w  E u r o p i e

Regularnie w związku z niemiecką polityką energetyczną pojawia się 

rama pokazująca Niemcy w roli »adwokata Rosji«. Postawą tą, według 

polskiej prasy, Niemcy zagrażają europejskiej solidarności. Szczególnie 

mocno podkreślają to wprost i sieci (pisząc na przykład o niemieckim 

wsparciu dla rosyjskiego szantażu), ale we wszystkich tytułach wątek 

ten pojawia się w całym badanym okresie. Niemcy w tej ramie nazywano 

wprost »rosyjskim adwokatem«, ale prasa posługuje się również takimi 

określeniami jak »obrona« czy »lobbying«, zwłaszcza zaś przykładami 

działań, które wzmacniały ten przekaz.

Padają zarzuty wobec Niemiec czy ich czołowych polityków (Angela 

Merkel, politycy SPD), że są »orędownikami« projektu Nord Stream i »gwa-

rantem rosyjskiego energetycznego podporządkowania sobie reszty glo-
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bu«. Wszystko to Niemcy robią, jak uznaje wprost, powołując się na ko-

nieczność »zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Niemiec 

i Europy« (w 2006.1.29; w 206.5.7). Podobne argumenty przywołują wszyst-

kie badane tytuły. gazeta wyborcza cytuje ówczesnego ministra finansów 

Peera Steinbrücka, który ocenia, że »rurociąg ten uzupełnia europejski 

system transportowy między Wschodem a Zachodem« oraz że »należy 

powitać dywersyfikację struktury sieci przesyłowej« (gw 2006.1.12). Tygo-

dnik sieci cytuje innych polityków SPD, którzy twierdzą, że: »Nie ma żad-

nej rozsądnej alternatywy dla ropy i gazu z Rosji« (sieci 2014.4.14), z kolei 

dziennik rzeczpospolita ocenia, że Angela Merkel »nie kryje zadowole-

nia« ze współpracy z Rosją (rz 2006.10.11).

Już w 2006 roku prasa donosi o »rosyjskich próbach rozbicia europej-

skiej solidarności w polityce energetycznej«, którym sprzyjają Niemcy, 

a które byłyby »szczególnie groźne« dla państw zależnych od rosyjskie-

go gazu, jak Polska (rz 2006.10.11). Jak oceniała rzeczpospolita: »Wła-

dimir Putin proponuje energetyczną oś Berlin-Moskwa […] Nie jest ta-

jemnicą, że Moskwa oczekuje od Berlina w zamian za swoją ofertę, aby 

odgrywał rolę adwokata rosyjskich interesów energetycznych w Unii« 

(rz 2006.10.11).

polityka wyraża to, co w wielu artykułach wybrzmiewa mniej lub bar-

dziej wprost, bardzo bezpośrednio: »Kreml zresztą zawsze umiał wyko-

rzystywać różnice amerykańsko-europejskie na swoją korzyść, a nawet 

tworzył atmosferę rywalizacji: kto lepiej ubiega się o jego względy, kto 

częściej – z niemieckich, brytyjskich czy francuskich przywódców – chodzi 

do sauny, na daczę albo na przedstawienia baletu z rosyjskimi gospoda-

rzami. Gest zaproszenia Schrödera do rady nadzorczej rosyjsko-niemiec-

kiego koncernu jest wymowny« (pol 2006.5.27). Na skutek takich zdarzeń 

na zewnątrz Niemcy sprzeciwiają się więc »wszelkim działaniom, które 

mogłoby być uznane za antyrosyjskie« (gw 2006.8.1).

Także w 2009 roku wspominano, że »Rosja i Niemcy będą kontynuowa-

ły wielkie wspólne projekty gospodarcze, w tym Nord Stream«, podkreśla-

jąc, że przywódcy obu państw »w tym roku spotkali się już po raz trzeci« 

(rz 2009.8.17). Zakres tych projektów jest również szczegółowo opisywa-

ny (sieci 2014.3.31; sieci 2014.4.7). Wspominano o planach przejęcia przez 

Gazprom »znacznej części niemieckiej infrastruktury dystrybucji gazu, 

ze zbiornikami na paliwo mogącymi pomieścić 20 proc. wszystkich zapa-

sów gazu ziemnego RFN« czy sprzedaży Rosjanom RWE Dea, zajmującą 

się wydobyciem gazu i ropy. Prasa konstatuje, że mimo wątpliwości opo-
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zycji »ministerstwo gospodarki w Berlinie nie widzi jednak w transakcji 

zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw. Wpisuje się to bowiem w strate-

gię Berlina ‘uzależnienia’ Rosji od Europy. Zdaniem Niemców im więcej 

Rosja będzie eksportowała gazu i ropy na europejski rynek, tym bardziej 

będzie od niej zależna. I będzie można wywierać na nią tym większą pre-

sję. Zmiana przez zbliżenie, oto hasło władz w Berlinie. Niemcy ciągle wie-

rzą, że w przypadku Kremla mają do czynienia z partnerem obliczalnym. 

Jest to jednak ryzykowna gra, bowiem jak w przypadku dilera i narko-

mana tworzy się system wzajemnych zależności i trudno jest określić, 

kto dyktuje warunki. Rosja poradzi sobie, jeśli otrzyma płatności za gaz 

z opóźnieniem, ale Europa nie poradzi sobie bez rosyjskiego surowca« 

(sieci 2014.3.31). Opisując relacje Niemiec z Rosją w tej ramie, dziennikarze 

posługują się więc metaforą choroby90 – w tym wypadku uzależnienia.

Wątek niemieckiej współpracy z Rosją, która przyczynia się, zdaniem 

tygodnika, do szkodzenia innym w Europie, tygodnik sieci zajmuje się 

w 2014 roku. W kolejnym wydaniu pisze: »Od czasu wojny w Iraku Niemcy 

osłabiają pozycję USA w Europie i wiążą się z Rosją. Nord Stream, 6 tys. 

niemieckich firm inwestujących w Rosji i faktyczna obrona jej prawa 

do odbudowy imperium w czasie obecnego kryzysu to istotne wątki tej 

strategii. Niemiecki wicekanclerz, oświadczając, że nie ma alternatywy 

dla rosyjskiego gazu i ropy, mówi tym samym Zachodowi, iż nie ma zgo-

dy na osłabianie Rosji, a Rosję zapewnia, że nie pozostanie samotna«  

(sieci 2014.4.7).

Tygodnik oskarża Niemcy, że »pomogły Rosji zbudować kolejne na-

rzędzie energetycznego szantażu wobec Zachodu i Europy Środkowej« 

(sieci 2014.5.19), i zauważa, że »Nord Stream to strategiczne, geopolityczne 

przedsięwzięcie dzisiejszych Niemiec, to ścisły alians z Rosją porównywal-

ny nie tyle do paktu Hitler-Stalin, ile raczej do duchowego mariażu pru-

skiego Fryderyka i carycy Katarzyny. Albo do porozumienia Czarnych Or-

łów, które pilnowały, by Polska nie miała szans na życie« (sieci 2014.4.14).

Historyczne asocjacje związane z zachowaniem Niemiec wobec po-

wstawania gazociągu Nord Stream czasopismo kontynuuje w kolejnych 

latach91. Pisze: »Widać duch śliskich, jak węże Ribbentropa i Mołotowa, 

wciąż unosi się nad Polską i silniejszy jest niż duch art. 5 paktu. Najpierw 

Nord Stream, potem plany Nord Stream 2« (sieci 2016.6.27). W 2019 roku 

90	 Więcej	na	temat	metafory	choroby	w	rozdziale	Polska i Niemcy w szpitalu.
91	 Więcej	na	temat	metafory	wojny	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny.
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konstatuje zaś: »Polityka RFN od paru lat jest coraz bardziej prorosyjska 

i coraz bardziej zdystansowana wobec USA. Niemcy stały się adwokatem 

Gazpromu, czyli przedsiębiorstwa będącego najważniejszym rosyjskim 

źródłem dewiz« (sieci 2019.5.27).

Również krytyczna wobec poparcia dla budowy gazociągu Nord Stre-

am i niemieckiego uzależnienia od rosyjskiej energii, gazeta wyborcza 

widzi sprawę nieco bardziej zróżnicowanie i wskazuje na podziały w po-

dejściu do Rosji i współpracy w dziedzinie energetyki w niemieckim rzą-

dzie. Pisze: »Polityka Merkel wobec Rosji napotyka opór w rządzie. Gdy 

Merkel zapowiedziała, że trzeba się uniezależnić od rosyjskiego gazu, 

minister gospodarki Sigmar Gabriel oponuje, twierdząc, że nie ma takiej 

potrzeby, bo Rosja to wiarygodny partner, a dostaw z Rosji nie ma czym 

zastąpić« (gw 2014.4.1). W kolejnym miesiącu wątek jest więc kontynu-

owany: »W końcowym rozrachunku górę biorą zwykle ‘realiści’« i przypo-

minano, że dwa miesiące po wojnie w Gruzji kanclerz była obecna przy 

podpisaniu wielomiliardowej umowy między Gazpromem i koncernem 

energetycznym E.ON« (gw 2014.5.10).

Ramę Niemiec jako adwokata rosyjskich interesów gazeta  wyborcza 

stosuje także w 2019 roku, kiedy opisuje propozycję nowej dyrektywy 

gazowej Unii Europejskiej. Zdaniem dziennika, Niemcy dogadały się 

z Francją i zgodziły się na nowe prawo, ale zadbały o to, by nie zablo-

kowało ono budowy Nord Stream 2 (gw  2019.2.19). gazeta wyborcza 

tłumaczy, że zaproponowana przez te państwa poprawka przewiduje, 

»że za nałożenie unijnych przepisów na eksploatację podmorskich im-

portowych gazociągów będzie odpowiadać państwo, na którego brzeg 

gazociąg po raz pierwszy wchodzi do UE. W przypadku Nord Streamu 2 

mają to być Niemcy – a nie Komisja Europejska, jak wcześniej planowano« 

(gw 2019.2.14). Wskazuje się, że »jeśli Niemcy wdrożą unijną dyrektywę 

przed zakończeniem budowy Nord Streamu 2, to będą mogły zwolnić ten 

gazociąg ze stosowania unijnych przepisów – pod warunkiem że dostaną 

na to zgodę KE« (gw 2019.2.14). Rama Niemiec jako adwokata Rosji splata 

się więc z ramą Polski jako ofiary, nad głową której podejmowano decyzje 

jej dotyczące – rama ta obecna była wyraźnie i w niemieckiej prasie.

W listopadzie gazeta wyborcza, kontynuując wątek dyrektywy gazowej 

i opisując procedurę przyjęcia tego prawa w Niemczech, pyta w tytułach: 

»Niemcy pomogą Gazpromowi uniknąć przepisów UE?« (gw 2019.11.6), 

»Niemcy zwolnią Nord Stream 2 z przepisów UE?« (gw 2019.11.13). Kiedy 

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na firmy uczestniczące w budowie 
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gazociągu Nord Stream, gazeta wyborcza zauważa, że »Berlin broni Gaz-

promu« (gw 2019.12.23).

N i e m c y  –  e g o i ś c i  d z i a ł a j ą c y  k o s z t e m  P o l s k i

Ramę Niemiec jako adwokata Rosji uzupełnia rama egoisty, który działa 

swoją polityką na szkodę Polski. Inaczej mówiąc, postępowanie Niemiec 

jako adwokata Rosji wynika, w oczach polskiej prasy, z niemieckiego dba-

nia o własne interesy (nieraz padało wprost określenie »egoizm«). Ale i od-

wrotnie – wsparcie dla gazociągu Nord Stream jest podawane jako przy-

kład czy poparcie tezy, że Niemcy dbają jedynie o własne dobro. Przy czym 

rama ta stosowana jest szeroko i dotyczy zarówno korzyści dla państwa, 

jak i korzyści dla niemieckich przedsiębiorstw (sieci 2019.2.18). Obecna jest 

przez wszystkie badane lata, niezależnie od tytułu. W 2006 roku wprost 

formułuje ją w następujący bezpośredni sposób: »Stajemy coraz częściej 

wobec bardzo twardego stawiania przez Niemcy swoich interesów. I to in-

teresów wykraczających poza ramy europejskiej integracji, czego symbo-

lem jest projekt bałtyckiego rurociągu z Rosji« (w 2006.12.15). Podobnie 

w 2016 roku rzeczpospolita pisze o Niemczech, że »liczy się jedynie ich 

interes narodowy« (rz 2016.1.16), a polityka w 2019 roku wytyka Niemcom, 

że zrównują swoje interesy z europejskimi: »Berlin wbrew protestom już 

nie tylko z naszej strony upiera się przy Nord Stream 2, twierdząc, że nie-

mieckie narodowe interesy pokrywają się z europejskimi« (pol 2019.5.16).

Większości tekstów towarzyszy pytanie, które wprost sformułuje 

rzeczpospolita: »Czy kanclerz Merkel [i – w szerszym rozumieniu w in-

nych tekstach – Niemcom] opłaca się ryzykować pogorszenie politycz-

nych stosunków z nowymi państwami Unii Europejskiej dla energetycz-

nych korzyści niemieckich przedsiębiorstw?« (rz 2006.10.12). Odpowiedzi 

na nie, które można było wyczytać z analizowanych tekstów, są twierdzą-

ce. W rzeczpospolitej tłumaczy się, że Niemcy nie mają nic przeciwko ga-

zociągowi, »bo odnoszą ogromne korzyści gospodarcze. Są największym 

dystrybutorem rosyjskiego gazu dla Europy, pozycja ta zostanie jeszcze 

wzmocniona«. Konkludowano, że ten egoizm sprzyja Rosji – budowa ru-

rociągu »jest dowodem, że Putinowi udało się zrealizować jego koncep-

cję przy pomocy Niemiec« (rz 2006.10.10). Podobnie wprost w 2009 roku 

zarzuca niemieckiemu rządowi »kierowanie się przede wszystkim wspól-

nymi interesami [z Rosją]«. Jako przykład podaje zakotwiczenie Gazpro-

mu na niemieckim rynku i zakup plajtującej stoczni Wadan przez byłego 
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rosyjskiego ministra energetyki, członka rady nadzorczej Gazpromu Igora 

Jussufowa (w 2009.11.1).

Rama egoisty obecna jest także w tekstach, które opisują działania nie-

mieckich podmiotów przeciwko potencjalnej lub rzeczywistej konkuren-

cji na rynku energetycznym. Konkretnie chodzi o blokowanie przez Niem-

cy innych połączeń (pol 2014.3.25). Jak tłumaczy polityka w 2009 roku: 

»W Niemczech jest bardzo wyraźny brak woli politycznej, by to [tworzenie 

europejskiego wspólnego rynku energii] umożliwić. Niemcy nie popierają 

wizji zintegrowanego, konkurencyjnego rynku gazu, chcą utrzymać naro-

dowe rynki z bardzo niewielką konkurencją i handlem nawet wewnątrz 

samych Niemiec. Taka jest też wizja Gazpromu, a Niemcy są w tej kwe-

stii całkowicie zgodni z Rosjanami« (pol 2009.3.21). Także tygodnik sieci 

podkreśla niemieckie korzyści (»Niemcy mają się stać głównym dystrybu-

torem rosyjskiego gazu na Europę«), dostrzegając jednocześnie szerszą 

niemiecką – egoistyczną – strategię, przykładowo: »Popyt na gaz zależy 

jednak od tego, jak wiele państw europejskich odrzuci energetykę atomo-

wą. Ale z tym nie powinno być problemu. Unia Europejska zdecydowała 

przecież niedawno, że nie będzie wspierać rozwoju energii jądrowej, więc 

można być pewnym, że już wkrótce import gazu znacząco się zwiększy. 

Państwa pozbawione z przyczyn ideologicznych energii atomowej będą 

po prostu skazane na gaz, bo same odnawialne źródła energii im przecież 

nie wystarczą« (sieci 2019.10.7). Taką sytuację już w 2006 roku dziennik 

rzeczpospolita określa mianem rosyjskiego »straszaka gazowego wobec 

Polski« (rz 2006.11.30). A Niemcy go wspierały.

Poszkodowanym na skutek niemieckiego egoizmu miały być, według 

tej ramy, Polska i inne kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ty-

godnik sieci ironicznie pyta w związku z tym: »Tak, wiem, Niemcy teraz 

demokratyczne, cywilizowane i politycznie czyste jak łza państwo. To nasz 

wielki przyjaciel, adwokat, sojusznik i protektor. Ale zapytajmy spokojnie: 

po czym to mianowicie poznajemy dziś, że Niemcy to nasz wielki przy-

jaciel? […] Czy po tym, że właśnie wydali – kompletnie nieekonomicznie 

– ciężkie miliardy, by wspólnie z Rosją ominąć Polskę gazociągiem Nord 

Stream i tym samym radykalnie zmniejszyć bezpieczeństwo ekonomiczne 

i polityczne Polski?« (sieci 2014.4.14). Kilka lat później tygodnik konkludu-

je: »Jednak Berlin nie jest ‘dobrym’ hegemonem, ponieważ wykorzystując 

region, nie dba o interesy swoich satelitów. Podporządkowuje je Moskwie 

– swemu partnerowi strategicznemu. Tworzy uwarunkowania, w których 

kraje środkowoeuropejskie są zmuszone przepłacać za dostawy rosyj-
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skiego gazu. […] W perspektywie dekady Moskwa z Europy Środkowo-

-Wschodniej ściąga haracz w wysokości dziesiątków miliardów dolarów. 

Niemcy bez trudu mogłyby zmienić tę sytuację, gdyby zainicjowały po-

wstanie pierwszego niezależnego od złóż rosyjskich gazociągu łączące-

go wybrzeże Morza Bałtyckiego z Europą Południową. Gazociągiem tym 

można by przesyłać o wiele tańszy gaz z terminali LNG umiejscowionych 

w portach na wybrzeżu Bałtyku (pierwszy powstanie pod koniec 2014 r. 

w Polsce, w porcie Szczecin/Świnoujście). Zamiast współpracy ze swoimi 

satelitami Niemcy wybudowały taki gazociąg razem z Rosją (OPAL). Zo-

stanie on wyłączony z regulacji unijnych i będzie transportować jedynie 

paliwo Gazpromowskie. To przedsięwzięcie skierowane jest bezpośred-

nio przeciwko interesom EŚW. Utrwali bowiem dyktat cenowy Moskwy« 

( sieci 2014.1.27). Zysk własny z takiej polityki energetycznej przeważa 

więc, według tej ramy, nawet nad innymi interesami (w tym wypadku 

korzyści z »satelitami«).

P o l s k a  i  N i e m c y  p o d z i e l o n e  g a z o c i ą g i e m

Rama pokazująca Niemcy jako egoistów w związku z budową gazociągu 

zazwyczaj łączy się z ramą pokazującą oba kraje jako podzielone podej-

ściem do Nord Stream. To właśnie ten rurociąg jest wspominany przez 

wszystkie lata, kiedy wymieniano punkty sporne w relacjach polsko-nie-

mieckich (w 2006.6.25).

Dziennikarze piszą, że: »Gazociąg północny dzieli i będzie dzielił Pol-

skę i Niemcy« (pol 2006.11.18), jest »niełatwym tematem« (rz 2006.10.30), 

a różnice zdań w tej kwestii przyczyniają się do »kryzysu« (gw 2006.8.1) 

i »spięć« (pol 2009.10.24) w relacjach polsko-niemieckich.

Gazociąg pokazywany jest także jako przykład »różnic w mentalności 

i wzajemnym się rozumieniu«, tłumacząc, że: »Przez Niemców widziany 

jest jako przedsięwzięcie czysto gospodarcze, przez Polaków jako akt po-

lityczny« (gw 2006.6.12). Zauważa się również, że: »Znalezienie porozumie-

nia nie będzie więc łatwe, tym bardziej że stosunki Warszawy z Berlinem 

nie są najlepsze« (rz 2006.10.10).

Sceptycznie dziennikarze odnoszą się także do propozycji niemieckiej 

firmy Wingas, proponującej dołączenie Polski do przebiegającego przez 

Niemcy rurociągu OPAL. Tłumaczy się, że w jej interesie jest pozyskanie 

dodatkowego odbiorcy surowca. Tymczasem OPAL jest jedynie przedłuże-

niem gazociągu Nord Stream na lądzie, a korzystanie z niego oznaczałoby 
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dalsze korzystanie z tego samego – rosyjskiego – źródła gazu. Polska jest 

jednak, jak podkreślała gazeta, zainteresowana budową umożliwiających 

rewers interkonektorów na granicy z Niemcami, co jednak nie spotyka 

się z poparciem w Niemczech (rz 2009.10.26). Polsko-niemieckie niepo-

rozumienia w obszarze energetycznym ograniczają się w oczach prasy 

jednak nie tylko do Gazpromu. Podobną skalę problemów tworzą plany 

wydobycia gazu łupkowego przez Polskę, budowy elektrowni atomowej 

czy stosunkowo słabo rozbudowanego systemu pozyskiwania energii 

odnawialnej (sieci 2014.1.6).

Pojawiają się jednak także głosy łagodzące atmosferę, jednocześnie 

posługujące się jednoznacznymi odniesieniami historycznymi, przypo-

minającymi działania Niemiec i Rosji na niekorzyść suwerenności Polski 

(rozbiory). Jak twierdzi na łamach rzeczpospolitej w 2006 roku Zbigniew 

Brzeziński: »Zgoda, gazociąg północny nie służy Polsce. Ale w tym projek-

cie nie ma nic niemoralnego, to nie jest nowy rozbiór Polski, w krytyce 

trzeba zachować pewne proporcje« (rz 2006.11.23).

P o l i t y k a  m i g r a c y j n a

W analizowanym w niniejszym badaniu okresie – lata 2000–2020 – temat 

polityki migracyjnej wyraźnie zyskał na znaczeniu po 2015 roku. Wcześ-

niejsze teksty odnoszące się do migracji dotyczyły polskich wyjazdów 

do Niemiec w celach zarobkowych, opisanych w jednym z poprzednich 

rozdziałów. Stąd w poniższym opisie skoncentrowano się na obrazie 

Polski i Niemiec w czasie kryzysu migracyjnego lat 2015–2016, który był 

poważnym sprawdzianem dla relacji polsko-niemieckich i solidarności eu-

ropejskiej. Skala migracji do Europy drogą morską i lądową oraz koniecz-

ność przyjęcia i rozpatrzenia wniosków azylowych przerosła bowiem 

możliwości Grecji i Włoch, które domagały się od reszty krajów europej-

skich podjęcia stanowczych kroków związanych z uszczelnieniem grani-

cy zewnętrznej Unii Europejskiej i rozlokowaniem osób przebywających 

w obozach przejściowych. Komisja Europejska w odpowiedzi na przedłu-

żający się kryzys zaproponowała wspólne działania wszystkich państw 

członkowskich, polegające na rozlokowaniu uchodźców z obozów przej-

ściowych w tych państwach w ramach narzuconych kwot, co zapocząt-

kowało konflikt w łonie samej Wspólnoty dotyczący kwestii solidarności 

europejskiej i odpowiedzialności za jego rozwiązanie.
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Polityka migracyjna 
Po polskiej stronie 
temat polityki 
migracyjnej pozwala 
ramować Niemcy jako 
hegemona i zarówno 
ofiarę jak i beneficjenta 
kryzysu migracyjnego. 
Po niemieckiej stronie 
Polska jest zarówno 
ofiarą, jak i równorzędnym 
partnerem, uczniem 
wzorowym jak 
i nagannym.  

Niemcy 
w polskiej prasie

Polska 
w niemieckiej prasie 

Ofiara niemieckiego 
hegemonizmu   

Hegemon      

Ofiara kryzysu 
migracyjnego   

Niedojrzała 
demokracja  

   

Uczeń wzorowy 
i naganny    

Beneficjent kryzysu 
migracyjnego         

Równorzędny 
partner w UE    
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Linia konfliktu przebiegała między innymi między Polską a Niemcami, 

gdyż Niemcy stały się krajem docelowym dla ponad miliona uchodźców 

głównie z Bliskiego Wschodu i Afganistanu, oczekując od pozostałych 

państw członkowskich współpracy w przyjmowaniu przybyszów. Tym-

czasem Polska wraz z pozostałymi krajami członkowskimi Grupy Wyszeh-

radzkiej odmówiła udziału w unijnym mechanizmie relokacji, co z kolei 

spotkało się z negatywnymi reakcjami zachodniego sąsiada.

Wprawdzie przekazy medialne analizowane na potrzeby niniejszej 

pracy nie obejmowały 2015 roku, jednak echa tych wydarzeń pobrzmie-

wały jeszcze w 2016 i 2019 roku. W analizowanym materiale wzajemne 

postrzeganie sąsiadów nie było tak jednoznaczne jak reakcje na szczeblu 

politycznym. Ramy interpretacyjne w prasie obu krajów eksponowały za-

równo pozytywne, jak i negatywne aspekty polityki migracyjnej sąsiada.

P o l s k a  p o l i t y k a  m i g r a c y j n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Niemiecki przekaz na temat polityki migracyjnej jest zróżnicowany. Pra-

sa jest bardzo wyczulona na populistyczne głosy docierające z polskiej 

sceny politycznej. Trudno wyróżnić szczególnie eksponowaną ramę inter-

pretacyjną, gdyż są one dosyć rozproszone w badanym materiale. Ramy 

uwypuklają również odmienne i przeciwstawne zachowania polskiego 

sąsiada. Polska jest postrzegana i jako niedojrzała demokracja, i jako nie-

sforne dziecko, a także jako tak partner, jak i ofiara niemieckiej hegemonii.

P o l s k a  –  n i e d o j r z a ł a  d e m o k r a c j a

Niemieckie media szeroko komentują fakt, że rząd w Warszawie po wybo-

rach jesienią 2015 roku zmienił wcześniejsze ustalenia i odmawiał wzięcia 

udziału w systemie relokacji uchodźców opartym na systemie kwotowym. 

Wiąże się tę niechęć do podporządkowania się ustaleniom unijnych insty-

tucji z dojściem do władzy populistycznej i ekstremistycznej prawicy. Pol-

ska jest zestawiana z innymi krajami (między innymi z Węgrami), w których 

do władzy doszły antyliberalne i niedemokratyczne rządy, odmawiające 

współpracy w kwestii relokacji uchodźców. Dla niektórych niemieckich 

gazet jest to jednoznaczne z wycofaniem się Polski z projektu integracji 

europejskiej i krok wstecz w rozwoju demokracji: »Strach przed uchodźca-

mi jednoczy europejską skrajną prawicę: w 2010 roku katastrofa lotnicza 

prezydenta Lecha Kaczyńskiego, brata Jarosława, jeszcze bardziej nasiliła 
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polaryzację i dostarczyła jego partii (PiS) kolejnego mitu. ‘Kliki’ zostały za-

stąpione przez ‘zamach’. Dziś mit smoleński nadal odgrywa pewną rolę, ale 

według badań opinii publicznej tylko wśród 13 procent Polaków. Dlatego 

przywódca partii natychmiast po pojawieniu się kwestii uchodźców podjął 

ją, charakteryzując ich jako ‘nosicieli chorób i mikroorganizmów’. Można 

to ironicznie określić jako symboliczne zakończenie procesu integracji Pol-

ski z Zachodem, ponieważ nasza skrajna prawica koncentruje się dokładnie 

na tych samych kwestiach, co jej siostrzane partie zachodnioeuropejskie« 

(zeit 2016.1.21).

Zgodnie z opiniami niemieckiej prasy Polska nie była jeszcze w pełni 

gotowa na zaangażowanie się w przyjmowanie uchodźców, co dowodzi 

tezy o jej niedojrzałości: »Również w Berlinie coraz powszechniejsza staje 

się świadomość, że kryzysu uchodźczego nie da się rozwiązać przez wy-

wieranie presji na wschodnioeuropejską ‘koalicję niechętnych’. Dwadzie-

ścia pięć lat po upadku żelaznej kurtyny państwa nie są jeszcze gotowe 

– często powtarzają ostatnio przedstawiciele Brukseli« (faz 2016.1.16).

P o l s k a  w  u n i j n e j  s z k o l e  –  u c z e ń  w z o r o w y  i  n a g a n n y

W przekazach medialnych poświęconych tematyce uchodźców Polska jest 

czasami porównywana z dzieckiem, które uczy się życia we wspólnocie eu-

ropejskiej92. Jak zauważa komentator faz, w kwestii polityki migracyjnej 

Polska jednak przeszła dramatyczną zmianę z wzorowego ucznia w pro-

blematyczne, krnąbrne dziecko, z którym nie radzą sobie rodzice: »W ciągu 

kilku miesięcy Polska doświadczyła drastycznej zmiany roli: z wzorowego 

chłopca stała się niesfornym dzieckiem Unii Europejskiej. Nie jest to po-

wód do dumy dla nowego polskiego rządu. Ale partnerzy Polski muszą też 

zadać sobie pytanie, czy rozumieją ją wystarczająco dobrze, skoro dali się 

tak zaskoczyć jej rozwojem. Wyolbrzymione nadzieje z przeszłości mogą 

przerodzić się w jeszcze bardziej gorzkie rozczarowanie. Najpierw myśle-

nie życzeniowe, a potem uporczywe obstawanie przy swoim. Choć emocje 

są zrozumiałe, nadszedł czas, by powrócić do jasnego myślenia. Stawka jest 

wysoka dla obu stron« (faz 2016.1.16).

Podobną tezę o niekorzystnej zmianie zachowania Polski wyraża po-

niższy fragment: »Kaczyński umiejętnie posługuje się takimi frazesami, 

dzięki czemu zgromadził za sobą niejednorodny ruch oburzonych. Ale 

92	 Więcej	na	temat	metafory	szkoła	w	rozdziale	Polska i Niemcy w szkole.
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co tak naprawdę nimi kieruje, nim i jego ludźmi z PiS-u? Za czym oni się 

opowiadają? I jak to się mogło stać w Polsce, która była prymusem Euro-

py i która skorzystała na globalizacji i członkostwie w Unii Europejskiej 

bardziej niż jakikolwiek inny kraj?« (spiegel 2016.12.3).

W powyższym fragmencie Polska jest przedstawiona jako uczeń, czyli 

podmiot, który się uczy, przechodzi zmiany, które mogą zaskoczyć swoich 

mentorów, ale retoryka związana ze szkołą i z relacjami uczeń – mistrz 

bywa również używana w odwrotnym znaczeniu, kiedy to Polska prezen-

tuje się w niemieckich mediach jako kraj, który wyciągnął wnioski z błę-

dów innych (w kontekście polityki migracyjnej – Niemiec): »Europejczycy 

z Europy Wschodniej nie powinni powielić błędu, który Niemcy popełniły 

w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku – doma-

ga się Paweł Kaczmarczyk, badacz migracji z Warszawy. Z jednej strony 

pracownicy przyjezdni byli pilnie potrzebni, ale z drugiej strony można 

było odnieść wrażenie, że wkrótce znów ich nie będzie. Polska potrzebuje 

ofensywnej polityki imigracyjnej z zachętami, miejscami szkoleniowymi 

i pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej dla obcokrajowców« 

(spiegel 2019.1.12).

Fragment ten odnosi się do polityki migracyjnej Polski wobec pra-

cowników sezonowych i migrantów zarobkowych, zwłaszcza z Ukrainy. 

Pojawia się w nim argumentacja zgodna z oficjalnym stanowiskiem pol-

skiego rządu, który usprawiedliwiał brak zaangażowania w pomoc dla 

uciekinierów z Bliskiego Wschodu oczekiwaniem na napływ uchodźców 

z Ukrainy, a także obawą o powtórzenie błędów z Niemiec, które w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych masowo ściągały pracowników z po-

łudnia Europy. W przekazach niemieckich mediów migrantów z Ukrainy 

zrównywani są z uchodźcami z południa Europy oraz powtarzany jest 

argument polskiego rządu, że Polska już angażuje się na rzecz uchodźców, 

»których nie widać« (faz 2016.1.17; faz 2016.3.31).

P o l s k a  –  o f i a r a  n i e m i e c k i e g o  h e g e m o n i z m u

Niemiecka prasa dostrzega wyraźny sprzeciw polskiego rządu wzglę-

dem unijnych decyzji w kwestii polityki migracyjnej, a przyczyn takiego 

stanowiska upatruje się w obawie przed dominującą pozycją Niemiec, 

które są postrzegane jako narzucające Europie swoją wizję rozwiązania 

kryzysu: »W najbliższy weekend planują protesty przeciwko ‘podbojowi 

Europy przez muzułmanów’ w czternastu krajach, między innymi w Belgii, 
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Finlandii, we Włoszech i w Polsce. Aktywistka Pegidy Tatjana Festerling 

chce demonstrować w Warszawie na zaproszenie skrajnie prawicowe-

go Ruchu Narodowego. Polska prawica żywi przy tym głęboką wrogość 

do Niemców. W ich oczach Berlin próbuje podporządkować sobie całą 

Europę, tak jak to uczynił w czasie drugiej wojny światowej, tyle że tym 

razem pod przykrywką Unii Europejskiej« (spiegel 2016.1.30).

Wielu komentatorów kryzysu migracyjnego jest świadomych, że Pola-

cy obawiają się Niemiec jako hegemona, kraju silniejszego, narzucającego 

kierunek europejskiej polityki migracyjnej. W tekstach tych pojawiają się 

zwroty odwołujące się do podboju i dominacji, takie jak »podbój Europy«, 

»podporządkowanie sobie Europy« (spiegel 2016.1.30).

Obawa przed dominacją dotyczy zarówno politycznych, jak i ekono-

micznych wpływów większego sąsiada. Tygodnik die zeit przytacza w tym 

kontekście słowa Viktora Orbana, który zarzucał Niemcom »moralny im-

perializm«, a europejskim elitom przypisywał chęć pouczania i narzucania 

swoich przekonań (zeit 2016.1.7). W niemieckich mediach wybrzemiewają 

również słowa wywiadu polskiego ministra spraw zagranicznych Witolda 

Waszczykowskiego dla dziennika bild: »‘Dwadzieścia pięć lat lewicowej 

i liberalnej indoktrynacji – skarżył się polski minister spraw zagranicz-

nych na łamach poniedziałkowego dziennika bild, nie podając z imie-

nia i nazwiska sprawców prania mózgu. Waszczykowski barwnie opisał, 

co czeka jego kraj, jeśli tego rodzaju świry nie zostaną powstrzymane 

w mediach: nowa ‘mieszanka kultur i ras, świat rowerzystów i wegetarian, 

którzy stawiają wyłącznie na energię odnawialną i zwalczają wszelkie 

formy religii’« (zeit 2016.1.7), a także krytyczne słowa na temat na temat 

niemieckiej presji dotyczącej relokacji migrantów: »Zarzuca on [Witold 

Waszczykowski] Niemcom, że w polityce zagranicznej często postępują 

zbyt egoistycznie. ‘Często widzimy zamiar dążenia wyłącznie do osiągnię-

cia własnego celu. Nie wszyscy w Europie mogą sobie pozwolić na taką 

politykę, jaką proponują Niemcy. Wiele krajów, w tym Polska, ma bardzo 

ograniczone zdolności i możliwości’ – powiedział. ‘To, co w tym kontek-

ście jest eufemistycznie określane jako ‘redystrybucja’, a co my nazywamy 

‘przymusowymi przesiedleniami’, jest nie do zaakceptowania w naszym 

kraju’ – powiedział Waszczykowski. Dodał, że Polska ma złe doświadcze-

nia z pojęciem przesiedleń. ‘Nie możemy teraz zafundować innym naro-

dom przybywającym do Europy w ucieczce przed wojną przymusowych 

przesiedleń do Polski’« (faz 2016.8.26).
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P o l s k a  –  r ó w n o r z ę d n y  p a r t n e r  w  U n i i  E u r o p e j s k i e j

Mimo że w kwestii rozwiązania problemu uchodźców Polskę postrze-

gano głównie przez pryzmat problemów, jakie stwarzała w realizacji 

wspólnej, spójnej polityki migracyjnej, w niemieckiej prasie dostrzec 

można było również wypowiedzi, które podkreślały suwerenność Polski 

i jej prawo do obrony odmiennej postawy. Gazety süddeutsche  zeitung 

i  frankfurter allgemeine zeitung cytują obszernie wypowiedzi  Ursuli 

von der Leyen po spotkaniu z polskim premierem, w których przewod-

nicząca Komisji Europejskiej podkreślała konieczność zachowania 

partnerskich stosunków z Polską i poszanowania jej decyzji: »Myślę, 

że ważne jest, by słuchać siebie nawzajem i traktować się z szacunkiem« 

(sz 2019.7.26), »‘W trudnych kwestiach migracji i praworządności – powie-

działa von der Leyen – trzeba słuchać i traktować się z wzajemnym sza-

cunkiem’. Niedawno przyznała również w wywiadzie, że Polska przyjęła 

półtora miliona migrantów z Ukrainy« (faz 2019.7.26).

W tym samym tonie wypowiadają się dziennikarze süddeutsche 

 zeitung, komentując postawę polskiego rządu, który domagał się part-

nerskiej relacji z instytucjami unijnymi: »Rządzący w Polsce z partii Prawo 

i Sprawiedliwość [...] domagają się większego zrozumienia dla polskiego 

absolutnego ‘nie’ dla przyjmowania uchodźców uratowanych z Morza 

Śródziemnego. Domagają się także dalszej solidarności w postaci fun-

duszy unijnych na budowę polskiej gospodarki. Nie jest przypadkiem, 

że Ursula von der Leyen, jako przyszła przewodnicząca Unii Europejskiej, 

jak dotąd ściśle uwzględniała te trzy obawy« (sz 2019.8.1).

N i e m i e c k a  p o l i t y k a  m i g r a c y j n a  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Jeśli chodzi o kwestię polityki migracyjnej, to polska prasa wiele miejsca 

poświęca różnicom dzielącym Polskę i Niemcy. Zwraca się także uwagę 

na pojawienie się na niemieckiej scenie politycznej populistycznej partii 

Alternatywa dla Niemiec, która sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców 

W polskiej prasie dostrzec można silną polaryzację postaw dziennikarzy, 

dotyczącą nie tylko kierunku unijnej polityki migracyjnej forsowanej 

przez Niemcy (obowiązkowe kwoty migrantów), ale także ocen daleko-

siężnych skutków politycznych, gospodarczych i kulturowych decyzji 

Angeli Merkel, która zdecydowała się przyjąć większość migrantów zmie-

rzających do Niemiec. W związku z tym Niemcy są ramowane całkowicie 
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odmiennie – bądź jako hegemon, bądź jako kraj, który mądrze i umiejętnie 

wykorzystał kryzys do zasilenia swojego rynku pracy tanią siłą roboczą.

N i e m c y  –  h e g e m o n

Rama, w której Niemcy przedstawiane są jako kraj odpowiedzialny za za-

rządzanie kryzysem migracyjnym na poziomie europejskim, jest najczę-

ściej prezentowana w polskich mediach. Sięgają po nią media zarówno li-

beralne, jak i konserwatywne, chociaż implikacje użycia tej ramy są nieco 

inne, ponieważ media konserwatywne raczej skłaniają się ku twierdzeniu, 

że Niemcy nie zdały egzaminu jako europejski przywódca, z kolei media 

liberalne bardzo pozytywnie oceniają zaangażowanie Niemiec w zarzą-

dzanie kryzysem.

Także konflikt dyplomatyczny w stosunkach bilateralnych wywołany 

przez stanowczą reakcję Polski w odpowiedzi na propozycję przymusowej 

relokacji uchodźców jest komentowany przez polskie media z całkowicie 

odmiennych perspektyw, w zależności od opcji światopoglądowej reprezen-

towanej przez redakcje. Podczas gdy gazeta wyborcza komentuje postawę 

niemieckiej kanclerz na reakcję Polski jako zachowanie »dobrej cioci, która 

nie reaguje na wybryki niesfornego dziecka« (gw 2016.6.17), to tygodnik sieci 

określa zachowanie Niemiec jako »atak na Polskę« (sieci 2016.2.22).

Niektórzy komentatorzy już w 2016 roku ogłaszają »kompletną klapę 

niemieckiego przywództwa« ze względu na dopuszczenie do niekontrolo-

wanej »wędrówki ludów« i »milionowych mas ludzkich«. Rząd Angeli Mer-

kel był winien całkowitej »abdykacji państwa« z obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa swoim obywatelom. Niemcy zachowali się jak »hegemon«, 

kiedy porozumieli się z Turcją bez konsultacji z partnerami europejskimi 

w sprawie zatamowania napływu migrantów do Europy (rz 2016.4.2).

Tygodnik sieci pisze z kolei: »Elity niemieckie forsują zatem plan przymu-

sowej relokacji imigrantów, w tym do Polski. To się uda?« (sieci 2016.2.22), 

»To nic, że to po niemieckich ulicach i pociągach biegają tzw. niezrównowa-

żeni uchodźcy z maczetami i siekierami, mordujący zwykłych ludzi – praw-

dziwe bezprawie i dramat oraz łamanie praw ludzkich dzieje się podobno 

tu, w Polsce. To nic, że to właśnie w niemieckich mediach obowiązuje coraz 

bardziej absurdalna poprawność polityczna, autocenzura i pogarda wobec 

polskich aspiracji. Nie wolno obrażać Turków, Syryjczyków, ale Polaków jak 

najbardziej. O co więc chodzi w tej hybrydowej wojnie wypowiedzianej 

polskiej suwerenności politycznej i gospodarczej? Czy w tym szaleństwie 
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jest metoda?« (sieci 2016.8.22), »Wbrew temu, co sugerują niemieccy komen-

tatorzy, Polska właśnie dopiero teraz wzięła prawdziwą odpowiedzialność 

za własną demokrację i własną przyszłość. Czy chodzi więc tylko o zemstę 

za przeciwstawienie się przez polskie władze obłąkańczej i niebezpiecznej 

dla życia zwykłych obywateli niemieckiej polityce na rzecz tzw. uchodźców, 

polityce ‘Willkommen’? Czy może o irytację na samą myśl, że można kwe-

stionować niemieckie panowanie w Europie?« (sieci 2016.8.22).

Istotnym składnikiem ramy niemieckiego hegemonizmu jest również 

przekonanie, że Niemcy nie radzą sobie z zagospodarowaniem uchodź-

ców, a także że wskutek tego sytuacja w tym kraju i w Europie zaczyna się 

wymykać spod kontroli, co miało dowieść tezy, że Niemcy zawiodły jako 

przywódca: »Wydaje się jednak, że prawdziwy dramat mamy dziś w Euro-

pie zupełnie gdzie indziej, i to Niemcy w sprawie otwartych drzwi do UE 

i związanej tym fali terroru są głównym winowajcą« (sieci 2016.8.22).

Z drugiej strony zauważa się, że rola przywódcy w kryzysie humanitar-

nym przypadła Niemcom dlatego, że żaden inny europejski kraj nie chciał 

wziąć na siebie tej odpowiedzialności. W tym kontekście pisze się przede 

wszystkim o kanclerz Merkel, jako tej, na barkach której spoczął ciężar 

rozwiązania problemu: »Jeszcze wiosną 2015 r. w czasie kryzysu greckiego 

uchodziła za ‘hegemona Europy’, ale już w sprawie migrantów została 

w Europie pozostawiona samej sobie. Z Budapesztu i Warszawy usłysza-

ła: to wasz problem, chcieliście, to macie. Również Paryż czy Sztokholm 

odmówiły Berlinowi solidarności. Tę izolację Merkel w Europie natych-

miast wykorzystał Putin. Niemiecka kanclerz uchodzi w Moskwie za filar 

unijnych sankcji i mińskiego porozumienia w sprawie Ukrainy. Jej odejście 

będzie równoznaczne ze zmiękczeniem niemieckiej polityki wschodniej« 

(pol 2016.3.8).

Trudna sytuacja na granicach unijnych i chaos wywołany napływem 

uchodźców są postrzegane także jako zagrożenie dla kanclerz Merkel 

i polska prasa spodziewa się, że nieumiejętne zarządzanie kryzysem bę-

dzie mogło doprowadzić do jej porażki w wyborach, a w konsekwencji 

do »bezkrólewia« w Europie: »Ta sama Merkel odegrała bardzo pozytywną 

rolę, stojąc twardo za koniecznością ukarania Rosji sankcjami, też zresz-

tą z pryncypialnych powodów (publiczność niemiecka w tym wypadku 

była podzielona). Postanowiła jednocześnie zaprosić milion uchodźców 

do Niemiec. I na tym niestety może się wywrócić, bo zaczyna tracić popu-

larność i w Niemczech, i w Europie. A Unia nie ma dziś innego przywódcy. 

Upadek Merkel oznacza bezkrólewie z dramatycznymi tego konsekwen-
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cjami« (pol 2016.1.26), »Kto włącza się do chóru chcących się pozbyć Mer-

kel, powinien się zastanowić, czy jej upadek w obecnych okolicznościach 

nie byłby sygnałem na drodze do całkiem innej republiki. I całkiem innej 

Europy, należałoby jeszcze dodać« (pol 2016.3.8), »Natomiast chaos w rzą-

dzie Angeli Merkel wokół sprawy uchodźców oraz wyraźna zmiana nastro-

jów społecznych, łącznie z nasilającymi się atakami na cudzoziemców 

– wszystko to podkopało dumę Niemców z ich ‘kultury powitania’, która 

jeszcze latem pchała ich na dworce, aby tam kwiatami witać imigrantów. 

Dziś zachwianie niemieckiego dobrego samopoczucia jest głębsze, niż się 

wydaje, i uderza osobiście w panią kanclerz, która 22 listopada obchodzi 

dziesięciolecie swych rządów. Jeszcze niedawno była nazywana żelazną 

kanclerzycą, najsilniejszą kobietą świata, ‘madame Europe’. We wrześniu 

filozof Peter Sloterdijk w jadowicie-cierpkim eseju dla dziennika handels-

blatt przepowiadał Niemcom następne 10 lat ‘drzemki pod jej dobrą opie-

ką’« (pol 2016.11.20).

Z drugiej strony część polskiej prasy docenia twardą postawę kanclerz 

Merkel wobec pomysłu otwarcia granic dla uchodźców z Bliskiego Wscho-

du i pozytywnie wypowiada się o kompetencjach przywódczych: »Jej konse-

kwentny opór wobec pomysłów populistów, części opinii publicznej i włas-

nej partii, aby zamknąć granice dla uchodźców lub wpuszczać do Niemiec 

tylko z góry określoną liczbę, bierze się z przekonania, że bardziej zagrażają 

one temu modelowi Europy, który jest gwarantem naszej wolności i tożsa-

mości, niż obiecują jakiekolwiek rozwiązanie problemów« (gw 2016.3.19), 

»Utrwalenie pozycji populistycznej Partii Lewicy było ceną za konieczną 

modernizację modelu gospodarczego. Pojawienie się Alternatywy dla 

Niemiec jest ceną za wejście kraju – bardziej z konieczności niż z wyboru 

– w rolę lidera Europy i przejęcie odpowiedzialności za ograniczenie kry-

zysu uchodźców bez naruszania fundamentów UE. W dalszym ciągu nie 

jest pewne, kto w Europie zaakceptuje to przywództwo i czy wysiłki Merkel 

przyniosą pożądany skutek. Ale pewne jest, że na ich fiasku stracilibyśmy 

wszyscy. Z wyjątkiem AfD i jej podobnych« (gw 2016.3.19).

N i e m c y  –  o f i a r a  k r y z y s u  m i g r a c y j n e g o

W przeprowadzonym badaniu bardzo mocno obecna jest rama eks-

ponująca fakt, że Niemcy nie radzą sobie z wywołanym przez politykę 

»otwartych drzwi« kryzysem migracyjnym i są jego ofiarą. Występuje 

ona w prasie zarówno konserwatywnej, jak i liberalnej. Wszystkie media 
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zwracają uwagę na ryzyko, jakie może ze sobą przynieść niekontrolowany 

napływ migrantów. Prawicowo-konserwatywne media spodziewają się 

katastrofy, która dotknie w konsekwencji całą Europę. Te przekazy me-

dialne zawierają także najwięcej metaforycznych odniesień do kwestii 

migracji (fala, zalew), jak i do Niemiec, które uginają się pod naporem fali 

migrantów.

W przekazie tygodnika sieci i dziennika rzeczpospolita przeważają ne-

gatywne doniesienia dotyczące sytuacji w Niemczech po przyjęciu tysięcy 

migrantów i reakcji społeczeństwa niemieckiego, które wzięło na siebie 

ciężar pomocy przybyszom. Informuje się, że »sprawa imigrantów podzie-

liła niemieckie społeczeństwo bardziej niż w Polsce dojście do władzy 

Prawa i Sprawiedliwości« (sieci 2016.6.20). Zwraca się uwagę, że niemieccy 

obywatele, którzy zgłosili chęć pomocy i finansowania pobytu wybranych 

rodzin uchodźczych w ramach rządowego programu, zostali oszukani 

przez władze federalne, które zmieniły na niekorzyść warunki udziału 

dla obywateli zaangażowanych w ten program (sieci 2019.5.13). Pisze się, 

że niemiecki system ubezpieczeń społecznych nie jest w stanie udźwi-

gnąć ciężarów finansowych: »Rząd Angeli Merkel przekonuje, że ogra-

niczenie wsparcia dla cudzoziemców nie będzie sprzeczne z niemiecką 

konstytucją. Rząd Merkel zamierza zmniejszyć atrakcyjność Niemiec nie 

tylko dla uchodźców, ale i przybyszów z krajów Unii« (rz 2016.10.13).

Spodziewane jest także, że niemiecka polityka migracyjna względem 

przybyszów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej poniesie taką samą 

klęskę, jaką poniosła próba integracji diaspory tureckiej, która w zderze-

niu z wygórowanymi kryteriami coraz rzadziej była zainteresowana na-

bywaniem niemieckiego obywatelstwa (rz 2009.1.27; rz 2009.4.30). Wiesz-

czy się również, że w razie niepowodzenia akcji osiedlania w Niemczech 

i nasilenia negatywnych nastrojów opinii publicznej kanclerz Merkel 

będzie musiała pożegnać się z urzędem, a to może skutkować zwrotem 

Republiki Federalnej ku nacjonalizmowi, zbliżeniem z Rosją, a w konse-

kwencji utratą przez Niemcy stabilności i przewidywalności na arenie 

międzynarodowej.

Polscy komentatorzy podkreślają, że Niemcy nie radzą sobie z opa-

nowaniem chaosu administracyjnego: »Rząd bez koncepcji, samorządy 

na granicy możliwości, społeczeństwo zdezorientowane – i do tego jesz-

cze Kolonia« (rz 2016.1.8), »Niemcy okazały się zupełnie nieprzygotowane 

do przyjęcia tak ogromnej liczby uchodźców. Państwo zawiodło, sytuacja 

wymknęła się spod kontroli. To, obok zamachów terrorystycznych w Pa-
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ryżu i Brukseli, spowodowało ogromną zmianę podejścia niemieckiego 

społeczeństwa do obcych« (rz 2016.5.11), »Nastroje w rządzonej przez 

Merkel chadecji są fatalne. I pełna kakofonia. Minister spraw wewnętrz-

nych zapowiada, że uchodźcy nie mają prawa do łączenia rodzin, potem 

to cofa. Szef urzędu ds. imigrantów składa dymisję. Granicę Niemiec nadal 

dziennie przekracza ok. 10 tys. uchodźców. Nikt nie wie, ilu ich napłynęło. 

400 tys., a może ponad milion? Merkel, otwierając latem granicę, doda-

wała krajanom wiary, wołając: ‘Damy sobie z tym radę!’. Dziś sama mówi 

o kryzysie. Mnożą się ataki na cudzoziemców« (pol 2016.11.20).

Polskie media obserwujące sytuację za zachodnią granicą akcentują 

także ogromne różnice kulturowe między przybyszami a niemieckim spo-

łeczeństwem, które – jak oczekiwano – mogłyby stanowić ogromną prze-

szkodę w integracji przybyszów z niemieckim społeczeństwem. Brak chęci 

do integracji kulturowej postrzegany jest z kolei jako czynnik potęgujący 

niechęć społeczeństwa niemieckiego względem uchodźców: »wartości 

narodowe, religijne są ważne, trzeba je pielęgnować, bronić ich, wpisać 

je do dokumentów europejskich. […] Bo co się okazało? Ci, którzy przyby-

wają mają tożsamość silniejszą niż przeciętna europejska. Dlatego się 

nie asymilują, tylko tworzą wyspy społeczne, które się rozrastają i będą 

wypychać tradycyjne grupy« (sieci 2016.9.12). Po incydencie, w którym 

nożownik wykrzykujący imię Allaha zaatakował pasażerów niemieckie-

go pociągu, polskie media prawicowe ogłaszają, że »Niemcy już nie lubią 

obcych« (rz 2016.5.11). Eksponowany jest również fakt, że otwarcie granic 

dla uchodźców może doprowadzić do pojawienia się ruchów populistycz-

nych, które zmienią scenę polityczną i spowodują wzrost negatywnych 

nastrojów społecznych (rz 2016.1.5; rz 2016.1.8). »Lęk i niepewność napę-

dza pozaparlamentarną prawicę w rodzaju drezdeńskiej Pegidy czy Alter-

natywę dla Niemiec. Służby bezpieczeństwa przestrzegają, że niebawem 

nie będą w stanie opanować tej sytuacji« (pol 2016.11.20).

Prasa prawicowa w Polsce bardzo krytycznie ocenia humanitarne 

zaangażowanie niemieckiego społeczeństwa w ratowanie uchodźców: 

»Jedna święta to oczywiście o wiele za mało. Dlatego obok Thunberg poja-

wiła się szybko druga prorok – Carola Rackete, kapitan statku niemieckiej 

organizacji Sea Watch, wyławiającej imigrantów z Morza Śródziemnego 

u wybrzeży Libii. Pani kapitan została zatrzymana przez Włochy i wtrą-

cona do aresztu przez – oczywiście – złego premiera Matteo Salviniego. 

Została wprawdzie szybko wypuszczona na wolność, ale na beatyfikację 

starczyło« (sieci 2019.8.5).
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Podkreśla się również, że niemiecka opinia publiczna jest niezadowo-

lona z przyjmowania uchodźców i migrantów i zatrudniania ich w charak-

terze taniej siły roboczej, gdyż dostrzegane są: brak kwalifikacji do pracy 

wśród przybyszów, wysoka przestępczość oraz »roszczeniowa posta-

wa«, wynikająca z oczekiwań otrzymania wysokich zasiłków socjalnych, 

a zatem ujawniła się w przekazach tego segmentu mediów całkowicie 

odmienna optyka niż ta prezentowana przez media lewicowe, które 

podkreś lały pozytywny wpływ migrantów na kondycję niemieckiej go-

spodarki (sieci 2016.2.22; sieci 2019.7.15)93.

N i e m c y  –  b e n e f i c j e n c i  k r y z y s u  m i g r a c y j n e g o

Ocena skutków oddziaływania migracji na niemiecki rynek pracy rów-

nież była kwestią, która dzieliła polskie media, ale to media lewicowo-

-liberalne poświęcały temu tematowi znacznie więcej uwagi, dopatrując 

się w otwartości Niemiec na migrantów dobrego manewru służącemu 

całej gospodarce. Zanim jeszcze kryzys migracyjny przybrał na sile, już 

w 2000 roku wieszczy się, że procesy demograficzne w Europie będą 

działały na jej niekorzyść, z kolei problemy globalnego Południa będą 

powodowały wypychanie coraz większych mas ludzi do Europy, podąża-

jących za bezpieczeństwem i dobrobytem. Drugim równoległym proble-

mem, który zaczął doskwierać Niemcom, był także odpływ siły roboczej 

do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, który powodował wyludnianie 

się Niemiec (pol 2009.5.16). Media ostrzegają, że globalne wędrówki lu-

dów, a z drugiej strony ciągłe zapotrzebowanie na młodych ludzi, którzy 

będą mogli zasilić rynek pracy, będą wyzwaniem dla polityki migracyj-

nej Europy i zweryfikują istniejące bariery w dostępie do miejsc pracy 

(pol 2000.7.1). Dyskusja dotycząca wpływu migrantów na niemiecki rynek 

pracy przetoczyła się przez polskie media już przy okazji procesu wstę-

powania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej i po-

wtarzają się w niej podobne argumenty: mimo obaw przed zalewem mas 

migrantów z Polski i innych krajów wchodzących do Unii Europejskiej 

dostrzegana jest konieczność zasilenia niemieckiego rynku siłą roboczą 

w celu podtrzymania fundamentów państwa dobrobytu (gw 2000.12.19).

93	 Więcej	na	temat	postrzegania	kryzysu	migracyjnego	w	odniesieniu	do	rynku	pracy	w	rozdziale	
Polska migracja zarobkowa do Niemiec. 
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Ogólna ocena decyzji Angeli Merkel dotycząca otwarcia granic Niemiec 

na przybyszów z Południa spotyka się z przychylnymi komentarzami le-

wicowo-liberalnej prasy, która twierdzi, że migranci są »błogosławień-

stwem« dla gospodarki (pol 2009.12.12), i komentuje, że »aby utrzymać 

status quo, Niemcy musiałyby co rok przyjmować ok. połowy miliona imi-

grantów. Gdyby Merkel rzeczywiście, jak głosi wieść gminna, ‘zaprosiła’ 

milion uchodźców, toby zrobiła dobrze, ale i tak rozwiązałaby problem 

tylko na dwa lata« (gw 2016.7.29).

Z drugiej jednak strony dostrzegana jest konieczność przełamywa-

nia lęków, stereotypów i uprzedzeń gospodarzy, a także wypracowania 

skutecznych sposobów integracji społecznej i kulturowej imigrantów. 

Akcentuje się (w odniesieniu do sytuacji w Niemczech i innych krajów 

zachodniej Europy), że »przedkładanie różnorodności kulturowej nad 

asymilację przestaje się sprawdzać w sytuacji, gdy tych, którzy nie chcą 

się asymilować, gwałtownie przybywa, gdy czują się pokrzywdzeni, ra-

dykalizują się i gdy sięgają po przemoc jako argument w ‘debacie’ nad 

wartościami« (gw 2000.12.19; pol 2006.1.28; pol 2009.12.12).

Oczekiwanie pozytywnego wpływu nowych zasobów ludzkich 

na niemiecką gospodarkę najlepiej podsumowuje następujący frag-

ment: »To jedna strona problemu. Ale jest i druga. Ekspert problematyki 

imigracyjnej prof. Rainer Bauböck twierdzi w wywiadzie dla austriackie-

go dziennika der standard, że za 10 lat Niemcy będą wdzięczni Merkel 

za otwarcie kraju na imigrantów. Poprawi ono strukturę demograficzną 

i wymusi otwartą na świat edukację. Nie jest też zagrożeniem dla rynku 

pracy, a jeśli już, to tylko tam, gdzie płace są najniższe. Z tej perspektywy 

pani kanclerz staje się eksponentem drugiego już – po zapowiedzianym 

w 2011 r. odejściu od energii atomowej – historycznego przełomu w po-

wojennych dziejach Niemiec« (pol 2016.11.20).

G r a n i c a  p o l s k o - n i e m i e c k a

Granice państwowe są z natury ambiwalentne. Ta niejednoznaczność 

jest wpisana w charakter granicy – granica jednocześnie oddziela i łączy. 

Dotyczy to również granicy między Niemcami i Polską. Dyskurs medialny 

na temat granicy polsko-niemieckiej interpretujemy jako wskaźnik sta-

nu relacji między tymi dwoma krajami. To, w jaki sposób granica ta jest 

ramowana w mediach, pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób niemiec-

kie i polskie media kreślą obraz danego kraju sąsiedniego i stosunków 
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Granica polsko-niemiecka Ramowanie granicy 
pomaga zrozumieć, 
jak niemieckie i polskie 
media przedstawiają 
obraz kraju sąsiedniego 
i stosunków polsko-
niemieckich. Granica 
polsko-niemiecka - jako 
element zarówno 
dzielący, 
jak i łączący oba 
kraje – jest dobrym 
wskaźnikiem stanu 
stosunków dwustronnych. 
Granica jest badana 
z różnych perspektyw 
analitycznych: 
z perspektywy 
państwa narodowego, 
z perspektywy 
przygranicznej oraz 
z perspektywy ponad-
narodowej, która skupia 
się na jej statusie jako 
zewnętrznej granicy Unii 
Europejskiej i strefy 
Schengen. 

Uznanie versus  
odrzucenie granicy  
na Odrze i Nysie   

Granica państw  

Region  
przygraniczny  

Drzwi do innego  
świata: (otwarta)  

granica jako  
zagrożenie    

Granica jako zasób 

Granice Europy 

Granice w Europie 

Granica  
zewnętrzna Unii 
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polsko-niemieckich94. Nie jest to więc analiza granicy między Niemcami 

a Polską, ale raczej pytanie o to, czy i w jakim stopniu granica ramuje 

obraz kraju sąsiedniego.

W niniejszym opracowaniu skupiamy się przede wszystkim na pytaniu, 

w jaki sposób granica jest ramowana po obu stronach Odry i Nysy, jakie 

różnice i podobieństwa można dostrzec między niemieckim i polskim 

spojrzeniem na granicę oraz jak to postrzeganie zmieniało się przez lata. 

Spojrzymy na granicę z różnych perspektyw analitycznych. Po pierwsze, 

z punktu widzenia państwa narodowego: jako na granicę między dwoma 

państwami – Niemcami i Polską. Po drugie, z perspektywy regionalnej, 

która obejmuje region przygraniczny (borderland) po obu stronach gra-

nicy. Po trzecie, z perspektywy ponadnarodowej, która koncentruje się 

na statusie granicy jako zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i strefy 

Schengen. Ta granica »przestrzeni bezpieczeństwa, wolności i sprawie-

dliwości« ma ogromne znaczenie dla obu państw jako członków Unii 

Europejskiej lub – w wypadku Polski – jako kandydata do członkostwa, 

ponieważ tutaj z jednej strony kompetencje wynikające z suwerenności 

państw narodowych są przynajmniej częściowo przekazywane instytu-

cjom Unii Europejskiej, a z drugiej strony na kontynencie europejskim 

ustanawia się w ten sposób nowe porządki włączania i wyłączania, które 

oczywiście krytycznie wpływają także na Niemcy i Polskę oraz na relacje 

między tymi krajami. Dlatego szczególnie interesowało nas ramowanie 

zewnętrznej granicy UE jako »granicy wędrującej«95 – do 2004 roku jako 

zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a do 2007/2008 roku jako granicy 

strefy Schengen między Niemcami a Polską, a następnie między Polską 

z jednej strony a Rosją, Białorusią i Ukrainą z drugiej96.

Spojrzenie na wymienioną wyżej ambiwalencję granicy jest z naszej 

perspektywy zagadnieniem centralnym, ponieważ pozwala nam ziden-

tyfikować strategie ramowania, które – świadomie lub nieświadomie – 

przedstawiają Niemcy i Polskę jako połączone lub oddzielone. Dobrym 

przykładem ambiwalencji granicy polsko-niemieckiej jest wspólny artykuł 

z 2000 roku, napisany przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych 

Joschkę Fischera i Bronisława Geremka. Opisują w nim oni granicę polsko-

-niemiecką jako jedną z najtrudniejszych granic XX wieku: »Jest to głębo-

94	 Łada,	Sendhardt	2021:	18.
95	 Marung:	2013.
96	 Opiłowska	2021:	208–226.
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ka granica językowa i mentalna, można też powiedzieć, iż wyznaniowa, 

a także – mimo polskich sukcesów gospodarczych ostatnich lat – granica 

ekonomiczna, wzdłuż której sąsiedzi są sąsiadami zaledwie od jednego 

pokolenia, nie znają się dostatecznie oraz żywią wobec siebie lęki i awer-

sje. Polacy obawiają się wykupu ziemi przez Niemców, Niemcy polskiej 

konkurencji na rynku pracy. Tymczasem ten właśnie polsko-niemiecki re-

gion graniczny może i powinien być miejscem współpracy, modernizacji 

i innowacyjności« (rz 2000.2.17).

W konsekwencji w naszej analizie medialnej badaliśmy, w jaki sposób 

granica jest ramowana jako element dzielący lub łączący Niemcy i Pol-

skę na poziomie krajowym, regionalnym i ponadnarodowym. Granica jest 

w komunikacji polsko-niemieckiej szczególnie wyrazistym przykładem 

tego, jak to, co wspólne (granica), jest różnie postrzegane. Na poziomie 

państw narodowych refleksje historyczne na temat granicy na Odrze 

i Nysie można znaleźć w całym badanym okresie w prasie zarówno nie-

mieckiej, jak i polskiej. Z polskiej perspektywy stosunek, zwłaszcza poli-

tyków, do uznania nowej polskiej zachodniej granicy jest równoznaczny 

z uznaniem legitymacji polskiej państwowości jako takiej, a tym samym 

ma fundamentalne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich. Z kolei 

perspektywa niemiecka lokuje uznanie granicy przede wszystkim w kon-

tekście historycznym, uwypuklając, że na przykład niechęć rządu Kohla 

do uznania granicy wynikała przede wszystkim z doraźnych względów 

taktycznych, które jednak nie pozwalają wyciągnąć żadnych wniosków 

na temat stosunku do polskiej państwowości.

W perspektywie regionalnej pogranicze jest ramowane na różne spo-

soby: jako zagrożenie i jako zasób. Z niemieckiej perspektywy granica jest 

przede wszystkim linią oddzielającą Niemcy od Polski, która odseparowu-

je bezpieczeństwo od przestępczości, bezpieczne miejsce pracy od nisko-

płatnej konkurencji, a język i kulturę niemiecką od polskiej. Polska jawi się 

tu jako ten inny, nieznany, a więc potencjalnie zagrażający. Z polskiej per-

spektywy granica jest ramowana jako linia podziału między bezpieczną 

Polską a prawicowymi radykałami i neonazistami, którzy stanowią zagroże-

nie po stronie niemieckiej, zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej 

w 2004 roku. Jako zasób granica była ramowana po 2004 roku przez stronę 

zarówno niemiecką, jak i polską. Dla wyludniających się regionów po nie-

mieckiej stronie granicy napływ polskich obywateli stanowi szansę na przy-

szłość, a Polacy korzystają przede wszystkim z niskich cen nieruchomości, 

co sprawia, że życie osoby przekraczającej granicę wydaje się atrakcyjne.
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Granica jako zewnętrzna granica Unii Europejskiej pojawia się w bada-

nym okresie wyłącznie w prasie niemieckiej. Przed przystąpieniem Polski 

do Unii Europejskiej lub do strefy Schengen koncentrowano się na py-

taniu, czy Polska będzie w stanie skutecznie chronić nową zewnętrzną 

granicę unijną, a więc czy Niemcy będą mogły polegać na Polsce jako part-

nerze po przesunięciu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na wschód. 

Z drugiej strony w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 roku niemieckie 

media w coraz większym stopniu przyjmowały polską perspektywę, choć 

od tego czasu sytuacja się odwróciła. Teraz to strona polska domaga się 

ścisłej kontroli zewnętrznych granic Unii Europejskiej w związku z rosną-

cą liczbą migrantów i obawia się przestępczości od strony Niemiec. W pra-

sie polskiej w badanym okresie ten aspekt granicy jest albo ukazywany 

z perspektywy regionu przygranicznego, albo dotyczy potencjalnego za-

grożenia zewnętrznego dla wschodnich granic Polski jako zewnętrznej 

granicy Unii Europejskiej, strefy Schengen i państw członkowskich NATO, 

ale bez odniesienia do kontekstu polsko-niemieckiego, dlatego teksty te 

nie są istotne dla niniejszego studium komunikacji polsko-niemieckiej.

G r a n i c a  p a ń s t w  n a r o d o w y c h

Na płaszczyźnie państw narodowych granica polsko-niemiecka pojawia 

się niemal wyłącznie jako granica na Odrze i Nysie, czyli jako nowa polska 

granica zachodnia, będąca wynikiem przesunięcia terytorium państwa 

polskiego na zachód po drugiej wojnie światowej. Porozumienie zawarte 

przez aliantów na konferencjach w Teheranie, Jałcie, a przede wszystkim 

w Poczdamie, oznaczało dla Niemiec i Polski utratę ich dawnych ziem 

wschodnich i przymusową migrację milionów osób z ich dawnych oj-

czyzn. Linia Odry i Nysy jako nowa granica polsko-niemiecka przez długi 

czas wzbudzała więc w Republice Federalnej Niemiec wiele kontrowersji, 

budząc po stronie polskiej wątpliwości co do trwałości nowej linii demar-

kacyjnej.

Chodzi tu przede wszystkim o uznanie nowej granicy polsko-niemiec-

kiej przez ówczesną Republikę Federalną Niemiec. W tym kontekście  

(nie)uznanie granicy na Odrze i Nysie odczytywane jest jako klucz 

do uznania suwerenności państwowej Polski jako całości, a więc także 

dla afirmatywnej lub niechętnej postawy wobec stosunków polsko-nie-

mieckich. Na przykład była przewodnicząca Związku Wypędzonych Erika 

Steinbach jest »[przedstawiana] jako jedna z około 25 posłów [do Bundes-
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tagu], którzy [w 1991 roku] głosowali przeciwko uznaniu granicy na Odrze 

i Nysie« (spiegel 2009.3.2 [zob. także: rz 2006.11.30])97. Z polskiego punktu 

widzenia, na przykład w opinii Adama Michnika, wizyta Willy’ego Brandta 

w Warszawie w 1970 roku kojarzy się nie tylko z ikonicznym ukłonem, 

ale także z uznaniem linii Odra–Nysa za nową zachodnią granicę Pol-

ski (spiegel 2016.10.8). W tamtym czasie było to »polityczną rewelacją« 

(pol 2000.3.11). Znaczenie uznania granicy na Odrze i Nysie przez przyszłe 

zjednoczone Niemcy podkreśla się również w historycznych wspomnie-

niach okresu przemian wokół annus mirabilis 1989, podobnie jak niezde-

cydowanie ówczesnego kanclerza federalnego Helmuta Kohla co do za-

jęcia wiążącego stanowiska w tej sprawie (spiegel 2019.9.25).

Stosunek niemieckich polityków do granicy na Odrze i Nysie jest po-

strzegany w polskich mediach jako papierek lakmusowy wskazujący 

na ich stosunek do Polski jako takiej. Z tej perspektywy kwestionowanie 

granicy jest zwykle utożsamiane z kwestionowaniem polskiej państwo-

wości i stosunków polsko-niemieckich. Oprócz byłego kanclerza Niemiec 

Willy’ego Brandta jako przykład podawany jest były sekretarz generalny 

CDU i minister obrony Volker Rühe, określany »autorem słynnej formuły 

o ‘mocy wiążącej‘ uznania granicy na Odrze i Nysie przez Willy’ego Brand-

ta również dla przyszłych zjednoczonych Niemiec, czym się przeciwstawił 

Kohlowi« (pol 2000.4.1). Oprócz Rühego również ówczesny minister spraw 

zagranicznych Hans-Dietrich Genscher opowiedział się za »nienaruszal-

nością granicy na Odrze i Nysie« (sieci 2016.6.27). Powraca także histo-

ria negatywnego stosunku Helmuta Kohla do uznania granicy na Odrze 

i Nysie w trakcie zjednoczenia Niemiec. Kohl uznał granicę polsko-nie-

miecką jakoby jedynie »pod naciskiem USA« (sieci 2016.6.27; zob. także: 

w 2009.10.4; w 2009.11.1). Wspomina się ponadto pochodzącego z Gdań-

ska pisarza Güntera Grassa, który jako jeden z pierwszych »zaczął się też 

publicznie domagać uznania przez Republikę Federalną granicy na Od-

rze i Nysie, za co przez Związek Wypędzonych został uznany za zdrajcę« 

(pol 2006.8.26). Podobnie w wywiadzie dla sieci ówczesny przewodniczący 

frakcji Alternatywy dla Niemiec w berlińskim parlamencie, Georg Pazder-

ski, został zapytany o stanowisko jego partii w sprawie granicy na Odrze 

i Nysie. Jego odpowiedź: »Granice są takie, jakie być powinny. Do dziś 

podziwiam Willy’ego Brandta za to, że zdecydował się na uznanie gra-

97	 Informacje	zawarte	w	artykule	pozostają	w	 tym	miejscu	nieprecyzyjne.	W	głosowaniu	nad	
polsko-niemieckim	traktatem	granicznym	17	października	1991	roku	osiemnastu	deputowanych	
	Bundestagu	opowiedziało	się	przeciwko	niemu,	a	dziesięciu	wstrzymało	się	od	głosu.
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nicy na Odrze i Nysie. Głosowałem zresztą na tego kanclerza, uważając, 

że musimy dojść do porozumienia z naszymi wschodnimi sąsiadami. Nie 

ma żadnej kwestii granic, absolutnie nie« (sieci 2019.1.14). Przyszły prezy-

dent federalny Richard von Weizsäcker podobno już wcześniej, »w 1972 r. 

walczył o ratyfikację traktatu z Polską, wbrew własnej CDU/CSU, która nie 

chciała uznać granicy na Odrze i Nysie« (rz 2000.4.14).

Nawet partie o znikomym znaczeniu dla polityki federalnej, jak Narodo-

wo-Demokratyczna Partia Niemiec (NPD), mogą w tym kontekście zyskać 

na znaczeniu, przynajmniej w polskich mediach, wyłącznie dzięki odrzuce-

niu granicy na Odrze i Nysie. Na przykład w artykule rzeczpospolitej zwró-

cono uwagę, że NPD otwarcie wzywa do »rewizji granicy na Odrze i Nysie« 

(rz 2006.11.13; zob. także: rz 2006.9.22]). W innym artykule ta sama gazeta do-

nosi: »Tino Mueller ze skrajnie prawicowej Narodowo-Demokratycznej Partii 

Niemiec (NPD) zakwestionował granicę polsko-niemiecką podczas wystąpie-

nia w parlamencie Meklemburgii-Pomorza Przedniego« (rz 2000.3.6).

Z tego punktu widzenia uznanie granicy wpisywane jest w szerszy kon-

tekst, w którym uznanie linii Odry i Nysy za nową granicę między Niem-

cami a Polską staje się podstawowym warunkiem zjednoczenia Niemiec 

i zjednoczenia kontynentu europejskiego w ramach integracji europejskiej. 

Na przykład polityka pisze, odnosząc się do niemieckiej socjaldemokracji: 

»Poprzez uznanie granicy na Odrze i Nysie – powtarzali socjaldemokraci 

– przyczyniliśmy się do upadku muru berlińskiego« (pol 2009.10.3). Para-

doksalnie, w tym ramowaniu uznanie granicy podkreśla jej jednoczący cha-

rakter, podczas gdy odrzucenie uznania granicy – jej separacyjny charakter.

W tych historycznych retrospektywach, mówiąc najprościej, ścierają 

się ze sobą perspektywa polska i niemiecka. Polska perspektywa postrze-

ga wahania Kohla przed uznaniem granicy na Odrze i Nysie jako ustęp-

stwo wobec niemieckich związków wypędzonych, co w ostatecznym 

rozrachunku jest równoznaczne z lekceważeniem Polski i jej problemów 

w polityce zagranicznej. Dla Polski uznanie granicy na Odrze i Nysie było 

więc zawsze kwestią egzystencjalną, o czym świadczą liczne odwołania 

historyczne w formie artykułów.

Na przykład opozycja solidarnościowa lat osiemdziesiątych w dużej 

mierze popierała zjednoczenie Niemiec – nie tylko ze względów strate-

gicznych – ale zawsze przy założeniu, że »granica na Odrze i Nysie Łu-

życkiej nie będzie kwestionowana przez Niemców« (faz 2000.9.12). Osta-

tecznie jednak po 1989 roku po polskiej stronie pojawiały się wątpliwości 

co do wiarygodności obietnic dotyczących uznania granicy. »Chodziło 
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o to, by Polska nie musiała negocjować z suwerenem niemieckim zachod-

niej granicy Polski po zjednoczeniu Niemiec« (faz 2000.9.12).

Z niemieckiej perspektywy podkreśla się to, że w latach 1989–1990 gra-

nica była już od dawna uznawana politycznie, choć nie na mocy prawa 

międzynarodowego, a Helmut Kohl zwlekał tak długo, ponieważ, jego zda-

niem, tylko zjednoczone i suwerenne Niemcy mogły ostatecznie uznać 

tę granicę. W wywiadzie dla süddeutsche zeitung Horst Teltschik, były 

doradca polityczny Helmuta Kohla, komentuje: »Granica na Odrze i Nysie 

została pośrednio uznana już w Układzie Warszawskim i w Akcie końco-

wym konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie, a Helmut Kohl 

nigdy tego nie kwestionował. W tamtym czasie wyjaśniliśmy tylko jed-

ną rzecz: oficjalne uznanie może być udzielone tylko przez zjednoczone 

Niemcy« (sz 2009.11.9).

Z perspektywy niemieckiej uznanie granicy na Odrze i Nysie jest ściśle 

związane z nazwiskiem Willy’ego Brandta, który podejmując ten krok, 

zerwał z tradycją niemieckiej polityki zagranicznej, sięgającą Gustava 

Stresemanna (zeit 2000.2.3).

W 2009 roku faz poświęcił cały artykuł zagadnieniu, dlaczego 

w 1991 roku osiemnastu posłów do Bundestagu głosowało przeciwko pol-

sko-niemieckiemu traktatowi granicznemu, a tym samym przeciwko uzna-

niu linii Odry i Nysy jako granicy między Polską a Niemcami (faz 2009.12.9). 

Tutaj przede wszystkim raz jeszcze zostają wyjaśnione motywy tych par-

lamentarzystów, którzy byli przeciwni uznaniu granicy na Odrze i Nysie. 

Pokazuje to również drugą stronę medalu: o ile z polskiej perspektywy 

w tej kwestii chodzi przede wszystkim o uznanie integralności terytorial-

nej, a tym samym suwerenności państwa polskiego, o tyle z punktu widze-

nia przeciwników uznanie granicy wiąże się z ostateczną utratą dawnych 

niemieckich ziem wschodnich. Z polskiego punktu widzenia pojawia się 

również pytanie, dlaczego utrata przez Polskę ziem wschodnich miałaby 

być mniej istotna niż utrata ziem wschodnich przez Niemcy.

W artykule, w którym oskarża się Niemcy o rewizjonizm historycz-

ny i odwracanie roli sprawców i ofiar, autor argumentuje, że w debacie 

na temat rewizji granicy na Odrze i Nysie Niemcy dysponują ważkim 

argumentem, »bo niby dlaczego sprawca wypędzeń, czyli zbrodni prze-

ciw ludzkości, miałby mieć prawo do dawnych niemieckich terytoriów« 

( sieci 2014.5.19). Pytanie, czy Polska powinna domagać się od Niemiec re-

paracji za szkody wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej, pada 

również w wywiadzie z posłem Prawa i Sprawiedliwości Arkadiuszem Mu-
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larczykiem, jedną z sił napędowych debaty o reparacjach – chodzi o to, 

czy nie doprowadzi to do ożywienia debaty o legalności granicy na Odrze 

i Nysie (sieci 2019.5.13).

R e g i o n  p r z y g r a n i c z n y

Bezpośrednio w regionie przygranicznym kwestia granicy wygląda zu-

pełnie inaczej. W tym wypadku tematy, które w innych okolicznościach 

byłyby poruszane w działach lokalnych gazet, nabierają wagi i znaczenia 

ogólnokrajowego ze względu na bliskość granicy. W tym kontekście lokal-

ne stosunki transgraniczne zawsze oznaczają stosunki między Niemcami 

a Polską jako całością.

W 2014 roku tygodnik polityka prezentuje cykl Po kraju ze Szczerkiem, 

w którym polski pisarz Ziemowit Szczerek bada pogranicze polsko-nie-

mieckie (pol 2014.7.1; pol 2014.8.11). Ponieważ jednak artykuły te mają 

raczej charakter literacki niż sprawozdawczo-informacyjny, nie uwzględ-

niliśmy ich w naszej analizie.

D r z w i  d o  i n n e g o  ś w i a t a :  ( o t w a r t a )  g r a n i c a  j a k o  z a g r o ż e n i e

Ramowanie (otwartej) granicy polsko-niemieckiej jako zagrożenia odby-

wa się w różnych ujęciach tematycznych. Jednym z nich jest przestęp-

czość przygraniczna. Szczególnie na początku XXI wieku, przed przystą-

pieniem Polski do Unii Europejskiej, jest to ważne zagadnienie. W artykule 

faz ówczesny szef Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej w Berlinie po-

wiedział: »Berlin jest pierwszą jasną, świecącą gwiazdą z punktu widzenia 

Europy Wschodniej« (faz 2000.5.5). Chodzi tu o problemy w komunikacji 

transgranicznej między policją niemiecką i polską, ale także o inicjatywy 

mające na celu poprawę tej współpracy, na przykład przez nowe »Cen-

tralne Biuro Śledcze« w Polsce (faz 2000.5.5). Oba kraje są tu ujęte w ramy 

znanego stereotypu bogatych Niemiec i biednej lub przestępczej Polski, 

przy czym polsko-niemiecka współpraca transgraniczna jest podkreślana 

zwłaszcza w dziedzinie zwalczania przestępczości. To powolne odchodze-

nie od tradycyjnych stereotypów i coraz częstsze ujmowanie przestęp-

czości granicznej w kontekście polsko-niemieckim można znaleźć także 

w artykule z 2006 roku. Przestępczość graniczna nie jest tu już postrze-

gana jako problem wyłącznie polski, ale jako problem polsko-niemiecki, 

który w równym stopniu dotyczy społeczeństw w Niemczech i w Polsce. 
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W tekście »Niemieccy paserzy i polscy złodzieje zamieniają Dolny Śląsk 

w kulturalną pustynię: rabowane są kościoły i zamki, by zaspokoić po-

trzeby niemieckich miłośników antyków« (spiegel 2006.8.7) granica staje 

się zarówno zagrożeniem dla nieposzlakowanego obywatela, jak i okazją 

dla przestępczości zorganizowanej. Kradzież dzieł sztuki na dużą skalę 

stała się możliwa dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

w 2004 roku, ponieważ od tego czasu »kontrole na granicach przepro-

wadzane są pobieżnie lub wcale« (spiegel 2006.8.7). »Kradzione towary 

są zazwyczaj przemycane przez granicę z Niemcami ciężarówkami, ukryte 

pod warzywami lub gruzem budowlanym. Ryzyko jest niskie, rutynowe 

kontrole już nie są prowadzone. I nawet jeśli polscy lub niemieccy celnicy 

otrzymają wskazówki z miejsca zdarzenia, paserzy mają wysokie szanse 

na przedostanie się przez liczącą 456 kilometrów granicę polsko-niemiec-

ką. Ciężarówka z cennymi epitafiami i figurkami dotarła niedawno bez 

problemów na Zachód, choć polscy urzędnicy czekali na gorący ładunek 

– tyle że na niewłaściwym przejściu granicznym« (spiegel 2006.8.7). Nie-

bezpieczeństwo przestępczości zorganizowanej nie zagraża tu już przede 

wszystkim z zewnątrz, to jest z zagranicy. Przestępczość zorganizowana 

już w tym kontekście stała się raczej transnarodowa, polsko-niemiecka. 

Urzędnicy ścigający przestępstwa celne po obu stronach granicy na Odrze 

i Nysie współpracują teraz, walcząc z przestępczością. Podobnie obywate-

le i obywatelki Niemiec i Polski są w równym stopniu zagrożeni przestęp-

czością graniczną. Zastosowane tu ramy podkreślają więc pod każdym 

względem polsko-niemiecki charakter zjawiska przestępczości granicznej.

Ramowanie granicy jako zagrożenia odbywa się także w kontekście 

obaw przed konkurencją ze strony polskich pracowników. W perspekty-

wie rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód w 2004 roku istnieje obawa 

przed przyszłą polską konkurencją w Brandenburgii w »rzemiośle i han-

dlu« (faz 2000.10.19). Także historia obciąża stosunki wzdłuż granicy pol-

sko-brandenburskiej. Podczas drugiej wojny światowej wielu mieszkań-

ców Brandenburgii zostało wypędzonych ze swoich domów na wschód 

od linii Odry i Nysy. Po stronie polskiej również wiele osób zostało przymu-

sowo przesiedlonych. »Dla Niemców Polska jest daleko, nawet jeśli stoją 

na zachodnim brzegu Odry. Dla Polaków jednak Niemcy zawsze były sąsia-

dem, na którego patrzyli z fascynacją, ale i z obawą« (faz 2000.10.19). Mimo 

że politycy rozwinęli szeroką współpracę transgraniczną, mieszkańcy re-

gionu przygranicznego często nadal zachowują wobec siebie powściągli-

wy i zdystansowany stosunek. Ówczesny premier Brandenburgii wyznaje: 
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»polityka dochodzi do granic swoich możliwości« (faz 2000.10.19). Gazeta 

podsumowuje: »Ludzie po obu stronach Odry i Nysy muszą pokonywać 

bariery językowe, stereotypy i uprzedzenia« (faz 2000.10.19).

Ale granica polsko-niemiecka może również wyznaczać linię podziału 

między dwoma światami. Na przykład w reportażu zamieszczonym w die 

zeit w 2016 roku, który relacjonuje swoistą wycieczkę samochodową 

z Berlina do pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. W tym wypadku 

należy zawsze upewnić się, czy na pewno mamy do czynienia z tekstem 

z 2016 roku. Obraz Polski, jaki się tu rysuje, wydaje się bowiem pochodzić 

raczej z okresu transformacji lat dziewięćdziesiątych. Granica polsko-nie-

miecka wyznacza nie tylko podział między dwoma państwami, ale także 

między ateizmem a katolicyzmem, między »całkowicie zdechrystianizo-

waną Brandenburgią« a »krajem, który jest tak katolicki, że ludzie wydają 

mnóstwo pieniędzy na gigantycznego Jezusa« (zeit 2016.5.4). Granica jest 

»niemal widoczna [...], tak rażące są ciągle jeszcze różnice między Polską 

a Niemcami« (zeit 2016.5.4). W Polsce wszystko jest zupełnie inne, tutaj 

jest nawet »podejrzana polska cola« (zeit 2016.5.4). Polska jest rysowana 

przez autorkę jako kraj postkomunistyczny, w którym ludzie nie przywią-

zują wagi do pozwolenia na budowę pomnika i kosztów budowy. W zasa-

dzie przykład ten to ramowanie Polski w »klasycznych« stereotypach i kli-

szach, a kraj jest przedstawiany głównie jako katolicki i skorumpowany.

Granica jako zagrożenie, o którym mowa w poprzednich przykładach, 

jest przede wszystkim zjawiskiem »niemieckim«, które w zasadzie nie wy-

stępuje w badanych polskich mediach. Z polskiej perspektywy na granicy 

pojawia się jednak zagrożenie zupełnie innego rodzaju: niemieccy prawi-

cowi radykałowie i naziści.

Nie wszyscy bowiem w obszarze przygranicznym patrzą życzliwym 

okiem na nowych polskich mieszkańców. W regionach dotkniętych bezro-

bociem i emigracją pojawiają się obawy, że polscy przybysze mogą nawet 

konkurować z nielicznymi miejscami pracy dostępnymi dla zasiedziałych 

mieszkańców (rz 2006.9.18). »Strach przed przyszłością wykorzystują 

neonaziści z NPD i DVU, którzy zdołali ulokować swych reprezentantów 

we wszystkich landach graniczących z Polską: Saksonii, Brandenburgii, 

a ostatnio Meklemburgii-Przedpomorza” (w 2006.12.15). Nawet jeśli bur-

mistrz małego niemieckiego miasteczka w regionie przygranicznym jest 

zdania, że »siła NPD w Polsce jest znacznie przeceniona« (pol 2009.2.21), 

to te siły polityczne w regionie przygranicznym odgrywają istotną rolę 

w polskiej sprawozdawczości. Plakaty z hasłami typu »Touristen willkom-
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men. Asylanten raus« (Witamy turystów. Azylanci precz) są charaktery-

styczne dla pogranicza polsko-niemieckiego (rz 2006.9.18). Artykuł o wi-

zycie kanclerz Angeli Merkel w Görlitz pokazuje, że niemiecka polityka 

nie pozostaje bezczynna. »‘To często popychało Niemcy ku nieszczęściu’ 

– mówiła wczoraj Angela Merkel w Görlitz, gdzie niemieccy nacjonaliści 

wywiesili wcześniej plakaty wzywające do ‘zatrzymania inwazji Pola-

ków’« (rz 2009.6.4). W dodatku dwaj kandydaci Alternatywy dla Niemiec 

z Görlitz, którzy mówią po polsku, są cytowani, gdy zapewniają polskich 

czytelników i czytelniczki, że »partia nie ma złych intencji, a jej program 

i działania nie są wymierzone w Polaków« (gw 2019.6.1).

G r a n i c a  j a k o  z a s ó b

Zwłaszcza w regionie przygranicznym granica jest również, jak się oka-

zuje, zasobem, z którego w idealnych warunkach czerpią obie strony. 

Region między polskim miastem Szczecin a niemiecką gminą Löcknitz 

w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest wykorzystywany jako przy-

kład w wielu artykułach zarówno w niemieckich, jak i w polskich gaze-

tach i czasopismach. Nowi polscy mieszkańcy Löcknitz są opisywani 

jako ludzie silni ekonomicznie, przedsiębiorczy i chętni do pracy, którzy 

co prawda otrzymują świadczenia państwowe, takie jak zasiłek na dzie-

ci, ale jednocześnie dają szansę na lepszą przyszłość regionowi, który 

cierpi z powodu bezrobocia i emigracji. Z kolei Polakom Löcknitz oferuje 

stosunkowo niskie koszty życia, a także bliskość dynamicznie rozwijają-

cego się Szczecina, który jest głównym czynnikiem gospodarczym w re-

gionie przygranicznym. »Mieszkań jest za mało i czasem są one droższe 

niż po stronie niemieckiej, ale siła nabywcza zbliża się do tej w Niem-

czech« (zeit 2006.7.20). Ponadto polscy przyjezdni mogą liczyć na wspar-

cie ze strony lokalnych burmistrzów, którzy aktywnie rekrutują polskich 

przybyszów (zeit 2006.7.20). W tym kontekście granica jawi się więc jako 

wyznacznik sytuacji, w której obie strony zyskują. Jednocześnie poja-

wiają się tu również stereotypy i wyobrażenia o dokładnych Niemcach 

i kreatywnych, improwizujących Polakach. Podobny reportażowy arty-

kuł poświęcony jest Menkinowi w Brandenburgii, który także stał się no-

wym domem dla polskich imigrantów. Granica oddziela i łączy nie tylko 

Niemcy i Polskę, ale także wiejski region przygraniczny Brandenburgii, 

»niemiecką prowincję« (sz 2019.1.29), i polski Szczecin, »oddalony o 30 ki-

lometrów, ale będący innym światem« (sz 2019.1.29). Polacy dojeżdżają 
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do pracy za granicę – taka forma egzystencji jest możliwa dzięki członko-

stwu obu państw w Unii Europejskiej. »Zaletą jest to, że są tu niezwykle 

tanie nieruchomości, niemiecki zasiłek na dzieci, niemieckie uprawnienia 

emerytalne, niemieckie szkoły – a polska metropolia, w której Gątkiewi-

czowie [bohaterowie artykułu] się urodzili i wychowali, jest bardzo bli-

sko« (sz 2019.1.29). Region przygraniczny jawi się tu jako przestrzeń, która 

zrosła się ze sobą, nikogo już nie zatrzymują graniczne zabezpieczenia, 

celnicy i niemieccy pogranicznicy na ogół znają już osoby dojeżdżające 

do granicy. A burmistrz Löcknitz mówi: »Löcknitz i okolice znów stały 

się przedmieściami Szczecina [...]. Prawie jak dawniej, gdy Szczecin był 

miastem niemieckim [...]« (sz 2019.1.29). Szef szczecińskiego samorządu 

województwa zachodniopomorskiego nazywa Löcknitz »tajną stolicą 

współpracy polsko-niemieckiej« (sz 2019.1.29). Jednocześnie nie można 

nie wspomnieć o konfliktach, zwłaszcza na poziomie lokalnym, takich jak 

stosunkowo silna obecność polityczna AfD i NPD, które niekiedy zwracają 

na siebie uwagę antypolskimi hasłami. Granica wyznacza również różnice 

w zakresie »odbioru telefonii komórkowej: E lub brak sygnału w Niem-

czech, LTE i Internet bezprzewodowy w Polsce« (sz 2019.1.29).

O nowych relacjach w regionie przygranicznym mówi się także w Pol-

sce. Pogranicze polsko-niemieckie jest tu ramowane jako »laboratorium 

Europy jutra« (w 2006.12.15). »Jednocząca się Europa nie jest tu pustym 

określeniem, gdyż na tym terenie rzeczywiście dochodzi do syntezy 

dwóch narodów« (w 2006.12.15), »Te rejony to od lat przykład, jak antyunij-

ne i antyniemieckie demony mają się do rzeczywistości« (gw 2019.5.17). 

Przy okazji obalane są także tradycyjne stereotypy. Polskie czasopismo 

wprost cytuje niemiecki tygodnik die zeit, komentując sytuację w regio-

nie przygranicznym: »Świat do góry nogami – bogaci Polacy, biedni Niem-

cy« (w 2006.12.15). Niemieccy politycy lokalni są cytowani następującymi 

słowami: »Polacy to dla nas ostatnia nadzieja. Oni mają więcej grosza, 

niż się wydaje« (w 2006.12.15). Nie dziwi więc fakt, że Niemcy z regionu 

przygranicznego przyjeżdżają do Polski jako »gastarbeiterzy«, w końcu 

»dla nich perspektywy są po drugiej strony granicy« (w 2006.12.15). Z punk-

tu widzenia Polaków sytuacja w strefie przygranicznej przedstawia się 

następująco: »przyjeżdżamy z pieniędzmi, kupujemy domy, otwieramy 

sklepy, restauracje, hotele, inwestujemy w różnorakie przedsięwzięcia 

i dajemy bezrobotnym Ossis (Niemcy wschodni) pracę« (w 2009.9.6). »Przy-

jeżdżają ‘wypasionymi’ samochodami i mają grube portfele. Bogaci są za-

wsze ‘herzlich willkommen’ – śmieje się radny Peter Höppner z Mesche-
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rin« (w 2009.9.6). Jednak także w polskich sprawozdaniach kultywowane 

są utrwalone stereotypy, a Niemcy i Polska są ramowane zgodnie z nimi. 

Na przykład polscy przybysze ze Szczecina, którzy właśnie zamierzają spa-

lić swoje śmieci w ogrodzie, konfrontują się z niemieckim zamiłowaniem 

do regulacji i ze zdumieniem patrzą na hojne niemieckie zasiłki socjalne, 

dzięki którym ich bezrobotnych niemieckich sąsiadów stać na dwa sa-

mochody (w 2006.12.15).

Podobnie jest z artykułem o Frankfurcie nad Odrą – miastem dotknię-

tym bezrobociem i emigracją, a tu ujętym w ramy »bramy na Wschód« 

(faz 2014.11.8). Tutaj powszechny stereotyp bogatych Niemiec i biednego 

polskiego sąsiada czasem ulega odwróceniu. Frankfurt nad Odrą korzysta 

z granicy jako zasobu, bezpośrednio sąsiadując ze Słubicami po polskiej 

stronie. »Jako miasto przygraniczne skorzystaliśmy na polskim wzroście 

gospodarczym« (faz 2014.11.8) – wyznaje prezes Izby Przemysłowo-Hand-

lowej Wschodniej Brandenburgii. Przystąpienie Polski do Unii Europej-

skiej i strefy Schengen również zbliżyło do siebie oba przygraniczne mia-

sta, co można zaobserwować na przykład w »Centrum Współpracy między 

Frankfurtem a Słubicami« (faz 2014.11.8). Nowy typ polskiego osadnika 

(»Polak-osadnik«) po niemieckiej stronie granicy »zaburza przeciętnemu 

Niemcowi stereotypowy obraz wschodniego sąsiada« (pol 2009.2.21).

Granica jako zasób pojawia się także, zwłaszcza na początku XXI wieku, 

w innym kontekście: korupcji. Na przykład zmiany w prawie po stronie 

polskiej spowodowały powstanie nowych »uprawnień dyskrecjonal-

nych« polskich służb celnych, co doprowadziło do »wzrostu korupcji« 

(faz 2000.5.11). Ale także w tym kontekście stereotypy są obalane. Jak 

pisze wprost: »W Niemczech ludzie wciąż są przekonani o swojej wyjąt-

kowej uczciwości. Jeszcze kilka lat temu niemiecki tygodnik der spiegel 

w reportażu o skorumpowanych celnikach z polsko-niemieckiej granicy 

podkreślał, że niemieccy funkcjonariusze zaczęli brać łapówki dopiero 

wtedy, kiedy napatrzyli się, jak bezkarnie biorą pieniądze ich polscy odpo-

wiednicy (w domyśle: gdyby nie Polacy, Niemcy nigdy nie wpadliby na ten 

pomysł)« (w 2006.12.15).

G r a n i c e  z e w n ę t r z n e  U n i i  E u r o p e j s k i e j :  g r a n i c e  E u r o p y ,  g r a n i c e  w   E u r o p i e

Wybór zewnętrznej granicy Unii Europejskiej do analizy ramowania Pol-

ski, Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w kontekście komunikacji 

polsko-niemieckiej wymaga wyjaśnienia. Do czasu przystąpienia Polski 
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do Unii Europejskiej w 2004 roku lub do układu z Schengen w latach 

 2007–2008 granica polsko-niemiecka stanowiła jednocześnie zewnętrz-

ną granicę Unii Europejskiej lub strefy Schengen. Jednak nawet w okresie 

późniejszym, gdy zewnętrzna granica unijna przesunęła się na granice 

Polski z Rosją, Białorusią i Ukrainą, zewnętrzna granica Unii Europej-

skiej pozostaje istotna dla ramowania w kontekście granicy polsko-nie-

mieckiej. Świadczy o tym chociażby spojrzenie na ostatnie wydarzenia 

na granicy Polski z Białorusią w 2021–2022 roku. Uchodźcy nielegalnie 

przekraczający granicę z Białorusi do Polski i dalej do Niemiec pokazują, 

że zewnętrzna granica Unii Europejskiej jest również kwestią dwustron-

ną, polsko-niemiecką. W analizowanych tu artykułach godne uwagi jest 

to, że tylko w prasie niemieckiej Polska lub stosunki Niemiec z Polską 

są ramowane w kontekście zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Przeanalizowane artykuły prasowe świadczą również o zmianie zna-

czenia, jakie w ciągu ostatnich lat miała zewnętrzna granica Unii Europej-

skiej w percepcji Europejczyków z Zachodu. Podczas gdy przed 1989 ro-

kiem »roztaczano wizję Europy bez granic« (zeit 2000.11.9), to po upadku 

żelaznej kurtyny wiele państw członkowskich Unii Europejskiej postąpiło 

odwrotnie i »zaostrzyło przepisy azylowe, ponownie zażądało wiz wjazdo-

wych od obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, skoordynowało środki 

obronne i zaczęło ze swojej strony kontrolować granice, które przez dzie-

sięciolecia były zamknięte z drugiej strony« (zeit 2000.11.9). Szczególnie 

przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej artykuły dotyczą tego, 

czy przystąpienie Polski do Wspólnoty i związane z tym otwarcie granicy 

polsko-niemieckiej doprowadzi do wzrostu migracji do Niemiec. Podczas 

gdy niemieccy związkowcy obawiają się takiego scenariusza, w oczach 

pracodawców przystąpienie Polski do Unii Europejskiej leży »w interesie 

niemieckiej gospodarki« (sz 2000.5.24).

W logice integracji europejskiej otwarciu granic wewnątrz Wspólnoty 

zawsze towarzyszy zamknięcie granic zewnętrznych Unii Europejskiej 

lub strefy Schengen. Postrzeganie Polski jako zagrożenia wynikającego 

ze zbliżającego się przekształcenia granicy polsko-niemieckiej z granicy 

zewnętrznej w granicę wewnętrzną Unii Europejskiej łączy się z koncep-

cją zagrożenia – być może nawet większego – zza wschodnich granic 

Polski, gdyby kraj ten nie był w stanie odpowiednio chronić przyszłych 

zewnętrznych granic Unii Europejskiej. »Jedną z  kwestii związanych 

z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, która budzi obawy, zwłasz-

cza w Niemczech, jest bezpieczeństwo wschodnich granic Polski. ‘Wypeł-
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nimy warunki traktatu z Schengen’ – mówi Samecki, chwaląc pomoc Unii 

Europejskiej, jaką Polska od pewnego czasu otrzymuje w celu zabezpie-

czenia swojej wschodniej granicy. Dodaje jednak: ‘Ale chcemy je zrealizo-

wać jak najpóźniej. Nie należy odcinać połączeń między Ukrainą a Polską. 

Granica nie powinna być nieprzenikniona, nie powinna być blokadą, ale 

rozsądnym narzędziem kontroli’« (faz 2000.6.14).

Ten »strach przed nowym murem we wschodniej Polsce« (faz 2000.7.5) 

jest oczywiście diametralnie różny od niemieckich wyobrażeń o bezpie-

czeństwie. Również ówczesny komisarz Unii Europejskiej do spraw roz-

szerzenia, Günter Verheugen, jednoznacznie stwierdza, że zniesienie gra-

nic wewnętrznych można uzyskać tylko w zamian za skuteczną ochronę 

granic zewnętrznych Polski (faz 2000.10.20). Podobnie w innym artykule 

w faz czytamy: »Ogólnie rzecz biorąc, nie tylko w Polsce pojawiają się 

wątpliwości co do skutecznego stosowania i egzekwowania przepisów 

Unii Europejskiej. Ustawy są uchwalane szybko, ale czy się ich potem 

przestrzega, to już inna sprawa. W obliczu powszechnych obaw przed 

niekontrolowaną imigracją i zorganizowaną przestępczością Komisja 

ostrzega, że więcej uwagi należy poświęcić także zabezpieczeniu przy-

szłych granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Nie ma żadnej gwarancji, 

że kontrole będą przeprowadzane zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Wspól-

noty – zwraca uwagę wszystkim kandydatom« (faz 2000.11.9).

Obawy te podsyca nie tylko stwierdzenie, że nieprzepuszczalna przy-

szła zewnętrzna granica Unii Europejskiej między Polską a jej wschod-

nimi sąsiadami nie leży w interesie Polski: »Od kilku lat Unia Europejska 

próbuje również zmusić kraje kandydujące do członkostwa, takie jak Pol-

ska, do drastycznego ograniczenia swobody podróżowania ich wschod-

nich sąsiadów. W wypadku Ukraińców Polska opiera się wprowadzeniu 

obowiązku wizowego, ale po przystąpieniu do Unii Europejskiej praw-

dopodobnie nie będzie w stanie zapobiec temu, by ‘kurtyna belgijska’ 

odgrodziła jej wschodnich sąsiadów tak szczelnie, jak żelazna kurtyna od-

gradzała blok wschodni« (sz 2000.12.2). Podobną opinię wyraził ówczesny 

prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, ostrzegając, że »nad Bugiem 

opada ‘aksamitna kurtyna’, a Ukraińcy, którzy w końcu wybrali niepod-

ległość, będą mogli kupować bilety tylko w jednym kierunku – do Rosji« 

(faz 2000.11.30). Jest to celowe ostrzeżenie przed powrotem zimnej wojny 

i Europy podzielonej żelazną kurtyną na Wschód i Zachód. Nowa granica 

zewnętrzna Unii Europejskiej, o ile Europejczycy zachodni przeforsują 

swoje sztywne koncepcje jej zabezpieczenia, jest zatem postrzegana jako 
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powrót do stanu, którego przezwyciężenie stanowi jeden z głównych ce-

lów integracji europejskiej. Dlatego nieprzepuszczalna granica zewnętrz-

na Unii Europejskiej w Europie Wschodniej nie może leżeć w interesie 

zachodnich Europejczyków.

Polska jest tu ramowana jako część groźnego Wschodu, który poten-

cjalnie zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu europejskiego Zachodu 

(sz 2000.12.2). Zgodnie z tym granica zewnętrzna jest traktowana jako coś, 

co zabezpiecza wnętrze. »Komisja i państwa członkowskie oczekują wy-

miernych rezultatów, przede wszystkim zabezpieczenia przyszłej wschod-

niej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią« (faz 2000.5.15). Takie 

ramowanie granicy zasłania inne możliwości, na przykład postrzeganie 

granicy jako elementu łączącego członków Unii Europejskiej i bezpośred-

nio kraje trzecie, co nastąpi później, na przykład w ramach Europejskiej 

Polityki Sąsiedztwa.

W tym kontekście warto wspomnieć o wspólnym francusko-niemiec-

ko-polskim apelu profesora Ludgera Kühnhardta, dyrektora Centrum 

Studiów nad Integracją Europejską w Bonn, profesora Henri Ménudiera, 

profesora paryskiej Sorbony, oraz ambasadora (w stanie spoczynku) Ja-

nusza Reitera, dyrektora Centrum Stosunków Międzynarodowych w War-

szawie. Trzej autorzy stwierdzają: »Członkostwo Polski i innych krajów 

kandydujących do Unii Europejskiej doprowadzi do konsekwentnego 

rozwoju wspólnej polityki w zakresie ochrony granic zewnętrznych Unii 

Europejskiej. W tym kontekście przyszłe wschodnie granice zewnętrz-

ne Unii Eurpejskiej nie mogą stać się nowymi murami dla znajdujących 

się za nimi regionów. Byłby to jeden z konstruktywnych i pożądanych 

wkładów ‘Trójkąta Weimarskiego’, gdyby Polska stała się motorem nowej 

i ukierunkowanej na przyszłość ‘polityki wschodniej’ wobec Rosji, Ukrainy 

i Białorusi i mogła zaangażować zarówno Niemcy, jak i Francję w rozwój 

wspólnego, nowego myślenia o polityce wschodniej« (faz 2000.8.29).

W tym wypadku granica zewnętrzna Unii Europejskiej, która zwykle 

jest ramowana jako element dzielący, jest przedstawiona jako element 

łączący politykę niemiecko-francusko-polską we wspólnej Europie.

Po przystąpieniu Polski do układu z Schengen Niemcy i Polska mają kolej-

ną wspólną granicę – zewnętrzną granicę strefy Schengen. Nawet jeśli nie 

przebiega ona między dwoma krajami, jest to wspólna granica, której kon-

trola nie dotyczy tylko konkretnego państwa, ale zawsze dotyczy całej wspól-

noty europejskiej. Pod tym względem granice zewnętrzne i wewnętrzne Unii 

Europejskiej pozostają w ścisłym wzajemnym związku. W końcu jest to jedna 
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z głównych idei integracji europejskiej: »Schengen znosi granice państwowe 

dla rynku i ludzi, ale w zamian za to chroni się mocniej zewnętrzne granice 

Unii Europejskiej. Europa rozkwita jako coraz bardziej elegancki obszar do-

brobytu, bezpieczeństwa i sprawiedliwości« (zeit 2016.1.7). Kryzys uchodźczy 

z 2015 roku ujawnił jednak drugą stronę tej idei: utrzymywanie otwartych 

granic zewnętrznych prowadziło, w domyśle, do »ponownego zamknięcia 

barier wewnętrznych na zasadzie domina« (zeit 2016.1.7).

Zgodnie z tym także pogląd Polski na zewnętrzne granice Unii Europej-

skiej w następstwie kryzysu uchodźczego w 2015 roku jest zupełnie inny 

niż w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

w 2004 roku. Dobrze to ilustruje wypowiedź ówczesnego ministra spraw za-

granicznych Polski Witolda Waszczykowskiego. Według niego »dla przyszło-

ści integracji europejskiej [...] kluczowe znaczenie ma to, czy Unia Europej-

ska zdoła opanować kryzys uchodźczy«. Dla Polski priorytetem jest ochrona 

strefy Schengen, która jest »filarem Unii Europejskiej«, a kluczem do tego 

jest »wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych« (faz 2016.4.3). 

W innym miejscu Waszczykowski stwierdza: »Poczucie bezpieczeństwa 

obywatela Francji, Belgii czy Niemiec nie może różnić się od poczucia bez-

pieczeństwa Estończyka, Łotysza czy Polaka mieszkającego w państwie 

członkowskim z zewnętrzną granicą Unii Europejskiej« (faz 2016.4.4).

W y p ę d z e n i e  w  k o m u n i k a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i e j

Kwestia wypędzonych – Niemców, którzy w czasie drugiej wojny świato-

wej zostali wypędzeni z dawnych niemieckich ziem wschodnich, obecnie 

należących do Polski – od dawna stanowi centralny punkt odniesienia 

w stosunkach polsko-niemieckich. Przez ramowanie stosunków polsko-

-niemieckich w powiązaniu z debatą o wypędzeniach relacje te są umiesz-

czane w kontekście, w którym szybko nabierają podstawowego znacze-

nia. Legitymacja nowej zachodniej granicy Polski, suwerenność państwa 

polskiego, roszczenia restytucyjne i łamanie praw człowieka to tylko kilka 

przykładów. Jak ujął to die zeit w 2009 roku: »Stosunki polsko-niemieckie 

nie są więc czymś oczywistym. Jak pokazuje tematyka wypędzeń, konflik-

ty z przeszłości zawsze tlą się w tle« (zeit 2009.8.27).

Rama tematyczna wypędzenia łączy Niemcy i Polskę, a tym samym odnosi 

się – podobnie jak rama granica – do stosunków między tymi dwoma krajami. 

Przywołanie ramy wypędzenia zawęża tematycznie perspektywę stosunków 

polsko-niemieckich, a relacje te rysują się w dwóch różnych wersjach wystę-
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Wypędzenie w komunikacji 
polsko-niemieckiej 

Rama tematyczna
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dwoma krajami. 
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przeszłością. 
Tutaj Niemcy (reprezen-
towane przez związki 
wypędzonych) i Polska 
są wiecznymi antagoni-
stami. 
W drugiej wersji relacje 
polsko-niemieckie są 
ramowane jako 
(potencjalne) partner-
stwo, które budowane 
jest dzięki kwestii 
wypędzonych. W tej 
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poprzez wzajemne 
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pujących równolegle i niekiedy wzajemnie się przenikają. W pierwszej wersji 

stosunki polsko-niemieckie ujmowane są jako odwieczny antagonizm, jako 

walka o suwerenność wykładni w odniesieniu do przeszłości. Tutaj Niemcy 

(reprezentowane przez związki wypędzonych) i Polska stają się nieprzejed-

nane i nastawione do siebie antagonistycznie. W tej ramie przeszłość jawi 

się jako centralny punkt orientacyjny dla dzisiejszych stosunków polsko-

-niemieckich. Przejaskrawiając, można powiedzieć, że w tej ramie ciągle 

rozgrywane są stare bitwy. Obie strony domagają się przy tym uznania ich 

za ofiary, strona niemiecka – swojej roli jako ofiary wypędzeń, strona polska 

– swojej roli jako ofiary niemieckiej wojny napastniczej i późniejszej okupacji. 

W drugiej wersji stosunki polsko-niemieckie są ramowane jako (potencjalne) 

partnerstwo za pośrednictwem kwestii wypędzenia. W tym kontekście Niem-

cy i Polska przypominają o przeszłości przez wzajemne uznanie i dialog, ale 

jednocześnie dystansują się od niej: nie służy ona już jako niezbędny punkt 

orientacyjny dla obecnych stosunków polsko-niemieckich, lecz jako punkt 

wyjścia (przyszłego) porozumienia i pojednania.

Ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako antagonizmu lub jako 

partnerstwa można odnaleźć zarówno w niemieckiej, jak i w polskiej pra-

sie w relacjach na temat wypędzeń. W tej debacie ramowanie przewija 

się niczym główny wątek. Podczas gdy prasa niemiecka w przeważającej 

mierze z dystansem relacjonuje stosunki polsko-niemieckie w kontekście 

wypędzenia, to w polskiej prasie pojawiają się czasem artykuły opowiada-

jące się po jednej ze stron, najczęściej jednak po stronie polskiej.

W poniższej analizie pokazujemy, w jaki sposób ramowanie stosunków 

polsko-niemieckich budowane na problemie wypędzenia za pomocą dwóch 

ram – antagonizmu i partnerstwa – przewija się przez poszczególne cząstko-

we aspekty tematu wypędzenia: tak zwane Centrum przeciwko Wypędze-

niom i wystawę »Wymuszone drogi«, Związek Wypędzonych (BdV) z jego 

wieloletnią przewodniczącą Eriką Steinbach, kwestię restytucji oraz kwestię 

odwrócenia roli sprawcy i ofiary. W prasie niemieckiej pojawiają się także 

artykuły historyczne, podejmujące sprawę zwlekania z uznaniem granicy 

na Odrze i Nysie przez rząd Kohla w kontekście zjednoczenia Niemiec.

W y p ę d z e n i e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku w badanym 

okresie temat wypędzeń pojawiał się w niemieckiej prasie w kontekście 

stosunków polsko-niemieckich jedynie okazjonalnie. Wynika to głównie 
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z tego, że w badanym korpusie tekstowym dostępne były jedynie artyku-

ły z 2000 oraz 2004 roku i lat późniejszych, podczas gdy debata na temat 

Centrum przeciwko Wypędzeniom toczyła się głównie w latach 2001–2003 

(por. Debata publiczna 2006). W analizowanych artykułach chodzi przede 

wszystkim o (rzekome) obawy Polski, że niemieccy wypędzeni mogą 

»wykupić« dawne niemieckie terytoria, które obecnie należą do Polski 

( spiegel 2000.7.24) i w ten sposób zapoczątkować »ponowną germanizację« 

kraju (faz 2000.3.23). W 2006 roku der spiegel pisze o »widmie rewanżyzmu« 

(spiegel 2006.10.23), które postrzega jako instrument polityczny wykorzy-

stywany przez część polskiej prasy. Tygodnik powołuje się na polski ma-

gazyn wprost, który »trzy lata temu stał się liderem sceptycznych wobec 

Niemiec mediów za sprawą spektakularnej okładki: na zdjęciu widać Erikę 

Steinbach jako dominę w nazistowskim mundurze na plecach ówczesnego 

kanclerza Gerharda Schrödera«. Szefowa wypędzonych jest – jeśli wierzyć 

gazetom – do dziś wrogiem publicznym numer jeden w Polsce. »Jest ona 

dowodem na to, że Niemcy są nadal źli – mówi gdański pisarz Paweł Huelle« 

(spiegel 2006.10.23). Już samo pojawienie się prezydenta Niemiec na »Dniu 

ojczyzny« związków wypędzonych wywołuje oburzenie ówczesnego pre-

miera Polski Jarosława Kaczyńskiego (zeit 2006.9.7).

Stosunki polsko-niemieckie przedstawiane są tutaj z perspektywy nie-

mieckich dziennikarzy, ramujących je jako zmierzające ku konfliktowi. 

Z jednej strony stosunki polsko-niemieckie sprowadzają się do konfliktu 

między niemieckimi przedstawicielami wypędzonych a sceptycznymi 

wobec Niemiec narodowo-konserwatywnymi siłami politycznymi w Pol-

sce. Z drugiej strony takie ramowanie stosunków polsko-niemieckich 

jako konfliktu odbywa się z perspektywy zdystansowanej, pozwalającej 

rozpatrywać konfliktową wersję stosunków polsko-niemieckich niejako 

z pewnej metapłaszczyzny. Od czasu do czasu jednak ta perspektywa jest 

ponownie poddawana refleksji, na przykład kiedy przyznaje się, że istnieją 

jakoby »nieuzasadnione, [...] ale i zrozumiałe polskie czułe punkty«, które 

nie są jedynie wyrazem »irracjonalności« (zeit 2006.8.10).

C e n t r u m  p r z e c i w k o  W y p ę d z e n i o m  i  w y s t a w a  » W y m u s z o n e  d r o g i «

Głównym punktem odniesienia w stosunkach polsko-niemieckich w ba-

danym okresie było Centrum przeciwko Wypędzeniom. Medialną debatę 

na temat tego projektu można postrzegać jako przykład tego, jak kom-

pleks wypędzeń oddziałuje na stosunki polsko-niemieckie i jak wpływa 
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na ramowanie Niemiec czy Polski. Także tutaj można zaobserwować 

 dualizm stosunków polsko-niemieckich – raz jako partnerstwa, raz jako 

antagonizmu. O ile stosunki polsko-niemieckie ramowane jako partnerstwo 

mają przyszłość właśnie dzięki wspólnemu przezwyciężaniu przeszłości, 

o tyle w ramie antagonizmu są one zawsze skazane na niepowodzenie. De-

bata wokół Centrum przeciwko Wypędzeniom ilustruje współistnienie obu 

tych ram, a czasem konflikt między tymi dwiema ramami.

Na przykład historyk Europy Wschodniej Karl Schlögel w wywiadzie 

dla tygodnika der spiegel z 2006 roku – po tym, jak został określony jako 

»zwolennik Centrum przeciwko Wypędzeniom« i skonfrontowany z wy-

powiedzią ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego – oświad-

cza: »Najlepiej byłoby, gdyby Centrum przeciwko Wypędzeniom nigdy nie 

zostało zbudowane«, »W Polsce istnieje silne podejrzenie, że inicjatywa 

ta może zostać wykorzystana do walki politycznej, że uzasadnione upa-

miętnienie zostanie połączone z obecnymi roszczeniami, właśnie dlatego, 

że związki wypędzonych od dekad nie uznają granic« (spiegel 2006.1.2). 

Na pytanie o to, jak »historia wypędzenia może być pisana bez rewanży-

stowskich uczuć«, Schlögel odpowiada: »Nie spotkałem w Polsce nikogo, 

kto by kwestionował, że także Niemcy powinni upamiętniać swoje ofiary 

i zmarłych. Takie centrum powinno powstać w porozumieniu z europej-

skimi sąsiadami, należy także powołać rady doradcze, w których repre-

zentowani byliby nie tylko Niemcy. Taka instytucja musiałaby mieć swoje 

miejsce w samym środku społeczeństwa, w miejscu takim jak Niemieckie 

Muzeum Historyczne« (spiegel 2006.1.2).

Droga do otwarcia ośrodka pod nazwą Centrum Dokumentacji Uciecz-

ka, Wypędzenie, Pojednanie w Berlinie w 2021 roku była długa, usłana 

licznymi debatami, projektami i wystawami tematycznymi. Jedną z wy-

staw, która wzbudzała kontrowersje zarówno w Niemczech, jak i w Pol-

sce, była ekspozycja »Wymuszone drogi«, zainicjowana przez ówczesną 

przewodniczącą Związku Wypędzonych Erikę Steinbach. Jak donosi die 

zeit, Związek Wypędzonych i jego przewodnicząca »uważają ten projekt 

także za ‘wymuszoną drogę’. Ona [Steinbach] jest zdeterminowana, aby 

w ten sposób zbliżyć się do kontrowersyjnego ‘Centrum przeciwko Wy-

pędzeniom’. Jeśli wystawa spotka się z uznaniem i będzie odwiedzana, 

to najwyraźniej ma ona nadzieję, że idea centrum będzie nie do zatrzyma-

nia« (zeit 2006.8.10). die zeit bardzo krytycznie ocenia koncepcję wystawy, 

ale jednocześnie zauważa, że przedsięwzięcie to niezależnie od siebie 

nadaje się na polsko-niemieckie wydarzenie polityczne, zwłaszcza w cza-
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sach pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości pod kierownictwem Ja-

rosława Kaczyńskiego z jego bratem Lechem jako prezydentem. Ale jesz-

cze wcześniej w Polsce »planowane ‘Centrum przeciwko Wypędzeniom’ 

uważano za dowód podejrzeń o niemiecki rewizjonizm« (zeit 2006.8.10). 

Łatwo tu zauważyć, że nawet jeśli stosunki polsko-niemieckie są skazane 

na porażkę w ramowaniu antagonistycznym, to – paradoksalnie – właśnie 

ta porażka stanowi to, co składa się na relacje w tym ramowaniu. Innymi 

słowy, porażka jest tu inscenizowana raz po raz od nowa. Tak więc strona 

niemiecka (reprezentowana przez środowisko wypędzonych) musi natu-

ralnie zakładać, że wystawa będzie odbierana również w Polsce. I dopiero 

(negatywny) odbiór w Polsce pozwala na to, by polsko-niemieckie relacje 

(i komunikacja) w tej sprawie w ogóle zaistniały, jeśli nawet od początku 

zakłada się przy tym niepowodzenie tych relacji. W antagonistycznej ra-

mie stosunków polsko-niemieckich Centrum staje się więc papierkiem 

lakmusowym podejścia Niemiec do wschodniego sąsiada i prawomoc-

ności całego powojennego porządku, zwłaszcza w odniesieniu do nowo 

wytyczonych granic państwa polskiego po 1945 roku. Pogląd ten szcze-

gólnie mocno akcentuje ówczesny premier Polski Jarosław Kaczyński. 

Uważa on Centrum za »bardzo złą propozycję«, ponieważ »prowadzi ona 

do relatywizacji winy – zwłaszcza że w ostatnich pięciu czy sześciu latach 

odczuwamy w Niemczech nowy klimat intelektualny, który nas niepo-

koi: Pojawiają się prądy, które relatywizują to, co wydarzyło się między 

1939 a 1945 rokiem« (spiegel 2006.3.6). »Musi pozostać jasne to, kto był 

‘zbrodniarzem’, a kto ‘ofiarą’ podczas drugiej wojny światowej – ogłosił 

premier, jakby to kiedykolwiek było kwestionowane« (spiegel 2006.10.23).

Także zmiana rządu w Polsce w 2007 roku, z liberalnym Donaldem Tu-

skiem jako nowym premierem, nie przyniosła początkowo trwałych zmian 

w tym zakresie, a Centrum przeciwko Wypędzeniom pozostaje kością nie-

zgody w stosunkach polsko-niemieckich. Przyczyną tego są ambicje prze-

wodniczącej Związku Wypędzonych Eriki Steinbach, by zasiąść w »radzie 

fundacji Centrum Dokumentacji ‘Widoczny Znak’, które ma upamiętniać 

wypędzenia w Europie«. Co prawda po »okresie katastrofy dyplomatycz-

nej za rządów Kaczyńskiego nowy polski premier Donald Tusk rozluźnił 

napięcie polsko-niemieckie« i podczas wizyty w Berlinie wyraził swój 

»przyjazny dystans« do delikatnego projektu. »Strona polska oczekiwała 

jednak, że w rewanżu przewodnicząca Związku Wypędzonych nie zosta-

nie powołana do rady fundacji projektu« (zeit 2009.2.19). Jak podejrzewa 

faz, rząd Tuska »rozpoczął spór o Erikę Steinbach i Centrum przeciwko 
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Wypędzeniom, ponieważ obawiał się, że we własnym kraju będzie po-

strzegany jako okpiony przez Berlin« (faz 2009.2.19). Tusk w przeciwień-

stwie do swojego poprzednika uważa sam projekt za zasadny, ale nie 

z Eriką Steinbach jako członkinią rady. I to z bardzo podobnych powodów, 

jakie podaliśmy powyżej w odniesieniu do kategorycznego odrzucenia 

przez Jarosława Kaczyńskiego całego projektu.

O tym, że kwestia tego, czy Steinbach powinna zasiąść w radzie dorad-

czej fundacji, ma znaczenie międzynarodowe, a tym samym niezwykle 

duże znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, świadczy również in-

terwencja ówczesnego ministra spraw zagranicznych Guida Westerwelle-

go, który stanowczo sprzeciwia się udziałowi Steinbach w tym gremium. 

Z kolei Steinbach uważa ministra spraw zagranicznych za »zdrajcę kraju« 

i zarzuca mu, że »kupuje zaufanie innych państw, poświęcając się kosz-

tem własnych obywateli lub organizacji« (zeit 2009.11.12). Westerwelle 

odpowiedział na to, że »zrozumiałe jest, że Steinbach spotyka się w Pol-

sce z odrzuceniem, ponieważ w 1990 roku głosowała przeciwko uznaniu 

granicy polsko-niemieckiej« (zeit 2009.11.12). Pokazuje to, że stosunki pol-

sko-niemieckie na tle kwestii wypędzonych są również ramowane jako 

związane z konkretnymi osobami. W podanych tu przykładach antagoni-

styczne ramy stosunków polsko-niemieckich są ściśle związane z osobo-

wością Eriki Steinbach po stronie niemieckiej i Jarosława Kaczyńskiego 

po stronie polskiej. Dopiero interwencja ministra spraw zagranicznych 

Westerwellego umożliwiła wznowienie stosunków polsko-niemieckich 

w ramach partnerstwa.

E r i k a  S t e i n b a c h

Centralną postacią w środowisku wypędzonych w obrębie komunikacji 

polsko-niemieckiej jest Erika Steinbach. Była posłanka CDU do  Bundestagu 

i wieloletnia przewodnicząca Związku Wypędzonych jest postrzegana 

w debacie z polskiej perspektywy jako przedstawicielka Niemiec, na które 

znaczny wpływ mają związki wypędzonych i które przez swoją rewizjoni-

styczną politykę historyczną stanowią zagrożenie dla państwa polskiego 

w jego obecnych granicach. Osoba Eriki Steinbach stanowi zatem kluczo-

wą postać w ramowaniu stosunków polsko-niemieckich jako antagoni-

zmu. Sprawa Steinbach ilustruje również, jak spory biorące się z niemiec-

kiej lub polskiej polityki wewnętrznej wpływają na politykę zagraniczną, 

w tym wypadku na stosunki polsko-niemieckie. Dokumentuje to także 



Ramy tematyczne: Polska i Niemcy w wybranych obszarach współpracy   177

artykuł Gesine Schwan, ówczesnej rektor Uniwersytetu Europejskiego 

Viadrina, z 2006 roku. Autorka pisze w nim: »Ponowna próba przedsta-

wienia tematu w sposób usankcjonowany przez Republikę Federalną 

Niemiec w duchu Związku Wypędzonych niesie jednak ze sobą niebezpie-

czeństwo poważnego naruszenia porozumienia polsko-niemieckiego, któ-

re do tej pory pozostawało niezakłócone przez zawirowania polityczne, 

także na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Trudności nasiliłyby 

się, gdyby wystawa Eriki Steinbach o wypędzonych [‘Wymuszone drogi’] 

w berlińskim Kronprinzenpalais miała na nowo rozpocząć stary spór [...]. 

Inicjatorka tej wystawy jest tak obciążona, że porozumienie polsko-nie-

mieckie wydaje się w tej konstelacji osobowej niemożliwe. Podczas gdy 

w Niemczech pani Steinbach nadal jest mało znana, w Polsce wszyscy 

obywatele zaangażowani w dyskusję od lat uważnie śledzą jej biografię 

i zachowanie« (zeit 2006.9.7).

Z kolei inni uważają Steinbach za kontrowersyjną polityczkę, jednocześ- 

nie zwracają jednak uwagę na »dość gwałtowne obelgi« ( spiegel 2009.3.2), 

na jakie jest ona narażona, zwłaszcza ze strony polskiej. Kluczowa rola 

Eriki Steinbach jako osoby w antagonistycznym ramowaniu stosunków 

polsko-niemieckich przejawia się więc nie tylko w wypowiedziach Ste-

inbach wobec Polski, lecz również w odbiorze jej osoby przez stronę 

polską. Tylko w ten sposób antagonistycznie ramowane relacje między 

Niemcami a Polską stają się zrozumiałe jako relacje. Na przykład nazwano 

ją »blondbestią«, a ówczesny minister spraw zagranicznych Polski Rado-

sław Sikorski powiedział o Steinbach: »przyjechała do kraju z Hitlerem 

i musiała z nim wyjechać« (spiegel 2009.3.2). Ponadto »polska opinia pu-

bliczna zupełnie nie zauważa [...], że pani Steinbach również wielokrotnie 

wysyłała sygnały pojednania z Polską«, na przykład krytykując Powier-

nictwo Pruskie (faz 2009.2.19). Jednak nawet w takiej interpretacji Stein-

bach jest uważana za »postać symboliczną [...] dla trudnych stosunków 

polsko-niemieckich« (spiegel 2009.3.2). Wśród zwolenników Steinbach 

pojawiają się również głosy, które chciałyby wycofać tę kwestię z polity-

ki międzynarodowej, a tym samym z bilateralizacji w ramach stosunków 

polsko-niemieckich. Były szef partii CSU Erwin Huber mówi na przykład: 

»Polska powinna uznać, że to jest nasza decyzja« (spiegel 2009.3.2). Z kolei 

kanclerz Merkel zależało zarówno na wyciszeniu rozdźwięków we własnej 

rodzinie partyjnej, jak i na zapewnieniu »dobrych stosunków z Polską« 

(spiegel 2009.3.2). »Zawdzięczałaby to swojemu polskiemu partnerowi« 

– czytamy w die zeit. W końcu żaden kanclerz z CDU nie odważył się do-
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tychczas na »wewnątrzpartyjną próbę sił na rzecz dobrych, perspekty-

wicznych stosunków z Polską« (zeit 2009.2.19).

Osobowość Eriki Steinbach zdaje się czasem rozstrzygać o tym, czy 

stosunki polsko-niemieckie będą ramowane jako antagonizm, czy jako 

partnerstwo. Ostatecznie wydaje się, że chodzi o pytanie, czy to strona 

niemiecka, czy polska nadaje stosunkom polsko-niemieckim charakter 

antagonizmu, trzymając się znaczenia osoby Eriki Steinbach. Z jednej 

strony jej wypowiedzi na temat Polski i głosowanie w Bundestagu prze-

ciwko uznaniu granicy na Odrze i Nysie zdają się przemawiać za takim 

postrzeganiem (spiegel  2009.3.2), z  drugiej zaś – pojawiają się głosy, 

że krytykowała ona jedynie tryb głosowania i w żaden sposób nie »kwe-

stionowała państwa polskiego« (faz 2009.11.20). Ale także jej zapowiedź, 

by odmówić »państwu wypędzającemu« (Polsce) prawa do członkostwa 

w Unii Europejskiej, »dopóki nie przeprosi za ‘zbrodnię wypędzeń’, nie 

zagwarantuje wypędzonym prawa do powrotu i nie zrekompensuje im 

mienia utraconego na Wschodzie« (zeit 2009.2.19), sprawia, że z polskie-

go punktu widzenia wydaje się ona »ucieleśnieniem rewanżyzmu nie-

mieckiego« (faz 2009.2.19). Z drugiej strony ówczesny ambasador Polski 

w Niemczech, Marek Prawda, oświadcza, że »w rzeczywistości nie chodzi 

o spór o personalia«, ale przede wszystkim »o polską politykę wewnętrz-

ną« (spiegel 2009.3.2): »Przyjazne stosunki z Niemcami są dla Donalda Tu-

ska ważne, ale nie może on sprawiać wrażenia zbyt ustępliwego we włas-

nym kraju. To, że nie kontestuje on już ośrodka dokumentacji, który budzi 

w Polsce wiele kontrowersji, lecz patrzy na niego z życzliwym dystansem, 

było odważnym krokiem Tuska. Aby uzasadnić to przed własnymi oby-

watelami, potrzebuje teraz ustępstw ze strony niemieckiej. Tu na scenę 

wkracza Steinbach« (spiegel 2009.3.2).

Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak ściśle polityka wewnętrzna 

i zagraniczna są ze sobą zazębione za sprawą wypędzonych. Nowy po-

czątek w stosunkach polsko-niemieckich po dojściu do władzy Donalda 

Tuska w 2007 roku wiąże się nie tylko z kwestiami personalnymi, takimi 

jak Steinbach. Gdyby Erika Steinbach została powołana do rady doradczej 

Centrum przeciwko Wypędzeniom, »polityka pojednania zainicjowana 

przez Bartoszewskiego i Tuska zostałaby zdemaskowana w oczach pol-

skiej opinii publicznej jako nieudane podlizywanie się« (faz 2009.2.19). 

Z tego punktu widzenia reakcja Polski w tej sprawie staje się zrozumiała. 

Bartoszewski wyjaśnia, że gdyby Steinbach została powołana na to sta-

nowisko, rząd polski musiałby »uznać, że ‘popełnił błąd’ w swojej poli-
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tyce pojednania. Konieczna byłaby wówczas ‘korekta’, aż do odwołania 

dwustronnych spotkań na najwyższym szczeblu włącznie« (faz 2009.2.19).  

faz komentuje sprawę krytycznie: »Nie można poprawić stosunków z Pol-

ską przez pominięcie Związku Wypędzonych w debacie na forum rady 

fundacji. Pojednanie w taki sposób nie działa« (faz 2009.11.20).

Międzynarodowy, a więc polsko-niemiecki wymiar sprawy Steinbach 

uwidacznia się w wypowiedzi ówczesnego ministra spraw zagranicznych 

Niemiec Guida Westerwellego, który uzasadnia odrzucenie kandydatu-

ry Steinbach na to stanowisko »wcześniejszymi ustaleniami między 

Berlinem a Polską« (faz 2009.12.7). W tym stanowisku wspiera go jego 

polski odpowiednik Adam Rotfeld, który mówi: »Jestem pewien, że kanc-

lerz i minister spraw zagranicznych Westerwelle sami najlepiej wiedzą, 

co waży więcej: sprawy personalne czy stosunki z krajem sąsiednim« 

(faz 2009.12.7).

Także ostatnio osoba Eriki Steinbach wywiera wpływ na stosunki pol-

sko-niemieckie, choć w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Obecny rząd 

Prawa i Sprawiedliwości zintensyfikował kontakty z licznymi partiami 

(skrajnej) prawicy w Europie, ale wobec Alternatywy dla Niemiec nadal 

zachowuje dystans. der spiegel zauważa, że okoliczność ta wynika nie 

tylko z osoby Steinbach: »Ostatecznie Erika Steinbach kieruje powiązaną 

z Alternatywą dla Niemiec Fundacją Desiderius Erasmus. Od czasu, gdy 

Steinbach stanęła na czele Związku Wypędzonych, stała się wrogiem nu-

mer jeden polskiej prawicy« (spiegel 2019.1.5).

R e s t y t u c j a

Innym tematem o bilateralnym znaczeniu z punktu widzenia kwestii wy-

pędzeń są roszczenia restytucyjne, zgodnie z którymi niemieccy wypę-

dzeni mieliby prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdy 

doznane w wyniku wypędzenia. W tym ujęciu także pojawiają się obie 

wersje ramowania stosunków polsko-niemieckich – raz jako relacji anta-

gonistycznej, raz jako relacji partnerskiej. W 2000 roku dziennik faz pisał 

na przykład, że przewodnicząca Związku Wypędzonych Erika Steinbach 

w przemówieniu inauguracyjnym w 1998 roku wzbudziła w Polsce oba-

wy przed »ponowną germanizacją«. Steinbach stwierdziła, że »okrucień-

stwo wypędzenia« jest »cierniem w ciele« stosunków polsko-niemieckich, 

za który »państwa wypędzające« muszą przeprosić, i że niemiecka polity-

ka zagraniczna nie powinna obawiać się blokowania przystąpienia Polski 
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do Unii Europejskiej, jeśli Polska nie stanie się bardziej elastyczna w kwe-

stii odszkodowań« (faz 2000.3.23). Jednocześnie artykuł faz z 2000 roku 

poddaje (samo)krytycznej refleksji powszechne wzorce argumentacyjne 

w debacie o wypędzonych i w ten sposób pokazuje, jakiego rodzaju uzna-

nie byłoby warunkiem wstępnym nawiązania stosunków polsko-niemiec-

kich opartych na zasadzie partnerstwa: »Tolerowanie niesprawiedliwości 

wobec niemieckich wypędzonych uzasadnia się zwykle tym, że wypędze-

nie Niemców było sprawiedliwą karą za akty przemocy nazistowskich 

Niemiec i dlatego należy ją zaakceptować. Między wojną rozpoczętą przez 

Niemców a zasłużoną karą, jaką było wypędzenie ich z Europy Środkowo-

-Wschodniej, konstruowany jest związek przyczynowo-skutkowy, i ten hi-

storyczny związek przyczynowo-skutkowy jest jednocześnie postrzegany 

jako związek uzasadnienia i usprawiedliwienia« (faz 2000.9.11).

Debata na temat roszczeń odszkodowawczych ramuje stosunki pol-

sko-niemieckie o tyle, o ile oficjalne stanowisko Niemiec wobec (związ-

ków) wypędzonych z polskiej perspektywy rozstrzyga o tym, jaki stosunek 

mają Niemcy do Polski w warunkach obecnego status quo. Przejaskra-

wiając, można powiedzieć, że na pierwszy plan wysuwa się tu pytanie, 

czy Niemcy i Polska mają jeszcze do wyrównania niezapłacone rachunki 

z przeszłości (i dopiero po ich wyrównaniu mogą nawiązać ze sobą »nor-

malne« stosunki, przy czym najpierw trzeba skompensować wzajemne 

długi), czy też są wobec siebie kwita. Albo – kontynuując to, co zostało 

powiedziane już wcześniej – chodzi o to, czy stosunki polsko-niemieckie 

są ujmowane jako antagonizm, czy jako partnerstwo.

W 2006 roku der spiegel donosił na przykład o wysiłkach Powiernictwa 

Pruskiego chcącego »doprowadzić do powrotu niemieckich wypędzonych 

do ich dawnych posiadłości przez pozwy zbiorowe« (spiegel 2006.7.17). 

W reakcji na to ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński wystąpił w roli 

»obrońcy Polski« i »wyliczył, ile Niemcy są jeszcze winni jego narodowi 

w ramach reparacji za samo zniszczenie Warszawy: 35 miliardów euro. 

Lech chce zażądać takiej kwoty, jeśli Powiernictwo Pruskie wniesie choć-

by jeden pozew. I jedno, i drugie jest równie pozbawione nadziei na suk-

ces« (spiegel 2006.7.17).

Temat ten nie traci na znaczeniu także w innych konstelacjach poli-

tycznych. Na przykład der spiegel powołuje się w artykule na ówczes-

nego polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, 

według którego »najważniejszym znakiem«, że Niemcy »odpowiednio 

oceniają bieg wydarzeń [...] było to, że rząd niemiecki utożsamia się z orze-



Ramy tematyczne: Polska i Niemcy w wybranych obszarach współpracy   181

czeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w ubiegłym roku 

uznał roszczenia majątkowe niemieckich wypędzonych wobec Polski 

za nieważne« (faz 2009.2.14). Szczególnie ten przykład pokazuje, że to, 

czy stosunki polsko-niemieckie są ramowane jako antagonistyczne, czy 

jako partnerskie, zależy czasem od indywidualnych decyzji politycznych 

lub jest od nich uzależniane.

Kwestia restytucji odgrywa główną rolę nawet w przedsięwzięciach, 

które na pierwszy rzut oka wydają się niegroźne, takich jak »podróże 

wspomnieniowe«, podczas których wypędzeni lub ich potomkowie od-

wiedzają miejsca pochodzenia na terenie dzisiejszej Polski. der spiegel 

cytuje organizatora takich wycieczek, który relacjonuje rozmowy przy-

gotowawcze z ludźmi na miejscu w Polsce: »Przede wszystkim zawsze 

tłumaczą, że nie chodzi o roszczenia majątkowe, że Niemcy chcą tylko 

ponownie zobaczyć swoje miejsce urodzenia i pogodzić się z historią 

swojej rodziny« (spiegel 2006.11.13).

Uderzające w relacjach w prasie niemieckiej jest to, że raz po raz z me-

taperspektywy ramującej stosunki polsko-niemieckie jako partnerstwo 

– okazującej polskiemu partnerowi uznanie i zrozumienie – następuje 

(krytyczne) spojrzenie na ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako 

antagonizm. Podobnie jak osoba Eriki Steinbach, również Powiernictwo 

Pruskie cieszy się w Polsce znacznie większym zainteresowaniem niż 

w Niemczech. »Podczas gdy w Niemczech mało kto zwraca uwagę na wąt-

pliwą działalność [...] [tej] podejrzanej firmy, w Polsce nazwisko Waldo-

wa [zasiadającego w radzie nadzorczej] trafiło tymczasem na pierwsze 

strony gazet – i to napisane frakturą. Trwa ‘kampania kłamstw’, wściekał 

się prezydent Lech Kaczyński« (spiegel 2006.12.30). »Obawy głowy pań-

stwa mogą być zrozumiałe. Wątpliwe jest jednak, czy bliźniacy rzeczy-

wiście przysłużyli się sprawie polskiej swoją agitacją. Ataki z Warszawy 

podnoszą bowiem rangę klubu, który do tej pory ponosił same porażki« 

(spiegel 2006.12.30).

Staje się to zrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że Polakom nie cho-

dzi przede wszystkim o ewentualny zwrot nieruchomości, lecz w sposób 

bardziej ogólny i dalekosiężny o zakwestionowanie powojennego ładu 

i oceny drugiej wojny światowej, zwłaszcza w odniesieniu do podziału 

ról między Niemcami jako sprawcami a Polakami jako ofiarami per se. 

»Dla braci Kaczyńskich Powiernictwo nie jest odizolowaną organizacją 

na prawicowym marginesie, lecz stanowi szpicę szerokiego ruchu w Re-

publice Federalnej. Ma to na celu przedstawienie Niemców już nie jako 
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sprawców drugiej wojny światowej, ale jako jej ofiary: ‘Jeśli niemieckie 

elity nie zareagują jednoznacznie, to kraj może pójść w kierunku, który 

już raz zakończył się wielką europejską tragedią’ – ostrzegał Jarosław Ka-

czyński w fakcie« (spiegel 2006.12.30).

Jednocześnie der spiegel zdaje sobie sprawę, że sprawa Powiernic-

twa Pruskiego jest instrumentalizowana do celów polityki wewnętrznej, 

w końcu daje ona bliźniakom Kaczyńskim możliwość »wyróżnienia się 

jako obrońcy polskości« (spiegel 2006.12.30). Tu znów pojawia się rama an-

tagonistyczna: jeśli stosunki polsko-niemieckie są instrumentalizowane 

do osiągania wewnętrznych celów politycznych, to są skazane na porażkę.

Z drugiej strony oficjalne stanowisko polityczne rządu federalnego, 

ale także czołowych mediów w Niemczech, wobec projektu Powiernictwa 

Pruskiego wydaje się jednoznaczne. der spiegel pisze na przykład: »Rzą-

dy w Berlinie od lat podkreślają, że nie akceptują takich pozwów – a już 

na pewno ich nie popierają. Mimo że Powiernictwo Pruskie jest ściśle po-

wiązane personalnie ze Związkiem Wypędzonych, to nawet jego szefowa, 

Erika Steinbach, dystansuje się od projektu« (spiegel 2006.12.30). I dalej: 

»Cel Powiernictwa Pruskiego, jakim było odzyskanie własności swoich 

klientów w procesach sądowych, wydawał się prawnikom beznadziejny. 

W 2004 roku polski ekspert prawa międzynarodowego Jan Barcz i jego nie-

miecki kolega Jochen Frowein stwierdzili w ekspertyzie, że indywidualne 

roszczenia odszkodowawcze wypędzonych ‘nie mają żadnych podstaw 

prawnych’« (spiegel 2006.12.30).

Z tej perspektywy wydaje się, że Powiernictwo Pruskie było dla Polski 

bliźniaków Kaczyńskich dobrą okazją do przedstawienia Niemiec jako za-

grożenia dla powojennego status quo, a tym samym dla polskiej państwo-

wości, co wynikało z wewnętrznej kalkulacji politycznej, i do przywołania 

ramy stosunków polsko-niemieckich jako antagonizmu.

O d w r ó c e n i e  r ó l  s p r a w c y  i  o f i a r y

Zdecydowana i ponadpartyjna postawa polskiej polityki wobec niemieckich 

związków wypędzonych wynika nie tylko z obawy, że ponowne podkreśla-

nie niemieckiego cierpienia i niesprawiedliwości wyrządzonych Niemcom 

może w średniej perspektywie doprowadzić do zmiany interpretacji wyda-

rzeń z okresu drugiej wojny światowej, a w skrajnym wypadku do odwró-

cenia ról sprawcy i ofiary. Z perspektywy ramowania chodzi zatem o to, 

że w ustalonej ramie, w której Niemcy są sprawcą, a Polska jest ofiarą, nastę-
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puje odwrócenie ról, przy czym podstawowa struktura ramy, czyli sztywna 

dychotomia: sprawca – ofiara, pozostaje zachowana. Rama ta określa rolę 

ofiary lub sprawcy jako absolutną (obie role wzajemnie się wykluczają). W tej 

logice ramowanie Niemiec jako ofiary w kontekście wypędzenia idzie w pa-

rze z ponownym ramowaniem (reframing) Polski jako sprawcy, przy czym 

Niemcy wychodzą z roli sprawcy, a Polska kwestionuje rolę ofiary98.

Zwłaszcza wspomniana już wystawa »Wymuszone drogi« podsyca w Pol-

sce podejrzenia, że »takie wystawy mają na celu mieszanie ofiar i spraw-

ców, relatywizowanie niemieckiego zerwania z cywilizacją« (zeit 2006.8.10). 

Po otwarciu wystawy przez Erikę Steinbach »premier Kaczyński udał się 

do byłego obozu koncentracyjnego Stutthof koło Gdańska. ‘Musi pozostać 

jasne, kto w czasie drugiej wojny światowej był zbrodniarzem, a kto ofiarą’ 

– obwieścił premier« (spiegel 2006.10.23). Według tygodnika Polacy obawia-

ją się, »że wkrótce w świadomości Niemców pozostaną tylko dwie grupy 

ofiar: Żydzi i Niemcy. Ci ostatni, bo zostali wypędzeni lub zbombardowano 

ich miasta. Taki sposób postrzegania historii musi wydawać się rażąco nie-

sprawiedliwy dla Polaków. Uważają oni przecież, że mają prawo postrzegać 

wojnę jako czas heroicznego poświęcenia i polskiej martyrologii. I mają 

do tego nieporównywalnie większe prawo« (spiegel 2009.5.30).

Prowadzi to do »konkurowania o status ofiary między Niemcami i Po-

lakami« (zeit 2009.11.12). Ostatecznie istnieje obawa, że inicjatywy mają-

ce na celu upamiętnienie historii i krzywd doznanych przez niemieckich 

wypędzonych mogłyby prowadzić do relatywizacji niemieckiej winy 

( spiegel 2009.12.28).

Obawa przed odwróceniem ról sprawca – ofiara nie ogranicza się 

do polskich głosów. Gesine Schwan w cytowanym wcześniej artykule 

pisze na przykład: »Przez wiele lat nie chodziło po prostu o żałobę czy 

o wewnątrzniemieckie uznanie cierpienia spowodowanego wypędze-

niem, lecz o odwrócenie ról sprawców i ofiar oraz postawienie Polakom 

i Czechom wynikających z tego moralnych żądań« (zeit 2006.9.7). Podob-

nie patrzy na tę kwestię der spiegel w 2009 roku: »Można uznać za bez-

podstawne polskie obawy, że niemieccy sprawcy nagle zechcą występo-

wać w roli ofiar, i nadal próbować je rozwiewać. Ale można też zrobić tak 

jak Steinbach i powiedzieć: ‘Polska nie obawia się reinterpretacji historii. 

Polska boi się prawdy’« (spiegel 2009.3.2).

98	 Więcej	na	temat	metafor	wojennych,	w	tym	ramowania	ról	ofiary	lub	sprawcy,	w	rozdziale	Niemcy	
i	Polska	w	stanie	wojny.
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Kanclerz Angela Merkel, która przez długi czas unikała zajęcia jasne-

go stanowiska w tej sprawie, w przemówieniu wygłoszonym w Gdańsku 

1 września 2009 roku stwierdziła: »‘Żaden kraj nie cierpiał tak długo pod 

niemiecką okupacją jak Polska’. Umieściła niemieckie cierpienia w kontek-

ście ‘niemieckiej odpowiedzialności, która stanowiła początek wszystkie-

go’. Takie słowa ułatwiają Polakom pamiętanie o krzywdzie wyrządzonej 

Niemcom« (zeit 2009.11.12).

Z tej perspektywy ramowanie stosunków polsko-niemieckich przez 

temat wypędzenia wydaje się istotne przede wszystkim dlatego, że kwe-

stionuje dotychczasową podstawę stosunków polsko-niemieckich, a mia-

nowicie uznanie niemieckiego sprawstwa i polskiej roli ofiary oraz zwią-

zane z tym pogodzenie się z powojennym status quo. Kwestia wypędzeń 

ma więc potencjał mogący w każdej chwili wstrząsnąć fundamentami 

stosunków polsko-niemieckich. To samo dotyczy wciąż powracającej 

w ostatnich latach debaty na temat niemieckich reparacji dla Polski.

K w e s t i a  u z n a n i a  g r a n i c y  n a  O d r z e  i  N y s i e

Ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako partnerstwa oparte-

go na dialogu i uznaniu znajduje również odzwierciedlenie w próbach 

przyjęcia przez prasę niemiecką perspektywy strony polskiej i (samo)kry-

tycznego spojrzenia na własną politykę. Konflikty w stosunkach polsko-

-niemieckich wokół kwestii wypędzeń są tutaj traktowane jako niezamie-

rzony skutek uboczny niemieckiej polityki wewnętrznej.

Po zakończeniu zimnej wojny w 1989 roku kwestia wypędzonych na-

brała dużego znaczenia przede wszystkim w kontekście ostatecznego 

uznania granicy na Odrze i Nysie przez przyszłe zjednoczone Niemcy. 

Ilustruje to artykuł z die zeit z 2009 roku: »Przed 1989 rokiem mówiło 

się, że partie ludowe muszą liczyć się z głosami wypędzonych. Jeszcze 

w 1990 roku Helmut Kohl odmówił pierwszemu niekomunistycznemu 

premierowi Polski, Tadeuszowi Mazowieckiemu, jednoznacznego zobo-

wiązania się do ostatecznego uznania ważności granicy na Odrze i Nysie. 

Kohl wygrał wybory, ale pozostał kwaśny posmak, że ‘kanclerzowi zjed-

noczenia’ zależało na pojednaniu z Polską tylko wtedy, gdy nie koszto-

wało go to nic w polityce wewnętrznej. W trosce o część swojej klienteli 

pozostawił także w zawieszeniu niektóre iluzoryczne światy zachodnio-

niemieckiej ‘prawicy’. W rezultacie doszło nie tylko do haniebnych spo-

rów o odszkodowania dla polskich więźniów obozów koncentracyjnych 
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i robotników przymusowych, ale także do niechlubnego sporu o muze-

alizację wypędzeń i status Związku Wypędzonych w stosunkach polsko-

-niemieckich« (zeit 2009.2.19).

Omawiany artykuł niezwykle krytycznie przygląda się ramowaniu 

stosunków polsko-niemieckich przez pryzmat wypędzeń i dostrzega 

konieczną selektywność tej perspektywy. W kontekście kampanii wy-

borczej do Bundestagu w 1998 roku gazeta zauważa, że »jednostronne 

spojrzenie na historię« nadal kształtuje stosunki między dwoma krajami, 

które wkrótce staną się partnerami w NATO i Unii Europejskiej: »Posłowie 

do Bundestagu nie wzięli pod uwagę faktu, że wypędzeni przez dziesiątki 

lat odmawiali uznania polskiej granicy. Z kolei posłowie do polskiego sej-

mu ignorowali fakt, że od 1956 roku wielu Niemców, którzy w 1945 roku 

utracili ojczyznę na Wschodzie, nie tylko dążyło do dialogu z Polską, ale 

świadomi niemieckiej winy zabiegali o szacunek dla niezrozumianego 

sąsiada« (zeit 2009.2.19).

Także artykuł w tygodniku der spiegel z 2019 roku dotyczy taktyki 

gry na zwłokę stosowanej przez ówczesnego kanclerza wobec polskie-

go premiera Tadeusza Mazowieckiego. Według tego artykułu Kohl zwle-

kał z uznaniem granicy na Odrze i Nysie »nie tylko dlatego, że nie chciał 

zrazić do siebie konserwatywnej klienteli ze związków wypędzonych« 

(spiegel 2019.9.25).

W y p ę d z e n i e  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

Także w prasie polskiej w związku z kwestią wypędzeń można odnaleźć 

ramowanie stosunków polsko-niemieckich w kategoriach antagonizmu 

i partnerstwa. W polskich mediach tematowi wypędzonych w kontekście 

stosunków polsko-niemieckich poświęca się nieproporcjonalnie więcej 

uwagi niż w mediach niemieckich. Z jednej strony może to się wiązać 

z faktem, że – przynajmniej czasami – kwestionuje się istnienie państwa 

polskiego w jego obecnych granicach, a nie niemieckiego. Z drugiej jed-

nak strony wynika to również z tego, że polskie media, przynajmniej cza-

sami, uważają, że wpływ »quasi-państwowych« związków wypędzonych 

na politykę federalną jest stosunkowo silny (w 2006.12.15). Niemcy i ich 

rząd są w pewnym sensie politycznym ramieniem związków wypędzo-

nych, przy czym interesy związków wypędzonych i Niemiec wydają się 

zbieżne. We wszystkich przedstawionych poniżej aspektach kwestii wy-

pędzeń przewija się ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako anta-
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gonistycznych lub partnerskich. Jest ono antagonistyczne, gdy mówi się, 

że polityka niemiecka ściśle współpracowała ze związkami wypędzonych 

w ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu pisania historii na nowo. 

Z drugiej strony – w artykułach łączących prezentację zrozumienia przez 

stronę niemiecką dla polskich doświadczeń jako ofiar ze rozumieniem 

dla niemieckich doświadczeń ofiar ramowanie ma charakter partnerski. 

Czasami odbywa się to przez publikowanie wywiadów lub wypowiedzi 

niemieckich polityków na ten temat.

Rozpowszechnione jest jednak przekonanie o ogromnym wpływie 

związków wypędzonych na politykę niemiecką. Jak wynika z artykułu 

wprost, Niemcy są »jedynym krajem zachodnim, gdzie ruch ‘wypędzo-

nych’ jest wpływowym lobby politycznym« (w 2006.12.15). Przede wszyst-

kim w porównaniu z Polską wpływ związków wypędzonych w Niemczech 

jest uważany za silny. polityka pisze następująco: »nasze stowarzyszenia 

kresowiaków są nieporównywalne z potężnym w czasie zimnej wojny lob-

by, które wciąż bywa aktywizowane w niemieckich kampaniach wybor-

czych« (pol 2006.9.16). A rzeczpospolita przywołuje wypowiedź premiera 

Polski Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdza, że: »‘W Niemczech istnie-

je wielka struktura wspierana przez państwo, struktura, która nieustannie 

podnosi sprawę tych ziem polskich, które kiedyś należały do Rzeszy’. Pol-

ski premier dodał, że gdyby w Polsce istniała podobna organizacja zajmu-

jąca się Kresami, to stawiano by nam ‘bardzo poważne zarzuty na scenie 

międzynarodowej, a nawet nie przyjęto by naszego kraju do NATO i Unii 

Europejskiej’« (rz 2006.9.4).

Wspomniany już artykuł we wprost także stanowi dobre podsumo-

wanie tego, czego strona polska oczekuje od Niemiec w kwestii wypę-

dzonych i jak wpływa ona na stosunki polsko-niemieckie: »Zamknięcie 

wojennej epoki wymaga, by  niemieckie państwo zadbało o  to, żeby 

pielęgnowaniu pamięci o deportacjach Niemców nie towarzyszyło nic, 

co mogłoby dać asumpt do kultywowania wrogości wobec Polski jako 

‘sprawcy bezprawnych wypędzeń’. Przekazanie Polsce ziem zachodnich 

musi zostać uznane za trwały wynik wojny, bez jakichkolwiek zastrzeżeń 

dotyczących ich utraty czy podkreślania wątpliwego charakteru moral-

nego oderwania tych ziem od Niemiec. Polska nie była równoprawnym 

uczestnikiem poczdamskiej konferencji« (w 2006.12.15).

Z perspektywy polityki na przykład związki wypędzonych przez długi 

czas funkcjonowały jako »potężne lobby hamujące pojednanie z Polską« 

(pol 2006.9.16). Jeśli przyjmie się ten pogląd, to nie dziwi również fakt, 
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że tygodnik żąda »dalekowzrocznej polskiej strategii wobec środowisk 

[niemieckich] wypędzonych« (pol 2006.9.16). Potwierdza to postrzeganie 

związków wypędzonych jako instytucji quasi-rządowych, prezentowane 

już wcześniej we wprost.

Ale temat wypędzonych pełni również, jak się wydaje, funkcję budowania 

tożsamości dla polskiego społeczeństwa powojennego, i to do dziś. W poli-

tyce, nie bez ironicznego podtekstu, zauważa się: »Jak mizerne byłoby wy-

chowanie trzech powojennych pokoleń Polaków bez zachodnioniemieckich 

rewanżystów. Od pół wieku używamy tych samych słów, mobilizujemy te 

same emocje i nawet nie zauważyliśmy, że przeciągamy w nieskończoność 

bitwę już tylko ze swymi własnymi zmorami« (pol 2006.9.16).

Tu także staje się widoczne, że w ramowaniu stosunków polsko-nie-

mieckich przez pryzmat wypędzeń, stosunek Niemiec lub Polski do wy-

pędzonych decyduje o tym, czy relacje między Niemcami a Polską są ra-

mowane jako antagonistyczne, czy jako partnerskie.

C e n t r u m  p r z e c i w k o  W y p ę d z e n i o m  i  w y s t a w a  » W y m u s z o n e  d r o g i «

Debata na temat planowanego Centrum przeciwko Wypędzeniom, która 

odbiła się szerokim echem w polskiej prasie, również wyraźnie pokazuje, 

w jaki sposób kwestia wypędzeń jest wykorzystywana do kształtowania 

stosunków polsko-niemieckich jako partnerstwa z jednej strony, a anta-

gonizmu – z drugiej. polityka na przykład zauważa, że liczne projekty Pra-

wa i Sprawiedliwości dotyczące nowych muzeów, które mają podkreślać 

bohaterstwo narodu polskiego, ostatecznie »powstały w znacznej mierze 

w odpowiedzi na berliński projekt Centrum przeciwko Wypędzeniom« 

(pol 2006.6.10). Jeśli niemiecki projekt Centrum przeciwko Wypędzeniom, 

przewidziany przez Związek Wypędzonych, zostanie zrealizowany w prak-

tyce, to »Polaków i Niemców czeka wojna na pomniki« (pol 2006.6.10). 

W wywiadzie dla polskiego tygodnika kanclerz Niemiec Angela Merkel 

oświadcza w ramach debaty o Centrum: »Mój rząd opowiedział się za usta-

nowieniem w Berlinie widocznego znaku pamięci dla tych, którzy musieli 

uciekać lub zostali wypędzeni. Z prezydentem Kaczyńskim i premierem 

Marcinkiewiczem uzgodniliśmy, iż chcemy to czynić w ścisłym dialogu 

z naszymi sąsiadami i w ramach Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. 

Wspólne upamiętnienie może pomóc w pojednaniu« (pol 2006.6.17).

polityka potwierdza jednak również, że we wspólnej Europie nie wy-

starczy już tylko formułowanie krytyki. Zamiast tego należy opracować 
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i wprowadzić do debaty konstruktywną alternatywę: »Również problem 

nieszczęsnego Centrum przeciwko Wypędzeniom wymaga polskiej inicja-

tywy, tymczasem strona polska nie potrafiła przedstawić stronie niemiec-

kiej, jak sobie wyobraża wspólne, europejskie upamiętnianie wysiedleń, 

deportacji i wypędzeń w Europie XX w.« (pol 2006.7.22).

W wywiadzie opublikowanym po raz pierwszy przez niemiecki maga-

zyn der spiegel polski prezydent Lech Kaczyński postrzega Centrum jako 

element tendencji w Niemczech, które próbują relatywizować historię 

drugą wojny światowej: »Uważam Centrum za bardzo złą propozycję […]. 

Chodzi o to, że takie Centrum prowadzi do relatywizowania winy, szcze-

gólnie że w ostatnich latach odczuwamy w Niemczech nowy klimat in-

telektualny, który nas niepokoi. Pojawiają się prądy, które relatywizują 

to, co działo się między 1939 a 1945 r.« (gw 2006.3.5). A rzeczpospolita 

deklaruje, że jeśli Centrum miałoby powstać, to »w stosunkach polsko-

-niemieckich doszłoby do poważnego kryzysu« (rz 2006.12.1).

rzeczpospolita widzi dwa główne powody przemawiające przeciwko 

utworzeniu Centrum przeciwko Wypędzeniom według koncepcji Eriki Ste-

inbach. Z jednej strony są to obawy, »że projekt ten wpisuje się w wystę-

pujące ostatnio w Niemczech zjawisko ‘pisania historii od nowa’. Historii, 

w której Niemcy – obok Żydów – występują jako główne ofiary II wojny 

światowej« (rz 2006.12.1). Z drugiej strony istnieje obawa, »że budowa 

Centrum pociągnie za sobą falę roszczeń finansowych wysuwanych przez 

niemieckich wypędzonych pod adresem polskiego państwa. Złożyć je jest 

gotowa – powiązana ze Związkiem Wypędzonych – organizacja Powier-

nictwo Pruskie« (rz 2006.12.1).

Kontekstualizowanie niemieckiego doświadczenia wypędzeń i zestawia-

nie go z innymi doświadczeniami wypędzenia to jedynie »taktyka«, która 

»ma prowadzić do konkluzji: wszyscy jesteśmy ofiarami. Ale przede wszyst-

kim są nimi Niemcy – bo to im jest głównie poświęcone Centrum. A czyimi 

ofiarami są Niemcy? Polaków i Czechów – bo o Rosjanach pani Steinbach 

nie lubi wspominać. Natomiast Polacy i Czesi byli ofiarami nazistów... a ci 

bez narodowości« (rz 2006.12.1). Gazeta podsumowuje następująco: »Ten 

fałszujący historię projekt jest nie do zaakceptowania. Jego realizacja do-

prowadzi do pogorszenia stosunków Niemiec z Polską« (rz 2006.12.1).

Polskie media zauważają również, że czasami po stronie niemieckiej 

pojawiają się próby pozyskania strony polskiej dla projektów dotyczą-

cych wspólnej pamięci. Na przykład gazeta wyborcza relacjonuje projekt 

»Pamięć i Solidarność«, zainicjowany przez ówczesnego posła SPD Mar-
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kusa Meckla, który stanowił kontrprojekt wobec planowanego Centrum 

przeciwko Wypędzeniom i oprócz Niemiec zdecydowanie włącza w jego 

rozwój Polskę i inne kraje (gw 2006.3.3). I tutaj jednak występują pewne oba-

wy. Na przykład rzeczpospolita obawia się, »że konsekwencją powstania 

sieci, czyli różnych instytucji zajmujących się upamiętnieniem wysiedleń 

i wypędzeń w Europie, będzie wrażenie, że wszyscy wszystkim zrobili jakąś 

krzywdę: Niemcy wypędzili Polaków z Gdyni, Polacy Niemców ze Śląska, Ser-

bowie Albańczyków, a Albańczycy Serbów. Nie zniknie ryzyko, że przyszłe 

pokolenia Niemców za sprawców zbrodni w czasie drugiej wojny mogą 

uznawać bliżej niezidentyfikowanych nazistów i Polaków« (rz 2006.11.30).

Sporo uwagi polskiej prasy przyciągnęła wspomniana wcześniej wy-

stawa »Wymuszone drogi«. Odbiór świadczy o znaczeniu samej wystawy, 

ale także ogólnie zagadnienia niemieckich wypędzonych dla stosunków 

polsko-niemieckich. rzeczpospolita na przykład odzwierciedla rolę wy-

stawy w ramowaniu stosunków polsko-niemieckich jako antagonizmu: 

»Wystawa Steinbach nie jest więc zjawiskiem marginalnym, lokalnym czy 

środowiskowym – wyrasta z głównego nurtu zmian, jakie w trzech ostat-

nich dekadach dokonują się w stosunku Niemców do własnej przeszłości 

i tożsamości« (rz 2006.11.4). »Według krytyków tej inicjatywy«, relacjonuje 

gazeta, »wpisuje się ona w występujące ostatnio w Niemczech niepoko-

jące zjawisko pisania ‘historii na nowo’« (rz 2006.9.19).

W związku z otwarciem wystawy przez przewodniczącą Związku Wy-

pędzonych Erikę Steinbach polityka informuje o przyznaniu wkrótce 

potem przez laureata Nagrody Nobla Güntera Grassa, że służył w Waf-

fen-SS. Świadczy to o tym, że po stronie wypędzonych występowały oba 

zjawiska: »Było cierpienie, była też wina« (pol 2006.8.19). Wystawa stała się 

polsko-niemiecką sprawą polityczną po tym, jak pełniący obowiązki pre-

zydenta Warszawy były premier Kazimierz Marcinkiewicz bez dłuższego 

namysłu odwołał w związku z ekspozycją swoją wizytę w Berlinie i udział 

w imprezie z okazji piętnastej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego 

traktatu o sąsiedztwie. W tym kontekście tygodnik polityka pyta: »Czy 

nie byłoby lepiej, żeby Marcinkiewicz przyjął zaproszenie nadburmistrza 

Berlina, pochwalił dobrych Niemców i skrytykował tendencje do relaty-

wizacji winy narodu niemieckiego?« (pol 2006.8.26).

Dziennik gazeta wyborcza cytuje oświadczenie polskiego Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych: »Wystawa nie służy budowie wzajemnego zaufania 

i zrozumienia między Polską a Niemcami i nie wnosi pozytywnego wkładu 

do polsko-niemieckiego dialogu historycznego. Prezentowanie dramatu 
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przesiedleń bez należytego kontekstu historycznego jest niebezpieczne 

i rodzi ryzyko relatywizacji odpowiedzialności za tragedię, jaką dla Europy 

i milionów jej mieszkańców była wojna« (gw 2006.8.11). Po tym, jak Muzeum 

Warszawy, które pierwotnie było zaangażowane w wystawę, wycofało dwa 

eksponaty dzień po jej otwarciu, głos zabrała również kanclerz Niemiec Ange-

la Merkel. Stwierdziła przy tym, »że w Niemczech nikt nie chce interpretować 

historii na nowo« oraz »że celem niemieckiej polityki są ‘dobre, przyjazne 

i ścisłe’ związki z Polską« (gw 2006.8.21). Podobnie wypowiedział się  ówczesny 

prezydent federalny Horst Köhler, zapytany przez rzeczpospolitą: »Nie moż-

na powiedzieć, że to próba zmiany obrazu historii« (rz 2006.8.17).

Przykład ten pokazuje, że nie tylko reakcje ze strony Polski przesuwają 

działalność związków wypędzonych na poziom polityki międzynarodo-

wej i w ten sposób zwiększają ich rzeczywiste oddziaływanie – często 

wyrażana przez stronę polską krytyka wpływu związków wypędzonych 

na politykę federalną staje się samospełniającą się przepowiednią.

I tutaj jednak pojawiają się próby wyrwania się z antagonistycznych 

ram i umożliwienia ponownego ramowania stosunków polsko-niemiec-

kich w partnerstwo przez uznanie, debatę i dialog. Tygodnik wprost 

dostrzega w wystawie, co zostało już przytoczone powyżej, »dowody 

na autorefleksję i otwarcie się na tragiczne polskie doświadczenia«, ale 

jednocześnie wzywa do lepszego zrozumienia polskiego »przewrażliwie-

nia« w odniesieniu do osoby Eriki Steinbach (w 2006.12.15).

W rozmowie z Gesine Schwan redaktor polityki Adam Krzemiński 

nazywa reakcję strony polskiej »odruchem warunkowym psa Pawłowa« 

(pol 2006.9.2). Schwan odpowiada: »uzasadniona polska krytyka tej wy-

stawy i jej promotorki jest w niemieckich mediach prezentowana jako 

kurczowa chęć zachowania przez Polaków ‘pozycji moralnej przewagi’« 

(pol 2006.9.2). Przy tym »ta moralna przewaga jest faktem. To nie Polacy 

napadli we wrześniu Niemcy, lecz hitlerowskie Niemcy i stalinowski ZSRR 

na Polskę« (pol 2006.9.2).

Z w i ą z e k  W y p ę d z o n y c h  i  j e g o  p r z e w o d n i c z ą c a  E r i k a  S t e i n b a c h

Prasa polska, podobnie jak niemiecka, przedstawia obraz Związku Wypę-

dzonych i wypędzonych ogólnie w sposób bardzo zróżnicowany. polityka 

czasami nawet prezentuje wypędzonych jako pionierów stosunków pol-

sko-niemieckich w ramach partnerstwa. Przypominany jest tu na przykład 

»Philipp von Bismarck z Ziomkostwa Pomorzan, który już w latach 70. 
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wspierał politykę pojednania z Polską« (pol 2006.9.16), »Przy wszystkich 

polemikach ze Związkiem Wypędzonych i Eriką Steinbach nie wolno zapo-

mnieć, że w Niemczech inicjatorami powojennego dialogu polsko-niemiec-

kiego byli właśnie Niemcy ze wschodu: hrabina Marion Dönhoff, Günter 

Grass, Siegfried Lenz, Klaus von Bismarck, Horst Bienek, a potem także wielu 

mniej znanych członków i działaczy BdV [Związku Wypędzonych], którzy 

od lat 70. zbierali pieniądze na odnowę naszych poniemieckich zabytków, 

działali w powstających jak grzyby po deszczu towarzystwach niemiecko-

-polskich. Nie zmienia to faktu, że rola Związku Wypędzonych w historii 

Republiki Federalnej jest – łagodnie mówiąc – dyskusyjna« (pol 2006.9.16).

Polskie media potwierdzają duży wpływ Związku Wypędzonych jako 

najważniejszej instytucjonalnej reprezentacji niemieckich wypędzonych 

na politykę federalną, zwłaszcza w zakresie rozwoju stosunków polsko-

-niemieckich. To, czy stosunki polsko-niemieckie są ramowane jako part-

nerstwo, czy jako antagonizm, zależy nie tylko od stosunku czołowych 

polityków niemieckich do organizacji wypędzonych, takich jak Związek 

Wypędzonych. polityka na przykład stwierdza, »że Związek Wypędzonych – 

jako wpływowa w Republice Federalnej grupa interesów – przez dziesięcio-

lecia blokował, hamował, a w końcu już tylko utrudniał zbliżenie i pojedna-

nie polsko-niemieckie« (pol 2006.9.16). Ogromny wpływ Związku ujawnił się 

nie tylko podczas wahań kanclerza Helmuta Kohla w sprawie ostatecznego 

uznania granicy na Odrze i Nysie wiosną 1990 roku, lecz również pod koniec 

lat dziewięćdziesiątych, kiedy Związek Wypędzonych zażądał niemieckiego 

weta wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, jeśli kraj ten nie wy-

każe się moralnym, politycznym i finansowym wsparciem dla niemieckich 

wypędzonych (gw 2000.5.9). Dopiero kanclerz Gerhard Schröder wyraźnie 

odrzucił te żądania (pol 2006.9.16). Związek Wypędzonych i związani z nim 

politycy mieli w dużej mierze ignorować »polskie traumy«, jak »rozbiory, 

pakt Hitler-Stalin oraz dwie ludobójcze okupacje, a zamiast tego »podsycali 

w Polsce niepewność i lęk przed rewizją granic« tym samym trwale kwe-

stionując polską państwowość« (pol 2006.9.16).

R e s t y t u c j a

Analogicznie do osoby Eriki Steinbach, także stosunek do kwestii restytu-

cji decyduje o tym, czy stosunki polsko-niemieckie są ramowane jako an-

tagonistyczne, czy jako partnerskie. W polskiej prasie pojawiają się jednak 

dość realistyczne oceny sytuacji politycznej. Na przykład rzeczpospolita 
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komentuje to następująco: »Powiernictwo Pruskie, które złożyło pozwy 

odszkodowawcze przeciwko Polsce, nie odgrywa na szczęście żadnej roli 

w niemieckiej polityce. Od działań Rudiego Pawelki odcinała się nie tylko 

Angela Merkel, ale nawet sama Erika Steinbach, szefowa Związku Wypę-

dzonych« (rz 2006.12.16).

O tym, jakie znaczenie ma kwestia restytucji dla stosunków polsko-

-niemieckich, świadczy choćby uwaga, jaką polskie media poświęcają nie-

mieckiej debacie na ten temat. Na przykład w 2000 roku gazeta  wyborcza 

szczegółowo zrelacjonowała wystąpienie ówczesnego kanclerza federal-

nego Gerharda Schrödera na Dniu Ojczyzny Związku Wypędzonych w Ber-

linie. Gazeta cytuje wypowiedź Schrödera: »Tereny te [byłe niemieckie 

tereny wschodnie lub tak zwany Kraj Sudecki] w świetle prawa między-

narodowego są terytoriami Polski, Czech lub Rosji. RFN nie wysuwa żad-

nych roszczeń terytorialnych wobec sąsiadów i rząd federalny nie będzie 

obciążać stosunków z tymi krajami kwestiami politycznymi i prawnymi 

wynikającymi z przeszłości« (gw 2000.9.4). »W ten sposób Schroeder od-

rzucił żądania wypędzonych, by przed przyjęciem Polski i Czech do UE 

kraje te uchyliły dawne ustawy sankcjonujące wypędzenie i wywłaszcze-

nie Niemców« (gw 2000.9.4), »Kanclerz Gerhard Schroeder rozwiał wczoraj 

wszelkie wątpliwości: Niemcy nie będą uzależniać przyjęcia Polski i Czech 

do Unii Europejskiej od żądań Związku Wypędzonych i jego szefowej Eriki 

Steinbach. […] Jego wczorajsze przemówienie skierowane było nie tylko 

do wypędzonych, ale i do tych w Polsce czy Czechach, którzy obawiali się 

ich roszczeń« (gw 2000.9.4).

Podejście rzeczpospolitej, polegające na emocjonalizacji i poszukiwa-

niu efektu w komentarzu z 2006 roku dotyczącym roszczeń restytucyjnych 

Powiernictwa Pruskiego, wydaje się nieco wątpliwe. Tutaj komentarze 

użytkowników z Internetu są po prostu zestawiane wraz z uzasadnie-

niem: »Agencyjne depesze są suche i beznamiętne, bardziej pouczająca 

jest lektura komentarzy niemieckich internautów« (rz 2006.12.16). Uzy-

skany w ten sposób obraz opinii publicznej jest w zasadzie wątpliwą 

z dziennikarskiego punktu widzenia formą ukazywania opinii, ponieważ 

nie wiadomo, jakie kryteria zastosowano przy wyborze wypowiedzi, 

które są przedstawiane jako reprezentatywne dla »zwykłych Niemców« 

(rz 2006.12.16). Wśród przykładów można przywołać wypowiedź: »W wol-

nym kraju każdy obywatel ma prawo wnieść do sądu skargę. To jedna 

ze wspólnych wartości Unii Europejskiej, do przestrzegania których zo-

bowiązało się każde nowe państwo członkowskie« (rz 2006.12.16).
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Kilka dni później gazeta donosi wreszcie o propozycjach polskiej mini-

ster spraw zagranicznych Anny Fotygi i premiera Jarosława Kaczyńskiego, 

»że zabezpieczenie Polski przed roszczeniami obywateli niemieckich, wy-

nikających z konsekwencji II wojny światowej, mogłoby zostać włączone 

do polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie« (rz 2006.12.20). 

Ponadto informuje, że ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel odrzu-

ciła renegocjację traktatu o sąsiedztwie, wszak jej poprzednik na stano-

wisku, Schröder, już wiele lat wcześniej oświadczył, że rząd niemiecki nie 

popiera roszczeń restytucyjnych wobec Polski (rz 2006.12.20).

Mimo że zarówno rząd federalny, jak i ówczesna przewodnicząca 

Związku Wypędzonych Erika Steinbach zdystansowali się od Powier-

nictwa Pruskiego, to wprost nadal podgrzewa ten problem. Jak podaje 

tygodnik, »działalność Rudiego Pawelki – nawet przy wyraźnym dystanso-

waniu się rządu RFN i Eriki Steinbach od jego inicjatyw – wzbudziła aurę 

nieufności w naszych stosunkach. Kwestia ostatniej wojny jest wciąż zbyt 

bolesna, by można było skutecznie wzywać Polaków do uznania Pawelki 

za nieistotny margines« (w 2006.12.15).

wprost spekuluje, że Merkel – podobnie jak jej poprzednik Helmut Kohl 

– odmawia wprowadzenia zmian do traktatu o sąsiedztwie ze względu 

na związki wypędzonych, w których wciąż tkwi duży potencjał wyborczy 

chrześcijańskich demokratów.

W dalszej części artykułu gościnnego Piotr Buras następująco komen-

tuje reakcję polskiego rządu na skargę Powiernictwa Pruskiego do Euro-

pejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: »Nie wiem dokładnie, 

jakie są intencje polskiego rządu, który kwestię prywatnych skarg 22 nie-

mieckich wypędzonych przed Trybunałem w Strasburgu rozdmuchuje 

do rangi jednego z najpoważniejszych kryzysów w stosunkach polsko-

-niemieckich« (rz 2006.12.27).

Ogólnie obecne status quo w stosunkach polsko-niemieckich, wiążące 

z punktu widzenia geopolityki i prawa międzynarodowego, jest postrze-

gane jako kruche i tymczasowe. W związku z tym w Niemczech istnieją 

wpływowe politycznie siły wywodzące się ze środowiska związków wy-

pędzonych, które w każdej chwili mogą ponownie włączyć rewanżyzm 

do programu politycznego rządu federalnego, a co więcej, mają poparcie 

szerokich rzesz ludności Niemiec. W takich okolicznościach Niemcy, mimo 

wszelkich umów międzynarodowych i gestów pojednania, zawsze jawią 

się jako ukryty wróg, a więc jako stałe potencjalne zagrożenie dla polskiej 

państwowości.
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O d w r ó c e n i e  r ó l  s p r a w c a  –  o f i a r a

Podobnie jak to opisano wcześniej w wypadku prasy niemieckiej, uznanie 

własnej krzywdy, którego domagają się stowarzyszenia wypędzonych, 

prowadzi do odwrócenia ról między sprawcami a ofiarami, ostatecznie 

zaś do zakwestionowania powojennego porządku. Jak stwierdzono po-

wyżej, role ofiary i sprawcy w tej ramie wzajemnie się wykluczają. Zgod-

nie z tą logiką uznanie drugiej strony za ofiarę lub sprawcę nieuchronnie 

wiąże się z przeformułowaniem własnej roli. wprost zadaje pytanie, czy 

ówczesny przewodniczący CSU Edmund Stoiber »ma prawo nazywać 

powojenne deportacje Niemców z Czech ‘zbrodnią przeciw ludzkości’?« 

(w 2006.07.16). Także Jochen-Konrad Fromme, w tamtym czasie członek 

zarządu federalnego CDU i pełnomocnik CDU do spraw wypędzonych, 

swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami przyciągnął uwagę również 

polskiej prasy. W  wywiadzie dla rzeczpospolitej Fromme stwierdził: 

»Sprawców było dwóch i muszą zostać jasno zdefiniowani i przedsta-

wieni. Po pierwsze Hitler, po drugie Polska. […] Rozpatrujemy te sprawy 

[niemieckie zbrodnie] po 60 latach i musimy się zgodzić, że wypędzenia 

Niemców były bezprawne bez względu na to, co się zdarzyło w czasie woj-

ny« (rz 2006.12.13). Również tutaj szybko uwidacznia się ścisłe powiązanie 

polityki wewnętrznej i zagranicznej w stosunkach polsko-niemieckich. 

Na przykład gazeta cytuje Markusa Meckla, przedstawiciela socjaldemo-

kratycznego partnera koalicyjnego chadeków: »Zdaniem Markusa Mec-

kela, zastępcy rzecznika frakcji SPD ds. polityki zagranicznej, wypowiedzi 

Frommego są ‘straszne’ i dezawuują politykę rządu Angeli Merkel zmie-

rzającą do porozumienia z Polską« (rz 2006.12.14).

Jak donosi rzeczpospolita, Steinbach z okazji pięćdziesiątej piątej 

rocznicy kapitulacji Niemiec obwieściła, »że na polskiej ziemi w roku 1945 

Holokaust zastąpiono eksterminacją Niemców« (rz 2006.8.29). Rząd polski 

powinien był zareagować na to natychmiast, zgodnie z hasłem »Niszcz zło 

w zarodku!«. »Polskie MSZ nie zgłosiło oficjalnego protestu ani nie doma-

gało się wyjaśnień od niemieckich władz (Steinbach była wtedy wiceprze-

wodniczącą CDU i członkinią Bundestagu). Gdyby wówczas zareagowano, 

nie byłoby dzisiaj berlińskiej wystawy BdV czy kwestii Centrum przeciwko 

Wypędzeniom« (rz 2006.8.29).

Z punktu widzenia wprost Niemcy mają do czynienia z historią zmani-

pulowaną, »w której II wojnę światową wywołali i prowadzili nie Niemcy 

jako naród, ale jacyś naziści, którzy przybyli z kosmosu. Zaś największe 
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ofiary ponieśli niemieccy cywile wypędzeni ze swego Heimatu przez obce 

siły, a tymi siłami byli Polacy« (w 2009.5.31).

polityka uderza z kolei w odmienny ton, wykazując zrozumienie dla losu 

wypędzonych. Według niej wydalenia są »zawsze straszne. Także wtedy, 

gdy wypędzanymi czy przesiedlanymi są Niemcy. […] Przyznanie tego nie 

jest fałszowaniem historii czy rozmywaniem odpowiedzialności, lecz prze-

jawem pewnej – normalnej w dzisiejszej Europie – empatii« (pol 2009.6.13).

Szczególnie drastyczną krytykę rzekomego odwrócenia ról sprawca – 

ofiara w niemieckiej polityce historycznej można znaleźć na łamach cza-

sopisma sieci. Zgodnie z artykułem z 2014 roku chodzi tu o »wielki proces 

zrównywania odpowiedzialności katów i ofiar« (sieci 2014.5.19). W dalszej 

części artykułu czytamy: »W tej narracji […] Polacy stali się współodpo-

wiedzialni za zbrodnie, zaś Niemcy stanęli w szeregu ofiar – obok Żydów, 

Rosjan, Białorusinów, Romów (charakterystyczne, że najmniej wśród ofiar 

widoczni są Polacy i Ukraińcy). W ten sposób wypędzenie stało się jedną 

z największych zbrodni, zrównywaną z niemieckimi obozami koncentra-

cyjnymi. Centrum przeciwko Wypędzeniom, zlokalizowane w sercu Berli-

na, zyskuje status równy pomnikowi Holokaustu i otwartą stawia kwestię 

zadośćuczynienia za ‘zbrodnie wypędzenia’« (sieci 2014.5.19).

W ten sposób – to zarzut w artykule – Niemcy uzbroiłyby się w argu-

menty przeciwko ewentualnym polskim żądaniom odszkodowawczym 

czy reparacjom (sieci 2014.5.19). Jednocześnie w sieci pojawiają się głosy 

przedstawicieli wypędzonych. Na przykład Bernd-Bernhard Fabritius, ów-

czesny następca Eriki Steinbach na stanowisku prezesa Związku Wypę-

dzonych, wyjaśnia w jednym z wywiadów: »Nazwanie wypędzenia całej 

społeczności po wojnie cierpieniem nie oznacza, że relatywizuje się nie-

miecką winę« (sieci 2014.8.4). Na to pytanie dziennikarka sieci Aleksandra 

Rybińska odpowiada tak: »To nie Polska odpowiadała za ustalenie granic, 

reorganizację Europy po wojnie, tylko Stalin, Churchill i Roosevelt. Fak-

tem jest też, iż większość ‘wypędzonych’ uciekła w obawie przed Armią 

Czerwoną lub na skutek ewakuacji zarządzonej przez władze niemieckie. 

Za co więc mamy my, Polacy, poczuwać się do winy?« (sieci 2014.8.4).

Podczas gdy Fabritius w tym przykładzie dąży więc do zróżnicowania 

obrazu pod względem podziału ról na sprawców i ofiary, to Rybińska uni-

ka takiego podejścia. Według niej Polska nie może ponosić odpowiedzial-

ności za wypędzenie Niemców, ponieważ z jednej strony nie brała udziału 

w podejmowaniu decyzji, a z drugiej strony »większość ‘wypędzonych’« 

uciekła z innych powodów.
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Z kolei artykuł gazety wyborczej z 2009 roku umieszcza wypędzonych 

w procesie odwracania roli ofiar i sprawców we współczesnym kontekście 

historycznym. Zgodnie z tym założeniem wypędzenie pełnili w dawnej 

Republice Federalnej podwójną funkcję. Z jednej strony dla zachowania 

wewnętrznej spójności nowego zachodnioniemieckiego społeczeństwa, 

z drugiej zaś – dla zewnętrznego odgrodzenia się od komunistycznego 

wschodu jako nowego wroga. W tym wymiarze doszło do »odwrócenia 

ról sprawcy i ofiary« (gw 2009.8.21).



RAMOWANIE POSTACI:  
PROTAGONIŚCI STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH

Państwa ramowane są przez media także poprzez ramowanie osób 

z nimi związanych99. Dotyczy to przede wszystkim polityków, którzy są 

stale i bardziej wyraźnie niż jakakolwiek inna grupa zawodowa obecni 

w mediach.

Coraz silniejsze ukierunkowanie na ludzi (mniejsze zaś na programy, 

partie czy instytucje) jest charakterystyczne dla materiałów medialnych 

dotyczących polityki. Relacje na temat Polski i Niemiec w prasie obu kra-

jów nie stanowią wyjątku, lecz wpisują się raczej w globalną tendencję100. 

W ramach tej »personalizacji komunikacji polsko-niemieckiej« poszcze-

gólni aktorzy, głównie polityczni, są ramowani w swoich oficjalnych funk-

cjach jako reprezentanci kraju jako całości101. Na przykład Angela Merkel 

jest przedstawiana w polskich mediach jako przedstawicielka niemiec-

kiej polityki i Niemiec, to samo dotyczy prezentowania w niemieckich 

mediach choćby Jarosława Kaczyńskiego czy Donalda Tuska. Z punktu 

widzenia analizy ramowania kluczowe jest zaznaczenie, że osoba, nawet 

pełniąca oficjalną funkcję w danym państwie, i polityka kraju nigdy nie 

mogą się całkowicie pokrywać. Oznacza to, że relacjonowanie za pomocą 

personalizacji z konieczności – jak wszystkie ramy – zawsze przedstawia 

tylko pewien wycinek obserwacji i jednostkową perspektywę. W tym 

ujęciu analiza ramowania postaci pomaga nam rozpoznać, w jaki spo-

sób przypisywanie przez media cech charakteru określonym aktorom 

w komunikacji polsko-niemieckiej kształtuje ogólny obraz kraju, który 

reprezentują.

Dla naszych analiz dokonaliśmy wyboru par polityków – szefów rzą-

dów i ministrów spraw zagranicznych – którzy w badanym okresie przez 

wszystkie lub wybrane lata szczególnie wyraźnie obecni byli w przekazie 

medialnym drugiego kraju. Przy czym nie kierowaliśmy się jedynie liczbą 

wzmianek o danej osobie, ale przede wszystkim jej rolą w życiu społecz-

no-politycznym drugiego kraju lub znaczeniem dla stosunków polsko-nie-

mieckich. Stąd w pierwszym rzędzie przeanalizowaliśmy ramy, w jakich 

99	 	Por.	Brosius,	Dan	2020:	267.
100	 	Łada,	Sendhardt	2021:	27.
101	 Ibidem.
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prezentowano w prasie niemieckiej: Jarosława Kaczyńskiego, Donalda 

Tuska i Radosława Sikorskiego, a prasie polskiej: Gerharda Schrödera, 

Angelę Merkel i Joschkę Fischera. Wymienieni aktorzy są istotni dlatego, 

że z punktu widzenia odbiorców są rozpoznawalni (Angela Merkel i Jaro-

sław Kaczyński są wymieniani jako skojarzenia z krajem sąsiada w bada-

niach Barometr Polska-Niemcy), a ze względu na ich aktywność polityczną 

wywołują także skojarzenia z określonymi poglądami na temat stosun-

ków polsko-niemieckich, które ostatecznie utożsamiane są z (oficjalną) 

postawą całego kraju, na przykład w sytuacji, gdy wypowiedzi Gerharda 

Schrödera w polskiej prasie są utożsamiane z poglądem Niemiec na Pol-

skę. Wymienieni szefowie rządów i partii byli „twarzami” wzajemnych 

relacji w badanym okresie. Autorski wybór obu ministrów spraw zagra-

nicznych bazuje zaś na eksperckiej wiedzy, że obaj są często wymienia-

ni jako ważni aktorzy relacji polsko-niemieckich, mocniej niż pozostali 

na tym stanowisku, zapamiętani dzięki ich aktywności czy pomysłom.

Polscy premierzy i zarazem szefowie najważniejszych partii są w nie-

mieckiej prasie przedstawiani za pomocą bardzo różnych ram, często 

stojących względem siebie w opozycji. Jarosław Kaczyński pokazywany 

jest jako silny, ale destrukcyjny polityk, narodowo-konserwatywny popu-

lista, który myśli jedynie kategoriami walki. Jego działania określa się jako 

antyeuropejskie i niechętne Niemcom. W odróżnieniu od niego Donald 

Tusk występuje w ramie zaangażowanego Europejczyka, polityka prag-

matycznego i otwartego na współpracę z Niemcami. Jednocześnie można 

wyraźnie zauważyć, że dziennikarze nieco inaczej formułują opisy obu 

polityków. Wspominając o Jarosławie Kaczyńskim, często jego nazwisko 

poprzedzają przymiotnikiem i to na podstawie tych określeń można zi-

dentyfikować ramy, w jakich jest przedstawiany. W wypadku Donalda Tu-

ska takich przymiotników jest zdecydowanie mniej, a obraz tego polityka 

jest rysowany raczej przez opisywanie jego działań. Także ramy dotyczące 

pozostałych opisanych poniżej polityków, konstruowane są w stylu, w ja-

kim robiono to, opisując Tuska, a nie Kaczyńskiego.

Niemieccy kanclerze w polskiej prasie również ramowani są w sposób 

zróżnicowany. Osoba Gerharda Schrödera na początku profilowana jest 

jako dbająca o polskie interesy i otwierająca Polsce drogę do Unii Euro-

pejskiej, a następnie – przez jego prorosyjskie nastawienie oraz aktyw-

ne poparcie dla budowy gazociągu Nord Stream – ramowana w polskiej 

prasie w przeważającej mierze negatywnie. Sylwetka Angeli Merkel pre-

zentowana jest od początku w różnych ramach – negatywnych i pozytyw-
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nych. Schröder, zdaniem Polaków, niezależnie od profilu piszącego o nim 

medium, jest rusofilem. Angelę Merkel nazywa się – powołując na tytuły 

prasy zagranicznej – »cesarzową Europy«, »mamuśką« lub »gwiazdą świa-

towej polityki«. Socjaldemokratyczny kanclerz w oczach polskich dzien-

nikarzy jest raczej porywczy i »zapatrzony w siebie«, podczas gdy jego 

chadecka następczyni – wyjątkowo wyważona i daleka od podkreślania 

własnego ego, co także ma znaczenie dla ich pozycji w polityce światowej 

i relacji z Polską. Z kolei Joschka Fischer w polskiej prasie jest ramowany 

jako polityk, który przeszedł zmianę od zielonego radykała do stonowane-

go w opiniach polityka z pomysłami na europejską przyszłość. Podobnie 

jest obrazowany Radosław Sikorski przez prasę niemiecką. Podczas gdy 

w tekstach z początku XXI wieku występuje raczej jako porywczy konser-

watysta, to w artykułach z okresu rządu Platformy Obywatelskiej i Pol-

skiego Stronnictwa Ludowego jest ukazywany jako wyważony liberał.

P o l s c y  p o l i t y c y  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

J a r o s ł a w  K a c z y ń s k i

»On jest Złem« – cytują niemieckie media wypowiedzi niektórych Polaków 

protestujących przeciwko kolejnym reformom rządu Prawa i Sprawiedli-

wości (faz 2016.3.6). Ramy, w jakich niemiecka prasa umieszcza Jarosława 

Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości (od 2003 roku) i premie-

ra (2006–2007) polskiego rządu, są jednoznacznie negatywne. Prezento-

wany jest jako polityk destrukcyjny, sterujący rządem (gdy nie był jego 

premierem) zza kulis, fanatyk, nastawiony wojowniczo, antyniemiecko 

i antyeuropejsko. Przywołując jego nazwisko, często dodaje się do niego 

przymiotnik »narodowo-konserwatywny«.

W wypadku prezesa Prawa i Sprawiedliwości medialne utożsamia-

nie ze sobą państwa i osoby, czyli Polski i Jarosława Kaczyńskiego, wy-

daje się najwyraźniejsze. Takie ramowanie kraju przez osobę Jarosława 

Kaczyńskiego sugeruje, że polskie kalkulacje polityczne, szczególnie 

od 2015 roku, kryją się wyłącznie w osobowości tego polityka i jego dys-

pozycjach psychiczno-mentalnych. Zadaniem dziennikarstwa śledczego 

byłoby więc stworzenie swoistego psychogramu politycznego Jarosława 

Kaczyńskiego, z którego dałoby się odczytać obecny i przyszły rozwój pol-

skiej polityki. Polska, ramowana przez pryzmat osoby Jarosława Kaczyń-

skiego, będzie się wówczas jawić jako kraj często irracjonalny, kierujący 
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się światopoglądem religijno-fundamentalistycznym, a więc ostatecznie 

nieobliczalny. Takie ramowanie zaciemnia fakt, że pewne wydarzenia 

polityczne w Polsce mogą oczywiście mieć inną genezę: rozwój polityki 

wewnętrznej i zagranicznej, spory wewnątrz partii rządzącej, w koalicji 

rządzącej oraz między rządem a opozycją, niedoskonałości organów po-

litycznych i aparatu administracyjnego.

S i l n y  i  d e s t r u k c y j n y  w o j o w n i k  i  s t r a t e g

Rama, która przewija się przez cały analizowany okres, pokazuje Jaro-

sława Kaczyńskiego w kategoriach walki, jako silnego i destrukcyjnego 

polityka.

Jarosław Kaczyński to, w opinii niemieckiej prasy, »silny/potężny [naj-

potężniejszy] człowiek« w Polsce/nad Wisłą/w partii« (spiegel 2006.5.8; 

spiegel 2006.7.17; faz 2016.4.20; sz 2006.5.8; spiegel 2019.8.10; faz 2019.1.31; 

faz 2019.10.8; sz 2016.11.4; faz 2016.10.12), »dominujący« (spiegel 2006.7.17), 

(rzeczywisty) »władca Polski« (spiegel 2016.1.16; sz 2016.5.18; sz 2016.8.5). 

Jarosław Kaczyński jest w oczach niemieckiej prasy »zwolennikiem 

silnego państwa« (faz 2006.7.25), »wrogiem demokracji« (faz 2006.5.10) 

i zwolennikiem autorytaryzmu: »Rzeczywisty władca Polski Jarosław Ka-

czyński nie ustępuje, bo wtedy nie mógłby zrealizować swojego ideału 

rządów autokratycznych, a nie demokratycznych« (sz 2016.10.15).

Destrukcyjność jego działań podkreślana jest stosowaniem retoryki 

wojennej. Przejmowanie kolejnych obszarów życia publicznego okreś-

lano w niemieckiej prasie już w 2006 roku mianem »kolejnych ataków« 

(faz 2006.7.26). Przez swoją »wojowniczość« wspólnie z bratem »dzieli-

li Polskę« (zeit 2006.7.20). Polityka jest dla nich »walką, jeśli nie wojną« 

(zeit 2006.7.20), a »zdobycie władzy« – celem samym w sobie, a nie jedynie 

środkiem do realizowania własnej polityki (spiegel 2016.1.16). Dlatego Ja-

rosław Kaczyński »nie obarcza się skomplikowanym programem politycz-

nym. Jego jedyną koncepcją jest wszechstronna, nieliberalna i radykalna 

kontrrewolucja, a ostatecznym hasłem jest ‘konsolidacja władzy’ przez 

systematyczną, bezwzględną eliminację wszystkich niezależnych sił, któ-

re mogłyby ograniczyć jego wolę« (spiegel 2016.1.16).

Prezes Prawa i Sprawiedliwości obiecuje przy tym »zemstę 

na aroganckich elitach« (spiegel 2016.12.3) i dąży do walki z nepotyzmem 

( spiegel 2006.7.17).
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Konfrontacyjny styl uprawiania polityki odnosi nie tylko do polskiej 

opozycji, ale także do sąsiadów. Jak podsumowuje süddeutsche zeitung 

w 2006 roku: »Nie doprowadzi to do ‘naprawy państwa’. Ponieważ nie 

mają oni [politycy Prawa i Sprawiedliwości] koncepcji podstawowego 

zadania polityki, którym jest zapewnienie dobrobytu gospodarczego 

i równowagi społecznej« (sz 2006.5.8).

Stosowaną ramę wojenną dziennikarze rozciągają także na stosunki 

wewnątrzpartyjne: »Nie powinno być żadnych konkurujących ze sobą 

frakcji, silnych zastępców w państwie i partii, a jedynie Kaczyński i jego 

armia popleczników, gotowych bronić każdej, choćby najbardziej niepo-

ważnej decyzji swojego szefa« (spiegel 2016.1.16).

Siła Jarosława Kaczyńskiego ma się także objawiać tym, że mimo nie-

sprawowania rzeczywistej władzy »pociąga za sznurki« (faz 2019.10.8). 

Nazywany jest »szarą eminencją« z  Warszawy/rządu (faz  2006.5.10; 

sz 2019.8.31; faz 2016.10.7), »de facto/właściwie« premierem (sz 2019.11.6; 

sz.2019.5.27) oraz tym, który kieruje rządem z tylnego siedzenia 

(faz  2006.7.25), »nie ma stanowiska w rządzie, ale nadaje kierunek« 

(faz 2016.6.29). Jarosław Kaczyński jest przedstawiany jako »centrum wła-

dzy« – »pomysłodawca i założyciel partii, oficjalnie reprezentowany przez 

prezydenta Andrzeja Dudę i premier Beatę Szydło« (spiegel 2016.1.23). 

Wspomina się , że »kieruje z zaplecza«, nie będąc zaś zbyt często widywa-

ny publicznie, wskazuje swoim zwolennikom patriotyczny ideał: »samot-

nik, bezinteresowny, surowy wobec siebie i innych, pracujący wyłącznie 

dla dobra narodu polskiego, obrońca, który pomaga wiecznie uciśnione-

mu narodowi odzyskać szacunek« (spiegel 2019.4.27).

Niemiecka prasa zauważa jednocześnie pozytywne silne strony Ja-

rosława Kaczyńskiego, dopełniające ramę wojownika o obraz stratega. 

Określa go mianem »intelektualisty« (spiegel 2006.7.17), polityka »wy-

jątkowo inteligentnego« i »wykształconego« (spiegel 2016.12.3), umie-

jącego dobrze rozpoznać nastroje społeczne i rozpowszechniać wizje 

(spiegel 2019.10.5). Stąd konkluduje się, że nie należy lekceważyć jego 

zdolności strategicznych (faz  2016.10.7). Jednocześnie przyznaje się, 

że Jarosławowi Kaczyńskiemu daleko do gwiazdorskich umiejętności in-

nych polityków: »Kaczyński nie ma może szyku à la Las Vegas jak Donald 

Trump, nie ma także umiejętności retorycznych Holendra Geerta Wilder-

sa czy ludyczności brytyjskiego polityka Nigela Farage’a, ale to właśnie 

bardzo podobne przymioty umożliwiły Kaczyńskiemu odniesienie sukce-

su. Obiecuje on, co jest typowe dla układu współrzędnych prawicowego 
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populizmu, ochronę przed globalizacją dla umęczonego społeczeństwa« 

(spiegel 2016.12.3).

Dlatego Jarosław Kaczyński, mimo że – według niemieckich gazet 

– »ma dar swobody wypowiedzi, żartuje, robi wrażenie kogoś na luzie 

i pewnego siebie« (faz 2019.10.8), nie zawsze chce być w świetle reflekto-

rów. Po okresie, kiedy sam stał na czele rządu, słupki jego poparcia długo 

bowiem nie mogły znowu zacząć rosnąć (faz 2019.10.8).

P o l i t y k  a n t y u n i j n y

Jarosław Kaczyński regularnie przedstawiany jest również w ramie anty-

europejskiej jako »nieprzyjazny Europie« (faz 2009.7.15) i »krytyczny wo-

bec Europy« (sz 2019.1.10), przyczyniający się do zmartwień urzędników 

w Brukseli (spiegel 2006.7.17).

Celem Jarosława Kaczyńskiego, według niemieckiej prasy, jest »stwo-

rzenie unijnego supermocarstwa przy jednoczesnym zachowaniu au-

tonomii państw narodowych« (faz 2016.6.29). Jego starania o specjalną 

rolę Polski w Europie doprowadziły do tego, że Polska znalazła się na jej 

marginesie (spiegel 2014.11.24). Cytowani są polscy politycy, jak ówczesny 

przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyna, oceniają-

cy, że Jarosław Kaczyński »zatruwa stosunki Polski z Unią Europejską«, 

»mimo że Polacy należą do najbardziej proeuropejskich społeczeństw 

w Unii Europejskiej« (sz 2019.3.15). Ale sam Kaczyński, jak przyznają nie-

mieckie media, nie chce wyjścia Polski z Europy, lecz liczy na to, »że Unia 

Europejska opuści sama siebie« (sz 2016.8.5).

N a r o d o w o - k o n s e r w a t y w n y  p o p u l i s t a  i  f a n a t y k

W wielu tekstach, w których wymieniano nazwisko Jarosława Kaczyń-

skiego, ramuje się go jako »narodowego konserwatystę«: »zwycięstwa 

wyborcze narodowo-konserwatywnych braci Jarosława i Lecha Kaczyń-

skich« (spiegel 2006.5.8), »siły narodowo-konserwatywne skupione wokół 

braci Jarosława i Lecha Kaczyńskich« (faz 2009.2.4), »pod rządami narodo-

wo-konserwatywnego premiera Jarosława Kaczyńskiego« (faz 2009.2.19), 

»przywódca narodowo-konserwatywnej opozycji Jarosław Kaczyński« 

(faz 2014.10.2; sz 2014.3.5). Wspominane jest, że »chce przekształcić kraj 

w nacjonalistyczny, antyzachodni i arcykatolicki« (spiegel 2016.1.23). Tak-

że partię Prawo i Sprawiedliwość określa się mianem »arcykatolickiej« 
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(zeit 2006.6.14). Jednocześnie prasa niemiecka tłumaczy, że klerykalizm 

i nacjonalizm przypisywany Jarosławowi Kaczyńskiemu nie jest jego ce-

chą pierwotną, stronił on bowiem na początku od narodowych katolików 

(sz 2006.3.4), lecz późniejszym »dodatkiem«, który miał umożliwić stworze-

nie Prawa i Sprawiedliwości jako »prawicowej składanki« (zeit 2006.7.20). 

Stąd w celu zbudowania »Czwartej Rzeczypospolitej« oparł się na naro-

dzie i wierze (faz 2006.2.13), a w kolejnych latach określany jest mianem 

»klerykała« (zeit 2016.2.25) i populisty: »Jarosław Kaczyński, mimo swoich 

działań, w tym piętnowania swoich przeciwników i niedemokratycznego 

rozszerzania władzy, nie jest polską osobliwością, lecz typowym populi-

stą« (sz 2016.5.13).

Jarosław Kaczyński to także »fanatyk«, który jest w stanie realizować 

własne interesy. W odróżnieniu od Viktora Orbána, cynika, który w razie 

potrzeby zaczyna działać pragmatycznie, »pragmatyzm jest dla niego 

oznaką słabości« (zeit 2016.12.21).

W okresie, kiedy żył Lech Kaczyński i obaj bracia zajmowali kluczowe 

stanowiska – Lech jako prezydent, a Jarosław jako premier, niemiecka 

prasa chętnie zestawiała obu polityków. Także później zauważa różnice 

w ich postępowaniu i swojego rodzaju podział ról: Jarosław ma być, we-

dług tego obrazu, po śmierci brata, który korygował jego postępowanie, 

skoncentrowany ślepo na państwie i odwrócony do świata zewnętrznego 

(spiegel 2016.1.16).

G e r m a n o f o b

Prezes Prawa i Sprawiedliwości prezentowany jest także w ramie po-

lityka niechętnego Niemcom lub wręcz germanofoba (faz  2009.6.4; 

 spiegel 2009.3.2; spiegel 2016.1.16), którego zachowanie powinno nie-

pokoić stronę niemiecką: »Szczególnie ostatnie dwanaście miesięcy 

daje powody do niepokoju. Od czasu, gdy władzę sprawują bliźniacy 

Kaczyńscy [...] ze wschodu w stronę Niemiec wieje ostry wiatr« (spie-

gel 2006.10.23), »Chociaż żadne państwo Europy Zachodniej nie zrobiło 

więcej dla przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, nowi władcy nad Wisłą 

wydawali się celowo prowokować Berlin« (spiegel 2006.10.23). Tłumaczy 

się, że, zdaniem wspomnianych polityków, Polska za długo była uległa 

wobec Niemiec, którzy ją wielokrotnie dzielili, napadali, oszukiwali i pu-

stoszyli, stąd Polska powinna wreszcie zająć przypadające jej miejsce 

w europejskiej wspólnocie i być traktowana zgodnie z jej historycznymi 
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osiągnięciami. Niemcy sami sobie zasłużyli, że teraz się z nimi rozprawia-

ją (spiegel 2006.10.23) Granie antyniemiecką kartą oceniane jest jednak 

jednocześnie jako »ryzykowna gra« (spiegel 2006.10.23).

D o n a l d  T u s k

Jeszcze w 2006 roku süddeutsche zeitung pisze o Donaldzie Tusku jako 

o nijakim (blass) (sz 2006.11.11), ale ramy, w jakich w kolejnych latach w nie-

mieckiej prasie przedstawia się premiera polskiego rządu ( 2007–2014), 

szefa Platformy Obywatelskiej (2003–2014) i przewodniczącego Rady 

Europejskiej (2014–2019) zmieniają się wraz z jego kolejnymi funkcjami. 

W odniesieniu do relacji polsko-niemieckich przedstawiany jest jako 

zaangażowany na ich rzecz polityk. Podobnie w wymiarze polityki eu-

ropejskiej prezentowany jest jako aktywny konstruktywny aktor. W obu 

ostatnich ujęciach podkreśla się przy tym, że swoim zachowaniem odróż-

niał się od poprzednika na stanowisku premiera, Jarosława Kaczyńskie-

go. To świadome budowanie opozycji między oboma polskimi politykami 

bazuje na założeniu, że jeśli jeden jest zły (Kaczyński), to drugi – dobry 

(Tusk). Ta, w oczach niemieckiej prasy, konstruktywna postawa uczyniła 

go »ulubieńcem zachodnich mediów« (faz 2016.11.17).

W kwestii stylu prowadzenia polityki Donald Tusk – niezależnie od tego, 

czy odnosi się to do okresu, kiedy był premierem Polski, czy do kadencji 

na stanowisku szefa Rady Europejskiej, ramowany jest jako pragmatyk 

i umiejętny moderator, i w tym podobny do niemieckiej kanclerz Angeli 

Merkel. Ten sposób ramowania powtarzał się także, kiedy pisano o ich podo-

bieństwach wynikających z podobnej przeszłości (wychowanie w systemie 

socjalistycznym) oraz reprezentowania tej samej linii politycznej. W prze-

ciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego Polska widziana przez pryzmat 

osoby Donalda Tuska wydaje się racjonalna, oświecona i przewidywalna.

Donald Tusk w charakterze przewodniczącego Rady Europejskiej bu-

dzi zrozumiałe zainteresowanie prasy w obu krajach ze względu na to, 

że po Jerzym Buzku był on pierwszym historii Polakiem, który sprawował 

wysokie stanowisko w instytucjach unijnych. Przekazy medialne poświę-

cone Donaldowi Tuskowi poprzedzające sam wybór oraz komentujące 

działalność jako przewodniczącego tworzą dwie wyraźne chronologicz-

nie grupy tekstów. Jednak w obu wypadkach pojawiają się w nich wspo-

mniane powyżej ramy – Donalda Tuska jako zaangażowanego Europejczy-

ka oraz jako umiejętnego moderatora, stąd teksty dotyczące tego okresu 
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zostały połączone z artykułami opisującymi Donalda Tuska jako polskiego 

premiera. Ponieważ stanowisko szefa Rady Europejskiej jest ponadnaro-

dowe, zastosowaliśmy jednocześnie wyjątek i z tego okresu przeanalizo-

waliśmy również polskie teksty odnoszące się do Donalda Tuska w jego 

europejskiej roli. Pozwoliło to uchwycić pewne różnice i podobieństwa 

w podejściu polskiej i niemieckiej prasy do osoby Donalda Tuska piastu-

jącego stanowisko europejskie.

Z w o l e n n i k  d o b r y c h  r e l a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i c h

Zarówno krótko po przejęciu władzy w Polsce, jak i w roku, kiedy zmieniał 

stanowisko na szefa Rady Europejskiej, Donald Tusk przedstawiany jest 

w niemieckiej prasie jako zwolennik dobrych relacji z Niemcami, który »roz-

broił historyczne napięcia«: »Przyjazne stosunki z Niemcami są ważne dla 

premiera Donalda Tuska w Warszawie, ale nie może on sprawiać wrażenia 

zbyt miękkiego we własnym kraju. To, że nie jest już przeciwnikiem ośrodka 

dokumentacji, który budzi w Polsce wiele kontrowersji, ale patrzy na nie-

go z życzliwym dystansem, było odważnym krokiem Tuska. Aby uzasadnić 

to przed własnymi obywatelami, potrzebuje teraz ustępstw ze strony nie-

mieckiej« (spiegel 2009.3.2), » Po fazie katastrofy dyplomatycznej za rządów 

Kaczyńskiego, nowy polski premier Donald Tusk rozluźnił napięcia polsko-

-niemieckie « (zeit 2009.2.13), »Innym powodem jego sukcesu w polityce 

zagranicznej są dobre stosunki z Niemcami. Już na początku swojej kadencji 

Tusk rozładował historyczne napięcia”« (spiegel 2014.11.24).

Prasa podkreśla także dobre relacje między Donaldem Tuskiem a An-

gelą Merkel: »Angela Merkel i Donald Tusk znają się i cenią od dawna, 

a przynajmniej takie wrażenie sprawiają na zewnątrz« (sz 2014.3.13). An-

gela Merkel nazywana jest wręcz bratnią duszą Donalda Tuska z uwagi 

na dorastanie w podobnym – socjalistycznym – systemie i przynależność 

do tej samej rodziny politycznej: »W Angeli Merkel spotkał bratnią du-

szę. ‘Nie potrafię się gniewać na Angelę Merkel’ – powiedział kiedyś Tusk 

w wywiadzie dla spiegel online. Łączy ich to, że dorastali w czasach so-

cjalizmu. Merkel zna Polskę z młodości [...], a Tusk mówi całkiem nieźle 

po niemiecku. Obaj należą do obozu liberalno-konserwatywnego« (spie-

gel 2014.11.24), »Pod wieloma względami obaj szefowie rządów są zgodni: 

obaj należą do obozu konserwatywno-liberalnego w Unii Europejskiej, 

obaj są trzeźwymi, chłodno kalkulującymi politykami władzy, którzy nie 

lubią wypowiadać zbyt wielu słów« (sz 2014.3.13).
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Jednocześnie media zauważały, że przez Prawo i Sprawiedliwość Donald 

Tusk postrzegany jest z tych powodów nie tylko jako »przeciwnik polityczny« 

i »śmiertelny wróg« (faz 2016.6.29). Przedstawiciele tej partii nazywają go »re-

prezentantem Niemiec« (sz 2019.1.10) i protegowanym Angeli Merkel, która 

zrobiła go szefem Rady Europejskiej. (sz 2019.5.8). Sam Donald Tusk wpisywał 

się w tę ramę, przyznając, jak pisał w 2016 roku spiegel, że dla Prawa i Spra-

wiedliwości »jest wrogiem państwowym numer jeden« (spiegel 2016.1.16).

Z a a n g a ż o w a n y  E u r o p e j c z y k

Niemiecka prasa, odnosząc się do spraw europejskich, jednoznacznie 

ramuje Donalda Tuska jako oddanego Europejczyka, który skutecznie 

działa na rzecz umocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej. Ocenia-

no, że mu się to udało i sprawił, że »Polska stała się graczem w Europie« 

( spiegel 2016.2.6). Jak pisano, Polska pod rządami Donalda Tuska awanso-

wała z »żebrzącego o uwagę partnera drugiej kategorii do rangi podpory 

zjednoczonego kontynentu« (faz 2009.6.4), z pozycji » outsidera na respek-

towanego partnera« (spiegel 2014.11.24). Za czasów władzy Prawa i Spra-

wiedliwości, w oczach niemieckiej prasy, Warszawę postrzegano bowiem 

w Brukseli jako »sprawcę wszelkich kłopotów« (spiegel 2014.11.24).

Donalda Tuska w roli premiera ramuje się jako polityka mającego w Euro-

pie dla Polski ambitne plany. W przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, 

swojego »wrogiego Europie poprzednika«, Donald Tusk chce wprowadzić 

Polskę do strefy euro (faz 2009.2.19; faz 2009.7.15). Popiera także projekt »sze-

ściopaku« – pakietu stabilizacyjnego dla strefy euro, przez co chciał pokazać 

Polskę »jako odpowiedzialne państwo członkowskie Unii Europejskiej«, co 

mu się zresztą, zdaniem niemieckiej prasy, udało (spiegel 2014.11.24). Po-

dobnie było z koncepcją unii energetycznej, którą zaproponował. I w tym 

wypadku rysuje się wokół Donalda Tuska ramę aktora, który chce wpływać 

na losy Unii Europejskiej: »Premier Donald Tusk, przedstawiając koncepcję 

Unii Energetycznej, nadaje nowe impulsy procesowi integracji europejskiej. 

Dokładnie na jubileusz Unii Europejskiej, który będzie obchodzony 1 maja, 

w dziesiątą rocznicę przystąpienia do niej, Polska umacnia w ten sposób swo-

je ambicje do odgrywania przewodniej roli w tym stowarzyszeniu państw, 

podobnie jak to było w czasie kryzysu euro« (faz 2014.4.25).

Nie oznacza to, że Donald Tusk popiera każdą inicjatywę w Unii Euro-

pejskiej. W 2009 roku jest »przeciwko pomocy lub wspólnym obligacjom 

euro« (faz 2009.3.2).
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Analizowane niemieckie dzienniki i tygodniki przed wyborem na stanowi-

sko lub w momencie obejmowania stanowiska przewodniczącego Rady 

Europejskiej przez Donalda Tuska zauważają, że od początku był on fawo-

rytem do tej funkcji (sz 2014.8.30) i zwracają uwagę na jego opozycyjną 

przeszłość, co – ich zdaniem – stanowi wielką zaletę. Donald Tusk wykazał 

swoim życiem, że jest w stanie poświęcić się dla wartości przewodniczą-

cego Rady Europejskiej (zeit 2014.12.17). W opinii dziennikarza: »To także 

odróżnia Tuska od wielu zawodowych Europejczyków, z którymi spotyka 

się teraz w Brukseli: pięćdziesięciosiedmiolatek nie pogłębiał swojej wiary 

w Europę i jej wartości, studiując traktaty unijne czy uczęszczając na wy-

kłady Jeana Monneta, lecz na ulicach Gdańska, w walce z komunistyczną 

władzą«. Pochodzenie Donalda Tuska z nowego państwa członkowskiego 

także jest interpretowane jako atut, ponieważ oczekuje się, że Tusk wnie-

sie świeżość w funkcjonowanie unijnych instytucji. die zeit przypomina 

również, że Donald Tusk razem z Radosławem Sikorskim są autorami Part-

nerstwa Wschodniego, czyli polityki sąsiedztwa, która w założeniu miała 

służyć pogłębianiu więzi politycznych i gospodarczych z krajami leżącymi 

za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Gazeta nazywa w związku z powyż-

szym polskiego polityka »graczem wagi ciężkiej« (zeit 2014.12.17). Z tej per-

spektywy ramowanie Polski przez osobę Donalda Tuska przedstawia kraj 

jako równoprawnego partnera europejskiego, którego politycy z pewno-

ścią mogą ubiegać się o najwyższe stanowiska w instytucjach europejskich.

P r a g m a t y k  i  u m i e j ę t n y  m o d e r a t o r

Kolejną ramą, która wyróżnia się w opisywaniu Donalda Tuska w Niem-

czech, jest jego osobowość, sprzyjająca mediacjom i poszukiwaniu roz-

wiązań. spiegel w 2009 roku określa Donalda Tuska mianem »łagodnego«, 

który jednak potrafi podnieść głos, kiedy komentuje działania niemieckie 

i francuskie, jego zdaniem, zagrażające europejskiej solidarności: »Nawet 

tak łagodny człowiek jak polski premier Donald Tusk przybiera ostrzejszy 

ton, gdy musi skomentować niemiecką i francuską politykę kryzysową: 

‘Największe niebezpieczeństwo widzimy w rozpadaniu się solidarności 

w Europie, we wzroście egoizmu narodowego’ – powiedział w wywiadzie 

dla gazety spiegel. Istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do ‘rzeczywi-

stego podziału’« (spiegel 2009.3.23).

W polityce wewnętrznej Donald Tusk ramowany jest jako »anty-Kaczyń-

ski«, czyli otwarty na dialog, wyważony polityk. Gazety twierdzą, że Tusk gra 
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»miłego chłopaka z podwórka«, który po zwycięstwie w 2007 roku ogłosił 

»politykę miłości« (faz 2009.3.19) i wygrał kampanię wyborczą, podkreśla-

jąc dążenie do harmonii (spiegel 2014.11.24), ale jako »człowiek z ulicy« 

w przeszłości »walczył w Gdańsku przeciw komunizmowi« (zeit 2014.12.17). 

Decyzje Donalda Tuska określane są mianem »salomonowych«, ponieważ 

udzielał nagany, ale nie wyciągał konsekwencji – w opisywanym wypadku 

wobec skorumpowanych koalicjantów z Polskiego Stronnictwa Ludowego 

(faz 2009.3.19) – oraz są podejmowane dopiero wtedy, kiedy jest pewność, 

że zdobędą poparcie większości (spiegel 2014.11.24). W oczach niemieckiej 

prasy Donald Tusk nie jest wizjonerem, lecz pragmatykiem – i w tym przy-

pomina Angelę Merkel (spiegel 2014.11.24), »Jako polski premier cieszył się 

opinią ‘radykalnego pragmatyka’ i był przyzwyczajony do rozwiązywania 

problemów« (spiegel 2016.2.6).

Rama stosowana jest także w odniesieniu do działalności Donalda Tu-

ska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Już w 2014 roku 

die zeit zwraca uwagę na osobowość Tuska i jego zdolności interperso-

nalne: »Rzadko który polityk w Brukseli mówi prawdę między oczy z takim 

wdziękiem jak Donald Tusk, nowy przewodniczący Rady Europejskiej« 

(zeit 2014.12.17). Z kolei spiegel pisze o jego zorientowaniu na konsensus 

i zdolnościach moderowania: »Ta rola odpowiada stylowi politycznemu 

Tuska, ponieważ należy on do tego samego typu polityków co Angela 

Merkel: proeuropejskich, pragmatycznych, ukierunkowanych na kon-

sensus, z doskonałym wyczuciem możliwych większości i wykonalności 

politycznej. Jego biografia nauczyła go sceptycyzmu wobec wielkich ide-

ologii – i właśnie to czyni go dobrym moderatorem« (spiegel 2014.11.24). 

Tygodnik wskazuje, że pomocny w nowej roli będzie także fakt, że Donald 

Tusk podejmuje decyzje dopiero wówczas, kiedy jest pewien, że zdobędą 

większość (spiegel 2014.11.24). Jeszcze jednak dwa lata później ten sam 

tytuł nazywa Tuska nowicjuszem (spiegel 2016.2.6) w porównaniu z tak 

doświadczonym politykiem unijnym jak Jean-Claude Juncker, ówczesnym 

przewodniczącym Komisji Europejskiej.

Z kolei w 2016 roku, na półmetku kadencji Donalda Tuska, der spiegel 

poświęca mu artykuł zatytułowany Der stille Pole (Cichy Polak), w którym 

jego pracę na unijnym szczycie ocenia się dość niejednoznacznie. Określe-

nie »cichy« odnosi się do jego pozycji wśród przywódców unijnych, słabą 

znajomość brukselskiej biurokracji i schodzenie na dalszy plan wobec 

silniejszej Angeli Merkel i szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junc-

kera, a także wrogie nastawienie wobec niego partii rządzącej w Polsce. 



210  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

Z drugiej jednak strony dziennikarze podkreślają mocne atuty Donalda 

Tuska, takie jak zaangażowanie w rozwiązanie kryzysu migracyjnego, 

a także znajomość realiów środkowoeuropejskich. W oczach komentato-

rów Tusk mógłby skutecznie mediować w konflikcie z przywódcami takich 

krajów jak Węgry, Słowacja czy Polska, których przywódcy wykazują się 

coraz większą wrogością wobec Unii Europejskiej.

Niemiecka prasa dostrzega jednocześnie wrogość polskiego rządu wo-

bec Donalda Tuska. süddeutsche zeitung zauważa, że polski polityk jest 

źle oceniany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, i opisuje bardzo krytyczny 

przekaz mediów publicznych, w których Tusk jest przedstawiany jako wróg 

polskich interesów. Gazeta sygnalizuje również konflikt w Polsce, którego 

najbardziej widocznym znakiem było głosowanie w Radzie Europejskiej do-

tyczące przedłużenia kadencji Donalda Tuska w 2017 roku, podczas którego 

nie uzyskał on jedynie głosu rządu swojego kraju (sz 2019.5.8).

Jak wspomniano, ponieważ stanowisko przewodniczącego Rady Euro-

pejskiej jest funkcją ponadnarodową, przeanalizowaliśmy w tym punk-

cie także ramy, w jakich opisywała Donalda Tuska prasa polska. Pozwala 

to stwierdzić, czy dziennikarze w obu krajach podobnie, czy różnie odno-

szą się do polityków na arenie europejskiej. Podziały w ocenie przebiegają 

zwłaszcza między polskimi tytułami, które odnosiły się do kompetencji 

miękkich Donalda Tuska. O umiejętnościach komunikacyjnych Tuska pi-

sała w 2014 roku polityka, przypominając, że Donald Tusk musi w dość 

krótkim czasie opanować język angielski do takiego stopnia, by móc się 

swobodnie komunikować z przywódcami na unijnych szczytach, ale także 

by posługiwać się nim w pracy dyplomatycznej. Tygodnik zwraca również 

uwagę na to, że ze względu na małe doświadczenie w pracy w strukturach 

unijnych Donald Tusk będzie musiał oswoić się ze specyfiką brukselskiego 

żargonu, który jest używany w pracy unijnych urzędników (pol 2014.9.9).

Podsumowując obie kadencje Tuska i komentując jego wybór na szefa 

Europejskiej Partii Ludowej, polityka zwraca z kolei uwagę na talenty poli-

tyczne Donalda Tuska: »Uporu w kompetencyjnym ‘rozpychaniu się’ Polak 

dowiódł już jako przewodniczący Rady, gdy – ku irytacji m.in. Paryża – za po-

mocą przemówień, tweetów, wystąpień przed szczytami UE wychodził poza 

przewidzianą rolę pośrednika na usługach premierów lub prezydentów« 

(pol 2019.11.19). Tygodnik podkreślał jednocześnie, że Tusk często stanowczo 

wychodził poza rolę mediatora i angażował się w rozwiązywanie konfliktów 

wśród unijnych przywódców. Tygodnik sieci wręcz przeciwnie: zarzuca Do-

naldowi Tuskowi, że jest uległy wobec Angeli Merkel: »Widać, że unijne kore-
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petycje dygania zostały dobrze opanowane, kiedy Tusk w głębokim pokłonie 

całuje dłoń kanclerz Niemiec Angeli Merkel. A ta, widać, przyjmuje nieprakty-

kowany w jej kraju gest jako oczywisty« (sieci 2019.5.20).

R a d o s ł a w  S i k o r s k i

Obecny poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski pojawia się 

w niemieckich mediach przede wszystkim podczas pełnienia funkcji mini-

stra spraw zagranicznych Polski w koalicyjnym rządzie Platformy Obywa-

telskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2007–2014. Zasłynął 

jednak na łamach niemieckiej prasy już wcześniej, w latach 2005–2007, 

kiedy był bezpartyjnym ministrem obrony w rządzie kierowanym przez 

Prawo i Sprawiedliwość.

Uderzające jest to, że artykuły mające znaczenie dla ramowania po-

staci Radosława Sikorskiego w wybranych mediach można znaleźć 

w zasadzie tylko w der spiegel, podczas gdy pozostałe tytuły w zasadzie 

powstrzymują się od ramowania postaci polskiego polityka. Przez lata 

można zaobserwować przesunięcie akcentów w ramowaniu postaci Ra-

dosława Sikorskiego w zależności od konstelacji rządowej, do której na-

leży. W okresie sprawowania funkcji ministra obrony w rządzie kierowa-

nym przez Prawo i Sprawiedliwość jest przedstawiany jako osoba równie 

konfliktowa (zwłaszcza wobec Niemiec), jak bracia Kaczyńscy, ale jego 

obycie w świecie odróżnia go od reszty obozu PiS, który często jest przed-

stawiany jako bardziej prowincjonalny. Ramowanie Sikorskiego pokazuje 

zatem, że obok Polski PiS-owskiej, która jest przedstawiana jako zacofa-

na i zakompleksiona, istnieje także Polska dalekowzroczna, suwerenna, 

reprezentowana na przykład przez Radosława Sikorskiego. To ramowa-

nie jest jeszcze bardziej widoczne w okresie pełnienia funkcji ministra 

spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, gdy Sikorski, na przykład 

w trakcie protestów na ukraińskim Majdanie w 2014 roku, pomógł Polsce 

zaznaczyć swoją obecność na scenie polityki międzynarodowej.

S z u k a j ą c y  r o z g ł o s u

W 2006 roku, gdy Radosław Sikorski jest ministrem obrony w kierowanym 

przez Prawo i Sprawiedliwość koalicyjnym rządzie Jarosława Kaczyńskie-

go, der spiegel opisuje go jako kłótliwego polityka, który »uwielbia [...] ją-

trzyć« (spiegel 2006.5.8). Tłem było porównanie przez Sikorskiego niemiec-
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ko-rosyjskiego porozumienia w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 

2 z »paktem Ribbentrop-Mołotow« (spiegel 2006.5.8) z 1939 roku, który 

przypieczętował podział państwa polskiego między nazistowskie Niemcy 

i Związek Radziecki. W późniejszym artykule gazeta nazywa to porównanie 

prowokacją (spiegel 2006.10.23). Jednocześnie Sikorski sprawia wrażenie 

polityka ambitnego, któremu zależy przede wszystkim na zwróceniu na sie-

bie uwagi (spiegel 2006.5.8). Gazeta charakteryzuje Radosława Sikorskiego 

wówczas przede wszystkim w odniesieniu do bliźniaków Kaczyńskich. Po-

dobnie jak oni, minister obrony to »katolik, konserwatysta i zdeklarowa-

ny wróg komunistów, ale w przeciwieństwie do nich prezentuje się jako 

człowiek światowy, nosi szyte na miarę garnitury, mówi po angielsku jak 

językiem ojczystym – i argumentuje, żywo i z błyskotliwym dowcipem, jak 

jego przyjaciele, waszyngtońscy neokoni« (spiegel 2006.5.8).

Z a r o z u m i a ł y

O ile jednak za jego kadencji jako ministra obrony te cechy pomogły mu po-

zytywnie wyróżnić się spośród innych polityków rządu kierowanego przez 

PiS, o tyle później der spiegel przedstawia te cechy w bardziej negatywnym 

ujęciu. W 2014 roku, jako minister spraw zagranicznych w rządzie kierowa-

nym przez PO, »obycie Sikorskiego w świecie, jego ‘wycyzelowany angielski’ 

wydają się wielu Polakom ‘oderwane od życia’« (spiegel 2014.5.26). Jednocze-

śnie jednak wielu Polakom podoba się »zdecydowana postawa Sikorskiego« 

w kryzysie ukraińskim (spiegel 2014.5.26). Ponadto gazeta charakteryzuje go 

jako polityka nieustępliwego wobec Rosji (spiegel 2014.3.10). Co więcej, moż-

na zaobserwować »transatlantycką transformację« jego charakteru. O ile 

jeszcze w 2006 roku der spiegel charakteryzował Sikorskiego jako ministra 

niestroniącego od przechwałek (spiegel 2006.5.8), którego cechowała »ideolo-

giczna bliskość« ze Stanami Zjednoczonymi, o tyle w 2014 roku opisywano 

go jako »człowieka z brytyjską flegmą« (spiegel 2014.5.26).

N i e m i e c c y  p o l i t y c y  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

G e r h a r d  S c h r ö d e r

Gerhard Schröder (w latach 1990–1998 premier Dolnej Saksonii, w latach 

1998–2005 kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, w latach 1999–2004 

przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec) w Polsce kojarzony 
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i opisywany jest obecnie jako rusofil i osoba bliska Władimirowi Putino-

wi, co jednoznacznie stawia go do tej pory w negatywnym świetle. Takie 

okreś lenia dominowały zwłaszcza w okresie, kiedy Gerhard Schröder 

przestał już pełnić funkcję kanclerza federalnego i niedługo później pod-

jął pracę dla Gazpromu. Wówczas rama rusofila zazębia się z ramą kryty-

ka Stanów Zjednoczonych. Wcześniej, gdy piastował jeszcze stanowisko 

szefa rządu, ramy, w których przedstawiano tego polityka, rozciągały się 

od wspominania jego pozytywnego zaangażowania na rzecz polskiego 

członkostwa w Unii Europejskiej po wytykanie mu narodowego egoizmu 

w walce o interesy rodzimych firm. Rama charyzmatyka współistniała 

wtedy z ramą egoisty. W używanych sformułowaniach kanclerz »walczy 

jak lew« w sprawie interesów niemieckiej gospodarki oraz potrafi »ude-

rzyć pięścią w stół«, ale także wynegocjować kompromis.

O t w a r t y  n a  k o m p r o m i s  c h a r y z m a t y k  v e r s u s  a r o g a n c k i  e g o i s t a

W odniesieniu do działalności na arenie wewnętrznej prasa polska poka-

zuje Gerharda Schrödera w ramie zarówno sprawnego, charyzmatycznego 

negocjatora, jak i aroganckiego egoisty. Z jednej więc strony: »Kanclerzowi 

Gerhardowi Schröderowi udało się pogodzić interesy budżetu federalne-

go z interesami landów« (w 2000.7.30), »Kandydat na szefa rządu Gerhard 

Schröder dawał nadzieję na polubowne załatwienie sprawy […] Jeszcze 

w październiku 1998 r. podczas spotkania z szefami niemieckich koncernów 

przyszły kanclerz Schröder zaproponował ‘pragmatyczne rozwiązanie’ kwe-

stii odszkodowań« (pol 2000.6.10). Konkludowano wówczas: »W Niemczech 

Gerhard Schröder nie jest może ulubieńcem publiczności, ale – na półmet-

ku swej pierwszej kadencji – lokuje się bardzo wysoko na liście popular-

ności i uchodzi za człowieka, który dobrze czuje media, potrafi się dobrze 

w nich odnaleźć, ma niezawodny instynkt władzy i właściwych tematów« 

(pol 2000.12.16). Pod koniec jego kariery na stanowisku szefa rządu pisze 

się zaś tak: »Uważano go za charyzmatycznego przywódcę« (rz 2006.8.19).

Z drugiej strony prasa zauważa jednocześnie, że: »Schröder znany był 

z tego, że w kluczowych momentach walił pięścią w stół i, mówiąc ‘ba-

sta!’, stawiał na swoim. Autorytarny styl uprawiania polityki przyjaciół 

mu nie przysporzył« (gw 2009.5.8). Najbardziej jaskrawym przejawem buty 

(pol 2016.11.20) i pewności siebie (a więc ramy aroganta) jest wieczór wy-

borczy w 2005 roku, kiedy niewielka różnica na korzyść chadecji została 

przez niego zignorowana i zaproponował, że to on, a nie jego rywalka 
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Angela Merkel, stworzy rząd. Jak pisano: »Telewizyjny wieczór wyborczy, 

w którym uważający się za moralnego zwycięzcę Schröder odmawiał jej 

prawa do tworzenia rządu, przeszedł do historii« (gw 2009.5.8).

polityka, opisując wydaną w 2006 roku autobiografię Gerharda 

Schrödera, charakteryzuje kanclerza jako skupionego na sobie, wspo-

minającego tylko te wydarzenia, »w których rozstrzygał się jego własny 

los, wokół konfliktów, w które on był włączony« (pol 2006.11.11). Adam 

Krzemiński przyznaje w omówieniu publikacji: »Jego książka to zapis jego 

silnego ego« (pol 2006.11.11). W podobnym, choć nieco mniej krytycznym 

tonie, autobiografię streszcza rzeczpospolita. Konkluduje równie nega-

tywnie, podsumowując byłego przywódcę Niemiec: »Były kanclerz dba 

o to, aby za bardzo się nie odsłonić. Nie brak głosów, że decydując się 

na publikację, miał na uwadze sześciocyfrową sumę honorarium autor-

skiego« (rz 2006.10.26).

Jednocześnie długie streszczenia autobiografii byłego niemieckiego 

kanclerza, koncentrujące się na pytaniu o to, ile i jakie fragmenty książki 

poświęcił on Polsce i dlaczego jest ich tak mało, pokazują nastawienie 

polskiej prasy (i Polaków) do Niemiec – ciągłe szukanie w Niemczech do-

wodów zainteresowania Polską i potwierdzanie, czy jest ona dla Niemców 

wystarczająco ważna102.

O b r o ń c a  n i e m i e c k i c h  i n t e r e s ó w

Arogancja Gerharda Schrödera odnosi się także do jego, w oczach polskiej 

prasy, zaciekłej walki na rzecz interesów niemieckiej gospodarki, nieko-

niecznie z poszanowaniem interesów innych państw. Pisze się o nim: 

»Łowca głów Schröder« (w 2000.3.12), kiedy planuje przyciągnąć infor-

matyków z innych krajów do niemieckich przedsiębiorstw. Sceptycznie, 

choć mniej emocjonalnie, w tej samej sprawie wypowiada się wówczas 

polityka: »Oferta kanclerza Schrödera nie ma tej magicznej siły, która 

oprócz pieniędzy ciągnie do Ameryki nie tylko Hindusów i Chińczyków, 

ale również młodych Niemców, Francuzów i Brytyjczyków. To po prostu 

rozpaczliwa i trochę arogancka próba rozwiązania palącego problemu« 

(pol 2000.3.25). W stosowanych porównaniach »broni jak lew jednego z ro-

dzimych koncernów budowlanych przed przejęciem przez zagranicznego 

konkurenta«, jego rząd zaś »zasłynął z walki z obcojęzyczną, ‘finansową 

102	 Więcej	na	ten	temat	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny.
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szarańczą’, jak sam nazywał kręgi gospodarcze« (sieci 2016.6.6). W reakcji 

na te działania »świat finansjery nie krył dezaprobaty« (w 2000.1.2). Uży-

ta metafora nie jest jednak wcale jedynie deprecjonująca, gdy bowiem 

ten sam tytuł trzy lata później ponownie przypomina temat, zestawia go 

z postępowaniem Donalda Tuska, »który gotów był wyprzedać wszystko, 

co polskie« (sieci 2019.2.11).

W oczach dziennikarzy tygodnika sieci kanclerz swoimi decyzjami po-

maga przejmować niemieckim firmom kontrolę nad zagranicznymi ryn-

kami. Komentowano ten fakt słowami: »Nic dziwnego, bo chodziło o rząd 

dusz i wychowywanie oraz urabianie społeczeństw w naszym regionie. 

I tu niemieckie rządy oraz kapitał nie napotkały żadnego oporu, bo elity 

w Polsce, Czechach czy na Węgrzech były naiwne jak dzieci i szczerze się 

cieszyły, że Niemcy opanowują kolejne tytuły« (sieci 2016.4.8).

Jednocześnie przyznaje się, że choć »Gerhard Schröder zmienił ton, ak-

centował politykę niemieckich interesów i narzekał, że Bruksela ‘przepala 

niemieckie pieniądze’, ale jak trzeba było, to podrzucił w 2002 r. Leszkowi 

Millerowi miliard euro na polskie rolnictwo« (pol 2009.1.10).

Obraz Gerharda Schrödera odnoszący się jedynie do jego postawy 

wobec Polski jest zróżnicowany. Podsumowuje to Adam Krzemiński 

w 2006 roku, kiedy Gerhard Schröder nie sprawuje już funkcji kanclerza: 

»W grudniu 2000 r., tuż przed szczytem w Nicei, który otworzył drogę 

do rozszerzenia UE na wschód, Schröder był w Warszawie. Trzydzieści 

lat po uklęknięciu Willy’ego Brandta w polskiej stolicy, które wspomina 

w tej książce jako niepowtarzalny gest wobec byłych przeciwników i ofiar 

wojny, niemiecki kanclerz odsłaniał tablicę pamiątkową na terenie byłego 

getta warszawskiego. Schröder, Jerzy Buzek i Aleksander Kwaśniewski wy-

glądali wówczas na solidne przęsło przyszłej Europy. Zdawało się także, 

że temu spotkaniu towarzyszy dobry polsko-niemiecki podkład muzyczny. 

I rzeczywiście, od tamtego momentu Schröder na serio wspierał integra-

cję Polski z UE. Teraz jest to dla niego powód do dumy« (pol 2006.11.11).

Ogólnie jednak Gerhard Schröder jest w Polsce ramowany negatywnie. 

Już w 2000 roku polityka zauważa: »W Polsce – mimo swych częstych wi-

zyt w naszym kraju, o wiele częstszych niż Helmuta Kohla, i konkretnych 

rezultatów, jak choćby w sprawie robotników przymusowych – Schröder 

ma dość kiepską prasę, słaby ‘wizerunek telewizyjny’ i wciąż spotyka się 

z rezerwą dużej części klasy politycznej. W Sejmie został przyjęty uprzej-

mymi oklaskami, ale bez tej iskry sympatii i uniesienia, jaka towarzyszyła 

Clintonowi czy Kohlowi« (pol 2000.12.16).
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Jednocześnie z uznaniem zaznacza się, że jest pierwszym kanclerzem, 

który wobec Związku Wypędzonych wprost powiedział, że: »Państwo 

niemieckie nie będzie zgłaszać żadnych roszczeń związanych z przeszło-

ścią« (gw 2000.9.4) i nie będzie uzależniać członkostwa Polski w Unii Eu-

ropejskiej od tej kwestii. Doceniano także, że: »Na forum Sejmu Gerhard 

Schroeder znalazł nie tylko wrażliwe słowa, ale także rozprawił się samo-

krytycznie z postawą socjaldemokratów [wobec opozycji demokratycznej 

w byłym bloku radzieckim] w latach 70. i 80.« (gw 2000.12.8).

Po latach przypomina się zaś, że »swoim wystąpieniem w Warszawie 

1 sierpnia 2004 r. przeciął wszelkie wątpliwości co do ewentualnych rosz-

czeń niemieckich wypędzonych« (pol 2009.9.19). Tłumaczony jest również 

szerszy kontekst tych decyzji: »Pokolenie ‘68, do którego należeli Schroe-

der i Joschka Fischer, zmagało się z przeszłością nieustannie – a to buntu-

jąc się najpierw przeciwko jej przemilczaniu, a to starając się ‘znormalizo-

wać’ swój stosunek do niej w ostatnich latach« (gw 2006.1.27).

Nie zmieniło to faktu, że z punktu widzenia debat historycznych w pa-

mięci publicznej zapisuje się raczej nie gest pochylenia się kanclerza 

przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego, lecz fotomontaż z okładki 

w tygodniku wprost z 2003 roku Eriką Steinbach w mundurze SS ujeżdża-

jącą Gerharda Schrödera.

A d w o k a t  R o s j i  i  k r y t y k  S t a n ó w  Z j e d n o c z o n y c h

Najbardziej wyraźnie wizerunek socjaldemokratycznego kanclerza w Pol-

sce ukształtowało jednak jego podejście do Rosji i Stanów Zjednoczonych. 

Polska prasa jednoznacznie umieszcza go w ramie rosyjskiego adwokata 

i rusofila oraz, jednocześnie, krytyka Stanów Zjednoczonych, nie szczę-

dząc niepochlebnych słów i wskazując, że jego postawa jest wyjątkowo 

niekorzystna dla Polski.

Niezależnie od tytułu, działania Gerharda Schrödera postrzegane są ne-

gatywnie. Wspominane są »spółki« antynatowskie oraz »koalicje« z Rosją: 

»Jeszcze niedawno prezydent Jacques Chirac do spółki z kanclerzem Ger-

hardem Schröderem, który otwarcie podważał celowość istnienia NATO, 

oraz prezydentem Rosji Władimirem Putinem klecili antyamerykańską 

koalicję« (w 2009.3.8), »Zawiązanie przez Schrödera i francuskiego prezy-

denta Jacques’a Chiraca antyamerykańskiego sojuszu z Władimirem Puti-

nem nie pozostawiało polityce polskiej wielkiego wyboru« (gw 2009.5.15). 

W analizach po latach jednoznacznie zaś się podsumowuje, że: »Po zwy-
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cięstwie Gerharda Schrödera w 1998 r. stosunki amerykańsko-niemieckie 

sięgnęły dna « (w 2009.11.22). Wspomina się także o »dzieleniu i osłabianiu 

Europy oraz transatlantyckiego partnerstwa za czasów kanclerstwa Ger-

harda Schrödera« (sieci 2014.3.31).

Rama rusofila (sieci 2014.4.14) widoczna była w opisach jego relacji 

z prezydentem Rosji. Gerharda Schrödera określa się mianem »siedzącego 

w kieszeni Moskwy« (gw 2014.5.10) i »Russland-Versteher« (pol 2014.4.1). 

Pisze się o jego »przyjaźni« z Władimirem Putinem, z którym »chodził 

do bani« (w 2006.1.29) i który »od swego przyjaciela Gerharda od lat sły-

szał, że jest wzorowym demokratą« (w 2006.1.29). »Jego [Putina] gorąca 

przyjaźń – już jako prezydenta – z kanclerzem Gerhardem Schröderem 

to nie tylko kilkanaście oficjalnych spotkań, ale i wiele nieoficjalnych, 

łącznie ze wspólnymi przyjęciami urodzinowymi i przejażdżkami stat-

kiem po Newie podczas białych nocy« (w 2006.5.7).

Prasa wspomina także o »bezprecedensowym, wspólnym wywia-

dzie dla bilda, w którym kanclerz Schröder i prezydent Władimir Putin 

otwarcie nawiązywali do ‘złotych czasów’ prusko-rosyjskiej zażyłości« 

(sieci 2016.6.6), oraz o zaproszeniu Putina, jako pierwszego polityka z za-

granicy, do wygłoszenia przemówienia w Bundestagu.

Wyśmiewanie »zapewnień Schrödera, że Putin to ‘kryształowy demo-

krata’« (gw 2016.11.15), łączy przekaz różnych polskich mediów, które 

podsumowują: »Niemcy – naiwnie, jak się okazało – wierzyły wówczas, 

że Europa musi unowocześnić Rosję, by związać ją ze sobą«. Tymczasem 

»strategiczne partnerstwo« z Rosją miało zaś być »oczkiem w głowie eki-

py Schrödera« (gw 2006.1.27).

Obok ostrej krytyki, ironii i wstawiania Gerharda Schrödera w negatyw-

ne ramy bezkrytycznego sojusznika Rosji gazety i czasopisma opisują tak-

że okoliczności jego zachowania i kolejne działania: »Przewartościowanie 

nastąpiło dopiero pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, gdy kanclerzem zo-

stał socjaldemokrata Gerhard Schröder. Wtedy to doszło do pierwszych 

rozdźwięków z Waszyngtonem [spór o wojnę w Iraku] i zawiązania strate-

gicznego sojuszu energetycznego z Moskwą [decyzja o budowie gazocią-

gu Nord Stream] oraz politycznego podporządkowania Niemcom krajów 

środkowoeuropejskich w trakcie negocjowania ich członkostwa w UE« 

(sieci 2014.1.27), »Wrażliwość na bolączki ‘rosyjskiej duszy’ to w dzisiej-

szych Niemczech często odwrotna strona niechęci do Ameryki. Klasykiem 

tej roszady jest Schröder, który w 1999 r. poprowadził Niemcy do pierw-

szej akcji wojskowej NATO – w Kosowie, a po 11 września 2001 r. zapew-
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niał Amerykanów o ‘nieograniczonej solidarności’. Po czym, mając dobre 

argumenty, odmówił George’owi Bushowi poparcia w wojnie z Irakiem 

i zaraz potem odkrył pokrewną duszę w Putinie, w którym dostrzegł ‘kry-

stalicznie czystego’ demokratę. Przez to, że skusił się na milionową rentę 

od rury bałtyckiej, Schröder stracił moralny immunitet dla swych ocen 

strategicznych. Ale nawet jego przeciwnicy zaświadczają, że wyeman-

cypował Niemcy spod amerykańskiej kurateli« (pol 2014.4.1), »Kanclerz 

Gerhard Schröder (1998–2005) dokonał zwrotu w niemieckiej polityce 

zagranicznej. Przywrócił do łask pojęcie ‘niemiecki interes narodowy’. 

[…] Kanclerz Schröder zarzucił aksjomat ścisłego związania z Zachodem, 

zgodnie z którym niemiecka polityka zagraniczna podporządkowana była 

interesowi Zachodu. Dostrzegł szanse związane z pozimnowojenną kon-

stelacją międzynarodową« (rz 2016.4.2).

Ostatecznym przypieczętowaniem ramy rusofila i sojusznika Putina 

był moment przyjęcia przez Gerharda Schrödera funkcji w Gazpromie 

po odejściu ze stanowiska kanclerza. Pisano: »Do coraz dłuższej listy zajęć 

byłego kanclerza, który już pracuje w szwajcarskim koncernie medialnym, 

doradza bankowi oraz od wczoraj jest szefem rady nadzorczej spółki bu-

dującej gazociąg pod dnem Bałtyku, dojdzie teraz stanowisko w instytucji 

wspierającej dobre stosunki między Moskwą a Berlinem« (gw 2006.3.29). 

Komentuje się to następująco: »Niemcy zatrzęśli się z oburzenia. Oto 

bowiem kanclerz, który jako polityk tak forsował projekt budowy tego 

gazociągu, teraz jako emeryt będzie projekt wdrażał w życie. […] Gerhard 

Schröder ośmiesza Niemcy. To, co wyrabia Schröder, zupełnie nie licuje 

z powagą jego dawnego urzędu i szkodzi reputacji Niemiec – mówią nie-

mieccy politolodzy i publicyści. Niemcy są wściekli, a Rosjanie wcale nie 

wyglądają na zachwyconych« (gw 2006.3.29).

W ten sposób Gerhard Schröder, przyjmując »lukratywną posadę w Gaz-

promie«, kontynuował swoje »prorosyjskie zaślepienie« (w 2009.10.4).

Ton i przekaz, w jakich ramowany jest przez lata Gerhard Schröder w Pol-

sce z punktu widzenia jego związków z Rosją, dobrze oddaje cytat z wprost: 

»Erzac pojednania pogłębił nowy szef rządu z szeregów lewicy Gerhard 

Schröder. Jeszcze w kampanii wyborczej w 1998 r. drwił z ‘męskich przyjaźni’ 

Kohla, zapowiadał, że nie będzie latał do Moskwy nad głowami Polaków 

i pchał się do łaźni z kremlowskimi przywódcami. Gdy objął władzę, nazwał 

Rosję ‘strategicznym partnerem’, co wprawiło w osłupienie waszyngtońską 

administrację. Podważał celowość istnienia NATO, montował antyamery-

kańską oś do spółki z Francuzami i Rosjanami, a dla przypieczętowania 
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przyjaźni z prezydentem Władimirem Putinem adoptował dwie sieroty 

z Petersburga. Po podpisaniu przez premiera Leszka Millera w 2003 r. ‘listu 

ośmiu’, popierającego zbrojną interwencję USA w Iraku, Polska znalazła się 

na przeciwległym biegunie w polityce kanclerza z SPD. Schröder zabloko-

wał włączenie naszego kraju do grona ‘eurodecydentów’, obok RFN, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Usiłował uniemożliwić podniesienie 

szlabanów na niemiecko-polskiej granicy w 2007 r. na mocy układu z Schen-

gen, a w ostatnich dniach urzędowania podpisał niemiecko-rosyjską umo-

wę o budowie Gazociągu Północnego. Obecnie jest etatowym lobbystą 

inwestycji Gazpromu« (w 2009.11.1).

Jak zauważają niektóre tytuły, ten: »Kurs Schrödera na tworzenie 

antyamerykańskiej osi Berlina i Paryża z Moskwą, z podważaniem ce-

lowości istnienia NATO włącznie, przerwała dopiero kanclerz Merkel« 

(w 2009.11.22). Choć i tu opinie były podzielone, a część komentatorów 

twierdzi, że Merkel to kontynuatorka działań Schrödera.

A n g e l a  M e r k e l

»W ciągu swojej dekady Merkel nazywano już dominą Europy, treserką 

Greków, władczynią IV Rzeszy, sztandarem nowego egoizmu Niemców, 

modliszką zagryzającą każdego samca, który nazbyt się do niej zbliży, pro-

testancką pseudokonserwatystką, kurkiem na dachu, kryptosocjalistką 

wyprzedzającą opozycję po lewej bandzie. Dla niemieckich neonazistów 

jest polską Żydówką, a dla polskich nacjonalistów – tworem Stasi, spisku-

jącą z Putinem na pohybel Polakom« (pol 2016.11.20).

Cytat ten doskonale oddaje różnorodne ramy, w jakich opisywana jest 

w polskiej prasie Angela Merkel, kanclerz Niemiec w latach 2006–2021 

i przewodnicząca CDU w latach 2000–2018.

W tekstach prasowych kanclerz Angela Merkel ramowana jest jako 

polityk szczególnie zwrócony w stronę Polski. Jednak już w zależności 

od tytułu postrzegane jest to jako coś pozytywnego lub negatywnego. 

W początkowym okresie rządów Angela Merkel w polskich mediach jest 

prezentowana także jako wspierająca wypędzonych i przyjaciółka Eriki 

Steinbach. Dopiero po latach zaczęto przyznawać, że odcięła się od sze-

fowej Związku Wypędzonych.

Odnosząc się do działań Angeli Merkel w Europie polska prasa chętnie 

przywołuje określenia stosowane przez inne media w państwach Unii 

Europejskiej. Jak pisano, Merkel nazywana jest w cytowanych mediach 
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»cesarzową Europy« i »ostatnią nadzieją Zachodu«, ale prezentowana 

także w mundurze SS, a jej politykę określa się jako pasożytniczą. W pol-

skiej prasie szczególnie krytycznie postrzega rolę Angeli Merkel w Europie 

pismo sieci.

Polska prasa przekazuje funkcjonujący w świecie wizerunek Angeli 

Merkel jako »Mutti«, pragmatycznej i przewidywalnej polityk, bez fantazji, 

analitycznie i na spokojnie podchodzącej do problemów, lubiącej je raczej 

przeczekać. Spotyka się to zarówno z uznaniem, jak i z krytyką.

Kształtując powyższe ramy Angeli Merkel, prasa posługuje się także 

porównaniami z jej poprzednikiem – Gerhardem Schröderem, zwłasz-

cza w odniesieniu do Rosji. Podczas gdy z jednych tekstów wyłaniała się 

rama obrazująca Merkel jako zaprzeczenie socjaldemokraty, to w innych 

ujawniał się wizerunek wiernej kontynuatorki jego dzieła, choć w nieco 

bardziej delikatny sposób.

P r z e c i w i e ń s t w o  S c h r ö d e r a  v e r s u s  k o n t y n u a t o r k a  p o l i t y k i  S c h r ö d e r a

»W Polsce Angela Merkel miała w 2005 r. dobre karty, bo po Schröderze, 

koledze Putina, każdy by miał« (pol 2016.11.20) – wspomina w 2016 roku 

polityka. Zdanie to dobrze oddaje nastroje, z jakimi część publicystów wi-

tała na stanowisku nową kanclerz, i to, jak ją ramowano – jako przeciwień-

stwo Gerharda Schrödera, jak piszą sami dziennikarze: »anty-Schröder« 

(gw 2006.1.27), zwłaszcza w obszarze polityki wobec Rosji oraz Stanów 

Zjednoczonych. Zauważa się, że nie jest, jak poprzednik, zaprzyjaźniona 

z prezydentem Putinem: »Serdeczność pani kanclerz nie była w Stralsun-

dzie wymuszona. Od lat znana jest ze swej sympatii i lojalności wobec 

Stanów Zjednoczonych. Dała temu dowód w momencie próby, kiedy 

w opozycji do ówczesnego kanclerza Gerharda Schrödera nie potępiła 

amerykańskiej inwazji w Iraku i mimo ostrej krytyki, również we własnych 

szeregach, bez ustanku powtarzała, że jedność Zachodu jest wartością 

nadrzędną, a miejsce Berlina jest po stronie Waszyngtonu« (rz 2006.7.27), 

»Po objęciu władzy przez Merkel skończyły się umizgi Berlina wobec 

Moskwy i antyamerykańskie manifestacje z transparentami ‘Fuck USA!’. 

W przeciwieństwie do Schrödera jego następczyni nie uważa prezydenta 

Władimira Putina za ‘kryształowoczystego demokratę’, lecz za despotę 

cofającego Rosję w procesie demokratyzacji, i ma świadomość, że opano-

wanie przez pana na Kremlu języka niemieckiego w szkole KGB nie czyni 

z niego Europejczyka« (sieci 2014.1.6).
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Podczas wizyt w tych krajach »pani kanclerz wystąpiła w roli, w któ-

rej czuje się bardzo dobrze – przeciwieństwa swojego poprzednika« 

(gw 2006.1.27).

Także w stylu działania Merkel, jak twierdzą polskie media, cytując 

niemieckie, »jest przeciwieństwem Schrödera«. »Tak mało ‘basta’ jeszcze 

nigdy nie było – pisał niedawno tygodnik die zeit« (gw 2009.5.8).

Jednak równie wiele głosów polskiej prasy (sieci, rzeczpospolita, 

wprost) stosuje ramę dokładnie odmienną – Angeli Merkel jako konty-

nuatorki polityki Gerharda Schrödera, ponownie – szczególnie w obszarze 

polityki wschodniej. Wyrażane są obawy, że »Merkel będzie kontynuować 

politykę Schrödera wobec Moskwy i Putina, ale z większym taktem, w ak-

samitnych rękawiczkach« (w 2006.1.29), gdyż z Nord Stream »tak Polsce 

życzliwej Angeli nie wypadało się wycofać« (sieci 2014.4.14), »W polityce 

Merkel jest więcej kontynuacji polityki Schrödera, niż się wydaje, szcze-

gólnie w sprawach energii« (rz 2006.10.12).

Wskazywano na to dowody: »Zwróćmy uwagę, że od podpisania przez 

Schrödera umowy ze stroną rosyjską o budowie gazociągu bałtyckiego 

Merkel ani razu nie wyrażała zastrzeżeń co do politycznych skutków tego 

kontraktu. Ostatnio stała się wręcz jego orędowniczką, powtarzając argu-

ment o konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego 

Niemiec i Europy« (w 2006.1.29).

O tej »kontynuacji polityki Schrödera« przez Angelę Merkel wspomina 

bardzo często rzeczpospolita, dostrzegając ją »szczególnie w sprawach 

energii« (rz 2006.10.12) oraz Rosji: »Obawy Warszawy wywołuje przede 

wszystkim niemiecko-rosyjska współpraca energetyczna w postaci pla-

nów budowy omijającego Polskę gazociągu bałtyckiego. Obejmując urząd 

kanclerski, Angela Merkel zapowiedziała, że w tej dziedzinie zamierza kon-

tynuować politykę swego poprzednika Gerharda Schrödera« (rz 2006.9.22).

Stosując tę ramę, gazeta posługuje się przy tym bardzo jasną w prze-

kazie metaforą, przedstawiającą kontakty niemiecko-rosyjskie jak loty 

nad terytorium Polski – cały czas bez międzylądowania w Warszawie: 

»W Polsce pamięta się przede wszystkim jej zapewnienia, że udające się 

do Moskwy samoloty z niemieckimi politykami lądować będą w Warsza-

wie. Takie słowa miały rozwiać obawy, że Niemcy i Rosja rozbudowują 

strategiczne partnerstwo kosztem Polski. Nie rozwiały. Angela Merkel 

kontynuuje politykę swego poprzednika Gerharda Schrödera wobec Ro-

sji, stawiając nieco inaczej akcenty, podejmując tematy praw człowieka 

i niedostatków rosyjskiej demokracji« (rz 2006.11.30).
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S o j u s z n i c z k a  P o l s k i

W odniesieniu do Polski Angelę Merkel ramowano jako sojuszniczkę Pol-

ski – polityk zainteresowaną współpracą i starającą się nawiązać jak naj-

lepsze stosunki, wbrew nie zawsze sprzyjającym okolicznościom. Objawia 

się to użyciem takich określeń jak »gesty«, »sygnały«, »demonstracyjnie 

sympatyczny ton« (pol 2006.7.22), »demonstrowanie [przez Merkel] bli-

skich i uprzywilejowanych stosunków« (pol 2006.3.18), a także znajduje 

wyraz w »przerwaniu groteskowej polsko-niemieckiej wojny kartoflanej« 

(pol 2006.7.2). Wizyty Angeli Merkel w Warszawie określa się mianem 

»spektakularnych«, a jej działania na rzecz Polski w Unii Europejskiej – 

»szczodrych« (gw 2006.7.30).

Jednocześnie rama ta wyraźnie zależy od okresu powstania tekstu 

i tytułu prasowego, w którym jest zastosowana: raz dziennikarze zga-

dzają się z tezą, że Angela Merkel to prawdziwa sojuszniczka Polski, in-

nym razem podają to (stosując tę samą ramę) w wątpliwość. Podczas gdy 

w 2006 roku polityka, gazeta wyborcza i rzeczpospolita piszą o stara-

niach Angeli Merkel na rzecz »złagodzenia polsko-niemieckich rozbieżno-

ści« (rz 2006.10.30), podając przykład szybkiego udania się do Warszawy 

przez kanclerz po objęciu swojej funkcji (pol 2006.7.22), to wprost pod-

sumowuje tamten okres słowami: »Kanclerz Angela Merkel zapowiadała 

przed objęciem swego urzędu, że jednym z jej głównych celów będzie 

ocieplenie stosunków z Polską i stworzenie przez nasze kraje »nowego 

partnerstwa w ramach UE. Skończyło się na zjedzeniu na Helu w towa-

rzystwie Lecha Kaczyńskiego lodów z gruszką. Nie da się ukryć, że bra-

cia Kaczyńscy nie należeli do grona jej ulubieńców. Merkel poprzestała 

na trosce o zachowanie poprawności wobec rządu premiera Jarosława 

Kaczyńskiego« (w 2009.11.1).

rzeczpospolita w tamtym okresie także pozostaje sceptyczna, twier-

dząc, że nawet polskie korzenie kanclerz niewiele zmieniają: »Polska jest 

dla szefowej niemieckiego rządu krajem bliskim, bo jej dziadek pochodził 

z Poznania. Znajomość polskich realiów nie wpłynęła jednak zasadniczo 

na jej politykę wobec naszego kraju. Samoloty z niemieckimi politykami 

lecące do Moskwy nie lądują w Warszawie, a Merkel nie zamierza dysku-

tować z Polską o gazociągu północnym ani o przejęciu odpowiedzialności 

za żądania odszkodowawcze wypędzonych. Nie kryje przy tym, że mimo 

gazowego porozumienia stosunki Berlin-Moskwa nie są już tak serdeczne 

jak za czasów Schrödera« (rz 2006.11.22).
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Gazeta zwraca uwagę, że »Angela Merkel chce, aby stosunki pomiędzy 

naszymi krajami były ‘dobre, przyjacielskie i bardzo bliskie’, ale zdaje sobie 

też sprawę, że dialog polsko-niemiecki nie jest łatwy, ale – jak zaznaczyła 

– nie jest to nic nowego« (rz 2006.8.22).

Kiedy rządy w Polsce sprawuje koalicja PO-PSL, polityka i gazeta wy-

borcza stosują ramę Merkel jako sojuszniczki Polski, opisując kanclerz 

jako zaufanego partnera Donalda Tuska i polityka znającego Polskę: 

»Po dwóch latach współpracy [Merkel] jest dziś najważniejszym partne-

rem Tuska w Unii, widują się niemal co miesiąc i utrzymują bezpośrednią, 

rzeczową relację. Merkel żywo interesuje się polską polityką wewnętrzną 

i orientuje się w niej lepiej niż którykolwiek z zachodnich przywódców« 

(pol 2009.6.13), »Angelę Merkel i Donalda Tuska łączy wzajemne zaufanie« 

(pol 2009.12.19).

Po 2015 roku, w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, rama sojusz-

niczki Polski zyskuje pewną skrajność, gdyż niemiecka polityk przedsta-

wiana jest jako »dobra ciocia«, która dla dobra wzajemnych relacji »nie 

reaguje na wybryki niesfornego dziecka [polskich władz]« (gw 2016.6.17).

Odnosząc się do tej samej ramy sojuszniczki Polski, tygodniki sieci 

i wprost podważają jej prawdziwość. Pisze się o »posiadanym wpływie 

Merkel na rząd w Warszawie« i jej »zabieganiu o utrzymanie co najmniej 

wrażenia sojuszu z Tuskiem w polityce wschodniej« (sieci 2014.4.14). Dla 

Polski nie oznacza to jednak korzyści. Oba czasopisma wymieniają nikłe, 

ich zdaniem, sukcesy, jakie to wsparcie miałoby przynieść: »Największym 

efektem przyjaźni kanclerz RFN i premiera RP jest zablokowanie aspira-

cji ‘zawodowej wypędzonej’ Eriki Steinbach do zasiadania w kuratorium 

muzeum wysiedleń po rządowym liftingu. […] Na ostateczne rozwikłanie 

czeka też sprawa omijającej Polskę niemiecko-rosyjskiej pępowiny ga-

zowej« (w 2009.11.1). Postawę Polski wobec Niemiec – obrazowaną jako 

gesty Tuska wobec Merkel – uznawano zaś za służalczą, a zachowanie 

kanclerz jako dwulicowe: »Widać, że unijne korepetycje dygania zostały 

dobrze opanowane, kiedy Tusk w głębokim pokłonie całuje dłoń kanclerz 

Niemiec Angeli Merkel. A ta, widać, przyjmuje niepraktykowany w jej kraju 

gest jako oczywisty« (sieci 2019.5.20).

S o j u s z n i c z k a  w y p ę d z o n y c h

Przez lata ewoluował obraz Angeli Merkel w odniesieniu do jej stosunku 

do środowisk wypędzonych. Długo przedstawia się ją w ramie sojusznicz-
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ki tej grupy, aby później stwierdzić, że rama ta nie ma już zastosowania. 

Przypomina się wsparcie kanclerz dla Centrum przeciw Wypędzeniom 

(gw 2006.3.3) oraz popieranie i przejmowanie retoryki Eriki Steinbach: 

»Kanclerz Niemiec przestała owijać w bawełnę i coraz dobitniej wspiera 

działania Eriki Steinbach, zmierzające do utworzenia w Berlinie placówki 

upamiętniającej wypędzenia. Używa przy tym coraz częściej tej samej 

retoryki, co szefowa Związku Wypędzonych, podkreślając, że wypędze-

niom milionów Niemców po drugiej wojnie światowej towarzyszył głód, 

epidemie i gwałty« (rz 2006.9.19).

Zarzuca się jej także niezrozumienie polskich oczekiwań (rz 2006.12.20), 

aby niemiecki rząd jasno odciął się od oczekiwań wypędzonych dotyczą-

cych ich potencjalnych roszczeń: »Angela Merkel podkreślała wprawdzie, 

że zdaje sobie sprawę z lęków, jakie wywołują w Polsce roszczenia śro-

dowisk wysiedlonych. Ale z tej wiedzy nie chciała wyciągnąć żadnych 

konsekwencji. Nie potrafiła zrozumieć, że ciągłe powtarzanie, iż rząd 

niemiecki nie będzie wspierał indywidualnych roszczeń wypędzonych, 

to za mało. Że i tu Niemcy powinni zrobić w polską stronę zdecydowany 

krok« (rz 2006.10.31).

Ostatecznie jednak polskie media zauważają zmianę Angeli Merkel 

w podejściu do tematu wypędzonych. Wspomina się uszanowanie przez 

nią w ten sposób polskiej wrażliwości (pol 2009.6.13) i wystawienie na ry-

zyko własnej partii: »der spiegel oszacował, że CDU może stracić 4 proc. 

poparcia po decyzji Angeli Merkel, która doprowadziła do rezygnacji Eriki 

Steinbach z zasiadania w fundacji zarządzającej muzeum poświęconym 

wysiedleniom. Partia kanclerz Niemiec pewnie też robiła własne sondaże 

i wyliczenia i zdawała sobie sprawę, że może stracić głosy zwolenników 

Steinbach. […] A jednak podjęła decyzję, jaką podjęła. Pokazała, że czasem 

są rzeczy ważniejsze od głosów wyborców i nie wszystkie decyzje podej-

muje się w imię politycznych kalkulacji. Nawet w roku wyborczym. Pani 

kanclerz wiedziała też, że za swoją decyzję może zapłacić nie tylko utratą 

poparcia, ale może wypromować Steinbach na męczennicę« (gw 2009.3.9), 

»Angela Merkel przyjęła do wiadomości, że ze względu na zaszłości poli-

tyczne, biograficzne i cechy charakteru, pani Steinbach nie jest dla Polski 

partnerem w kształtowaniu obrazu przeszłości dotyczącej nie tylko Niem-

ców, ale i Polaków« (pol 2009.3.14), »Angela Merkel wsparła nas w sprawie 

Eriki Steinbach. I teraz ma kłopoty. Konserwatywne skrzydło CDU burzy 

się, że pochodząca z NRD szefowa partii i rządu źle pojmuje interes naro-

dowy« (pol 2009.3.28).
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Odchodząc z funkcji szefowej Związku Wypędzonych, Erika Steinbach 

nie mogła liczyć na dalsze poparcie Angeli Merkel: »Kanclerz Merkel jako 

szefowa CDU, w której władzach obecna była przez lata Erika Steinbach, 

w oficjalnych wypowiedziach nigdy nie dystansowała się od wypę-

dzonych. 30 sierpnia tego roku po raz kolejny weźmie udział w Tag der 

 Heimat, czyli Dniu Stron Ojczystych, corocznym zgromadzeniu środowi-

ska BdV. Merkel uhonoruje w ten sposób panią Steinbach odchodzącą 

po 16 latach ze stanowiska szefowej BdV. Jak słychać w Berlinie, na tym 

zakończy się polityczny sojusz Merkel-Steinbach« (rz 2014.8.28)103.

C e s a r z o w a  E u r o p y  w  m u n d u r z e  S S

»Angela Merkel jako kanclerz ma u siebie w kraju nie najlepsze notowania, 

ponieważ mimo wielkiej koalicji reformy wewnętrzne nie idą jej najlepiej. 

Jednak w polityce międzynarodowej uzyskała mocną pozycję, zarówno 

wobec Waszyngtonu, jak i Moskwy. Republika Federalna jest dziś w UE 

znów rozgrywającym w polityce globalnej« – pisał na początku rządów 

Angeli Merkel tygodnik polityka (pol 2006.8.19). Z podobnymi komentarza-

mi w polskiej prasie – ramującymi Merkel jako cesarzową Europy – można 

się spotkać w trakcie całego okresu jej urzędowania jako kanclerz. Przy 

czym nie wszystkie opisy, które można zaliczyć do tej ramy, są pozytywne.

Polska prasa, cytując opinie z całego świata, nazywa Angelę Merkel 

»matką Europy« (pol 2016.3.8), »gwiazdą światowej polityki« (rz 2006.11.2) 

i »najpotężniejszą kobietą świata« (rz 2006.11.30), zauważając, że »jest 

to niewiarygodny sukces skromnej córki pastora z byłej NRD, fizyka z wy-

kształcenia. […] Angela Merkel jest zdecydowanie bardziej doceniana 

na świecie niż we własnym kraju« (rz 2006.11.30). Po zwycięstwie Donal-

da Trumpa odnotowuje się, że niemiecką kanclerz nazywa się »ostatnią 

opoką wolnego świata« (pol 2016.11.19), »ostatnią nadzieją Zachodu« 

(gw 2016.12.3) czy właśnie »cesarzową Europy« (gw 2016.12.3).

Określenia te Angela Merkel zawdzięcza temu, że to ona przez lata 

chroniła Europę przed finansjerą i kryzysem finansowym oraz Putinem 

(przez doprowadzenie do nałożenia sankcji wobec Rosji i ich przedłu-

żania) (gw 2014.1.31; pol 2016.1.12; gw 2016.12.3). Jest w tym wręcz »nie-

pokonanym bastionem« (sieci 2014.1.13). Wskazuje się więc na działania 

103	 Więcej	na	ten	temat	w	rozdziale	Polska i Niemcy w stanie wojny,	a	o	ramowaniu	tematu	wypędzeń	
–	w	rozdziale	Wypędzenia w komunikacji polsko-niemieckiej.
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typowe dla władcy chroniącego swoje królestwo przed zagrożeniem 

z zewnątrz.

Jednak nie wszystkie opisy, które pojawiają się w tej ramie, są pozytyw-

ne – tak jak nie zawsze wszyscy pozytywnie oceniają postępowanie wład-

cy. Jak podsumowuje polityka w 2009 roku: »Jeszcze w 2007 r., podczas 

niemieckiej prezydencji w Unii Europejskiej, Angelę Merkel oklaskiwano 

i nazywano Madame Europe. Ale rok później pani kanclerz mogła już prze-

czytać w prasie, że jest słabym przywódcą na złe czasy. [...] financial times 

zarzucił jej ‘politykę pasożytniczą’, a włoska la stampa oskarżyła o parali-

żowanie Europy« (pol 2009.1.10).

Tygodnik sieci w 2014 roku uważa, że: »Kanclerz Angela Merkel popełniła 

kolosalny błąd, forsując jako remedium na kryzys w strefie euro i UE zabój-

czą kurację – politykę ciągłych oszczędności« (sieci 2014.11.3), a w 2019 roku 

donosi o »chytrej grze Merkel« i jej »butnej postawie« (sieci 2019.7.8) podczas 

europejskiego szczytu, na którym decydowano o podziale stanowisk unij-

nych. Już wcześniej czasopismo to przypomina, że: »W Atenach ustawiono 

dla niej szubienicę, a w Anglii media do niedawna lubowały się w jej por-

tretach w mundurze SS. Poza granicami swego kraju jest bodaj najbardziej 

znanym, lecz i najbardziej znienawidzonym politykiem europejskim, choć 

– paradoksalnie – większość Włochów w badaniach opinii uznała ją za naj-

lepszą kandydatkę do premierostwa Italii. Dzisiejsze europejskie znaczenie 

kanclerz Niemiec bierze się stąd, że podczas kryzysu stała się ona niemożliwą 

do obejścia przeszkodą dla wielu bardzo mocno ugruntowanych interesów« 

(sieci 2014.1.13).

Ponownie więc, jak przy wielu portretach władców, przywoływane 

są pochwały i oskarżenia, w zależności od momentu wystawiania oceny 

i dziedziny »władania«, do której są odniesienia.

Angeli Merkel zarzuca się także wywołanie kryzysu imigracyjnego 

w 2015 roku (sieci 2016.9.26) i wykazanie się »maksymalną krótkowzrocz-

nością – jednocześnie otwierając drzwi nie tylko potrzebującym, lecz 

także terrorystom« (sieci  2016.12.27), oraz błędne oceny granic tego, 

co jest możliwe. Odwołania nawiązują do częstego dążenia władców, 

a mianowicie chęci »ratowania świata«, które w rezultacie, zdaniem 

niektórych, przynosi odwrotny skutek. Wspomina się: » […] ten syndrom 

właśnie każe Angeli Merkel za wszelką cenę ratować świat (uchodźców, 

zadłużoną Grecję, strefę euro itd.), a przez to popycha ona sprawy w złym 

kierunku« (sieci 2016.11.28). Ta »niefrasobliwość pani kanclerz« miała ścią-

gnąć »na Niemcy tragedię« (sieci 2016.12.27). Dlatego ten sam tygodnik 
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podsumowuje w 2016 roku: »Nikt w Europie nie lubi kanclerz Niemiec 

Angeli Merkel« (sieci 2016.3.21). A gazeta wyborcza zauważa, że »Merkel 

znienawidzono tak bardzo, że demonstrowano z jej podobizną ucharak-

teryzowaną na Hitlera« (gw 2016.12.3). Ponownie więc posługiwano się 

odniesieniami stosowanymi wobec władców – »lubienia ich« przez spo-

łeczeństwo lub nienawiści.

Wizerunek Angeli Merkel w związku z jej działaniami w Europie jest 

więc zróżnicowany. Najlepiej oddaje to fragment z polityki z 2016 roku: 

»Angela Merkel odegrała w kryzysie ekonomicznym negatywną rolę, du-

sząc Grecję z pryncypialnych powodów (pod niemiecką publiczność) i tym 

samym pozostawiając ją w pozycji kraju z niespłacalnym długiem, który 

jeśli nie wyjdzie z eurozony, będzie powodować jeden kryzys za drugim. 

Ta sama Merkel odegrała bardzo pozytywną rolę, stojąc twardo za ko-

niecznością ukarania Rosji sankcjami, też zresztą z pryncypialnych powo-

dów (publiczność niemiecka w tym wypadku była podzielona). Postanowi-

ła jednocześnie zaprosić milion uchodźców do Niemiec. I na tym niestety 

może się wywrócić, bo zaczyna tracić popularność i w Niemczech, i w Eu-

ropie« (pol 2016.1.26).

P o w ś c i ą g l i w a  i  p r a g m a t y c z n a  » M u t t i «

Jednym z najbardziej znanych określeń Angeli Merkel, które także pojawia 

się w polskiej prasie, jest od lat »Mutti«, czyli »mamuśka«. Jak tłumaczy 

czasopismo sieci: »Merkel jest dziś niemiecką ‘die Mutti’, ale nie dlatego, 

że taki greps wymyślili jej piarowcy albo poszukujący bon motów dzien-

nikarze, lecz po prostu dlatego, że tak patrzą na nią sami Niemcy. I to – jak 

pokazują badania opinii – w równym stopniu warstwy niższe oraz wyższe, 

intelektualiści i gospodynie domowe, katolicy, feministki, socjaliści, a na-

wet część – licznych jak zwykle w Niemczech – lewaków« (sieci 2014.1.13).

Określenie to w naszej sferze kulturowej sugeruje matczyne ciepło, od-

powiedzialność i troskę. Jednak w zestawieniu z osobą publiczną często 

ma wydźwięk nieco ironiczny. I rzeczywiście analiza pokazuje, że rama 

»Mutti« nie oznacza, że Angela Merkel kojarzona jest z ciepłem i delikat-

nością. Wręcz odwrotnie – »jest ulubionym celem karykaturzystów, którzy 

chętnie ją przedstawiają w mundurze, ze szpicrutą i w pruskim hełmie. 

Jednak prawdziwa pani kanclerz ma z tymi karykaturami niewiele wspól-

nego« (gw 2014.2.15). Jak tłumaczy gazeta wyborcza: »Nie jest ‘żelazną 

damą’, która ucina wszelką dyskusję i narzuca własny punkt widzenia. 
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Ma wyjątkową zdolność manewrowania między sprzecznymi oczekiwa-

niami wyborców, europejskich polityków i europejskiej opinii publicz-

nej«. Gazeta wymienia więc typowe cechy wzorowej matki: umiejętność 

godzenia interesów i działania dla zachowania jedności rodziny, w tym 

wypadku europejskiej.

Ta zdolność przynosi jej sukcesy i pozwala uzyskiwać kompromisy: 

»Dzięki doświadczeniu wielkiej koalicji jest dobra w wypracowywaniu 

wstępnych kompromisów, porozumień w zasadniczych punktach, gdzie 

szczegóły zostawia się na później« (pol 2009.6.13). Styl »raczej z gatunku 

tych moderacyjno-mediacyjnych – pomiędzy wschodem i zachodem, lewi-

cą i prawicą, Europą i resztą świata« wyszedł jej »w sumie na dobre« (sieci 

2019.11.4). Do tego dochodzi taktyka małych kroków i unikania podejmo-

wania decyzji aż do momentu, »gdy dalsza zwłoka nie jest już możliwa« 

(rz 2014.8.22). Jak zauważa rzeczpospolita, »tak było w czasie kryzysu 

finansowego, tak jest w przypadku Rosji i – co za tym idzie – Ukrainy« 

(rz 2014.8.22).

Strategia ukierunkowana na kompromis i odwlekanie decyzji nie za-

wsze są, w oczach polskiej prasy, słuszne. Ponownie można to odnieść 

do postępowania matki, która chce dobrze, ale jej dzieci nie zawsze mają 

poczucie bezpieczeństwa i posiadania wytyczonej ścieżki postępowania: 

»Niemcy nigdy nie były tak rozdarte i przerażone tym, co się u nich i wokół 

nich dzieje, jak pod rządami Merkel!«. Pisano o niej, że »nie ma żadnej stra-

tegii dla Niemiec. Zamiast tego pani kanclerz drepcze kroczek po krocz-

ku, to trochę naprzód, to w lewo, to w prawo, czasem się cofnie. I to nie 

jest tylko PR. Ona tak się zachowuje właśnie w sprawie euro i w sprawie 

Putina. Merkel jest dziś dowodem bezradności Niemiec« (rz 2014.11.15). 

Określa się to mianem »programowej mgławicowości« (pol 2016.11.20) 

czy »programowego rozmycia« (pol 2016.11.20). Przywoływane są opi-

nie typu: »Mówiono, że jest kobietą bez właściwości, że pływa z prądem 

i w ślad za sondażami z dnia na dzień potrafi diametralnie zmienić zdanie. 

Jednak w kwestii migrantów – mimo że w Unii pozostała sama jak palec 

– jest niezłomna. I ten luterański upór, a także spokojny ton i brak agresji 

wobec krytyków, zdaje się udzielać także niemieckiemu społeczeństwu« 

(pol 2016.3.8).

U części odbiorców pozostawia to jednak poczucie braku przywódz-

twa czy, nawiązując do omawianej ramy – matczynej opieki. W czasie 

kryzysu finansowego »Merkel, miast zapewnić w toku kryzysu wyraziste 

przywództwo, zajęła się – w zgodzie ze swoją polityczną naturą – wywa-
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żaniem racji, poszukiwaniem równowagi i odcinaniem się od co bardziej 

jednoznacznych deklaracji a to jednego, a to drugiego spośród swoich 

ministrów« (sieci 2014.4.14). Postawę tę przypisuje się temperamentowi 

politycznemu kanclerz (sieci 2014.4.14). Łączy się to także ze ścisłym wy-

kształceniem doktora fizyki. I tu jednak można zauważyć ramę »Mutti«, 

gdy »wysłuchuje« i odpowiada na potrzeby, postępuje bezpiecznie i po-

kazuje »mocne nerwy«, aby nie budzić niepokoju: »Do zadania [posprzą-

tania bałaganu po traktacie konstytucyjnym, odrzuconym w referendach 

we Francji i w Holandii w trakcie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej w 2007 roku] przystąpiła z metodycznością naukowca: wy-

słuchała, na jakich zapisach nowego traktatu zależy każdemu z 25 rzą-

dów, po czym przygotowała dokument spełniający możliwie najwięcej 

postulatów i dopiero wtedy zabrała się za rozbrajanie pojedynczych 

sporów« (pol 2009.6.13), »Z drugiej strony kobieta fizyk z NRD, świadoma 

swego dość ograniczonego uroku medialnego, za to skrupulatnie spraw-

dzająca dane przed każdym eksperymentem. Zwleka nie tylko dlatego, 

że przeczekiwania problemów nauczył ją Helmut Kohl, ale dlatego, że taki 

ma charakter. Nigdy nie szarżowała. Każdy jej ruch był raczej starannie 

skalkulowany. Ostatnio medialne ponaglenia zbywa ripostą, że wcale 

nie musi być na pierwszej linii, że najpierw trzeba zebrać roczne dane 

i poczekać na inaugurację Obamy. Co nagle, to po diable… Dziennikarze 

zachodzą w głowę, czy Angela Merkel ma naprawdę takie mocne nerwy, 

czy tylko dobrze ukrywa własną niepewność« (pol 2009.1.10). Jak czytamy 

dalej: »Angela Merkel zwlekała, bo nie chciała robić niczego, czego sama 

by nie rozumiała do końca. Nikt jej nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego 

lekarstwem na kryzys, który wynikł ze ślepego zadłużania, miałoby być 

dalsze zadłużanie…« (pol 2009.1.10). Taka postawa to wynik »twardego 

stąpania po ziemi« (pol 2019.2.5).

To wyważanie stanowiska, niejasność w opiniach, bazowanie na anali-

zach, szukanie kompromisów czy przeczekiwanie nazywane jest, cytując 

niemieckie opinie, »metodą Merkel«, przy czym zauważa się, że dzięki tej 

metodzie »Merkel ma na koncie nie tylko porażki, lecz i sukcesy, które 

często bez wielkiej pompy nieodwracalnie zmieniają niemiecką rzeczy-

wistość. I które przypisać można tylko jej własnej determinacji i przeko-

naniom« (gw 2009.5.8).

Angela Merkel nigdy nie prezentuje się jako wizjonerka, »raczej jako 

chłodna analityczka realnych możliwości – często zarzucano jej kunk-

tatorstwo i brak wyraźnych linii« (pol 2016.11.19). Ale i te cechy niektó-
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rzy oceniają pozytywnie: »Z psychologicznego punktu widzenia Merkel 

uosabia ‘osobowość kontenerową’, pustej przestrzeni, w której każdy 

może zdeponować swe nadzieje, przykrości, marzenia, porażki, obawy, 

zmęczenie« (pol 2016.11.19).

I ponownie z jednej strony dostrzega się w tym (matczyną) ostrożność: 

»Gdy chodziło o ratowanie bankrutującej Grecji albo wojnę na Ukrainie, 

Merkel sięga po taktykę małych kroków. Reaguje powoli, ostrożnie. Nigdy 

sama, zawsze w grupie« (gw 2016.12.3), z drugiej – »granie na przeczeka-

nie« (rz 2016.4.2).

Zestawiając wszystkie doniesienia analizowanych artykułów, można 

jednak podsumować, że dominują pozytywne obrazy charakteru Angeli 

Merkel: »Atutem okazuje się niemal wszystko: jej niemedialny image, bez-

pretensjonalność, rzeczowość, pragmatyzm i szczerość. Całkowicie w cień 

odeszły wątpliwości związane z jej brakiem doświadczenia, trudnością 

nawiązywania kontaktu z ludźmi czy brakiem silnego zaplecza polityczne-

go. Nawet gospodarka zdaje się pod wrażeniem pani kanclerz – optymizm 

inwestorów rośnie« (gw 2006.1.27).

Wspomniany pragmatyzm »do bólu« (sieci  2016.12.27) jest jedną 

z najczęściej opisywanych cech kanclerz Merkel. Wspomina się, że cha-

rakteryzuje ją »formuła polityki pragmatycznej – bez zbędnych gestów, 

otwartej, prostolinijnej, niekierującej się względami statusu i prestiżu« 

(gw 2006.1.27). »Pragmatyczna Angela Merkel ma szczególny dar zjednywa-

nia sobie polityków i łagodzenia konfliktów. Jej urokowi uległ m.in. zarów-

no George Bush, jak i Władimir Putin czy Lech Kaczyński« (gw 2006.7.30).

Obraz Angeli Merkel wyłaniający się z polskiej prasy jest więc raczej 

nudny niż pociągający. Merkel nie jest znakomitą oratorką: »Wystąpienia 

publiczne nie są jej silną stroną. Angela Merkel mówi słowem pisanym, 

gubi się w zdaniach podrzędnych, ma monotonną dykcję, nie potrafi bu-

dować napięcia ani emocji« (pol 2009.6.13), nie lubi wielkich słów. Ale, 

jak zauważają media, »na czasy kryzysu i gospodarczej paniki jej spokój 

i pragmatyzm są dużym atutem« (pol 2009.1.10). Kanclerz nie jest także 

brylującą gwiazdą czy charyzmatyczną, dobrze prezentującą się przy-

wódczynią (gw 2016.12.3), »nie potrzebuje luksusów, ani pochlebstw« 

(pol 2019.2.5). Jak pisała gazeta wyborcza o jej dzieciństwie, cytując jedną 

z biografii kanclerz: »W kontaktach rówieśniczych brakowało jej pewnej 

dozy lekkości, figlarności, fantazji. Nie potrafiła flirtować. W rozmowach 

nie brylowała. I cały czas się kontrolowała. Od początku pilna, ambitna 

i zdolna, ale nieśmiała, przypominała bardziej szarą myszkę skrupulat-
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nie wykonującą polecenia nauczycieli niż lidera grupy nadającego ton 

na przerwach« (gw 2014.2.15).

Cechy te towarzyszą Angeli Merkel i na brukselskich salonach: »W Bruk-

seli jej największym atutem okazał się brak rozbuchanego ego. – Jest 

o wiele mniej próżna niż większość polityków europejskich […]. Myśli 

o porozumieniu, które ma wynegocjować, a nie o tym, jak sama wypad-

nie« (pol 2009.6.13). Stąd też »jeśli Merkel czegoś naprawdę nie lubi, to za-

chowań typu macho. Dlatego nigdy nie znalazła wspólnego języka z Silvio 

Berlusconim, a współpraca z Nicolasem Sarkozym zaczęła się od wielkiego 

faux pas. Prezydent Francji całkowicie zaskoczył Merkel Unią Śródziemno-

morską, a kanclerz, która nie lubi dowiadywać się o nowych inicjatywach 

unijnych z gazet, zwłaszcza jeśli ma za nie płacić, po prostu zablokowała 

francuski projekt. […] Z tego samego powodu dobrze ułożyły się relacje 

Merkel z Donaldem Tuskiem. Polski premier ujął ją galanterią, ale przede 

wszystkim szacunkiem i gotowością do dialogu, której brakowało jego 

poprzednikowi« (pol 2009.6.13).

J o s c h k a  F i s c h e r

Także ze sposobu ramowania Joschki Fischera można wywnioskować, 

w jaki sposób Niemcy są przedstawiane w polskiej prasie przez osobę 

ówczesnego ministra spraw zagranicznych Niemiec. Z jednej strony 

Fischer jest opisywany jako postać zmienna, która jako przedstawiciel 

Zielonych reprezentuje zmiany polityczne w Niemczech. Z drugiej strony 

Fischer jest ramowany jako polityk, który szuka rozgłosu i którego osobi-

sta arogancja jest w końcu także arogancją Niemiec. Ale w polskiej prasie 

pojawia się też inny Joschka Fischer, który jako przedstawiciel niemieckiej 

polityki zagranicznej szuka zrozumienia dla Polski, a przede wszystkim 

we wspólnym artykule z ówczesnym polskim ministrem spraw zagranicz-

nych Bronisławem Geremkiem nie tylko podkreśla znaczenie stosunków 

polsko-niemieckich dla procesu jednoczenia się Europy, lecz również wy-

kazuje się dużą empatią dla Polski.

Z m i e n n y

Ramowanie postaci Joschki Fischera, ministra spraw zagranicznych Nie-

miec w latach 1998–2005, w polskiej prasie pod wieloma względami na-

wiązuje do znanej także z niemieckiego dyskursu transformacji polityka 
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Zielonych z »fundi« w »realo«104. Na przykład wprost odnosi się do jego 

przeszłości jako »lewicowego radykalnego działacza« (w 2006.7.9) i nazy-

wa Fischera »niegrzecznym buntownikiem« (w 2009.10.4). polityka uznaje 

byłego ministra spraw zagranicznych Niemiec za przykład radykała z po-

kolenia 1968 roku, którego reprezentanci »porzucili radykalizm na rzecz 

demokratycznego umiarkowania« (pol 2009.12.5). Na przykład w 1985 roku 

Joschka Fischer pojawił się na ceremonii zaprzysiężenia na ministra śro-

dowiska Hesji jeszcze w trampkach, ale już jako minister spraw zagra-

nicznych Niemiec »prezentował się w sposób zdecydowanie bardziej 

profesjonalny« (pol 2019.2.12).

S z u k a j ą c y  r o z g ł o s u

W innych badanych tekstach byłemu ministrowi spraw zagranicznych 

Niemiec zarzuca się populizm, wzmożoną potrzebę uznania i pewną aro-

gancję. Na przykład tygodnik sieci cytuje szefa dyplomacji Francji Huberta 

Védrine’a, który określił Fischera jako »demagoga« z »niemiecką arogancją« 

(sieci 2019.1.21). Według artykułu gazety wyborczej z 2000 roku Fischerowi 

w polityce zagranicznej chodziło przede wszystkim o »dobry wizerunek 

w CNN« (gw 2000.3.10). W związku z jego przemówieniem na temat Eu-

ropy, wygłoszonym na Uniwersytecie Humboldtów105 w Berlinie w maju 

2000 roku, polityka opisuje go jako polityka, któremu »na pewno« nie bra-

kuje »odwagi« (pol 2000.6.3) i który z »niespodziewaną energią« przedstawił 

swoje pomysły na przyszłość Europy (pol 2000.6.3).

W związku z budzącą wówczas wiele kontrowersji austriacką koalicją rzą-

dową, w której FPÖ skupiła się wokół prawicowo-populistycznego lidera Jör-

ga Haidera, polityka scharakteryzowała Joschkę Fischera jako polityka, który 

»szczególnie ostro i konsekwentnie atakuje Haidera i wzywa do wprowadze-

nia sankcji wobec Austrii« (pol 2000.2.19). W innym tekście gazeta wyborcza  

zarzuca mu »podwójne standardy« (gw 2000.3.10), ponieważ chce on izolo-

wać Austrię, ale jednocześnie zaprasza prezydenta Iranu do Niemiec.

104	 W	Partii	Zielonych	istnieją	dwa	skrzydła	związane	z	poglądami	politycznymi:	»fundi«	i	»realo«.	
Pierwsi	reprezentują	bardziej	lewicowe	poglądy,	zwłaszcza	w	kwestiach	ekologii,	ochrony	praw	zwie-
rząt	czy	roli	praw	człowieka	w	polityce.	Początkowo	odmawiali	udziału	we	władzy,	twierdząc,	że	nie-
miecki	system	polityczny	trzeba	zmienić,	a	nie	podtrzymywać	przez	włączenie	się	do	jego	struktur.	
Drudzy	są	pragmatyczni,	w	wielu	kwestiach	dopuszczają	kompromisy	i	chcą	współrządzić	krajem.
105	 Przemówienie	ministra	spraw	zagranicznych	Niemiec	Joschki	Fischera,	wygłoszone	12	maja	
2000	roku	na	berlińskim	Uniwersytecie	Humboldta,	dotyczyło	jego	wizji	zjednoczonej	Europy.	Przyszłą	
Europę	polityk	wyobrażał	sobie	jako	federację	państw	narodowych	opartą	na	konstytucji	europejskiej,	
która	jasno	określałaby	kompetencje	federacji	i	państw	członkowskich.
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R o z u m i e j ą c y  P o l s k ę

Joschka Fischer ma jednak również przychylny stosunek do kontrower-

syjnych kwestii o kluczowym znaczeniu dla Polski. Dał się poznać »jako 

zwolennik pojednania z Polską i zdecydowany przeciwnik Centrum prze-

ciwko Wypędzeniom« (w 2006.7.9). Na uwagę zasługuje tu obszerny arty-

kuł Joschki Fischera i jego polskiego odpowiednika Bronisława Gerem-

ka, który ukazał się jednocześnie w rzeczpospolitej i der tagesspiegel 

w lutym 2000 roku. W artykule obaj ministrowie spraw zagranicznych 

w bardzo krytycznym tonie stwierdzają, że po 1989 roku Niemcy i Pol-

ska były początkowo zajęte przede wszystkim sobą: »Społeczeństwa 

te spojrzały w lustro i zaczęły zadawać sobie pytania o swoje miejsce 

i nową rolę na scenie międzynarodowej« (rz 2000.2.17). Brakuje jednak 

wzajemnego dialogu. Tylko dzięki dialogowi Niemcy i Polska mogły się 

naprawdę odnaleźć: »Bez rozmowy z sąsiadami, popatrzenia na siebie 

ich oczyma i bez znajomości ich punktów widzenia nie można uzyskać 

rzetelnej odpowiedzi na pytania o nas samych. Warto zatem, by zarów-

no w Polsce, jak i w Niemczech – zwłaszcza wobec historycznej pokusy 

‘zajmowania się sobą’ – pamiętano o tym, w najlepiej pojętym własnym 

interesie« (rz 2000.2.17).

Artykuł ujmuje stosunki polsko-niemieckie jako wyjątkowe w Europie 

i o wyjątkowym znaczeniu dla Europy, podkreślając w ten sposób szcze-

gólne znaczenie Niemiec, ale także Polski, dla integracji europejskiej. Bar-

dzo dobrze oddają to poniższe cytaty z rzeczpospolitej: »Nie ma chyba 

w Europie dwóch innych narodów od stuleci tak bardzo ze sobą zwią-

zanych i zarazem w swych narodowych ideologiach tak głęboko tłumią-

cych tę wielowiekową symbiozę«, »Od polepszania polsko-niemieckiego 

sąsiedztwa zależy w dużej mierze przyszłość Europy«, »Wspólnym celem 

Polaków i Niemców jest program scalania podzielonej Europy. Na żad-

nej innej granicy idea integracji europejskiej nie mogłaby uzyskać tak 

spektakularnego potwierdzenia, ale też tutaj może ponieść fiasko. Pro-

ces integracji europejskiej stabilizuje się poprzez przełom, jaki dokonał 

się w stosunkach polsko-niemieckich – i odwrotnie: bez tego przełomu 

nie do pomyślenia jest ostateczne zjednoczenie obu części kontynentu«, 

»Nie ma w tym żadnej przesady. Rozwój polsko-niemieckiego sąsiedztwa 

jest jednym z głównych kluczy do rozkwitu Europy Środkowowschodniej 

i budowy stabilnej Unii Europejskiej« (rz 2000.2.17).
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Takie rozumienie stosunków polsko-niemieckich z punktu widzenia 

integracji europejskiej można interpretować jako komunikacyjną próbę 

powiązania procesu integracji europejskiej z jednej strony z relacjami 

polsko-niemieckimi z drugiej. Zgodnie z tą tezą proces zjednoczenia Eu-

ropy służy umocnieniu partnerstwa polsko-niemieckiego, z kolei stosunki 

polsko-niemieckie są reprezentatywne dla integracji europejskiej jako 

całości. W tym ujęciu ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec 

Joschka Fischer (dotyczy to analogicznie jego polskiego odpowiednika) 

jawi się jako budowniczy mostów, który przyszłość stosunków polsko-

-niemieckich lokuje w sukcesie integracji europejskiej.
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POLSKA I NIEMCY – SĄSIEDZTWO W METAFORACH

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s t a n i e  w o j n y

Wojna, zwłaszcza druga wojna światowa, odgrywa w badanym okresie 

ważną rolę w relacjach niemieckich i polskich mediów drukowanych. Czę-

sto chodzi o obserwacje historyczne lub kwestie polityki historycznej. 

Wojna ma jednak jeszcze jedną funkcję w komunikacji polsko-niemieckiej: 

ramowanie stosunków polsko-niemieckich w języku wojny.

Ramowanie relacji polsko-niemieckich za pomocą metafory wojennej 

można odnaleźć w badanych zarówno niemieckich, jak i polskich mediach 

drukowanych. Udało nam się zaobserwować pewne cechy szczególne. 

Na przykład w polskich mediach odniesienia do drugiej wojny światowej 

pojawiają się znacznie częściej, gdy chodzi o wyjaśnienie i klasyfikację 

bieżących wydarzeń politycznych w stosunkach polsko-niemieckich. 

I choć analizowane niemieckie media sięgają po metaforę wojny, to za-

zwyczaj czynią to w odniesieniu do wypowiedzi polskich polityków lub 

publikacji polskiej prasy. Zależy nam jednocześnie, aby podkreślić, że nie 

chodzi tutaj o przypisanie jednej stronie (w tym wypadku stronie polskiej) 

wyłącznej odpowiedzialności za ramowanie stosunków polsko-niemiec-

kich w języku wojny. Można raczej stwierdzić, że przywoływanie metafory 

wojny »z drugiej ręki« w prasie niemieckiej również utrwala tę metafo-

rę, a tym samym przyczynia się do jej upowszechnienia i wzmocnienia. 

Po drugie, zaobserwowaliśmy, że metafora wojenna pojawia się przede 

wszystkim wtedy, gdy w Polsce rządzi rząd prawicowy lub narodowo-kon-

serwatywny. Dotyczy to szczególnie lat rządów Prawa i Sprawiedliwości 

od 2005 do 2007 roku (rocznik 2006 badanych mediów drukowanych), 

a następnie ponownie od 2015 roku (roczniki 2016 i 2019), ale także, choć 

w mniejszym stopniu, okresu rządów Akcji Wyborczej Solidarność (AWS) 

pod kierownictwem premiera Jerzego Buzka w latach 1997–2001 (rocznik 

2000).

Jakie są potencjalne konsekwencje ramowania stosunków polsko-

-niemieckich za pomocą metafory wojny? Z perspektywy niemieckiej 

przywołanie metafory wojny, zwłaszcza w odniesieniu do drugiej woj-

ny światowej, funkcjonuje jako »zabójczy argument«, który w zasadzie 
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Polska i Niemcy 
w stanie wojny 

Ramowanie stosunków 
polsko-niemieckich za 
pomocą metafory wojny 
występuje zarówno 
w niemieckiej, jak 
i polskiej prasie. 
W polskich mediach 
pojawiają się znacznie 
częściej odniesienia 
do II wojny światowej. 
Służą one wyjaśnieniu 
i sklasyfikowaniu 
bieżących wydarzeń 
politycznych w stosun-
kach polsko-niemieckich. 
I choć analizowana 
niemiecka prasa również 
sięga po metaforę wojny, 
to czyni to zazwyczaj 
w odniesieniu do 
wypowiedzi polskich 
polityków lub publikacji 
polskiej prasy.  

Odwrócenie roli 
sprawcy i ofiary     

Stosunki polsko-
niemieckie jako 

powtórka II wojny 
światowej 

Dzisiejsze Niemcy 
jako upiór 

Trzeciej Rzeszy 

Powtórka paktu 
Ribbentrop-Mołotow 

zagraża Polsce 

Polska obawia się 
nowego 1939 r.     

Polska trauma II wojny 
światowej 

Niemcy sprawcą, 
Polska ofiarą 

Wróg

Powrót niemieckiego 
patriotyzmu/świado-

mości narodowej 

egoizm narodowy    

okupant 

mocarstwo kolonialne

hegemon  

Supremacja, 
nadrzędność 

„Drang nach Osten” 

Zagrożenie polskiej 
suwerenności 

Nord Stream 2 

Niemcy jako naród-
-przywódca 
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Polska i Niemcy 
w stanie wojny 

Ramowanie stosunków 
polsko-niemieckich za 
pomocą metafory wojny 
występuje zarówno 
w niemieckiej, jak 
i polskiej prasie. 
W polskich mediach 
pojawiają się znacznie 
częściej odniesienia 
do II wojny światowej. 
Służą one wyjaśnieniu 
i sklasyfikowaniu 
bieżących wydarzeń 
politycznych w stosun-
kach polsko-niemieckich. 
I choć analizowana 
niemiecka prasa również 
sięga po metaforę wojny, 
to czyni to zazwyczaj 
w odniesieniu do 
wypowiedzi polskich 
polityków lub publikacji 
polskiej prasy.  

Odwrócenie roli 
sprawcy i ofiary     

Stosunki polsko-
niemieckie jako 

powtórka II wojny 
światowej 

Dzisiejsze Niemcy 
jako upiór 

Trzeciej Rzeszy 

Powtórka paktu 
Ribbentrop-Mołotow 

zagraża Polsce 

Polska obawia się 
nowego 1939 r.     

Polska trauma II wojny 
światowej 

Niemcy sprawcą, 
Polska ofiarą 

Wróg

Powrót niemieckiego 
patriotyzmu/świado-

mości narodowej 

egoizm narodowy    

okupant 

mocarstwo kolonialne

hegemon  

Supremacja, 
nadrzędność 

„Drang nach Osten” 

Zagrożenie polskiej 
suwerenności 

Nord Stream 2 

Niemcy jako naród-
-przywódca 

uniemożliwia dalszy dialog. Wreszcie u podstaw takiego ramowania 

leży podwójna postawa Republiki Federalnej Niemiec wobec zbrodni 

popełnionych przez Rzeszę Niemiecką, zwłaszcza wobec Polski i przede 

wszystkim w czasie drugiej wojny światowej. Z jednej strony jako praw-

na następczyni Trzeciej Rzeszy dzisiejsza Republika Federalna jest zobo-

wiązana przejąć odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w tamtym 

czasie. Z drugiej strony dzisiejsze Niemcy w wielu krytycznych debatach 

częstokroć dystansują się od swojej narodowosocjalistycznej przeszłości. 

W konsekwencji powoływanie się na taki rodzaj semantyki w ramowaniu 

ma po polskiej stronie na celu odebranie Niemcom prawa do wypowiada-

nia się na konkretne tematy polsko-niemieckie i zamiast tego doprowa-

dzić do zakazu komentowania i nałożyć kaganiec.

Kolejną konsekwencją jest dyscyplinowanie polskiej polityki we-

wnętrznej. W sytuacji wojny zasady i przepisy, które zwykle obowiązują 

w warunkach pokoju, są zawieszane, a więc obowiązuje coś w rodzaju 

stanu wyjątkowego. Ponadto na czas walk zawieszone zostają inne ka-

nały komunikacji. Tylko (tymczasowe) zawieszenie broni może zapewnić 

przestrzeń i czas na ponowne bezpośrednie negocjacje. Jednocześnie mó-

wienie o wojnie jest zawsze związane z ukrytym apelem o pozostawienie 

na razie w spokoju wewnętrznych sporów politycznych i skoncentrowa-

nie się na walce obronnej w imię patriotyzmu. W wypadku Polski meta-

fora wojny, zwłaszcza drugiej wojny światowej, ma implikacje sięgające 

jeszcze dalej.

Jeśli ramy pomagają nam zrozumieć złożone kwestie, takie jak stosunki 

polsko-niemieckie, to metaforyczne ramowanie drugiej wojny światowej 

zapewnia ogólnie zrozumiałe punkty orientacyjne do klasyfikowania bie-

żących wydarzeń. Niesie to kilka konsekwencji. Po pierwsze, role ofiary 

i sprawcy, dobra i zła, są wyraźnie rozdzielone. W tej interpretacji Polska 

jest wyraźnie utożsamiana z ofiarą, która musi bronić się przed podstęp-

nym atakiem sprawcy z zewnątrz – Niemiec. Z moralnego punktu widze-

nia Polska w takich ramach ma wszystkie możliwości (samo)obrony.

Po drugie, w tej ramie stawką jest co najmniej suwerenność Polski, 

a tym samym polska państwowość. Tak było w czasie drugiej wojny świa-

towej i – zgodnie z logiką ramowania – tak dzieje się również obecnie 

w stosunkach polsko-niemieckich. Chodzi zatem co najmniej o istnienie 

Polski, o dalsze trwanie państwa polskiego. W takiej sytuacji usprawiedli-

wione jest użycie każdego środka. W tym wypadku rząd polski wypełnia 

jedynie swój podstawowy obowiązek zapewnienia dalszego istnienia 
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państwa polskiego w każdych okolicznościach i przy użyciu wszelkich 

dostępnych mu środków. Wewnętrzną krytykę polityczną ze strony opo-

zycji można wówczas rozumieć jedynie jako defetyzm i zdradę, a krytykę 

zewnętrzną – jako sprzymierzanie się z wrogiem106.

Stosunki polsko-niemieckie jako powtórka drugiej wojny światowej

W polskiej prasie, zwłaszcza o (skrajnie) prawicowych poglądach, w celu 

ukazania zagranicznej i wewnętrznej sytuacji politycznej Polski często 

stosowana jest metaforyczna rama wojny. Przede wszystkim druga woj-

na światowa niejednokrotnie jest wykorzystywana jako historyczne tło 

porównawcze. Natychmiast pojawia się przy tym pytanie, jaki jest cel 

powoływania się na takie ramy. Dlaczego druga wojna światowa wciąż 

odgrywa centralną rolę w medialnym przedstawianiu polskiej polityki?

Drugiej wojny światowej często używa się jako metafory do opisu sto-

sunków polsko-niemieckich, ponieważ jest zrozumiała dla dużej liczby 

odbiorców. W końcu druga wojna światowa odgrywa centralną rolę w na-

uczaniu w polskich szkołach, w polskiej kulturze politycznej i publicystyce 

oraz w krajowych mediach. W tym kontekście pouczający jest również 

wywiad z Krzysztofem Rakiem, historykiem i członkiem zarządu Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, który ukazał się w czasopiśmie sieci pod 

koniec sierpnia 2019 roku: » […] świat, w którym żyjemy, mimo wszystkich 

zmian został wtedy w dużej części ukształtowany. Ponieważ dla naszych 

dziadków, babć i rodziców to fundamentalne doświadczenie, o którym 

opowiada się przez pokolenia. Dotyczy to także moich bliskich – ja już 

wojny nie przeżyłem, ale przy rodzinnym stole zawsze wracało się do tego 

tematu« (sieci 2019.8.26).

Według Raka, powrót wojny w formie ramy metaforycznej stano-

wi także wynik rosnącego rozczarowania obietnicą przyszłości, która 

wiązała się z końcem komunizmu w Polsce w 1989 roku. Według niego:  

»[…] przestaliśmy wierzyć w bajkę o końcu historii. Jednym z dogmatów 

neoliberalnych była teza, że rok 1989 kończy spory między narodami, nie 

ma już napięć, jest tylko wspaniała przyszłość, a historia nieważna i bę-

dąca co najwyżej anegdotą. Im dalej jesteśmy od 1989 r., tym wyraźniej 

widzimy, że to nieprawda. To nas niepokoi, budzi strach przed powtórką, 

106	 Na	temat	ramowania	stosunków	między	Niemcami	a	Polską	przez	metaforę	drugiej	wojny	świa-
towej	–	por.	Loew	2018:	465–494.	
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budzi chęć zrozumienia, dlaczego sprawy w roku 1939 potoczyły się tak, 

a nie inaczej« (sieci 2019.8.26).

W wywiadzie dla rzeczpospolitej z listopada 2014 roku konserwatyw-

ny filozof i publicysta Marek Cichocki jest pytany, czy ta »trauma II wojny 

światowej« jest »[nie] do przezwyciężenia« (rz 2014.11.15). Cichocki od-

powiada: »No dobrze, wyobraźmy sobie, że powie pan: odrzucam traumę, 

kończę litanię krzywd, odważę się, spróbuję z niemieckimi partnerami 

porozmawiać jak człowiek z człowiekiem. I pełen dobrej woli natyka pan 

się na barierę porozumienia. My jednak reprezentujemy odmienne kul-

tury« (rz 2014.11.15).

Z tej perspektywy wydaje się, że wszelkie próby porozumienia, nie 

mówiąc już o pojednaniu, między Niemcami a Polską to w ostatecznym 

rozrachunku daremny trud. Zdaniem Cichockiego, oba kraje reprezentują 

fundamentalnie różne kultury oddzielone barierą, a stosunki polsko-nie-

mieckie wydają się skazane na ciągłe ujmowanie ich w ramy metafory 

drugiej wojny światowej.

Wszechobecność drugiej wojny światowej jako ramy dla zrozumie-

nia stosunków polsko-niemieckich przez część polskich mediów jest 

jednak analizowana bardzo krytycznie. Na przykład polityka w artykule 

z 2016 roku stwierdza, że »relacje z Niemcami […] [są] oparte jak dotych-

czas na resentymencie, a więc potężnych emocjach związanych z po-

czuciem krzywdy, kompleksem niższości i podziwem jednocześnie […]. 

Niemcy nie powinni więc wyrażać o nas opinii, bo są Niemcami, a jako 

ich ofiary z czasów wojny mamy z zasady rację moralną« (pol 2016.1.26).

Z tej perspektywy ramowanie stosunków polsko-niemieckich jawi 

się nie tyle jako trauma, którą Polacy ciągle jeszcze muszą cierpieć, ile 

jako taktyka w polityce zagranicznej »Polski PiS-u« (pol 2016.1.26), służą-

ca uodpornieniu się z góry na wszelkie formy krytyki ze strony Niemiec. 

W ramowaniu drugiej wojny światowej role są przecież jasno przypisane. 

Niemcom zawsze przypada negatywnie konotowana rola sprawcy, pod-

czas gdy Polska odgrywa pozytywnie kojarzoną rolę ofiary. W pewnym 

sensie chodzi również zawsze o późne moralne zwycięstwo Polski nad 

gospodarczo i politycznie lepszymi Niemcami.

Jeśli podążać za logiką tego ramowana, to relatywizacja czy wręcz fał-

szowanie historii – w sensie odwrócenia roli sprawcy i ofiary – stanowi 

bezpośrednie zagrożenie dla istnienia tego ramowania. W ramie drugiej 

wojny światowej role te są bezwzględne i wyłączne – wzajemnie się wy-

kluczają. Niemcy są wyłącznie sprawcą, a Polska jest wyłącznie ofiarą.
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Zarzut, że Niemcy, a przede wszystkim niemiecka polityka i media, 

miałyby świadomie fałszować historię drugiej wojny światowej i dążyć 

do odwrócenia relacji sprawca – ofiara, pojawia się właściwie wyłącznie 

w narodowo-konserwatywnym środowisku badanych mediów, ale bywa 

krytycznie komentowany przez resztę polskiej prasy. Pod pewnym wzglę-

dem zarzut ten jest przesadą w stosunku do całkiem uzasadnionej krytyki 

częstego ignorowania przez Niemcy zbrodni popełnionych przez Niem-

ców na Polakach i Polkach oraz w Polsce w czasie drugiej wojny świato-

wej. Na przykład w sieci czytamy: »Od paru lat [Niemcy] gorliwie starają 

się zamazywać swoją przeszłość: okupanta, mordercy, gestapowca. Ba, 

zaczynają nie tylko przeinaczać historię, lecz również atakować Polaków 

i Polskę« (sieci 2014.9.1).

W innym artykule tygodnik sieci wyjaśnia, że Niemcy »muszą zrozu-

mieć, że ten obecny polski rząd nie dał i nie da się przeczołgać tak sku-

tecznie, jak rząd grecki, że nie będzie przepraszał Niemców za II wojnę 

światową i będzie z oburzeniem i obrzydzeniem przyjmował obecność 

na ekranach telewizji publicznej zafałszowanych seriali w stylu ‘Nasze 

matki, nasi ojcowie’« (sieci 2016.8.22)107. Szczególnie w konserwatywnych 

mediach narodowych, takich jak sieci, w dużej mierze trafne spostrzeże-

nia, takie jak to, że narracja historyczna w Niemczech redukuje »okupację 

w Polsce do zagłady Żydów« (sieci 2016.9.26), w połączeniu z nieupraw-

nionymi tezami wyolbrzymiają znaczenie kwestii terytorialnych okresu 

międzywojennego dla obecnej debaty w Niemczech: »Według narracji 

naszego zachodniego sąsiada ‘polski nacjonalizm’ jest co najmniej współ-

odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej. W końcu to Warszawa 

okazała się nieustępliwa w kwestii Gdańska, co było rzekomo przyczy-

ną napaści na Polskę ‘przez Hitlera’ i tym samym wybuchu wojny. Nie-

mieccy prawicowo-narodowi publicyści propagują tę tezę otwarcie. Inni 

są ostrożniejsi, ale w gruncie rzeczy myślą podobnie« (sieci 2016.9.26).

Wzorcowy pod tym względem jest również artykuł z czasopisma sieci 

zatytułowany Wojna trwa (sieci 2019.9.2). Możemy tu przeczytać: »Druga 

wojna światowa wcale się nie zakończyła. Oczywiście nie chodzi o dzia-

łania zbrojne, ale o próby reinterpretacji faktów historycznych, które 

107	 Trzyodcinkowy	serial	ZDF	Unsere Mütter, unsere Väter	(Nasze	matki,	nasi	ojcowie)	z	2013	roku	
opowiada	o	pięciu	przyjaciołach	w	narodowosocjalistycznych	Niemczech	i	ich	różnych	losach	w	la-
tach	1941–1945	podczas	drugiej	wojny	światowej.	Film	spotkał	się	z	ostrą	krytyką	między	innymi	
w	Polsce,	gdzie	zarzucano	mu	zniekształcające	historię	przedstawienie	niemieckich	bohaterów	jako	
ofiar	narodowego	socjalizmu,	a	członków	polskiej	Armii	Krajowej	jako	antysemitów.	
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w ostatnim czasie bardzo się nasiliły. Czy za 20 lat, kiedy będziemy obcho-

dzić setną rocznicę wybuchu tego zbrojnego konfliktu, nadal będziemy 

uważani za ofiarę agresji? A może przeciwnie? Zostaniemy potępieni jako 

współsprawcy zbrodni?« (sieci 2019.9.2).

Przykładem totalnego odwrócenia relacji sprawca – ofiara jest po-

równanie Polski z nazistami przez przedstawicieli Republiki Federalnej. 

W 2006 roku wprost skomentował wypowiedzi Güntera Nookego, ówczes-

nego pełnomocnika rządu federalnego do spraw praw człowieka: »[…] 

fatalnie w ustach Niemca zabrzmiały słowa oskarżające polskie władze 

o chęć zglajszaltowania życia publicznego. Przecież jest już sugestia o nie-

ledwie nazistowskim charakterze polskiej ekipy rządzącej« (w 2006.12.15).

Jak głęboko metaforyczne ramowanie wojny zakotwiczone jest w my-

śleniu o polityce zagranicznej, a zwłaszcza w jej komunikowaniu, poka-

zuje także wywiad, jakiego udzielił sieci w 2019 roku Andrzej Przyłębski, 

ówczesny ambasador RP w Berlinie. Rozmówca, który jest pozytywnie 

nastawiony do ambasadora, podejrzewa Przyłębskiego o bycie w »me-

dialnej wojnie«, a ten potwierdza, że odbywa się »polowanie« na niego 

(sieci 2019.3.18). Wkrótce po objęciu przez niego urzędu w Berlinie »zglaj-

szachtowane« media w Niemczech rozpoczęły jakoby trwający do dziś 

»atak« na niego, ale także »zakłamany atak propagandowy na Polskę« 

(sieci 2019.3.18). Pozostając w metaforyce wojny, Przyłębski określa się 

jako »ambasador walczący o dobre imię Polski« (sieci 2019.3.18).

Badane media, które można zaliczyć do krytycznych wobec Prawa 

i Sprawiedliwości (gazeta wyborcza, polityka), ostro krytykują ramowa-

nie stosunków polsko-niemieckich za pomocą metafory drugiej wojny 

światowej. polityka pisze, że »to nie Polacy [, którzy] znajdują się w stanie 

emocjonalnej wojny z Niemcami, to rządząca dziś część klasy politycznej 

kurczowo trzyma się anachronicznych wzorów konfrontacji, izolując sie-

bie od świata zewnętrznego« (pol 2006.8.19).

Szczególnie wyrazistym przykładem ramowania stosunków polsko-

-niemieckich w języku wojny jest relacjonowanie przez tygodnik polityka 

»wojny kartoflanej«. W 2006 roku niemiecki dziennik taz w artykule saty-

rycznym naśmiewał się z ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyń-

skiego. W rezultacie strona polska zażądała przeprosin od rządu Niemiec, 

który odmówił, powołując się na wolność słowa, i odwołała swój udział 

w szczycie Trójkąta Weimarskiego. W raporcie na temat »groteskowej pol-

sko-niemieckiej wojny kartoflanej« (pol 2006.7.22) polityka powołuje się 
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na polską minister spraw zagranicznych Annę Fotygę, która porównała 

taz »z nazistowskim stürmerem« (pol 2006.7.22).

polityka wypowiada się co prawda krytycznie na temat ramowania 

przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale w swoim artykule także sięga 

po metaforę wojny, by dokonać ramowania stosunków polsko-niemiec-

kich. Ówczesny premier Polski Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu, 

w którym »zrobił w Niemczech złe wrażenie. Dotychczas na przedpolu 

harcowała jedynie lekka kawaleria komentatorów tłumacząc, jak komu 

dobremu, co to jest wolność prasy i jakimi prawami rządzi się polityczna 

satyra. Teraz jednak dołączyli do nich ciężkokonni politycy, jak Wolfgang 

Thierse, wiceprezydent Bundestagu« (pol 2006.7.22).

A dalej: »Jest to już trzecia wojna polsko-niemiecka od 1989 r. W 1995 r. 

mieliśmy we Frankfurcie nad Odrą ‘wojnę o bułki’, kiedy to niemieccy pie-

karze protestowali przeciwko polskiej konkurencji ze Słubic. W 1998 r. była 

‘wojna papierowa’, konfrontacja deklaracji obu parlamentów w sprawie 

roli wypędzonych i mniejszości niemieckiej. Trzy wojny w ciągu piętnastu 

lat od zawarcia w 1991 r. tzw. Wielkiego Traktatu między wolną Polską 

i zjednoczonymi Niemcami. Czy to nie za wiele? Czy szwankuje zapisane 

w traktacie dobre sąsiedztwo, czy przyjazna współpraca?« (pol 2006.7.22), 

»‘Myśli nowoczesnego Polaka’ na XXI w. nie można budować na pielęgno-

waniu hierarchii wrogów sprzed stu lat, lecz na filozofii współzależności. 

Bracia Kaczyńscy wciąż jeszcze mają szansę nadania polskiej prawicy eu-

ropejskiego oświeconego kształtu. Na razie jednak zapętlili się w jałowej 

ideologii wyższości konfrontacji nad kooperacją i przekonaniu, że trzeba 

zerwać z ‘przeszacowaniem Niemiec’ i ‘niedoszacowaniem Polski’ w sto-

sunkach dwustronnych oraz z ‘uległościową’ polityką poprzedników« 

(pol 2006.7.22).

Potencjalne implikacje dla polityki zagranicznej wynikające z ramo-

wania stosunków polsko-niemieckich za pomocą metafory drugiej woj-

ny światowej również są komunikowane z użyciem tej samej semantyki 

ramowania: »Jeżeli Putin zamierza włączyć Polskę znowu w orbitę post-

kolonialną, jak ostrzegają nasi eksperci, to lepszego momentu niż teraz 

– kiedy Polacy i Niemcy są skłóceni z powodu jednego felietonu, który 

nawet nie odzwierciedla poglądów rządu RFN – nie będzie. I znów pol-

ski minister obrony ma odwieczny kłopot: widmo wojny na dwa fronty. 

Tu felieton, tam rurociąg – dokąd skierować główne siły – na Odrę czy 

na Bug?« (pol 2006.7.15)
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D z i s i e j s z e  N i e m c y  j a k o  u p i ó r  T r z e c i e j  R z e s z y

Dzisiejsza Republika Federalna Niemiec jawi się w tych ramach jako upiór 

Trzeciej Rzeszy, należałoby to jednak również potraktować jako rozgry-

wanie »niemieckiej karty«108. Zgodnie z tym z uwagą śledzone są wszelkie 

wydarzenia polityczne w Niemczech, które mogłyby wskazywać na odro-

dzenie się ruchów narodowych (narodowosocjalistycznych).

Kluczowym wydarzeniem z tego punktu widzenia są Mistrzostwa Świa-

ta w Piłce Nożnej Mężczyzn w 2006 roku w Niemczech i związana z nimi 

debata na temat powrotu niemieckiego patriotyzmu czy świadomości 

narodowej, która toczy się nie tylko w Niemczech, ale także za granicą, 

na przykład w Polsce. Pod nagłówkiem Czy znów mamy się bać Niemców? 

artykuł we wprost z 2006 roku podejmuje dyskusję o »Wybuchu dumy 

narodowej«, jakiego nie było od »czasu Trzeciej Rzeszy« (w 2006.7.16). Inni 

sąsiedzi Niemiec zauważają, że »Niemcy czują się silni i pewni siebie jak 

nigdy po wojnie. A gdy Niemcy czują się silni, wraca pytanie, czy są w sta-

nie utrzymać dystans wobec samych siebie. Czy siła ich nie upoi, jak już 

bywało w przeszłości? […] Polacy z kolei odkrywają, że niemieckie po-

czucie pewności siebie na razie owocuje poczuciem, że można z nas bez 

umiaru kpić« (w 2006.7.16). Niemcy są tu ramowane jako kraj popadający 

w »narodowy rausz« (w 2006.7.16), i w tym dążeniu stają się nieobliczalne. 

W stanie tego »rauszu« Niemcy nie są już zabezpieczone przed ponowną 

pokusą narodową (narodowosocjalistyczną), która w Polsce jest postrze-

gana jako zagrożenie ze względu na doświadczenia historyczne. Nie-

kontrolowany charakter nowej niemieckiej dumy narodowej podkreśla 

semantyka »eksplozji« i »erupcji wulkanu« (w 2006.07.16), a więc zjawisk, 

które charakteryzują się natychmiastowością i niszczycielską siłą. Nie-

miecki patriotyzm jest tu ramowany jako siła żywiołu, którą Niemcy – czy 

tego chcą, czy nie – są owładnięci i której nie mają się jak przeciwstawić.

Niepokój wywołany tymi wydarzeniami w Polsce może złagodzić jedynie 

odpowiednia wrażliwość historyczna ze strony Niemiec: »Polacy będą mo-

gli spokojnie się przyglądać nowemu niemieckiemu patriotyzmowi, jeżeli 

108	 Pod	pojęciem	»karta	niemiecka«	rozumie	się	w	Polsce	instrumentalizację	tematyki	niemieckiej	–	
powiązań	danej	osoby	z	Niemcami,	reprezentowanie	(rzekome)	interesów	niemieckich	i	zbyt	dalekie	
ustępstwa	wobec	Niemiec,	przede	wszystkim	w	sprawach	polityki	zewnętrznej	i	historycznej.	Funkcja	
»karty	niemieckiej«	w	polskiej	polityce	została	trafnie	podsumowana	przez	gazetę wyborczą:	»Trzeba	
jednak	pamiętać,	że	w	Polsce	karta	niemiecka	zawsze	była	rozgrywana	w	polityce	wewnętrznej,	
niezależnie	od	tego,	jaka	partia	była	akurat	u	władzy.	Jednym	rządom	chodziło	o	to,	aby	podkreślić	
dobre	relacje	z	Niemcami	i	udowodnić,	że	Polska	w	Europie	jest	liczącym	się	partnerem.	Innym	–	
o	straszenie	Niemcami	i	podsycanie	antyniemieckich	nastrojów«	(gw	2019.9.21).
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nad Sprewą i Renem będzie trwała świadomość specjalnego statusu polsko-

-niemieckich relacji. Problemem jest to, że coraz częściej Polacy nie widzą, 

by Niemcy czuli wagę hipoteki historii w naszych relacjach« (w 2006.7.16).

Najwyraźniej Niemcy mogą się w tej ramie jawić tylko jako wróg i spraw-

ca, a Polska – jako ofiara. Jak trafnie analizuje gazeta wyborcza: »Generalnie 

żywym, emocjonalnie negatywnie zabarwionym miejscem pamięci w Polsce 

są właśnie ‘Niemcy’. To synonim wroga, z perspektywy tysiącletniego sąsiedz-

twa – fałszywy, ale w głowach realny. Mit odwiecznej wrogości, na którym 

ciągle można zbić bieżący kapitał polityczny, cynicznie wykorzystując tra-

giczne doświadczenie brutalnej niemieckiej okupacji Polski« (gw 2019.2.8).

Nawet w artykułach, które są ogólnie życzliwe wobec Niemiec, kulty-

wuje się i podtrzymuje obraz Niemiec jako wroga. Zbigniew Brzeziński od-

powiada w jednym z wywiadów na pytanie »Gdzie leży Polska?«: »W sen-

sie geograficznym rzeczywiście między Niemcami a Rosją. To ma bardzo 

duże znaczenie dla polityki w stosunku do Niemiec. Bo Rosja jest w okre-

sie niejasnym. […] A z drugiej strony są Niemcy – w pewnym sensie nie-

stety tragicznie odwieczny wróg Polski, ale jednak już od kilkudziesięciu 

lat kraj, z którym postępuje stopniowe pojednanie. To pojednanie trzeba 

posuwać dalej, bo Niemcy są prawdziwą demokracją i kluczowym krajem 

Wspólnoty Europejskiej« (pol 2006.8.19).

Już w czasach pierwszego rządu kierowanego przez Prawo i Sprawie-

dliwość prasa niemiecka pisała o stosunku polskiego rządu do »Niemiec 

jako ‘odwiecznego wroga’« (spiegel 2006.5.22). W tym czasie to przede 

wszystkim dwaj koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości – Liga Polskich Ro-

dzin i Samoobrona – »podsycali nastroje anytunijne« i ostrzegali »przed 

Niemcami« (sz 2006.5.8). Polska była przecież w »odwiecznej walce naro-

dów«, a »idee [te] nie są obce także braciom Kaczyńskim« (sz 2006.5.8).

Po ponownym przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość 

w 2015 roku polityka i faz są zgodne, że Niemcy znów będą służyć polskie-

mu rządowi jako obraz wroga. Polski tygodnik pisze tak: »Teraz Niemcy sta-

ją się naczelnym wrogiem środowisk związanych z PiS i mają dużą szansę 

zająć miejsce Trybunału Konstytucyjnego jako główny hamulcowy ‘dobrej 

zmiany’« (pol 2016.1.12). Podobne doniesienia ukazały się w faz z okazji 

wizyty ówczesnego ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej 

Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie. Według tekstu polski 

rząd »robi wszystko, co w jego mocy, aby przedstawić rosnącą krytykę 

europejską jego posunięć wobec Trybunału Konstytucyjnego i wolności 

mediów jako spisek niemieckiego odwiecznego wroga« (faz 2016.4.20).
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N i e m c y  j a k o  n a r ó d  p r z y w ó d c a

W logice metafory drugiej wojny światowej Niemcy są ramowane jako 

państwo w Europie, które dąży do hegemonicznego przywództwa kosz-

tem Polski. W ramie drugiej wojny światowej zagrożenie dla niepodle-

głości Polski jest równoległe do pozycji Niemiec w Unii Europejskiej, 

która czasami, i to nie tylko przez polskich komentatorów, jest określana 

jako dominująca lub hegemoniczna. Takie ramowanie Niemiec można 

zaobserwować w całym badanym okresie w prasie zarówno polskiej, jak 

i niemieckiej. W 2014, 2016 i 2019 roku widać jednak wyraźne nasilenie tej 

metafory, przy czym prasa niemiecka odnotowuje ramowanie głównie 

z polskich debat.

Już jednak przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej można 

zaobserwować ramowanie Niemiec jako mocarstwa hegemonicznego, 

na przykład gdy w związku z zakupem gruntów mówi się o »niemiec-

kiej hegemonii w Polsce« (pol 2000.5.13). Również w prasie niemieckiej 

już w 2000 roku w artykule o polityce zagranicznej prowadzonej przez 

 Gustava Stresemanna w okresie Republice Weimarskiej czytamy, »że kwe-

stia polska miała stać się dla polityki niemieckiej po 1918 roku kwestią 

fatalną, na podstawie której można by jednoznacznie odczytać jej hege-

moniczną lub antyhegemoniczną tendencję. Nie zmieniło się to do dziś. 

Stosunki Niemiec z ich dwoma największymi sąsiadami na zachodzie 

i wschodzie, Francją i Polską, są ostatecznie miarą zdolności naszego 

kraju do utrzymania pokoju w Europie, także dzisiaj« (zeit 2000.2.3).

Na początku 2006 roku, wkrótce po wyborze Angeli Merkel na kanc-

lerza, wprost przewidywał: »Niemieckie media kreują Angelę Merkel 

na przywódczynię UE. […] Ma się to stać za niemieckiej prezydencji w UE 

w 2007 r. Wielkość kanclerz Niemiec, a co za tym idzie – narodu niemiec-

kiego, jest już zaprogramowana« (w 2006.1.29).

Jednocześnie w polskiej prasie można znaleźć przykłady wypowie-

dzi, które jednoznacznie negują hegemoniczną rolę Niemiec. Na przy-

kład  gazeta wyborcza pisze, że po 1945 roku Niemcy wyciągnęli wnioski 

»ze swojego szczególnego położenia środkowoeuropejskiego«, które 

są aktualne do dziś (gw 2000.5.6). Zalicza się do nich między innymi »rezy-

gnacja z dążenia do hegemonii, przeświadczenie, że Niemcy nie mają ani 

kwalifikacji, ani prawa do prowadzenia polityki wielkomocarstwowej« 

(gw 2000.5.6). Dietmar Nietan, poseł do Bundestagu, wygłosił podobne 

uwagi w wywiadzie dla gazety wyborczej w 2014 roku: »Niemcy – choć 
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muszą wziąć więcej odpowiedzialności za Europę – nie mogą odgrywać 

w niej roli hegemona« (gw 2014.9.12).

Wyraźna intensyfikacja ramowania Niemiec jako mocarstwa hegemo-

nicznego następuje jednak dopiero w 2014 roku. Również w tym wypad-

ku podstawą takich relacji jest nowo utworzony rząd niemiecki. Na tym 

tle polityka Niemiec wobec Polski jawi się jako powrót do tradycyjnego 

niemieckiego »Drang nach Osten« jako kod »nowej niemieckiej polityki 

globalnej« (sieci 2014.1.27): »Jej [polityki koalicji CDU i SPD] istotą będzie 

narodowy egoizm, rozluźnienie związków z Zachodem na rzecz wzmoc-

nienia aktywności na Wschodzie i budowy trójkąta Berlin–Moskwa–Pekin. 

W ten sposób jednowektorowa polityka zachodnia zastąpiona zostanie 

wielowektorową polityką globalną [Weltpolitik], w której szczególne 

znaczenie będzie mieć kierunek wschodni« (sieci 2014.1.27). I dalej: »[…] 

pod koniec pierwszej dekady XXI w. Niemcy stały się samodzielnym 

przywódcą na kontynencie europejskim. […] Berlin uzyska nad swoimi 

partnerami w UE kolejną znaczącą przewagę, zwiększy wpływ na decyzje 

podejmowane w ramach UE dzięki reformie systemu głosowania w Ra-

dzie« (sieci 2014.1.27). W Europie Wschodniej »Niemcy prowadzą polity-

kę hegemonialną. Kraje środkowoeuropejskie uczyniły bowiem swoimi 

gospodarczymi satelitami. W ich bilansie handlowym na Niemcy przy-

pada od 20 do 40 proc. ogółu obrotów. Jednak Berlin nie jest ‘dobrym’ 

hegemonem, ponieważ wykorzystując region, nie dba o interesy swoich 

satelitów« (sieci 2014.1.27).

Rola Niemiec w tym kontekście jest więc ramowana jako powrót 

do znanych wzorców, są one łączone już niemal na kształt kolażu: »Drang 

nach Osten« z XIX wieku trafia na oś Berlin–Moskwa rozszerzoną o Pekin, 

przy czym Polsce przypisano zaledwie rolę państwa satelickiego. W tym 

ramowaniu Unia Europejska nie jawi się jako sojusz polityczny, który 

zapewnia Polsce ochronę przed ewentualnymi wielkomocarstwowymi 

ambicjami sąsiadów, ale jako instrument projekcji siły Niemiec w Europie 

Wschodniej.

To ramowanie jest kontynuowane również w innych kontekstach. 

W opublikowanym w rzeczpospolitej w 2014 roku wywiadzie z filozofem 

i publicystą Markiem Cichockim pytający zwraca uwagę na polityczne 

dziedzictwo Angeli Merkel w Europie, która wówczas była jeszcze kwestią 

przyszłości: »Umocniła hegemonię Niemiec w Europie. O ile kiedyś, by się 

dowiedzieć, co w Europie, trzeba było dzwonić do Paryża, Londynu, o tyle 

teraz wystarczy telefon do Berlina« (rz 2014.11.15).
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Ramowanie to zyskuje na intensywności zwłaszcza w badanym 

2016 roku, zarówno w polskich, jak i w niemieckich mediach. Powodem 

tego jest prawdopodobnie ogólne pogorszenie stosunków polsko-nie-

mieckich, które zbiega się w czasie z kryzysem uchodźczym i dojściem 

Prawa i Sprawiedliwości do władzy w 2015 roku. W tym kontekście sto-

sunki polsko-niemieckie są postrzegane jako relacja asymetryczna, w któ-

rej Niemcy dążą do zdławienia swojego polskiego sąsiada, podczas gdy 

Polska robi wszystko, aby zachować swoją niepodległość i suwerenność.

W związku z krytyką rządu polskiego w prasie niemieckiej tygodnik 

sieci snuje przypuszczenia, jakoby chodziło o »realną groźbę utraty uprzy-

wilejowanej pozycji hegemona. Tak, to jest walka. Bezpardonowa walka 

o polityczne wpływy i o pieniądze przy użyciu wszelkich pozamilitarnych 

środków« (sieci 2016.6.6). W duchu tego ramowania tygodnik pyta na przy-

kład: »Czy chodzi więc tylko o niepohamowaną ambicję niemieckich poli-

tyków, wrodzoną butę i arogancję, a także historyczną przypadłość całko-

witej dominacji nad innymi nacjami, czy też tak bardzo drażni i niepokoi 

niemieckich decydentów chęć wybicia się Polski na prawdziwą niepod-

ległość polityczną i gospodarczą?«, »Czy może o irytację na samą myśl, 

że można kwestionować niemieckie panowanie w Europie?«, »Polska nie 

będzie już żyć pod niemiecką kuratelą, czy to się Niemcom podoba, czy 

nie« (sieci 2016.8.22).

W tej ramie Unia Europejska funkcjonuje jako (ukryty) projekt niemiec-

kiej dominacji w Europie, który także ma swoje korzenie w czasach dru-

giej wojny światowej. Tygodnik sieci na przykład tak pisze o Niemczech, 

Francji i Włoszech: »Te trzy kraje, tworzące dziś główne jądro Unii czy tzw. 

pierwszą prędkość, próbowały już organizować się wspólnie nawet w wa-

runkach wojennych. W planach ministra spraw zagranicznych III Rzeszy 

Joachima von Ribbentropa Europa miała być wielkim jednolitym, obsza-

rem gospodarczym [‘Grosswirtschafsraum’ (sic!)], który zapewni wielką 

europejską przestrzeń handlu i współpracy [‘Grosseuropäischer Raum’]« 

(sieci 2019.1.7). Dalej czytamy w cytowanym artykule: »Europa według 

tych koncepcji miała być zwarta politycznie i gospodarczo, a ponadto 

scalona silną emocjonalną więzią europejską. To dlatego Niemcy pod-

bijały państwa narodowe pod hasłem wspólnej Europy, wolnej od wię-

zi narodowych, które miała zastąpić więź ponadnarodowa, europejska. 

Rządy państw podbitych, jak Polska, nazywano zdrajcami Europy, a atak 

na Związek Radziecki, przy współudziale wielu państw europejskich, pro-

wadzono pod hasłami ‘budowy wspólnej Europy’. Doskonale wczuł się 
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w to 70 lat później Radosław Sikorski, zwracając się do Niemców o prze-

wodnictwo w Unii, czyli w Europie« (sieci 2019.1.7), »Brexit udowodnił 

jednak, że nawet w warunkach pokojowych nie jest możliwa integracja 

europejska dyktowana ideologicznymi względami, za którymi kryją się 

de facto niemieckie interesy narodowe. Otwarte nawoływania kanclerz 

Angeli Merkel o wyrzeczenie się przez państwa narodowe swojej suwe-

renności mogły być możliwe dopiero po angielskim brexicie. Trwa kolejna 

próba podporządkowania Europy federalistycznej niemieckiej wizji. Stare 

niemieckie idee, w tym te z lat ostatniej wojny, powracają« (sieci 2019.1.7).

Tygodnik sieci argumentuje bardzo podobnie w związku z kandydowa-

niem Manfreda Webera na stanowisko przewodniczącego Komisji Euro-

pejskiej: »Polska może w UE wspierać innych, bardziej pragmatycznych 

kandydatów, którym obce są niemieckie egoizm i dążenia do hegemonii« 

(sieci 2019.5.27).

Choć tygodnik sieci jest szczególnie ostry w swoich relacjach, także 

jeśli chodzi o wykorzystywanie metafory wojny do ramowania stosunków 

polsko-niemieckich, to nie jest bynajmniej osamotniony z takim podej-

ściem w polskim krajobrazie medialnym. Jako przykład może posłużyć 

artykuł w rzeczpospolitej z 2016 roku. Integracja europejska jest tam na-

zywana: »Najważniejszym narzędziem niemieckiej polityki zagranicznej« 

(rz 2016.4.2). Również tu polityka Unii Europejskiej jest przedstawiana 

jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej i łączona z dążeniem 

do zapewnienia Niemcom czołowej roli w Europie: »Niemcami po raz 

pierwszy w powojennych dziejach owładnął mocarstwowy rausz. Elity 

intelektualne odrzuciły tabu, które zabraniało im myślenia w kategoriach 

mocarstwowych, i otwarcie zaczęły dyskutować o niemieckim przywódz-

twie w Europie«, »Po zakończeniu zimnej wojny Niemcy postawiły na poli-

tyczną integrację Europy. Dziś, po ćwierćwieczu, coraz bardziej oczywista 

staje się diagnoza, że ponieśli na tym polu spektakularne fiasko. Jedną 

z przyczyn była ich niezdolność do przyjęcia odpowiedzialności za przy-

wództwo na naszym kontynencie« (rz 2016.4.2).

Również w wypadku wojny z Ukrainą, rozpoczętej przez Ro-

sję w 2014  roku, »europejski hegemon [Niemcy] nie sprawdził się« 

(rz 2016.4.2). Z kolei kryzys migracyjny z 2015 roku był »kompletną kla-

pą niemieckiego przywództwa«, ze względu jednak na niedostateczną 

siłę militarną Niemcy były jedynie »hegemonem na wyrost. […] Partne-

rzy godzili się na przywództwo Niemiec do czasu, gdy dawali sobie radę 

z wyzwaniami stojącymi przed Europejczykami. To właśnie skuteczność, 
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a nie siła, legitymizowała przywództwo Niemiec. Kolejne porażki pokaza-

ły, że przywódca jest nagi« (rz 2016.4.2).

I nawet jeśli ramowanie Niemiec jako siły hegemonicznej w Europie 

jest szczególnie widoczne w konserwatywnej lub prawicowej prasie pol-

skiej, to ten sam, choć mniej dramatycznie akcentowany schemat, moż-

na znaleźć także w innych liberalnych mediach drukowanych. polityka 

w 2016 roku podaje na przykład, że w czasie kryzysu greckiego w 2015 roku 

Angela Merkel »uchodziła za ‘hegemona Europy’, ale już w sprawie mi-

grantów została w Europie pozostawiona samej sobie« (pol 2016.3.8).

Innym metaforycznym wariantem ramowania Niemiec jako mocar-

stwa hegemonicznego jest ujmowanie Niemiec jako okupanta. Takie ra-

mowanie łączy obecną debatę na temat przywódczej roli Niemiec w Eu-

ropie jeszcze bardziej bezpośrednio z metaforą drugiej wojny światowej, 

a zatem okresu historycznego, w którym Polska rzeczywiście znajdowała 

się pod niemiecką okupacją. Z jednej strony przeszłość służy tu moralne-

mu dyskredytowaniu Niemiec w kwestiach demokracji. Na przykład tygo-

dnik sieci pisze: »Niemcy, były najeźdźca i okupant, chcą uczyć Polaków 

demokracji i europejskości« (sieci 2016.6.6). Z drugiej strony historyczna 

rola Niemiec jako okupanta jest niekiedy wykorzystywana jako tło do snu-

cia porównań w obecnych sporach politycznych między Niemcami a Pol-

ską: »Skądś to znamy? Oczywiście, przecież są to strategie realizowane 

wobec Polaków w Generalnej Guberni, tylko w łagodnej, współczesnej 

i ‘nieokupacyjnej’ formie. Ogromna dominacja niemieckich podmiotów 

w mediach umożliwia obecnie realizację polityki, do której w czasach za-

borów i niemieckiej okupacji potrzebne były aparat przemocy oraz spe-

cjalne prawodawstwo« (sieci 2016.4.8), »Niemiecki biznes kwitnie w Polsce 

i przynosi zyski jak nigdy wcześniej. Nawet pod zaborami czy okupacją 

nie był tak skuteczny i tak akceptowany przez Polaków jak dziś. Obroty 

gospodarcze – powyżej 80 mld euro – między Polską a Niemcami powinny 

temperować medialne ataki kierowane przeciwko naszemu krajowi, ale 

tak się jednak nie dzieje« (sieci 2016.8.22).

Inne polskie media, zwłaszcza liberalne, są jednak bardzo krytyczne 

wobec takiego ramowania Niemiec. Na przykład tygodnik polityka stwier-

dza: »Prawicowe media walczą z Niemcami, jakby to był 1939 r., i wprost 

nazywają niemieckich polityków ‘okupantami’ (warto popatrzeć na ku-

riozalne okładki prawicowych tygodników wieszczących nowy rozbiór 

Polski z udziałem neohitlerowskich Niemiec)«, i dodaje: »Jednocześnie nie 

zmienia to faktu, że ‘ci Europejczycy’ są wciąż winni Polsce rekompensatę 
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za wszystkie zdrady i okupacje z historii. Dlatego dla PiS fundusze struktu-

ralne i dopłaty dla rolników (dodające nam teraz ok. 3 proc. PKB rocznie) 

to nie żadna solidarność czy element zadośćuczynienia za otwarcie ryn-

ku na zachodnie produkty i usługi, tylko akt sprawiedliwości dziejowej, 

za który jeszcze powinni podziękować«, »Ale tak jest tylko wtedy, gdy PiS 

rządzi. Bo gdy rządziła PO, przedstawiciele obecnej partii władzy przeko-

nywali, że fundusze strukturalne to nic innego, jak jedna wielka łapówka, 

która ma skorumpować polski rząd i uzależnić od ‘okupantów’ z Berlina« 

(pol 2016.1.12).

Stosunek Polski do Niemiec i Unii Europejskiej jest z tej perspektywy 

ramowany przez metaforę wojenną, a dokładniej – historyczną metaforę 

drugiej wojny światowej. Nagminnie pomijany jest przy tym fakt, że in-

tegracja europejska nie jest działaniem mocarstw zachodnich służącym 

wyrównaniu krzywd doznanych przez Polskę, lecz aktem solidarności 

wewnątrzeuropejskiej mającym na celu wzmocnienie Unii Europejskiej 

jako całości.

Także w prasie niemieckiej dyskutuje się o (nowej) ] wiodącej roli Nie-

miec w Unii Europejskiej. Zwłaszcza 2015 rok, jako rok kryzysu uchodź-

czego, którego rozwiązywanie przynosiło Niemcom czasem ostrą krytykę 

ze strony państw członkowskich, oraz zwycięstwo Prawa i Sprawiedli-

wości w wyborach parlamentarnych stanowią punkt zwrotny, od które-

go czołowa rola Niemiec w Unii Europejskiej jest przedmiotem dysku-

sji w większym stopniu niż dotychczas. Jak odnotowuje süddeutsche 

 zeitung w 2019 roku, liczne państwa członkowskie Unii Europejskiej, 

wśród nich również Polska, »mają problem z tym, że Niemcy znów są de 

facto czołową nacją w Europie«, w końcu »w wielu krajach europejskich 

dzisiejsza rola Niemiec na kontynencie zawsze jest postrzegana również 

w wymiarze historycznym« (sz 2019.9.2). Zgodnie z tym narodowi konser-

watyści w Polsce kultywują »mit, jakoby Unia Europejska była w zasadzie 

tylko zamaskowaną formą niemieckiej hegemonii« (faz 2016.3.13), i że de-

cyzje polityczne w Brukseli tak naprawdę mają swoje źródło w Berlinie. 

Unia Europejska jest więc »’niemiecką’ Unią Europejską« (faz 2016.6.21). 

Lub – innymi słowy – »Komisja Europejska tańczy, jak jej Niemcy zagrają« 

(zeit 2016.12.8).

W tym kontekście badane niemieckie media odbierają przywoływane 

w polskiej debacie ramowanie stosunków polsko-niemieckich jako relację 

między mocarstwem kolonialnym – Niemcami a kolonią – Polską. Na przy-

kład lider rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński »oskar-



Polska i Niemcy – sąsiedztwo w metaforach   253

żył Niemcy o jawny kolonializm w stosunku do ich wschodniego sąsiada« 

(sz 2016.6.16), a ówczesny polski minister gospodarki Mateusz Morawiecki 

zarzucił zaś zagranicznym firmom pobieranie od Polski »neokolonialnych 

czynszów« (sz 2016.9.5).

Wielu Polaków uwierzyłoby w »tezę Kaczyńskiego o ‘kolonizacji’ 

przez ‘obce mocarstwa’« (faz 2016.3.13), czyli przez »‘niemiecką’ Unię 

Europejską« (faz 2016.6.21). Jarosław Kaczyński czeka więc tylko na oka-

zję, by oznajmić polskiemu elektoratowi, że działania Unii Europejskiej 

przeciwko Polsce w sporze o praworządność są ostatecznie jedynie 

»wypływem niemieckiej perfidii, która od czasów Krzyżaków ma na celu 

jedynie uczynienie z Polski ‘kolonii’« (faz 2016.4.20). A Polska, zdaniem 

Kaczyńskiego, nie chce być jedynie »złą, kolonialną imitacją krajów leżą-

cych na zachód od nas« (faz 2019.10.8). frankfurter allgemeine zeitung 

zwraca uwagę na to, co wynika z takiego ujęcia Niemiec jako »mocar-

stwa kolonialnego« (faz 2016.3.13). Według gazety Niemcy muszą »narzu-

cić sobie bezwzględną powściągliwość«, ponieważ nic »nie ucieszyłoby 

Kaczyńskiego bardziej niż możliwość wykrzyczenia: ‘Niemcy atakują!’« 

(faz 2016.3.13). Gazeta czyni to jednak bez wyraźnego wskazania takiej 

ramy i nie zastanawiając się krytycznie nad tym, czy ta narzucona sobie 

powściągliwość nie jest częścią kalkulacji w obrębie tego ramowania po-

litycznego.

Z kolei w okresie rządów Platformy Obywatelskiej rola przywódcza Nie-

miec jest oceniana, jak niemiecka prasa opisuje wypowiedzi polskich poli-

tyków rządzących, znacznie bardziej pozytywnie. der spiegel przypomina 

na przykład wypowiedzi ówczesnego polskiego ministra spraw zagra-

nicznych Radosława Sikorskiego, który wezwał »Berlin do wykazania się 

silniejszym przywództwem« i dodał, również z historyczną aluzją: »Naj-

większe zagrożenie dla Polski pochodzi dziś ‘nie z niemieckich czołgów’, 

lecz z grożącego nam ‘upadku strefy euro’« (spiegel 2014.5.26). Według ty-

godnika były to »rewolucyjne zdania w ustach Polaka« ( spiegel 2014.5.26).

Do obrazu Polski jako (niemieckiej) kolonii nawiązuje bezpośrednio 

ramowanie zagrożonej polskiej suwerenności. Częste mówienie o zagro-

żeniu suwerenności lub o tym, że Niemcy odmawiają Polsce awansu go-

spodarczego i politycznego, ostatecznie przywołuje ramę drugiej wojny 

światowej. Wraz z wojną Niemcy zlikwidowały państwowość Polski, uwa-

żając ją jedynie za »państwo sezonowe«. W takim ramowaniu nieporozu-

mienia, odmienne interesy i spory polityczne, które są na porządku dzien-

nym w stosunkach międzynarodowych, są ramowane jako zagrożenie 
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dla suwerenności państwa polskiego – z przywołaniem metafory drugiej 

wojny światowej. Wyraźnie ilustrują to wypowiedzi w polskiej prasie, ta-

kie jak »Niemcy mają problem z akceptacją prawa Polski do prowadzenia 

suwerennej polityki« (w 2006.12.15).

Po 2015 roku ramowanie Unii Europejskiej jako zagrożenia dla pol-

skich interesów i suwerenności narodowej stało się integralną częścią 

debaty politycznej w Polsce i jest recypowane także w prasie niemiec-

kiej. Na przykład ówczesny polski minister spraw zagranicznych Jacek 

Czaputowicz określił przewodniczącego Rady Unii Europejskiej Donalda 

Tuska mianem »przedstawiciela Niemiec« (sz 2019.1.10). Z kolei były mi-

nister obrony i wiceprzewodniczący partii Prawo i Sprawiedliwość An-

toni Macierewicz oskarżył kanclerz Angelę Merkel o to, że domaga się, 

»aby Polacy ‘pożegnali się z niepodległością i suwerennością narodową’« 

(sz 2019.1.10).

Inne przykłady pokazują, że – zwłaszcza po 2015 roku – ramowanie 

zagrożeń dla polskiej suwerenności, a tym samym dla dalszego istnie-

nia polskiej państwowości ze strony Niemiec, coraz częściej przenosi się 

z Niemiec na instytucje europejskie.

der spiegel cytuje na przykład Krzysztofa Szczerskiego, szefa kance-

larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Szczerski uważa, 

że »[Bruksela] stała się zagrożeniem dla wolności« (spiegel 2019.1.5). 

Z kolei süddeutsche zeitung informuje o upływie »ultimatum«, jakie 

Komisja Europejska postawiła polskiemu rządowi w związku ze sporem 

o praworządność (sz 2016.10.15).

W ten sposób prasa niemiecka reprodukuje ramowanie Niemiec jako 

mocarstwa hegemonicznego, którego celem jest podporządkowanie 

sobie Polski i uczynienie z niej kolonii lub państwa satelickiego, które 

to ramowanie rozwinęło się przede wszystkim w Polsce. U jego podstaw 

leży przekonanie, że niemiecka polityka wobec Polski zawsze kwestionuje 

jej niepodległość i suwerenność. W konsekwencji tego konflikty, które 

pojawiły się między Polską a Unią Europejską czy Niemcami, zwłaszcza 

od 2015 roku, należy rozumieć jako przejawy polskiej suwerenności i nie-

zależności.

Takie ramowanie nie jest jednak polskim wynalazkiem. W wywiadzie 

dla die zeit z 2000 roku, przeprowadzonym z ówczesnym polskim mi-

nistrem spraw zagranicznych Władysławem Bartoszewskim, zadający 

pytanie sugeruje, że elementem przystąpienia do Unii Europejskiej jest 

»podporządkowanie się unijnemu porządkowi prawnemu«, i mówi o »pol-
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skich obawach dotyczących utraty suwerenności narodowej w związku 

z przystąpieniem do Unii Europejskiej« (zeit 2000.10.26). Również faz pi-

sze w tym samym roku, że debacie na temat członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej zdecydowanie towarzyszy »poczucie zagrożenia« ze strony 

części środowiska politycznego (faz 2000.11.13). W 2016 roku die zeit wy-

kazuje zrozumienie dla krytycznej postawy niektórych państw członkow-

skich, w tym także Polski. Według nich Unia Europejska nie opiera się już 

na »przekonywaniu«, lecz na »podporządkowywaniu« (zeit 2016.1.7).

P o w t ó r k a  p a k t u  R i b b e n t r o p - M o ł o t o w  z a g r a ż a  P o l s c e

Jeśli użyć metaforycznego ramowania drugiej wojny światowej jako stan-

dardu porównawczego do stosunków polsko-niemieckich, to każde poro-

zumienie między Niemcami a Rosją bez uwzględnienia Polski wydaje się 

co najmniej podejrzane, a raczej stanowi powtórzenie paktu Ribbentrop-

-Mołotow, który stanowi podstawę rozpoczęcia drugiej wojny światowej 

i jednoczesnej napaści na Polskę przez Trzecią Rzeszę i Związek Radziecki 

we wrześniu 1939 roku.

Zgodnie z metaforą drugiej wojny światowej współpraca Niemiec z Ro-

sją – analogiczna do logiki paktu Ribbentrop-Mołotow – służy stabilizacji 

niemieckiej dominacji w regionie i istotnie podważa istnienie państwa 

polskiego. Podążając za tą logiką, tygodnik sieci pisze: »Zwłaszcza hege-

mon niemiecki nie zamierza dopuścić, by Europa straciła Rosję na rzecz 

Chin. Politycy niemieccy mają wsparcie wyborców, idąc na ratunek Pu-

tinowi. 77 proc. Niemców opowiada się przeciwko wzmacnianiu NATO 

na Wschodzie, a w opinii wielu niemieckich gazet powodem kryzysu ukra-

ińskiego jest wpuszczenie Polski do NATO. Polityka Putina nie budzi nie-

pokoju aż u 46 proc. Niemców, mimo że 49 proc. z nich uważa, iż nastąpi 

dalsza ekspansja Rosji. Oznacza to, że w opinii połowy Niemców przed 

Polską nie ma samodzielnej przyszłości« (sieci 2014.4.7).

Jedną z najbardziej znanych wypowiedzi w obrębie ramowania stosun-

ków niemiecko-rosyjskich z polskiej perspektywy na tle metafory drugiej 

wojny światowej jest niewątpliwie opinia Radosława Sikorskiego. W cza-

sach, gdy był ministrem obrony w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedli-

wości, porównał niemiecko-rosyjskie porozumienie w sprawie budowy 

gazociągu północnego z paktem Hitler-Stalin względnie Ribbentrop-Mo-

łotow. Stwierdzenie to jest czasem krytykowane przez liberalną prasę 

w Polsce (pol 2016.2.9). Tygodnik wprost również zajmuje bardzo krytycz-
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ne stanowisko w sprawie gazociągu Nord Stream, gdy wyraził wątpliwość 

co do zapewnień kanclerz Angeli Merkel, »że niczego nie będzie uzgadniać 

z Rosją ponad głowami Polaków, a jej samolot w drodze do Moskwy bę-

dzie lądował w Warszawie […]. Papierkiem lakmusowym dla tych obietnic 

jest stosunek kanclerz do budowy gazociągu bałtyckiego« (w 2006.1.29).

»Gdy mowa o stosunkach niemiecko-rosyjskich, łatwo u nas o odruch 

Pawłowa. Kondominium! Oni znowu knują naszym kosztem! Cztery tysią-

ce protestują w Berlinie przeciwko prezydentowi Gauckowi jako podżega-

czowi wojennemu? Przyjaciele Putina mobilizują ulicę! O tym, że niemiec-

cy socjaldemokraci to w sprawach Rosji niepewni kantoniści, od wieków 

ćwierkają warszawskie wróble« (gw 2014.12.20).

Porównanie z paktem Ribbentrop-Mołotow przez Radosława Sikorskie-

go współpracy niemiecko-rosyjskiej w zakresie Nord Stream II jest również 

poruszane w niemieckich mediach (spiegel 2006.5.15; spiegel 2006.7.17; 

faz 2019.2.11). Takie podejście strony polskiej spotyka się z niewielkim zro-

zumieniem w artykule w tygodniku spiegel, w którym opisuje się to po-

równanie jako »absurdalne«, zwłaszcza że żaden kraj nie zrobił więcej dla 

przystąpienia Polski do Unii Europejskiej niż Niemcy (spiegel 2006.10.23). 

Z nieco bardziej zróżnicowanej perspektywy faz nazywa to porównanie 

»niewłaściwym, ale zarzut o brak solidarności z nowymi partnerami Unii 

Europejskiej w relacjach z Moskwą [jest] zasadny« (faz 2016.11.21).

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s z k o l e

N i e m c y  i  P o l s k a  j a k o  o s o b y

»Polityka zagraniczna«, rozumiana jako relacje międzynarodowe między 

państwami, jak argumentują George Lakoff i Elisabeth Wehling109 »jest 

zbudowana z metafor. Początek stanowi metafora narodu jako osoby«. 

Również relacje w zakresie polityki zagranicznej między Niemcami a Pol-

ską są komunikowane z zastosowaniem tego metaforycznego ramowa-

nia. Aby zrozumieć, w jaki sposób niemieckie i polskie media ramują re-

lacje polsko-niemieckie jako relacje między osobami, a więc ostatecznie 

jako relacje międzyludzkie, warto przyjrzeć się bliżej metaforom, które 

to ramowanie konstruują.

109	 Por.	Lakoff,	Wehling	2009:	88.
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Polska i Niemcy w szkole
Relacje prasowe  
w Polsce i w Niemczech 
często posługują się 
metaforą nauczyciel
– uczeń. Zazwyczaj 
Niemcy są przedstawiane 
jako nauczyciel, a Polska 
jako uczeń, przy czym 
nauczyciel przekazuje 
uczniowi wiedzę, ale 
także poucza go 
i dyscyplinuje, a uczeń 
ma starać się stopniowo, 
przez naukę, osiągnąć 
poziom nauczyciela. 
Z natury rzeczy nie ma 
negocjacji co do 
przedmiotu nauczania. 
Relacja między 
nauczycielem a uczniem 
charakteryzuje się 
asymetrią. 

Niemcy 
w polskiej prasie

Polska 
w niemieckiej prasie 

Niemcy jako 
nauczyciel 

(i Polska jako uczeń) 

Polska jako uczeń 
(i Niemcy/UE jako 

nauczyciel 

Niemcy 
jako uczeń       

Polska 
– wzorowy uczeń     

   

Polska 
– naganny/niesforny 

uczeń     

Niemcy jako uczeń     
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N i e m c y  i  P o l s k a :  d o r o s ł y  i  d z i e c k o

Jeśli pomyślimy o państwach wspólnoty światowej jako o osobach, a sto-

sunki międzynarodowe wyobrazimy sobie jako relacje międzyludzkie, 

to wydaje się logiczne, że relacje te mogą przybierać bardzo różne formy. 

Powszechnie stosowana jest rama metaforyczna wspólnoty światowej 

z »państwami dorosłymi i państwami dziećmi. [...] Kraje rozwijające się 

to – w ujęciu metaforycznym – dzieci. […] Znajdują się jeszcze w fazie 

rozwoju«110. Zgodnie z logiką takiego ramowania zadaniem państw do-

rosłych jest pomaganie państwom dzieciom w ich rozwoju (słowo klucz: 

„pomoc rozwojowa”) z długofalowym celem, że w pewnym momencie 

państwa dzieci same dołączą do dorosłych, przy założeniu, że osiągną wy-

maganą do tego dojrzałość. Państwa dzieci powinny więc słuchać zaleceń 

i rad państw dorosłych, a jeśli »będą się sprzeciwiać i nie będą robić tego, 

co mówią dorośli, to mogą […] być dyscyplinowane«111.

N i e m c y  j a k o  n a u c z y c i e l ,  P o l s k a  j a k o  u c z e ń

Szczególną odmianą metafory państwa jako osoby dorosłej lub dziecka 

jest ujęcie nauczyciel – uczeń. Z metaforą tą można się spotkać szcze-

gólnie często w doniesieniach prasowych w Niemczech i w Polsce. Tra-

dycyjnie już występują naprzeciwko siebie Niemcy z jednej strony jako 

nauczyciel a Polska z drugiej jako uczeń, przy czym nauczyciel przekazuje 

uczniowi wiedzę, ale także poucza go i dyscyplinuje, a uczeń przez na-

ukę powinien się starać dążyć do tego, by stopniowo osiągnąć poziom 

swojego nauczyciela. Z natury rzeczy nie rozmawia się o tym, co stanowi 

przedmiot nauczania. Relację między nauczycielem a uczniem ostatecz-

nie charakteryzuje przecież asymetria i właśnie pod tym względem me-

tafora nauczyciela i ucznia różni się istotnie od metafory partnerstwa.

Z reguły w artykułach publikowanych w badanym okresie role są wy-

raźnie rozdzielone: Niemcy (czasem Unia Europejska) występują najczę-

ściej w roli nauczyciela, podczas gdy Polska jest ramowana jako uczeń. 

Podczas gdy prasa niemiecka koncentruje się bardziej na metaforze Polski 

jako ucznia, to prasa polska skupia się głównie na metaforze Niemiec jako 

nauczyciela. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku 

110	 Lakoff,	Wehling	2009:	89.
111	 Ibidem.
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prasa niemiecka ramowała Polskę jako ucznia, uwzględniając w ten spo-

sób jej (brak) postępów w procesie akcesyjnym. Po dojściu do władzy 

Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku kraj ten jest przedstawiany przede 

wszystkim jako krnąbrny i niedojrzały uczeń.

W zasadzie w polskiej prasie występują dwa różne spojrzenia na meta-

forę nauczyciel – uczeń. W obu perspektywach następuje wyraźny podział 

ról między Niemcami jako nauczycielem a Polską jako uczniem, przy czym 

z jednej strony ten podział ról jest afirmatywnie potwierdzany, a z dru-

giej – gwałtownie krytykowany. Ponadto w polskiej prasie pojawia się, 

choć sporadycznie, metafora Niemiec jako ucznia, który odrobił lub musi 

odrobić zadanie z historii drugiej wojny światowej.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku kraj ten 

był przedstawiany w prasie niemieckiej jako kandydat, który musi się czegoś 

nauczyć od starych członków, takich jak Niemcy. W tym kontekście Unia Euro-

pejska lub proces integracji europejskiej jest ramowany jako placówka edu-

kacyjna lub szkoła, w której kandydaci tacy jak Polska muszą się sprawdzić 

i mogą się czegoś nauczyć od instytucji europejskich oraz starszych i bardziej 

doświadczonych państw członkowskich. Rama ta jest więc asymetryczna, 

choć jest używana nie tylko przez górującą stronę, ale także przez słabszą. 

Na przykład w 2000 roku faz cytował ówczesnego polskiego ministra spraw 

zagranicznych Władysława Bartoszewskiego, który wzywał do »nowej ‘soli-

darności europejskiej’ i zmniejszenia zaległości rozwojowych« (faz 2000.8.30). 

Zgodnie z logiką tej metafory mówi się, że kandydaci do członkostwa w Unii 

Europejskiej »odrobili pracę domową« (faz 2000.12.4).

Z punktu widzenia negocjacji akcesyjnych dotyczących rozszerzenia 

Unii Europejskiej na wschód w 2004 roku Polska jest czasem postrzegana 

łącznie z innymi kandydatami do członkostwa. Jeden z artykułów tak opi-

suje Łotwę: »Teraz Łotysze są jak trudni uczniowie, którzy muszą odrabiać 

lekcje, aby pewnego dnia zdać egzamin wstępny do Unii Europejskiej« 

(faz 2000.5.8). Powodem, dla którego Łotysze nie robią tak szybkich po-

stępów, jak by tego chcieli, jest Polska. »Polska jest traktowana jako wzór 

i punkt odniesienia, a nie może nim być z kilku powodów. Nie jest możliwe 

przeniesienie wyników negocjacji z Polską na Łotwę lub inne państwa« 

(faz 2000.5.8), »Nikt nie mówi o niczym innym, jak tylko o ‘polskim rolnic-

twie’ – mówi Kesteris, który niedawno w Berlinie przekonał się, że mini-

sterstwa, nawet jeśli nie w najmniejszym stopniu nie zajmują się polityką 

rolną, wolą zajmować się polskim rolnictwem, gdy chodzi o rozszerzenie 

Unii Europejskiej« (faz 2000.5.8).
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Rola Polski jako ucznia uwidacznia się także w związku z doniesie-

niami z negocjacji akcesyjnych z Bułgarią i Rumunią. Za wysiłki refor-

matorskie dwa pierwsze kraje »otrzymały od Brukseli dobrą cenzurkę« 

(sz 2006.10.20), a rychłe przystąpienie do Unii Europejskiej opisywane jest 

jako »podobna nagroda, jaką Warszawa [...] otrzymała od inwestorów 

po zmianie ustrojowej w połowie lat dziewięćdziesiątych« (sz 2006.10.20).

Metafora nauczyciel – uczeń została również przywołana szczególnie 

efektownie w artykule o partnerstwie miast między Berlinem a Warsza-

wą. W 2000 roku Eberhard Diepgen, ówczesny urzędujący burmistrz Ber-

lina, przyjechał z delegacją do Warszawy na »Dni Berlina«, aby umożliwić 

stolicy Polski skorzystanie z doświadczeń niemieckiego odpowiednika 

w radzeniu sobie z »procesami transformacji« oraz wykorzystać »bogac-

two doświadczeń« Berlina. Podział ról jest jasny. Podczas gdy Diepgen 

wygląda jak gość państwowy, obok niego paradują »były premier Mazo-

wiecki, minister spraw zagranicznych Geremek i inni ważni warszawia-

nie« (sz 2000.5.13). Także faz informuje o wizycie Diepgena w ramach part-

nerstwa miast. Z jednej strony mówi się o partnerstwie równych sobie, 

w którym »Warszawa i Berlin mogą się od siebie wiele nauczyć ze względu 

na różną ‘wiedzę na temat transformacji’« (faz 2000.5.13). Z drugiej strony 

w artykule stwierdzono również, że pod pewnymi względami »[...] Berlin 

jest w rzeczywistości bardziej zaawansowany niż ‘boomtown Warsaw’« 

(faz 2000.5.13). Berlin jest ponadto opisany w dalszej części artykułu jako 

ta część partnerstwa, od której warszawiacy musieliby się uczyć. W ten 

sposób »berlińscy eksperci« »nauczali« w ramach kilku warsztatów 

(faz 2000.5.13). W konsekwencji pewna berlińska firma przekazuje war-

szawiakom system sygnalizacji świetlnej z sygnalizacją dla rowerzystów, 

»który jest absolutną nowością dla Warszawy« (faz 2000.5.13). Innej ber-

lińskiej firmie udało się w końcu »zafundować pierwsze sto pięćdziesiąt 

metrów ścieżki rowerowej w Warszawie« (faz 2000.5.13).

Nie tylko jednak Niemcy występują w tej ramie w roli nauczyciela dla 

Polski będącej uczniem. W procesie integracji europejskiej w rolę nauczy-

ciela wcielają się także instytucje Unii Europejskiej. Z punktu widzenia 

negocjacji akcesyjnych Polska i inne kraje kandydujące z byłego bloku 

wschodniego (a nie Malta czy Cypr) są przedstawiane jako grupa klas, 

w której każdy kraj jako uczeń dąży do uzyskania promocji, czyli przystą-

pienia do Unii Europejskiej. Zwłaszcza Polska czasami wyróżnia się nega-

tywnie. »Była gwiazda staje się trudnym dzieckiem. Miesiąc temu komisarz 

Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia Günter Verheugen ganił powolne 
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tempo prac nad polskim ustawodawstwem. Transpozycja prawa Unii Eu-

ropejskiej do prawa krajowego i rozpoczęcie jego stosowania trwa zdecy-

dowanie za długo« (zeit 2000.9.7). Jak donoszą niemieckie media, »Polska 

dostaje dobre oceny« za wysiłki reformatorskie w okresie poprzedzającym 

przystąpienie do Unii Europejskiej (sz 2000.4.14), ale, ogólnie rzecz biorąc, 

konieczne jest »nadrobienie zaległości rozwojowych« w ramach procesu 

akcesyjnego (faz 2000.4.15)112. Jeśli to się nie uda, to, podobnie jak w szko-

le, promocja będzie zagrożona. »Jeśli taki trend się utrzyma, nowy raport 

o postępach [świadectwo], który ma być przedstawiony jesienią, również 

będzie bardzo słaby, a wtedy zniknie ostatnia szansa na przystąpienie 

[Polski] do Unii Europejskiej w 2003 roku« (faz 2000.5.15). W sytuacji, gdy 

Unia Europejska jest nauczycielem, a kraje kandydujące są uczniami, którzy 

walczą o promocję do następnej klasy, tj. o przystąpienie do Unii Europej-

skiej, pojawiają się również kwestie równego traktowania i sprawiedliwo-

ści. Na przykład Estonia, »dbająca o dobre oceny« jako uczeń obok Polski, 

zastanawia się, co się stanie, jeśli osiągnie »dojrzałość unijną« wcześniej 

niż Polska (faz 2000.6.8)113. Czy zostanie przyjęta do Unii Europejskiej nie-

zależnie od kulejącej z tyłu Polski? Podczas gdy inne kraje kandydackie 

»otrzymały już świadectwo dojrzałości do akcesji«, państwa kandydujące 

jak Polska powinny »nie zmniejszać wysiłków reformatorskich«, aby jak 

najszybciej osiągnąć »cel klasowy« (faz 2000.11.9). W Polsce istnieje różnica 

między obszarami miejskimi i wiejskimi. Podczas gdy rolnictwo uważane 

jest za »najtrudniejsze dziecko« (faz 2000.11.13), w »Warszawie […] wszystko 

wygląda inaczej. Tam Polska wydaje się prymusem wśród dwunastu kandy-

datów do Unii Europejskiej« (zeit 2000.3.16). Oczywiście rama metafory na-

uczyciel – uczeń jest z konieczności wybiórcza i wyklucza inne możliwości 

rozumienia. Jeśli integracja europejska jest ramowana jako szkoła, to w ob-

liczu obowiązku szkolnego nie ma realnej alternatywy dla przystąpienia 

do Unii Europejskiej. Kraje kandydujące, niezależnie od tego, jak trudne 

może to być dla nich indywidualnie, są zachęcane, aby wziąć się w garść 

i – dzięki pracowitości i zaangażowaniu – osiągnąć cele edukacyjne i wy-

chowawcze wyznaczone z zewnątrz.

O ile ramowanie Niemiec jako nauczyciela jest najbardziej rozpo-

wszechnione w polskiej prasie, o tyle metaforyczne ramowanie Polaków 

jako uczniów występuje głównie w prasie niemieckiej. To jednak nie tylko 

112	 Co	do	»zaległości	rozwojowych”	–	por.	faz	2000.7.26.
113	 Inne	artykuły	przywołujące	metaforę	dojrzałości:	faz	2000.6.10;	faz	2014.4.28.
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Niemcy oceniają Polaków. Były przywódca „Solidarności” i prezydent Pol-

ski Lech Wałęsa w jednym z wywiadów mówi o pierwszym rządzie Prawa 

i Sprawiedliwości (2005–2007): »Niestety, demokracja nie jest reprezenta-

tywna: zbyt mało Polaków poszło do urn i teraz mamy bigos. To powinna 

być nauczka, by w przyszłości głosować mądrzej«, »Ponadto wciąż uczy-

my się demokratycznych manier« (spiegel 2006.7.17).

Były polski minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld pisze 

o »poczuciu wyższości« (spiegel 2009.5.30), jakie Niemcy żywią wobec 

Polski. Jego artykuł o różnych historycznie uwarunkowanych wrażliwych 

punktach w stosunkach polsko-niemieckich kończy się następująco: 

»Niemcy i Polacy mają prawo do rozwijania swojego spojrzenia na histo-

rię w wolnej dyskusji. Najwyższy czas, aby obie strony stanęły naprzeciw 

siebie bez chorobliwych lęków i bez kurateli. Do odrobienia jest jeszcze 

cała góra pracy domowej« (spiegel 2009.5.30)114.

Znamienne jest również to, że choć po przystąpieniu Polski do Unii Eu-

ropejskiej w 2004 roku zmienia się spojrzenie niemieckiej prasy na wschod-

niego sąsiada, to jednak w dalszym ciągu w opisie Polski przywoływana 

jest metafora nauczyciela i ucznia. Od czasu przystąpienia do Wspólno-

ty dawny »uczeń problematyczny« znacznie się poprawił, szczególnie 

w wymiarze ekonomicznym, i »uciekł pod tym względem regionalnym 

prymusom lat dziewięćdziesiątych, jak Węgry czy Czechy« (faz 2014.4.25), 

lub rozwinął się »z początkowo trudnego dziecka […] do ekonomicznego 

konia pociągowego dla regionu« (faz 2016.4.12).

Do rzadkości w prasie niemieckiej należą artykuły, które krytycz-

nie odnoszą się do asymetrii stosunków polsko-niemieckich wyraża-

jącej się w metaforze nauczyciel – uczeń. Na przykład w 2016 roku der 

 spiegel prezentuje czteroczęściowy reportaż pisarza Navida Kernanie-

go, w którym opisuje on swoją podróż »na obrzeża zachodniego świata« 

(spiegel 2016.10.8). W Warszawie spotyka się z publicystą Igorem Janke, 

który wyjaśnia mu: »Nie jesteśmy przeciwko Europie […] tylko reaguje-

my alergicznie, gdy ktoś chce nas traktować protekcjonalnie, gdy ktoś 

mówi do nas z góry, zwłaszcza gdy jest to ktoś z Niemiec. Mamy ten język 

w uszach, nawet my, młodsi, z filmów. I naraz przemawia Martin Schulz! 

Szczerze mówiąc, nie mogę znieść, kiedy Martin Schulz mówi o Polsce tym 

agresywnym, pouczającym tonem, z surową miną i – uwaga – z wysunię-

tymi ustami« (spiegel 2016.10.8).

114	 Artykuł	ukazał	się	również	w	języku	polskim	31	maja	2009	roku	w	gazecie wyborczej.
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Jeszcze bardziej przychylny polskiej perspektywie jest artykuł w faz, 

w którym pada stwierdzenie: »Polska jest decydującym testem dla Euro-

py« (faz 2016.1.4), pisze się ponadto: »To wstyd: wciąż jesteśmy zwróceni 

plecami do Odry i Nysy. Od czasu do czasu, nawet się nie odwracając, 

rzucamy Polakom przez ramię słowa upomnienia lub cenzurki szkolne. 

Zbyt długo my, Niemcy, wierzyliśmy, że wraz z rozszerzeniem Unii Europej-

skiej na wschód spłaciliśmy nasz historyczny dług za gwałtowny podział 

kontynentu, że to powinno załatwić sprawy, jeśli chodzi o jakiegokolwiek 

bliższe zaangażowanie w tej części Europy« (faz 2016.1.4).

Nawet po ponownym objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość 

w 2015 roku i rozpoczętej natychmiast restrukturyzacji systemu sądow-

nictwa Polska jako uczeń, tym razem już pełnoprawny członek wspólnoty 

europejskiej, oraz instytucje europejskie jako nauczyciel wchodzą ze sobą 

w konflikt: »Komisja Europejska wymachuje wskazującym palcem w stronę 

Warszawy. A Warszawa na to pokazuje jej środkowy palec« (zeit 2016.1.7). 

Jednocześnie Polska spotyka się czasem z pewnym zrozumieniem. W ob-

liczu łamania zasad przez Unię Europejską w związku z ratowaniem euro 

i zawieszeniem zasad dublińskich autor pyta: »I to z tego klubu, grzmi War-

szawa, z poprawczaka dla państw, który ma większe ambicje w wydawaniu 

zasad niż w ich przestrzeganiu, mamy przyjmować uwagi w dzienniczku?« 

(zeit 2016.1.7). Inne artykuły skupiają się na zaskoczeniu nieoczekiwanym 

(negatywnym) rozwojem polskiego ucznia z perspektywy niemieckiego na-

uczyciela. Pojawia się również pytanie, czy nauczyciel ma jeszcze dostęp 

do swoich uczniów, czy już być może nie jest w stanie do nich dotrzeć. Po-

nieważ »partnerzy Polski także muszą sobie zadać pytanie, czy rozumieją 

ją wystarczająco dobrze, skoro dali się tak zaskoczyć rozwojem sytuacji 

w Polsce«, »W ciągu kilku miesięcy Polska doświadczyła drastycznej zmiany 

roli: z wzorowego ucznia stała się trudnym dzieckiem Unii Europejskiej« 

(faz 2016.1.16). Podobne pytanie stawia der Spiegel: »Jak to się mogło stać 

akurat w Polsce, która była wzorowym uczniem Europy i która skorzystała 

na globalizacji i członkostwie w Unii Europejskiej więcej niż jakikolwiek 

inny kraj?« (spiegel 2016.12.3). W jednej z odpowiedzi podkreśla się rze-

komą niedojrzałość polskiego ucznia. W tym wypadku niska frekwencja 

wyborcza doprowadziła do sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwo-

ści: »Polacy muszą nauczyć się brać odpowiedzialność za swoje decyzje« 

(faz 2016.1.30). Także polscy eksperci, jak były ambasador Rzeczypospolitej 

Polskiej w Niemczech Janusz Reiter, ramują Polskę jako dziecinnego ucznia, 

w którym »duch przekory […] jest szczególnie żywy« (faz 2016.1.16).
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Lata rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowe-

go (2007–2015), zwłaszcza za premierostwa Donalda Tuska, są ramowane 

krytycznie, zwłaszcza w prawicowo-konserwatywnej prasie polskiej, jako 

czas Polski ucznia uległego wobec aroganckiego, wszystkowiedzącego 

nauczyciela – Niemiec.

W polskiej prasie, jak już wspomniano, istnieją dwa różne spojrzenia 

na metaforę nauczyciel – uczeń. W obu perspektywach następuje wyraź-

ny podział ról między Niemcami jako nauczycielem a Polską jako uczniem, 

przy czym ten podział ról jest w jednej perspektywie afirmatywnie po-

twierdzany, a w drugiej krytykowany. W ten sposób oba ujęcia ogólnie 

nawiązują do tego, co z dzisiejszej perspektywy stanowi główne linie 

podziału w polskiej polityce: z jednej strony stanowisko liberalne, w du-

żej mierze przychylne Niemcom, którego emblematem jest Platforma 

Obywatelska skupiona wokół byłego premiera Donalda Tuska, z drugiej 

strony stanowisko konserwatywno-narodowe, skrajnie krytyczne wo-

bec Niemiec, którego partyjno-politycznym odpowiednikiem jest Prawo 

i Sprawiedliwość skupione wokół swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego.

Niemcom zarzuca się na przykład, »że gotowi są wiele ryzykować, byle 

tylko zachować w swoich własnych oczach pozorną pozycję prymusów 

demokracji« (pol 2000.4.8). Artykuł we wprost z 2006 roku krytykuje nie-

miecki faz, który żartował z ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyń-

skiego, a następnie uogólnia to i odnosi do Niemców jako całości, pisząc: 

»Pytani o takie dowcipasy Niemcy często przyjmują role mentorów, po-

uczających nas o potrzebie dystansu wobec siebie« (w 2006.7.16). Wizyty 

niemieckich parlamentarzystów na warszawskiej Paradzie Równości 

są postrzegane jako »pouczające Polaków, jak ma wyglądać postęp i nowa 

europejska cywilizacja« (w 2006.7.16). Następnie Niemcy są określani jako 

»wieczni besserwisserzy« (w 2006.7.16). »Wielu Niemców przyjmuje pozy-

cję terapeuty ubolewającego nad polskim uporem« (w 2006.7.16). Zdarza 

się jednak, że metafora nauczyciel – uczeń jest podejmowana także w me-

diach liberalnych i krytycznie komentowana: »Jeśli zgodzić się, że Polska 

nie była dotąd traktowana przez Niemcy jako równorzędny partner, to po-

lityka obecnej koalicji i prezydenta Kaczyńskiego nie tylko nie przyczyniła 

się tu do poprawy, ale doprowadziła wręcz do kolejnej fali mentorstwa 

w niemieckich mediach« (gw 2006.8.1).

Asymetria stosunków polsko-niemieckich w wymiarze metafory nauczy-

ciel – uczeń ukazuje się w momencie, gdy Polska próbuje rozmawiać z Niem-

cami na równych prawach, po partnersku. Ponieważ, »gdy polski premier 
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proponuje wspólną politykę energetyczną UE i wspólne zakupy gazu, zostaje 

w tej kwestii sprowadzony na ziemię niczym nadgorliwy uczniak przez nie-

miecką kanclerz w czasie jej ostatniej wizyty w Warszawie« (sieci 2014.4.7).

wprost przywołuje tę ramę już wiele lat wcześniej, także w związku 

z projektem gazociągu Nord Stream II. Zgodnie z tym ramowaniem Pol-

ska znajduje się »obok Europy, która ma własne interesy energetyczne, 

i trzeba nas [Polskę] o tym pouczyć« (w 2006.1.29).

Po kolejnej wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach i dojściu 

tej partii do władzy szczególnie tygodnik sieci intensywnie i przeważnie 

krytycznie przygląda się roli Niemiec jako nauczyciela. Publicysta Piotr 

Cywiński w swoich artykułach często zajmuje się prasą niemiecką i ko-

mentuje jej spojrzenie na Polskę. W kontekście artykułu w niemieckiej 

prasie, cytującego Polkę, która ma nadzieję, że jej mąż głosujący na Pra-

wo i Sprawiedliwość może w końcu zmieni zdanie, Piotr Cywiński pisze: 

»Zdanie bowiem może być tylko jedno. Takie, jakiego życzyliby sobie nie-

mieccy politycy przyzwyczajeni do komfortowego układu z podporząd-

kowanym ich woli, bezproblemowym ekspremierem Donaldem Tuskiem« 

(sieci 2016.6.6), »Co kuriozalne, Niemcy, były najeźdźca i okupant, chcą 

uczyć Polaków demokracji i europejskości« (sieci 2016.6.6).

Podobnie podsumowuje się w innym artykule: »Niemieckie elity przy-

wódcze zawsze postrzegały siebie jako awangardę postępu oraz racjo-

nalnego działania. No i oczywiście zawsze miały rację, w szczególności 

w stosunku do Polaków« (sieci 2016.9.26).

Z tej perspektywy »w Polsce szczególnie mocno zakorzeniony jest na-

cjonalizm — anachroniczny, klerykalny i antysemicki. […]. Z tego powodu 

uważa się, że konieczna jest reedukacja i laicyzacja polskiego społeczeń-

stwa. Chodzi o to, aby Polacy stali się oświeconymi i tolerancyjnymi oby-

watelami zjednoczonej Europy. Takimi, jakimi stali się w swoim przeko-

naniu Niemcy po 1945 r.« (sieci 2016.9.26).

A następnie: »W przedstawionej narracji przeciwieństwem Polaków 

zawsze byli i są Niemcy, którzy postrzegają się jako postępowi, oświeceni, 

racjonalnie myślący i działający« (sieci 2016.9.26). W ten sposób Niemcy 

mieli jakoby celowo ukrywać negatywne aspekty swojej historii, zwłasz-

cza w XX wieku. »Gdzie tutaj jest postęp, racjonalne myślenie i działanie?« 

(sieci 2016.9.26).

W związku z debatą na temat Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

tygodnik sieci pisze: »W obliczu tych faktów pouczający ton oraz żądania 

płynące z Niemiec, aby Polacy nareszcie rozliczyli się z własną przeszło-
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ścią, są co najmniej nie na miejscu« (sieci 2016.7.25). Krytyka Niemca na-

uczyciela przebiega według wzorca, który klasyfikuje oraz ocenia działa-

nia i zachowania Niemiec w teraźniejszości na tle historycznym. Zgodnie 

z nią Niemcy trwale zdyskwalifikowali się jako nauczyciele przez zbrodnie 

popełnione na Polakach, zwłaszcza w czasie drugiej wojny światowej. 

Wobec okrucieństw popełnianych przez Niemców i w imieniu Niemiec 

(niesłusznie) zakładano, że »Niemcy już nigdy nie odważą się pouczać nas 

w kwestiach moralnych« (sieci 2019.1.7).

P o l s k a  j a k o  m ł o d a ,  n i e d o ś w i a d c z o n a  d e m o k r a c j a

W ramie metafory nauczyciel – uczeń podkreśla się także niedojrzałość 

i brak doświadczenia państwa polskiego, często mówi się przy tym o »mło-

dej polskiej demokracji« (sz 2006.5.8). Metafora ta relatywizuje zachowa-

nie Polski nie tylko na arenie międzynarodowej, porównując kraj i jego 

klasę polityczną z uczniami, którzy nie są jeszcze dorośli, ale są dziećmi 

lub nastolatkami, a zatem przejawiają zachowania – nie zawsze racjonal-

ne – właściwe dla swojego etapu rozwoju.

Zgodnie z logiką tego ramowania zwycięstwo wyborcze Prawa i Spra-

wiedliwości w 2015 roku było przedstawiane jako niedojrzała decyzja 

jeszcze niedorosłego kraju. Poniżej kilka przykładów: »Polska jest młodą 

demokracją. Nie dotarła tam jeszcze świadomość, że głosowanie jest obo-

wiązkiem każdego« (sz 2016.11.4), »Polska jest młodą demokracją, która 

ciągle jeszcze musi dążyć do tego, aby się odnaleźć« (sz 2019.3.15), »Wciąż 

jeszcze jesteśmy młodą, niestabilną demokracją« (faz 2016.1.30), »Polska 

demokracja nie zdążyła uporać się z historią« (faz 2016.3.6).

Niekiedy to ramowanie jest włączane także w prasie polskiej. Na przykład 

polityka pisze: »Bo Polska jest niedojrzała i, co gorsza, animuje ją tragiczny 

człowiek, który tę niedojrzałość w Polakach pielęgnuje« (pol 2016.4.19). Ty-

godnik sieci zauważa, co prawda krytycznie, ale pozostając w tym samym 

ramowaniu: »W przypadku Polski każdy głos w narodowym interesie poczy-

tywany był i jest jako niewdzięczność wobec UE« (sieci 2016.6.6).

N i e m c y  j a k o  u c z e ń ,  P o l s k a  j a k o  n a u c z y c i e l

Znacznie rzadziej obecna, ale wciąż spotykana zarówno w prasie niemiec-

kiej, jak i w prasie polskiej, jest metafora nauczyciel – uczeń z odwrócony-

mi rolami: Niemcy występują tu w roli ucznia, a Polska w roli nauczyciela. 
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der spiegel na przykład przywołuje z przeszłości upadek muru berlińskie-

go podczas wizyty państwowej kanclerza Helmuta Kohla w Warszawie 

w 1989 roku: »Niemcy muszą teraz pokazać, że czterdzieści cztery lata 

od zakończenia wojny dojrzały do zjednoczenia. I to w kraju, który bar-

dziej niż jakikolwiek inny ucierpiał z powodu zbrodni popełnionych przez 

Niemców w czasie drugiej wojny światowej. Jak będą się zachowywać 

nowe Niemcy? Pokojowo czy z poczuciem wyższości, pojednawczo czy 

rewizjonistycznie?« (spiegel 2019.9.25).

Dzięki aktywnemu wkładowi w przezwyciężenie podziału Europy 

Niemcy otrzymały »drugą szansę«, jak stwierdzili ówcześni ministrowie 

spraw zagranicznych Niemiec – Joschka Fischer, i Polski – Bronisław Gere-

mek, powołując się na Fritza Sterna (gw 2000.2.18). »Niemcy mogą zatem 

wykorzystać swą drugą szansę tylko przy udziale najbliższych sąsiadów 

na Wschodzie. Nauką, jaką współczesne Niemcy wyciągnęły z przeszłości, 

jest zaakceptowanie Polski nie tylko jako sąsiada, ale, podobnie jak Fran-

cji po wojnie, jako ważnego i pełnoprawnego partnera« (gw.2000.2.18).

Kolejny raz, podążając za myślą ówczesnego polskiego premiera Do-

nalda Tuska, w 2014 roku »postawa Niemiec wobec integracji europejskiej 

jest wystawiana na ciężką próbę« (zeit 2014.4.3). Według Donalda Tuska 

jest to kwestia pilnie potrzebnego przywództwa politycznego w Euro-

pie. »Takie przywództwo oznacza jednak wzięcie odpowiedzialności 

za całość, czyli kierowanie się dobrem całej Wspólnoty, a nie własnym 

interesem. Dotyczy to szczególnie Niemiec« (zeit 2014.4.3). Ramowanie 

zaproponowane przez Donalda Tuska jest godne uwagi choćby dlatego, 

że na przemian przedstawia on Niemcy jako dorosłego nauczyciela (czy 

wręcz ojca), który musi przewodzić europejskiej wspólnocie, i ucznia (jesz-

cze młodocianego), który musi najpierw odnaleźć się w wynikającej z tego 

odpowiedzialności.

Ramowanie Polski jako nauczyciela pojawia się także w kilku miej-

scach, choć czasem krytycznie. W ten sposób Polska jest ramowana 

w stosunku do Ukrainy jako kraj, który »dysponuje odpowiednim poten-

cjałem, aby istotnie pomóc Ukrainie w przystosowaniu się do struktur 

euroatlantyckich« (w 2006.12.15). O wiele bardziej krytyczna jest analiza 

obrazu Polski jako nauczyciela malowanego przez pierwszy rząd Prawa 

i Sprawiedliwości w latach 2005–2007. W tej ramie »Polska jest postrze-

gana jako awangarda ludzkości. Takie ujęcie upoważnia nas oczywiście 

do pouczania i krytykowania innych państw i narodów, zapowiadania 

‘wnoszenia wartości’ do zdeprawowanej Europy, głoszenie naszej re-
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ewangelizacyjnej misji« (pol 2006.9.23). Wyraźnie pokazuje to również 

ukierunkowanie procesu integracji europejskiej na Zachód: nauczyciel 

jest na ogół na Zachodzie, pouczając ucznia na Wschodzie.

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s z p i t a l u

Ramowanie Niemiec, Polski i stosunków polsko-niemieckich za pomocą 

metafory choroby jest wszechobecne w relacjach niemieckich i polskich 

mediów w badanym okresie. Oprócz ramowania warunków politycz-

nych, instytucji czy decydentów politycznych jako chorych, w komuni-

kacji polsko-niemieckiej występują również liczne zjawiska medyczne, 

najczęściej psychologiczne, służące metaforycznemu ramowaniu. Należą 

do nich nerwice, traumy i kompleksy. Metaforyczne ramowanie Niemiec 

i Polski ma charakter warunkujący, ponieważ opiera się na (również me-

taforycznej) koncepcji państw jako organizmów lub stosunków między-

państwowych jako organicznych połączeń, które mogą zachorować, ale 

także wyzdrowieć.

Metaforyczna patologizacja (polityki) własnego lub sąsiedniego kraju 

oraz osób działających w tym obszarze ma swoje konsekwencje. Kwestio-

nuje legitymizację stanowiska (politycznego) partnera i uznaje je za pa-

tologiczne. Patologizowana w ten sposób kwestia polityczna nie jest już 

warta debaty na argumenty, lecz wymaga »leczenia«. Nie zaskakuje więc, 

że ramowaniu przywołującemu metaforę choroby (psychicznej) towarzy-

szy metafora terapii. Użycie metafory choroby można różnicować w zależ-

ności od przedmiotu, który jest za jej pomocą ramowany: Niemcy, Polska 

i stosunki polsko-niemieckie.

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s z p i t a l u  w  p r z e k a z i e  p r a s y  n i e m i e c k i e j

C h o r y  k r a j

W analizowanej prasie niemieckiej Polska bywa przedstawiana jako pa-

cjent. Nie mniej ważne są polskie głosy w niemieckich mediach, które 

metaforycznie patologizują kraj. Zauważalne jest, że metafora choroby 

jest szczególnie rozpowszechniona w analizowanych artykułach od zwy-

cięstwa wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Ujęcie Polski 

w ramy metafory choroby sprawia, że kraj ten jawi się jako bierny pa-

cjent, który nie ma ani wiedzy, ani umiejętności, by aktywnie uczestniczyć 
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Polska i Niemcy w szpitalu
Polska i Niemcy są 
prezentowane w prasie 
kraju sąsiedniego jako 
chore, wymagające 
opieki w szpitalu, przy 
czym rodzaje choroby są 
różne. Pojawiają się 
więc metafory takie 
jak kompleksy, traumy, 
nerwice czy paranoje, 
ale także metafora 
terapii, która ma 
wyleczyć z choroby. 
Tworzy to asymetryczną 
relację, w której dany 
kraj nie jest postrzegany 
jako autonomiczny 
podmiot, ale jako chory 
pacjent wymagający 
leczenia. 

Niemcy 
w polskiej prasie

Polska 
w niemieckiej prasie 

Chory kraj    Chory kraj       

Kraj pełen 
kompleksów      

Polski kompleks na 
punkcie Niemiec    

   

Kraj dotknięty traumą     Kraj dotknięty traumą            

Kraj nerwic i innych 
chorób psychicznych    

Kraj chory na duszy     

Kraj wymagający 
terapii            Terapia przez dialog     



270  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

w procesie zdrowienia. Zamiast tego powstaje obraz kraju podupadłego 

na zdrowiu, w którym podmioty zewnętrzne, częściowo posługujące się 

wątpliwymi metodami leczenia, mogą »kurować kogoś na własną rękę«.

Wkrótce po zwycięstwie w wyborach, a następnie przejęciu władzy 

przez Prawo i Sprawiedliwość pod koniec 2015 roku, polski rząd rozpo-

czął zmiany w systemie sądownictwa i krajobrazie mediów publicznych, 

uchwalając liczne ustawy. W tym kontekście prasa niemiecka cytuje 

ówczesnego polskiego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczy-

kowskiego, który oświadcza, że »jest wola uleczenia polskiego państwa 

z ‘kilku chorób’« (spiegel 2016.1.9; zeit 2016.2.11). Jak analizuje die zeit, 

media (a także wymiar sprawiedliwości) w Polsce nie są już trzecią i czwar-

tą władzą: »Wręcz przeciwnie, media są dla nich na poły państwowymi 

organami, które zaspokajają tożsamość polityczną narodu i dbają o zdro-

wie organizmu państwowego. Nowa ustawa medialna w Polsce ma ‘wy-

leczyć państwo z chorób, aby mogło ono wyzdrowieć’« (zeit 2016.2.11). 

W 2019  roku frankfurter allgemeine zeitung cytuje prezesa Prawa 

i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który podobnie wypowiada 

się w przemówieniu podczas kampanii wyborczej i opisuje »system« po-

przedniego rządu jako »autodestrukcyjną chorobę dla kraju, jaka czasami 

dopada również ludzi czy zwierzęta« (faz 2019.10.8).

Nie tylko jednak środowisko Prawa i Sprawiedliwości postrzega ugru-

powania opozycyjne nie tyle jako przeciwników politycznych, ile jako 

zjawiska patologiczne wymagające leczenia. Na przykład süddeutsche 

zeitung, cytuje byłego przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego 

Andrzeja Rzeplińskiego, który mówiąc o przekształconym licznymi usta-

wami Trybunale Konstytucyjnym, wyraża żądanie: »Rozwiążmy ten chory 

trybunał!« (sz 2019.11.6). Również prasa niemiecka ramuje tematy i oso-

by, o których pisze, posługując się metaforą choroby. Na przykład faz 

diagnozuje u prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego 

»niemal chorobliwą nieufność […] wobec innych środowisk i ugrupowań« 

(faz 2016.10.7).

K r a j  p e ł e n  k o m p l e k s ó w

Część metaforycznej ramy choroby stanowią różne związane z nią rodza-

je schorzeń, które dotyczą przede wszystkim psychologicznej konstytu-

cji państwa lub społeczeństwa narodowego jako organizmu. Jednym 

z przykładów jest kompleks. Słownik Dudena definiuje »kompleks« jako 
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»jednostkę, na którą składają się nieświadome wyobrażenia i myśli z sil-

nymi uczuciami, które kształtują zachowanie« oraz jako »przygnębiają-

cy, negatywny obraz samego siebie«115. W prasie niemieckiej pojawiają 

się głosy zarówno niemieckie, jak i polskie, które ramują Polskę jako kraj 

pełen kompleksów. Podsumowując, Polska jawi się jako kraj, w którym 

z przyczyn psychologicznych można zaobserwować nie tylko negatywną 

samoocenę, lecz również oczywistą rozbieżność między oczekiwaniami 

a zdolnościami. Takie ramowanie, rozpowszechnione w prasie niemiec-

kiej, wydaje się szczególnie autentyczne, gdy propagują je także polscy 

aktorzy.

W jednym z wywiadów na łamach tygodnika der spiegel z 2000 roku 

sławny polski reporter Ryszard Kapuściński mówi o »kompleksie niższo-

ści« Polaków: »Ten kompleks nęka nie tylko Polaków. Po upadku muru 

berlińskiego i zwycięstwie ‘Solidarności’ społeczeństwo całej Europy 

Wschodniej obudziło się jak z ciężkiego snu – i zdało sobie sprawę, jak 

bardzo jest zapóźnione w stosunku do Zachodu« (spiegel 2000.10.16). 

Analogiczne ramowanie następuje w artykule w tygodniku sześć lat póź-

niej. Według autora: »Stare historyczne kompleksy niższości nie zniknęły 

wraz z powrotem [Polski] do Zachodu« (spiegel 2006.10.23). Kompleksy 

te zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Dariusz Ga-

win, opisuje następująco: »My, Polacy, wierzymy, że zawsze walczyliśmy 

po stronie wolności, ale nigdy nie zostaliśmy za to nagrodzeni [...]. Pol-

ska jest za duża, by grać w drugiej lidze, lecz za mała, by rywalizować 

w pierwszej« (spiegel 2006.10.23). Podobnie były polski prezydent Lech 

Wałęsa w wywiadzie Wiele kompleksów objaśnia charakter pierwszego 

rządu Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Z jego punktu widzenia bliź-

niacy Kaczyńscy to: »Osoby z bardzo ograniczonym poczuciem humoru 

i z wieloma kompleksami«, a czasami spotykana w Polsce »wrażliwość« 

na wypowiedzi z Niemiec ma jakoby związek »z polskimi kompleksami« 

(spiegel 2006.7.17). W rozmowie z süddeutsche zeitung w 2016 roku Lech 

Wałęsa opisuje bliźniaków Kaczyńskich w podobny sposób: »Są niepew-

ni siebie, pełni kompleksów, dlatego oglądają się za siebie, a nie patrzą 

do przodu« (sz 2016.11.3).

Były polski minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld 

również przedstawia tę wrażliwość ze strony Polski jako »kompleks« 

( spiegel 2009.5.3). Nie uważa jednak, że zjawisko to ogranicza się do Pol-

115	 Por.	https://www.duden.de/rechtschreibung/Komplex.
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ski, lecz sądzi, że można je zaobserwować także w Niemczech: »Niemcy 

mają kompleks niższości wobec kultury i stylu życia Francuzów. Ale mają 

poczucie wyższości wobec Polaków« (spiegel 2009.5.3). Według Adama 

Michnika, redaktora naczelnego gazety wyborczej, nie tylko Polska, ale 

wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej mają »ten kom-

pleks ofiar, we wszystkich tych krajach winne wszystkiemu są zawsze 

Niemcy« (spiegel 2016.10.8).

Opis Polski jako kraju pełnego kompleksów znajduje odzwierciedlenie 

również w artykułach niemieckich dziennikarzy. To, z czym mamy do czy-

nienia w Polsce, to »odwieczny kompleks niższości – poczucie, że nie jest 

się należycie szanowanym przez sąsiadów« (spiegel 2009.8.3), »Odwieczny 

kompleks wychodzenia źle na wszystkim prawdopodobnie zdeterminuje 

stosunki z Unią Europejską« (spiegel 2016.12.3). Ostatecznie, jak pisze faz, 

Polska stała się »pełnowartościowym, jeśli nawet kapryśnym i zakomplek-

sionym członkiem Unii Europejskiej« (faz 2009.6.4).

Dodatkowo także w dzisiejszej Polsce występuje podobno »kompleks 

porzucenia«, wywodzący się z września 1939 roku. Wówczas to Francja 

i Wielka Brytania nie przyszły »zaatakowanej Polsce z pomocą – mimo de-

klaracji wsparcia« (faz 2009.8.28). A żądanie Jarosława Kaczyńskiego, wyra-

żone podczas kampanii wyborczej w 2015 roku, żeby Hollywood nakręciło 

film o polskim bojowniku ruchu oporu Witoldzie Pileckim, süddeutsche 

zeitung nazywa »postulatem, za którym można się doszukiwać nacjona-

listycznego kompleksu niższości« (sz 2016.12.8). Na koniec jeszcze opis do-

radcy ekonomicznego prezydenta Andrzeja Dudy w tygodniku der  spiegel 

z 2016 roku: »W swoim pierwszym życiu, w latach dziewięćdziesiątych, Klu-

ska postanowił się wzbogacić. Obalił odwieczny kompleks niższości Polski 

i udowodnił, że: ‘Polak potrafi’ [der Pole kann’s]« (spiegel 2016.12.3).

K r a j  d o t k n i ę t y  t r a u m ą

Również prasa niemiecka ramuje Polskę jako kraj głęboko straumatyzo-

wany. Czytelnicy są więc zachęcani nie tyle do krytycznej analizy opinii 

politycznych w polskiej polityce, zwłaszcza rządu, ile raczej do rozwijania 

sympatii i zrozumienia dla cierpiącej Polski. Polska jako aktor polityczny 

zostaje tu odsunięta od odpowiedzialności – ostatecznie przez metaforę 

traumy kraj jest ramowany jako pozostający w roli pasywnej ofiary, w któ-

rej znalazł się nie z własnej winy i z powodu której cierpi. Jedynym wyj-

ściem wydaje się więc terapia, która pozwala pogodzić się z poprzednimi 
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przeżyciami. Przez metaforę traumy polityka nie jest ramowana ani jako 

wynik indywidualnych lub zbiorowych (racjonalnych) decyzji aktorów, ani 

jako rezultat strukturalnych warunków ramowych systemu międzynaro-

dowego. Zamiast tego polityka jawi się jako wynik traumatycznej, jeszcze 

niedostatecznie psychologicznie przepracowanej przeszłości. Z tej per-

spektywy polityka jawi się jako napędzana traumami, a odpowiedzialni 

za nią aktorzy – jako wymagający terapii. Szanse na wyleczenie zależą 

od charakteru urazu.

Niektóre polskie traumy są przedstawiane jako możliwe do pokonania: 

»Dopiero rozszerzenie NATO i Unii Europejskiej na wschód pozwoliły prze-

zwyciężyć ‘traumę Jałty’«, na którą Polska cierpiała od zakończenia dru-

giej wojny światowej (faz 2014.4.30). Inne jednak do dziś kształtują Polskę 

i polską politykę: »Gdyby rząd w Warszawie skłócił się z Berlinem, Polska 

znalazłaby się w sytuacji, która mogłaby obudzić historyczne traumy – 

zaklinowana między mocarstwami Niemiec i Rosji, ignorowana w Berli-

nie i otwarcie wrogo traktowana w Moskwie« (spiegel 2016.1.9), »Jedną 

z wielkich traum narodu polskiego były rozbiory, w których od 1772 roku 

uczestniczyły także Prusy i Austria (co w dzisiejszej percepcji często 

jest utożsamiane z ‘Niemcami’), ale także Rosja jako czołowy zaborca« 

(faz 2019.5.20). Z powodu tych »traum historycznych« kraje jak Polska, 

inaczej niż państwa zachodnioeuropejskie, nie były w stanie prowadzić 

z Rosją dialogu opartego na zaufaniu (spiegel 2019.2.2). Do innych trauma-

tycznych przeżyć Polski należą powstanie warszawskie (sz 2019.8.3) oraz 

katastrofa lotnicza w pobliżu Smoleńska (spiegel 2016.12.3).

W tej metaforycznej ramie Polska jawi się jako kraj, którego obecna po-

lityka jest w dużej mierze zdeterminowana, by nie powiedzieć: napędza-

na, przez historyczne traumy. Takie ramowanie może budzić zrozumienie, 

a nawet współczucie dla straumatyzowanego sąsiada, ale uniemożliwia 

utrzymywanie stosunków dwustronnych na równych zasadach.

K r a j  c h o r y  n a  d u s z y

W ramach metafory choroby niemieckie media ramują Polskę także jako 

kraj cierpiący na poważne choroby duchowe lub zaburzenia psychiczne. 

Diagnoza ta obejmuje niekiedy zarówno Niemcy, jak i Polskę.

Jeśli śledzi się prasę niemiecką, to można zauważyć, że zarówno Niem-

cy, jak i Polska cierpią na historycznie uwarunkowane nerwice. Odrzu-

cając osobę Eriki Steinbach, »Polacy nie dostrzegają istoty problemu, 
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popadając we własną nerwicę historyczną i ignorując nerwicę swojego 

sąsiada [Niemiec]« (zeit 2009.2.19), »Niemcy jednak także cierpią na ner-

wicę historyczną, która czasem skłania ich do szukania usprawiedliwie-

nia dla ludobójstwa popełnionego ‘w niemieckim imieniu’. Zagraniczni 

pomocnicy SS, tacy jak Ukrainiec Iwan Demianiuk, ‘europeizują’ kwestię 

winy – obrazowo obwieszcza der spiegel« (zeit 2009.5.28).

To bardzo »słabe pocieszenie […], że Niemcy i Polacy w swoim niemal 

neurotycznym stosunku do historii nie są odosobnionymi przypadkami« 

(spiegel 2009.5.3).

Szczególnie polska prawica w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 

(2005–2007 i od 2015 roku) jest wielokrotnie ramowana w ten sposób. der 

spiegel na przykład wyjaśnia koalicję między Prawem i Sprawiedliwo-

ścią a jego partnerami Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin: »Partnerów 

koalicyjnych łączy drażliwy, depresyjny nacjonalizm« (spiegel 2006.7.17). 

Intensywność tego podejścia nasiliła się wraz z ponownym zwycięstwem 

Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku. Według tygodnika der 

spiegel »[Jarosława] Kaczyńskiego prześladuje głęboko zakorzeniona pa-

ranoja, że sądy i służba cywilna to ‘piąta kolumna’ jego przeciwników, któ-

rzy chcą go obalić« (spiegel 2016.1.16). Gabinet Prawa i Sprawiedliwości 

jest w tym ramowaniu określany jako rząd, »który utknął z jedną połową 

mózgu w paranoi Unia Europejska – Związek Radziecki« (zeit 2016.1.7). Po-

dobnie faz cytuje brytyjsko-polskiego historyka Normana Daviesa, który 

opisuje rządowe plany połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-

sku z Muzeum Westerplatte jako »paranoję« (faz 2016.5.23)116. Również 

jako »paranoiczne« opisywane jest przekonanie części Polaków, przede 

wszystkim w obozie Prawa i Sprawiedliwości, że Rosja jest odpowiedzial-

na za katastrofę lotniczą w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

K r a j  w y m a g a j ą c y  t e r a p i i

W ramie metafory choroby po diagnozie, co logiczne, następuje tera-

pia – w celu złagodzenia objawów lub (ponownego) osiągnięcia pełnej 

sprawności. Oczywiście dotyczy to również ramowania Polski w prasie 

niemieckiej.

Komunistyczny lub socjalistyczny system gospodarczy, jaki obowiązy-

wał w Polsce przed 1989 rokiem, także jest uważany za chory lub wymaga-

116	 O	kontrowersjach	wokół	Muzeum	II	Wojny	Światowej	–	zob.	Machcewicz	2018.
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jący leczenia, zwłaszcza z perspektywy zachodniej gospodarki rynkowej. 

Szeroko zakrojone reformy zainicjowane przez ówczesnego polskiego mi-

nistra finansów Leszka Balcerowicza są konsekwentnie określane, nie tylko 

przez prasę niemiecką, jako »terapia szokowa«, a profesor Balcerowicz – 

jako »terapeuta szokowy« (spiegel 2000.8.7). Dlatego aż za dobrze pasuje 

to do tego metaforycznego obrazu, gdy der spiegel cytuje jego wypowiedź: 

»Zmniejszanie się wpływu związków zawodowych może być tylko zdrowe 

dla gospodarki« (spiegel 2000.8.7). süddeutsche zeitung opisuje ówczesne-

go polskiego ministra finansów jako »głównego autora terapii szokowej« 

oraz nazwany jego imieniem plan Balcerowicza jako »neoliberalną, tak wła-

ściwie bardzo skuteczną radykalną kurację« (sz 2014.10.7). Pozostając w tej 

samej metaforycznej ramie, der spiegel napisał w 2014 roku: »Jako ‘terapię 

szokową’ określano program, przez który rząd wybrany w półdemokratycz-

nych wyborach w 1989 roku chciał uleczyć swój kraj« (spiegel 2014.11.24). 

O tym, że w tej ramie chodzi zdecydowanie o poprawę kondycji gospodarki, 

a nie społeczeństwa, jasno świadczy artykuł w süddeutsche zeitung, w któ-

rym Jeffrey Sachs, jeden z najważniejszych zwolenników terapii szokowej, 

wyjaśnia, że w takiej koncepcji reformatorskiej »dobrobyt ludności nie od-

grywa istotnej roli« (sz 2000.12.2).

Także stosunki polsko-niemieckie bywają przedstawiane jako wyma-

gające terapii przy użyciu metafory choroby. Niemcy i Polska występu-

ją tu jako klienci w terapii par. Przynajmniej taką diagnozę postawiono 

w artykule pod tytułem Terapia dla sąsiada z 2009 roku: »Niemcy i Polacy 

potrzebują wspólnej terapii historycznej i robią to na przekór wszyst-

kiemu, czasem nawet całkiem skutecznie« (zeit 2009.5.28). Jako formę te-

rapii autor artykułu proponuje dwie berlińskie wystawy, wokół których 

krąży treść artykułu, ponieważ tutaj mogą »poznać się Niemcy i Polacy« 

(zeit 2009.5.28).

P o l s k a  i  N i e m c y  w  s z p i t a l u  w  p r z e k a z i e  p r a s y  p o l s k i e j

C h o r y  k r a j

Metafora choroby w odniesieniu do Niemiec jest również obecna w ra-

mowaniu tego kraju w polskiej prasie. Takie ramowanie jest szczególnie 

rozpowszechnione w artykułach z 2000 roku, kiedy Niemcy były uważane 

za chorego człowieka Europy ze względu na problemy gospodarcze i cią-

głe zaległości w reformach.
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Na przykład tygodnik wprost w 2000 roku pisze w związku z refor-

mą podatkową rządu federalnego: »To właśnie w okresie rządów CDU/

CSU/FPD Niemcy zapadły na chorobę tzw. słoniowatości gospodarczej” 

(w 2000.7.30). Nieco później to samo czasopismo zauważa w podobnym 

tonie: »Niemcy zdali sobie sprawę, że nie są dziś awangardą w Unii Eu-

ropejskiej. Choć ich gospodarka jest wciąż najsilniejsza na kontynencie, 

to jednak wymaga kontynuacji strukturalnego remontu. Czy jednak ‘ró-

żowo-zielona’ koalicja zdoła przedstawić wizję wychodzącą poza leczenie 

objawów choroby?« (w 2000.10.8). Z kolei polityka pisze: »Anglosasi mówili 

o German disease, czyli niemieckiej chorobie – wysokie podatki z licznymi 

nieprzejrzystymi wyjątkami, niski wzrost gospodarczy, zbiurokratyzowa-

ne, sztywne struktury« (pol 2000.9.16).

Politycy również są identyfikowani jako przedstawiciele specyficznie 

niemieckiej choroby, zwłaszcza osoby uważane za przyjazne Rosji są tak 

diagnozowane przez prawicową prasę w Polsce. W ten sposób tygodnik 

sieci opisuje Matthiasa Platzecka, byłego premiera Brandenburgii, a na-

stępnie przewodniczącego Forum Niemiecko-Rosyjskiego: » [jest] klasycz-

nym przykładem pewnej choroby niemieckiej duszy, a mniej patetycznie 

– niemieckiej umysłowości« (sieci 2014.11.24).

P o l s k i  k o m p l e k s  n a  p u n k c i e  N i e m i e c

W przeciwieństwie do prasy niemieckiej, w badanych polskich artykułach 

rzadko ramowano Niemcy jako kraj zakompleksiony. Zamiast tego prasa 

polska skupia się na Polsce, która szczególnie w swoich relacjach z Niem-

cami jest ramowana jako zakompleksiona. Niemcy są więc punktem od-

niesienia dla polskich kompleksów i właśnie dlatego to ramowanie jest 

bardzo istotne dla badań nad komunikacją polsko-niemiecką.

Na przykład tygodnik wprost przyznaje: »Czasem jak na dłoni widać 

nasze narodowe kompleksy, na przykład na tle stosunku naszej prasy 

do dwóch czołowych napastników Niemiec – Miroslava Klosego i Lucasa 

Podolskiego. Uparte nazywanie ich Polakami, podpatrywanie, czy czasem 

nie podśpiewują naszego hymnu przed meczem, musiało budzić zażeno-

wanie« (w 2006.7.16). Kompleksy Polski w stosunkach z Niemcami wyda-

ją się przy tym również wynikać z ogólnego zakompleksienia tego kraju 

w polityce międzynarodowej.

polityka analizuje to zaś następująco: »Jeżeli szukać tu jakiejś emana-

cji polskości, to byłaby to polskość rozumiana jako gorszość, z którego 
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to kompleksu nigdy nie wyleczyliśmy się do końca. Wystarczy więc ja-

kiekolwiek niepowodzenie na arenie międzynarodowej – gdzieś nas nie 

docenią, nie zaproszą, zapomną, że my zawsze za wolność waszą i naszą, 

byśmy znowu poczuli się jak w oblężonej twierdzy pośród nieprzyjaciół« 

(pol 2006.6.24).

Oprócz zmagania się z własną tożsamością dla Polaków to relacje 

z Niemcami wydają się szczególnie obciążone kompleksami. Dlatego 

polityka w 2000 roku pisze, że »w Polsce żywe [są] lęki przed niemiecką 

przewagą cywilizacyjną« (pol 2000.3.11). A następnie: »Polskie kompleksy 

i lęki przed ‘wykupem’ przez Niemców wybuchły jeszcze raz z całą mocą 

w związku z BIG Bankiem«, który w tym czasie był zagrożony przejęciem 

przez Deutsche Bank (pol 2000.3.11).

Akurat zjednoczone Niemcy w coraz bardziej integrującej się Europie 

wydają się wywoływać całą serię patologicznych reakcji. Zgodnie z tym 

»odczucia samych Niemców, tak jak i oczekiwania społeczności między-

narodowej są ambiwalentne, prowadząc niekiedy do schizofrenicznych 

sytuacji. […] Zaufanie do demokracji niemieckiej graniczy ciągle jeszcze 

z obawami przed dominacją niemiecką, chęć oparcia się o silne Niemcy 

z lękiem przed nadużyciem przez nie swej pozycji, podziw dla ich osią-

gnięć z kompleksem wielkiego sąsiada. Dla jednych Niemcy są za duże 

i zbyt silne, dla innych za słabe« (pol 2000.10.7). Czasem jednak wiedzą, 

jak wykorzystać polskie kompleksy: »Niemcy, okazując naszym władzom 

pobłażliwe zrozumienie dla ich kompleksu niższości, nie zaniedbują włas-

nych interesów narodowych. Nie należy zatem sądzić, że poparcie dla 

kandydatury Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europej-

skiego jest aktem miłości« (w 2009.6.21).

Odnosząc się do polityki Prawa i Sprawiedliwości po dojściu tej partii 

do władzy w 2015 roku polityka zauważa: »Punktem wyjścia są relacje 

z Niemcami, oparte jak dotychczas na resentymencie, a więc potężnych 

emocjach związanych z poczuciem krzywdy, kompleksem niższości i po-

dziwem jednocześnie« (pol 2016.1.26). Z punktu widzenia polskiej prasy 

wydaje się więc, że z jednej strony to rozwój Niemiec (po zjednoczeniu) 

wzmacnia kompleksy Polski, a z drugiej strony to właśnie te kompleksy 

uniemożliwiają równoprawne relacje z Niemcami.

Kompleksy, które diagnozuje u Polski krajowa prasa, odnosząc się 

do relacji z Niemcami, można w niemal takiej samej formie odnaleźć 

w stosunku Polski do integracji europejskiej, w której Niemcy ponownie 

odgrywają główną rolę. polityka na przykład odnotowuje w związku 



278  Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem...

z przedłużającymi się negocjacjami akcesyjnymi i z wielokrotnie prze-

kładaną datą przystąpienia do Unii Europejskiej brak zaangażowania Po-

laków w integrację europejską: »Oczywiście należy tu dodać niezwykle 

ciążący kompleks Polaka – neofity europejskiego. Bo rzeczywiście, jeste-

śmy zapóźnieni cywilizacyjnie i kulturalnie wobec naszych zachodnich 

sąsiadów o co najmniej dwie dekady« (pol 2000.7.22). Później, gdy Pol-

ska jest już członkiem Unii Europejskiej, artykuł polityki brzmi niemal 

jak apel do Polski: »Polska polityka powinna być asertywna, na miarę 

roli i miejsca, jakie zajmujemy w demokratycznej wspólnocie europej-

skich państw. Odzyskaliśmy podmiotowość w stosunkach z mocarstwa-

mi. Możemy realizować swoją politykę bez kompleksów – bez niższości 

wobec silnych i wyższości wobec słabych« (pol 2009.9.12). Ale kompleksy 

powracają, na przykład w polityce zagranicznej wobec partnera z Unii Eu-

ropejskiej – Francji. Jako »fatalny« polityka opisuje sposób, w jaki polski 

rząd w ostatniej chwili zerwał zakup francuskich śmigłowców Caracal: 

»Co za pokaz kompleksów! Światowy medialny rozgłos zdobył Bartosz 

Kownacki, wiceminister MON, tłumacząc, że Polacy uczyli Francuzów jeść 

widelcem« (pol 2016.10.18).

Z kolei Niemcy bardzo rzadko są opisywane w polskiej prasie jako za-

kompleksione. gazeta wyborcza wskazuje Władimira Putina jako lekarza 

pierwszego kontaktu w wypadku dolegliwości niemieckiego pacjenta. 

Ze względu na wcześniejszy pobyt w Niemczech »dobrze rozumie nie-

mieckie fobie, sentymenty i iluzje«, a »posługując się ideą ‘strategicznego 

partnerstwa’, koił kompleksy Niemców« (gw 2014.5.10).

K r a j  d o t k n i ę t y  t r a u m ą

Podobnie jak prasa niemiecka diagnozuje traumy historyczne Polski, 

również prasa polska wskazuje różne traumy Niemiec wywodzące się 

z historii tego kraju. Według sieci zajmowanie się okresem narodowego 

socjalizmu jest »własną traumą« Niemców (sieci 2019.1.7). Jak podaje po-

lityka, doświadczenie wypędzenia było szczególnie traumatyczne dla 

Niemców i części ludności niemieckiej: »W Niemczech można usłyszeć, 

że ziomkostwa podtrzymując fikcję powrotu na ziemie utracone fak-

tycznie pomogły w integracji wypędzonych, ponieważ rozładowywały 

ich frustracje. Ale przykład NRD, gdzie pielęgnowanie traumy wysiedleń 

było zakazane (choć wspominano o niej w beletrystyce), dowodzi, że inte-

gracja była możliwa również przez tłumienie, a nie ciągłe rozdrapywanie 



Polska i Niemcy – sąsiedztwo w metaforach   279

pamięci« (pol 2006.9.16), »Broniąc materialnych interesów swej klienteli, 

pielęgnując swoje traumy, politycy BdV przez dziesięciolecia ignorowali 

polskie traumy: rozbiorów, paktu Hitler-Stalin oraz dwóch ludobójczych 

okupacji« (pol 2006.9.16).

Traumatycznym przeżyciem dla tego kraju było także doświadczenie 

okupacji Niemiec po drugiej wojnie światowej. Marek Cichocki w rozmo-

wie z rzeczpospolitą komentuje wydarzenia z nocy sylwestrowej w Ko-

lonii na przełomie 2015 i 2016 roku, kiedy doszło do napaści seksualnych 

i gwałtów dokonanych przez migrantów: »Sytuacja, w której niemieckie 

kobiety są przedmiotem seksualnych ataków w niemieckich miastach, 

w niemieckiej świadomości uruchamia najgorsze skojarzenia, czyli to, 

co działo się w Niemczech w 1945 i 1946 roku. A trzeba wiedzieć, że nieza-

leżnie od kontekstu całej wojny wojenna i powojenna okupacja była dla 

wielu Niemców olbrzymią traumą. I kiedy już większość z nich uwierzyła, 

że podobne traumy mają już przezwyciężone i tamta historia nigdy już nie 

powróci, to w XXI wieku dzieje się coś takiego w samym sercu Niemiec« 

(rz 2016.1.16).

K r a j  n e r w i c  i  i n n y c h  c h o r ó b  p s y c h i c z n y c h

Prasa polska również posługuje się metaforą nerwicy. Na przykład o Pol-

sce mówi się, że ma cechy neurotyczne w stosunkach z Niemcami. O sto-

sunku Polski do Niemiec i innych partnerów europejskich polityka pisze: 

»Polscy politycy powinni pokazać, że potrafią wyjść z zaklętego kręgu hi-

storycznych neuroz i własnego egoizmu narodowego, by wspólnie z sąsia-

dami wzmacniać Europę, a nie prześcigać się w pretensjach i żądaniach« 

(pol 2009.3.28).

Stosunki polsko-niemieckie także bywają ramowane w kategoriach 

metafory neurozy. Tutaj zarówno Niemcy, jak i Polska jawią się jako neu-

rotycy. polityka pisze: »Trudno o lepszy przykład dysproporcji polsko-nie-

mieckich niż zestawienie dwóch klasycznych ‘neuroz sąsiedztwa’. Polacy 

boją się wykupu ziemi przez Niemców i niemieckiej hegemonii w Polsce. 

Niemcy obawiają się destabilizacji swego rynku pracy i świadczeń socjal-

nych pod wpływem taniej konkurencji ze wschodu. I obie strony aż na-

zbyt często zachowują się w swych lękach jak autyści słabo kontaktujący 

ze światem zewnętrznym« (pol 2000.5.13).

Analogicznie gazeta wyborcza pod tytułem Neurotyczne stosunki 

odsyła do artykułu Adama Krzemińskiego w niemieckiej prasie, według 
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którego: »stosunki między Polską i Niemcami mają neurotyczny charak-

ter – niby jesteśmy ułożonymi sąsiadami, ale wiecznie mamy do siebie 

pretensje. Niemiec Kai-Olaf Lang, analityk z Fundacji Nauka i Polityka, 

dodaje, że wartości, które wyznaje się po jednej i drugiej stronie Odry, 

są diametralnie różne i stąd w dużej mierze biorą się owe neurotyczne 

nieporozumienia« (gw 2006.7.30).

Inną formę niemieckiej neurozy można odnaleźć w tygodniku sieci, 

który pisze w odniesieniu do polityka Alternatywy dla Niemiec Björna 

Höckego, »że masowa imigracja niszczy niemiecką kulturę, a Niemcy cier-

pią na ‘neurozę winy’ o właściwościach psychotycznych, która prowadzi 

do ‘kolektywnej autoagresji’« (sieci 2019.8.26).

Inny artykuł ramuje Niemcy jako ofiarę depresji, choć w tym wypad-

ku, podobnie jak w prasie niemieckiej, głos zabierają Niemcy, co nada-

je wypowiedziom większą autentyczność. gazeta wyborcza przytacza 

na przykład słowa byłej liderki opozycji Angeli Merkel: »Niemcy są na roz-

stajach: albo rezygnacja i depresja, albo nowy początek i kurs naprzód« 

(gw 2009.5.8). Artykuł w polityce z 2009 roku na temat stosunku między 

Niemcami wschodnimi a zachodnimi objaśnia, że zachodni Niemcy in-

synuują »Ossis (wschodnim Niemcom) pasywność, pacyfizm, pesymizm 

i paranoidalność« (pol 2009.9.26).

Znamiona schizofrenii nosi obawa przed ponownym odzyskaniem 

pozycji mocarstwa przez niemieckiego sąsiada, szczególnie powszech-

na w Polsce. W tym miejscu warto przytoczyć dłuższy fragment artykułu 

z polityki z 2000 roku: »Odczucia samych Niemców, tak jak i oczekiwania 

społeczności międzynarodowej, są ambiwalentne, prowadząc niekiedy 

do schizofrenicznych sytuacji. Z jednej strony występuje bowiem przeko-

nanie, iż większe Niemcy ponoszą większą odpowiedzialność za losy Eu-

ropy i świata. Kiedy jednak RFN uznała niezawisłość Chorwacji i Słowenii 

w 1991 r., dopatrzono się w tym arogancji, buty i nowej próby podążania 

własną, samotną drogą. Zaufanie do demokracji niemieckiej graniczy 

ciągle jeszcze z obawami przed dominacją niemiecką, chęć oparcia się 

o silne Niemcy z lękiem przed nadużyciem przez nie swej pozycji, podziw 

dla ich osiągnięć z kompleksem wielkiego sąsiada. Dla jednych Niemcy 

są za duże i zbyt silne, dla innych za słabe« (pol 2000.10.7).

Artykuł gazety wyborczej z 2014 roku diagnozuje u Niemiec schizofre-

niczną postawę w polityce wobec Rosji: »Putin skutecznie doprowadził 

do niemieckiej schizofrenii. Z jednej strony mamy wołanie o integrację 

unijnej polityki zagranicznej i głosy o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. 
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Z drugiej – wyraźne sygnały, że gdy dochodzi do istotnych decyzji, Ro-

sja jest dla Niemiec ważniejsza niż Ukraina i to, co się stanie z Ukrainą, 

jest mniej istotne wobec perspektywy robienia interesów z Rosjanami« 

(gw 2014.9.4).

T e r a p i a  p r z e z  d i a l o g

Podobnie jak w wypadku ramowania Polski i stosunków polsko-niemiec-

kich w prasie niemieckiej, również w prasie polskiej można znaleźć ramo-

wanie Niemiec i stosunków polsko-niemieckich odwołujące się do metafory 

terapii. Z jednej strony Niemcy i ich przedstawiciele są ramowani jako te-

rapeuci, jeśli nawet czyni się to w bardzo różny sposób. Tygodnik wprost 

w krytycznym artykule na temat roli osoby pouczającej, jaką Niemcy wie-

lokrotnie przyjmują w stosunku do Polski, zauważa na przykład: »Wielu 

Niemców przyjmuje pozycję terapeuty ubolewającego nad polskim upo-

rem« (w 2006.7.16). Komentarze polityki na temat roli artysty kabaretowego 

Steffena Möllera są nieporównywalnie bardziej pozytywne: »W końcu jest 

nie tylko kabarecistą, ale po trosze także i jednym z najskuteczniejszych 

terapeutów naszego sąsiedztwa« (pol 2006.11.4).

Artykuł w polityce z 2009 roku szczegółowo ramuje relacje polsko-

-niemieckie za pomocą metafory choroby (neurozy, traumy) i zaleca jako 

terapię dialog między przedstawicielami później urodzonych: »Stosunki 

polsko-niemieckie są neurotyczne. Tymczasem nie ma innej terapii powo-

jennego szoku pourazowego niż rozmowa o traumatycznych doświad-

czeniach obu stron. […] 65 lat po wojnie rozmawiają ze sobą nie sprawcy 

z ofiarami, lecz dzieci jednych i drugich. I sens takich rozmów polega nie 

na dowartościowaniu jednej i obciążaniu drugiej strony, lecz na wza-

jemnej terapii powojennej traumy rodzinnej. Terapeutyczne znaczenie 

takich rozmów podkreśla izraelski psycholog Dan Bar-On, który najpierw 

przeprowadził dialogi z pięćdziesięciorgiem dzieci nazistowskich dygni-

tarzy i zbrodniarzy wojennych, a w latach 90. prowadził warsztaty ‘Dzieci 

sprawców, dzieci ofiar’, w których dzieci nazistów porównywały swe ro-

dzinne traumy z dziećmi Holocaustu« (pol 2009.3.7).

Podobnie konstatuje polityka w innym artykule Terapia w dialogu. 

Polska ma »neurotyczny stosunek do sąsiadów« (pol 2009.8.29), w tym 

również do Niemiec. Dobrze rokująca terapia polegałaby na formie upa-

miętnienia, które »nie polega na powtarzaniu formułek, lecz na krytycz-

nej analizie przeszłości, na przezwyciężeniu urazów i na umiejętności 
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wczucia się w drugą stronę. Nie ma lepszej terapii […] niż dialog i rzut oka 

na siebie z boku« (pol 2009.8.29).

Inny artykuł w polityce, z 2009 roku, rozpoczyna się od lapidarnego 

stwierdzenia: »I Niemcy, i Polacy mają neurotyczny stosunek do historii« 

(pol 2009.5.30). Zgodnie z tą tezą młodzi Niemcy staraliby się zdystanso-

wać od przeszłości swoich dziadków, zauważając, »że przecież Niemcy 

także odcierpieli swoje«, z kolei nacjonalistyczni polscy politycy i publi-

cyści próbowaliby »na dawnych krzywdach zbijać polityczny kapitał«. 

W dalszej części artykułu omówiono możliwości terapeutycznego lecze-

nia »neurozy w sąsiedztwie polsko-niemieckim«, zauważając: »Ta wspólna 

neuroza potrzebuje terapii przez wyważone prezentacje polsko-niemiec-

kiej historii ostatnich dwustu lat. Taką próbę podjęło właśnie w Berlinie 

Niemieckie Muzeum Historyczne wielką wystawą ‘Polacy i Niemcy’«. Arty-

kuł kończy się stwierdzeniem: »Ten nasz wspólny ‘widoczny znak’ dziejów 

sąsiedztwa to lepsza terapia niż rojenia o kolejnych wojnach i potyczkach 

z Niemcami« (pol 2009.5.30).

W innym artykule w tym samym tygodniku zauważa się w podobnym 

tonie: »Istnieje jednak złoty środek między zanikiem pamięci a rozdra-

pywaniem ran: nakaz pojednania z sąsiadem, który już nie jest wrogiem 

dziedzicznym, lecz godnym zaufania partnerem, który także boryka się 

z wojenną traumą. Dla tak neurotycznych sąsiadów jak Niemcy i Polacy 

jedyną dobrą terapią jest empatia, czyli prosta chrześcijańska zasada: 

miłuj drugiego jak siebie samego« (pol 2009.12.19).

Przykłady te pokazują, że ramowaniu Niemiec, Polski i stosunków pol-

sko-niemieckich zawsze towarzyszy utrata legitymizacji przez odpowie-

dzialnych aktorów politycznych, ponieważ ich cele i interesy są patolo-

gizowane. Jednocześnie tej delegitymizującej diagnozie zwykle zawsze 

towarzyszy od razu szansa na wyleczenie dzięki procedurom terapeu-

tycznym, co ma nastąpić przede wszystkim dzięki wymianie i dialogowi. 

Innymi słowy, nawet jeśli ramowanie za pomocą metafory choroby jest 

strategicznie stosowane w celu delegitymizacji przeciwnika politycznego, 

to metafora choroby zawsze od razu zawiera w sobie szansę na wyzdro-

wienie i ponowną legitymizację jako aktora politycznego.



STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE: SĄSIEDZTWO W TOPOSACH

Przedmiotem niniejszej analizy są toposy, które dotyczą relacji polsko-

-niemieckich. Badamy, jaką rolę czy funkcję przypisuje się tym stosunkom 

w obszarze historii i współpracy europejskiej, ale także w części dialogu 

polsko-niemieckiego, tworzonej przez media z obu krajów. Nie analizuje-

my zaś tego, w jakich relacjach argumentacyjnych pojawiają się Niemcy 

w polskiej prasie czy Polska w niemieckiej prasie.

W zbiorze stosowanych w polskich i niemieckich mediach toposów 

z zakresu relacji polsko-niemieckich można wyróżnić dwie główne ich gru-

py: toposy, w których jest wyartykułowane przesłanie na rzecz budowania 

dobrych relacji polsko-niemieckich, i toposy, w których jest negowana 

sensowność lub podaje się w wątpliwość słuszność budowania relacji 

polsko-niemieckich. Pojęcie »relacje polsko-niemieckie« rozumieć należy 

neutralnie – jako chęć kształtowania pokojowych i partnerskich stosun-

ków bilateralnych, w których obie strony widzą polityczny czy gospodar-

czy interes oraz wspólnie ustaliły reguły współpracy. Innym podejściem, 

zastosowanym poniżej – nawiązującym do całej struktury tematycznej 

projektu – jest podział zdefiniowanych toposów na dotyczące historii 

i odnoszące się do współczesności, w tym wypadku kwestii bilateralnych. 

W obu wypadkach i w przekazach prasy z obu krajów wyraźnie widać, 

że toposy podkreślają siłę wzajemnej sieci polsko-niemieckich powiązań. 

Toposy różnią się jednak we wskazywaniu, w jakim stopniu jest to dla obu 

krajów oraz Europy i przyszłości korzystne, a w jakim stopniu stanowi ob-

ciążenie. Nie różnicuje zaś data publikacji danego tekstu – poszczególne 

toposy można znaleźć zarówno w artykułach sprzed dwudziestu lat czy 

z okresu przystępowania Polski do Unii Europejskiej, jak i w najnowszych 

wydaniach badanych gazet i czasopism.

W prezentowaniu wniosków z tej części analiz zastosowaliśmy nieco 

inne podejście niż w przedstawianiu wyników badań nad ramami. Toposy, 

jak wspomnieliśmy w metodologii, odnoszą się bowiem do tematu relacji 

polsko-niemieckich, nie zaś do wizerunku kraju sąsiada. Dlatego od razu 

wyodrębnialiśmy i opisywaliśmy toposy, które obecne są po obu stronach 

granicy. Jeśli jakiś topos można było odnaleźć jedynie w prasie jednego 

kraju, zaznaczyliśmy to jednocześnie jako istotny wniosek naszych ba-
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dań. Po krótkim opisie znaczenia toposu podawaliśmy także, zazwyczaj 

obszerniejsze niż we wcześniejszych częściach, cytaty. Toposy można bo-

wiem właściwie odczytać, jedynie znając nieco szerszy kontekst – inaczej 

niż na przykład w wypadku metafor.

T o p o s y  o d n o s z ą c e  s i ę  d o  p r z e s z ł o ś c i

Kwestie związane z historią/przeszłością odgrywają w relacjach polsko-

-niemieckich istotną rolę w wymiarze zarówno międzynarodowym czy bi-

lateralnym, jak i wewnątrzpolitycznym, szczególnie dla Polski. Odnosząc 

się do tego tematu, często używa się określenia »trudnej przeszłości«. 

Dotyczy to przede wszystkim drugiej wojny światowej oraz jej roli w pa-

mięci zbiorowej w obu krajach. Stosunek ten można określić jako skrajnie 

inny – i wynika to z odmiennych doświadczeń obu społeczeństw (Niemcy 

jako sprawca drugiej wojny światowej, Polska jako ofiara drugiej wojny 

światowej), a w konsekwencji także innych procesów rozrachunkowych, 

memoratywnych, upamiętniających i tożsamościotwórczych. Jak pisał 

profesor Zdzisław Krasnodębski, Niemcy zachodnie upamiętniają drugą 

wojnę światową, by móc przezwyciężyć przeszłość, Polacy upamiętniają 

przeszłość, by móc przezwyciężyć teraźniejszość117. W materiałach na te-

mat historii po obu stronach granicy najczęściej wyraźnie widoczne jest 

to zróżnicowane podejście.

W badanym korpusie ujawniają się następujące toposy odwołujące się 

do przeszłości w relacjach polsko-niemieckich:

	X Topos trudnej przeszłości jako czynnik hamujący/utrudniający dia-

log polsko-niemiecki.

	X Topos wspólnego poznawania przeszłości jako warunek lepszego 

poznania się.

	X Topos wspólnego poznawania przeszłości jako test dojrzałości/eu-

ropejskości.

Polsko-niemiecka przeszłość i jej wzajemne poznawanie konceptu-

alizowana jest z jednej strony jako czynnik hamujący szczery, partner-

ski, pogłębiony, otwarty dialog polsko-niemiecki, z drugiej strony – jako 

wyzwanie, któremu należy podołać. To wspólne poznawanie przeszłości 

staje się warunkiem dojrzałości, europejskości i dalszego rozwoju/pogłę-

biania integracji europejskiej.

117	 Por.	Krasnodębski	1998:	152.
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T o p o s  t r u d n e j  p r z e s z ł o ś c i  j a k o  p r z e s z k o d a  w  d i a l o g u  p o l s k o - n i e m i e c k i m

Według tego toposu przeszłość jest obciążeniem dla teraźniejszości sto-

sunków polsko-niemieckich i wspólnego myślenia o Europie. Jest ona 

także przedmiotem sporów oraz wyzwaniem w dialogu polsko-niemiec-

kim. Topos ten zakłada, że Polacy i Niemcy mają »neurotyczny« stosu-

nek do swojej historii, wręcz są jej niewolnikami. Elity polityczne w obu 

krajach, według tego ujęcia, nie potrafiły z tej polsko-niemieckiej trudnej 

przeszłości uczynić podstawy europejskiej debaty o przyszłości. Struktura 

argumentacyjna tego toposu brzmi więc następująco: »Polacy i Niemcy 

odwracają się od siebie, jeśli spór dotyczy kwestii przeszłości«.

Topos ten widoczny jest w mediach po obu stronach granicy, zwłaszcza 

w trakcie debaty wokół kwestii wypędzeń118 lub w tekstach, które do niej 

nawiązują. »Jest też jednak perspektywa krótka, a z niej wyłania się obraz 

o wiele bardziej smutny, skoro po latach przerwano postępujący dialog, 

odwracając się od sąsiadów. O tyle to dziwniejsze, że podstawowy spór pol-

sko-niemiecki dotyczy przeszłości« (pol 2006.6.10), »Kiedy do drzwi Polaków 

i Niemców zapukała przeszłość, elity nie potrafiły zachować zimnej krwi 

i nie zainicjowały poważnej europejskiej dyskusji na temat pamięci histo-

rycznej« (pol 2006.6.10), »Czy jest możliwy polsko-niemiecki dialog o przy-

szłości Europy bez załatwienia wcześniej problemów historycznych? Czy 

Erika Steinbach stanowi jedyną przeszkodę w tym dialogu?« (rz 2006.10.31), 

»Z jednej strony mamy zatem niedobry sojusz polskich i niemieckich nie-

przejednanych, którzy nie chcą wyjść z okopów swych pozycji prawnych 

czy moralnych, powtarzając litanię pretensji wobec sąsiada. Ten absurdal-

ny pląs ‘wiecznie wczorajszych’ trwa. Jako lustrzane odbicie Powiernictwa 

Pruskiego działa u nas Powiernictwo Polskie. Choć werdykt Strasburga 

ostatecznie przekreślił problem odszkodowań« (pol 2009.3.14), »I Niemcy, 

i Polacy mają neurotyczny stosunek do historii. Młodzi Niemcy potykają 

się o przeszłość dziadków i zarazem chcieliby się uwolnić od jej piętna, po-

wtarzając, że przecież Niemcy także odcierpieli swoje. Z kolei w Polsce uro-

dzeni po wojnie narodowi politycy i publicyści próbują na dawnych krzyw-

dach zbijać polityczny kapitał« (pol 2009.5.30), »Polska i Niemcy muszą się 

z historią ciągle mierzyć i nie zawsze są to próby zwycięskie. Czy jesteśmy 

w stanie stworzyć wspólną i spójną wizję naszej przeszłości?« (gw 2019.2.8), 

»W Polsce istnieją duże urazy historyczne związane z działaniami Niemiec 

118	 Więcej	na	temat	ramowania	tematu	wypędzeń	w	rozdziale	Wypędzenie w komunikacji polsko-
-niemieckiej.
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i Rosji, i jest to zupełnie zrozumiałe. Wspólne polsko-niemieckie przedsię-

wzięcia i oświadczenia budują więc potrzebne zaufanie« (gw 2009.8.26), 

»W stosunkach polsko-niemieckich, oprócz znanych już dwustronnych spo-

rów i drażliwych kwestii związanych z historią wypędzeń czy roszczeniami 

restytucyjnymi, próbą wytrzymałości mogą stać się wkrótce międzynaro-

dowe różnice zdań« (faz 2006.3.8), »Fakt, że taki sposób przedstawiania hi-

storii także u naszych sąsiadów wywołuje bezwarunkowy odruch Pawłowa, 

jest tyleż godne ubolewania, co prawdopodobne. Niedobrze byłoby, gdyby 

w najbliższej przyszłości wiecznie zapóźnieni, którzy oczywiście istnieją 

w naszych krajach, zaczęli się nawzajem prowokować i niweczyć żmudną 

pracę nad zaufaniem, trwającą od lat. Stara zasada wyrządziła już wystar-

czająco dużo szkód i należałoby ją pogrzebać na rzecz otwartej, plurali-

stycznej Europy ze społeczeństwami coraz bardziej zróżnicowanymi kultu-

rowo« (zeit 2006.9.7), »Konfliktu o Erikę Steinbach w Niemczech nie należy 

traktować jedynie jako konsekwencji polskiej nadwrażliwości. Oczywiście, 

że ona istnieje, ale lepiej spróbować ją rozładować. Z drugiej strony Polacy 

nie dostrzegają istoty problemu, popadając we własną nerwicę historyczną 

i ignorując nerwicę sąsiada« (zeit 2009.2.19), »Niemcy i Polacy byli o krok 

od tego, by stać się partnerami w NATO i Unii Europejskiej, ale nadal ścierały 

się w nich jednostronne poglądy na historię. Członkowie Bundestagu pomi-

jali fakt, że zawodowi przesiedleńcy przez dziesiątki lat odmawiali uznania 

polskiej granicy. Z kolei posłowie do sejmu ignorowali fakt, że od 1956 roku 

wielu Niemców, którzy w 1945 roku utracili ojczyznę na Wschodzie, nie tylko 

dążyło do dialogu z Polską, ale świadomi niemieckiej winy, zabiegało o sza-

cunek dla niezrozumianego sąsiada« (zeit 2009.2.19).

W pojawiającym się w polskich i niemieckich mediach toposie uwi-

dacznia się kwestia związana z istnieniem odmiennych kultur pamięci, 

odmiennych sposobów przepracowywania przeszłości oraz pewnego ro-

dzaju kulturowej czy politycznej nieumiejętności poradzenia sobie z tym 

wyzwaniem. Topos ten ma charakter wartościujący stan rzeczy, definiu-

jący przyczyny nieporozumień, swoistego antydialogu.

T o p o s  w s p ó l n e g o  p o z n a w a n i a  p r z e s z ł o ś c i  j a k o  w a r u n e k  l e p s z e g o 

p o z n a n i a  s i e b i e  s a m e g o

Wspólna skomplikowana i tragiczna przeszłość nie musi być jedynie prze-

szkodą w uzyskaniu porozumienia. Kolejny topos zakłada, że sąsiedztwo 

Polski i Niemiec jest tak ze sobą splecione, że znajomość historii sąsiada 
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warunkuje znajomość własnej historii. Jednocześnie jednak Polacy i Niem-

cy nie zawsze chcą to dostrzec. Bywa, że ta historia ma nie tylko mocne 

powiązania, ale jest także bardzo zideologizowana, co wymaga od obu 

stron podejmowania wyważonej debaty. Struktura argumentacyjna za-

kłada w tym wypadku: »Jeśli Polska i Niemcy nie będą prowadziły debat 

o wspólnej przeszłości, nie będą mogły same siebie lepiej poznać«.

I w tym wypadku topos podobnie funkcjonuje w Polsce i w Niem-

czech: »Bez rozmowy z  sąsiadami, popatrzenia na siebie ich oczyma 

i bez znajomości ich punktów widzenia nie można uzyskać rzetelnej od-

powiedzi na pytania o nas samych. Warto zatem, by zarówno w Polsce, 

jak i w Niemczech – zwłaszcza wobec historycznej pokusy ‘zajmowania 

się sobą’ – pamiętano o tym, w najlepiej pojętym własnym interesie« 

(rz 2000.2.17), »Nie ma chyba w Europie dwóch innych narodów od stuleci 

tak bardzo ze sobą związanych i zarazem w swych narodowych ideolo-

giach tak głęboko tłumiących tę wielowiekową symbiozę. Niemcy i Polacy 

od XIII wieku byli dla siebie wewnętrznymi sąsiadami – w średniowieczu 

w Polsce, gdzie dużą część mieszkańców miast stanowili Niemcy i Żydzi, 

w wieku XIX i XX w Niemczech, gdzie w wyniku rozbiorów Polski i polskiej 

emigracji żyły miliony, a obecnie żyją setki tysięcy Polaków« (rz 2000.2.17), 

»Przeszłość zarówno dzieli, jak i łączy Niemców i Polaków. W końcu histo-

ria niemiecka – nie tylko pruska – w dużej mierze wpływała na historię Pol-

ski. Jednak polska historia jest w Niemczech mało znana« (pol 2006.6.17), 

»Zarówno w Niemczech, jak i w Polsce toczą się debaty na temat nowe-

go patriotyzmu oraz rozliczenia z własną przeszłością. Jak głęboko one 

sięgają, dowodzi wyznanie Güntera Grassa. Bez polsko-niemieckiego 

dialogu i wzajemnego przenikania tych debat naszemu sąsiedztwu gro-

zi prowincjonalny egocentryzm i zanik tej empatii dla losów sąsiednich 

narodów« (pol 2006.8.19), »Ta wspólna neuroza potrzebuje terapii przez 

wyważone prezentacje polsko-niemieckiej historii ostatnich dwustu lat« 

(pol 2009.5.30), »Niemcy i Polacy potrzebują wspólnej terapii historycznej 

i poddają się jej na przekór wszystkiemu, czasem nawet całkiem skutecz-

nie. Świadczą o tym dwie berlińskie wystawy. Jedna z nich, ‘My, Berliń-

czycy’, pokazuje – pod skrzydłami Polskiego Centrum Badań Historycz-

nych – dwustuletnią obecność Polaków w Berlinie. Nie tylko Radziwiłłów, 

w których pałacu urzędował Bismarck, czy polskiej dywizji, która u boku 

Armii Czerwonej w maju 1945 roku zdobyła Berlin, lecz również berlińskich 

tłumaczy, pisarzy i artystów, którzy odkryli dla siebie Polskę i stali się bu-

downiczymi mostów dialogu« (zeit 2009.5.9), »Pod tym względem stosunki 
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polsko-niemieckie znajdują się w historycznie rozstrzygającym punkcie. 

Po przełomie, który nastąpił trzydzieści lat temu, Niemcy w Warszawie 

mieli tak kosmopolitycznych i wielkodusznych partnerów do pojednania 

jak były minister spraw zagranicznych i ocalały z Auschwitz Władysław 

Bartoszewski. To, że obecnie jest inaczej, oznacza także, w pewnym sensie, 

szansę. Pojednanie polsko-niemieckie musi i może się sprawdzić w naj-

trudniejszych warunkach« (sz 2019.8.31).

Ujawniający się w zaprezentowanych przykładach topos często 

ma charakter postulatywny. Odnosząc się do wcześniejszego toposu, 

mówiącego o przeszłości jako czynniku osłabiającym jakość dialogu 

polsko-niemieckiego, wskazuje on możliwość, a nawet konieczność, pro-

wadzenia wspólnego dialogu o przeszłości. Skoro sąsiedztwo polsko-nie-

mieckie jest tak silnie ze sobą związane, to poznanie jego historii staje się 

warunkiem poznania siebie nawzajem, ale także siebie samego.

T o p o s  w s p ó l n e g o  p o z n a w a n i a  p r z e s z ł o ś c i  j a k o  t e s t  p r a g m a t y k i 

( d o j r z a ł o ś c i ,  e u r o p e j s k o ś c i )

Wspomniane poznanie wspólnej przeszłości jest także testem na doj-

rzałość czy wręcz europejskość obu aktorów. Wspólne przepracowanie 

historii niesie potencjał uwalniający energię na debaty przyszłościowe, 

aby jednak było skuteczne, powinno odbywać się w duchu wzniesienia 

się ponad egoizmy narodowe. Wówczas przyniesie ono korzyści Polsce 

i Niemcom. Struktura argumentacyjna brzmi w tym wypadku: »Jeśli Po-

lacy i Niemcy dogadają się w kwestii przeszłości, to potwierdzają swoją 

dojrzałość (europejskość)«.

»Osobiście marzy mi się, aby Polacy i Niemcy, po dwóch wiekach zmagań, 

przestali spoglądać wyłącznie wstecz i zaproponowali Europie koncepcję 

wykraczającą ponad narodowe egoizmy« (pol 2006.6.10), »Ani dla Polski, 

ani dla Niemiec nie jest przydatna konfrontacyjna polityka historyczna, 

nowa wojna na muzea czy konstruowanie patriotyzmu pancernego. Nato-

miast przydałaby się dalekowzroczna polska strategia wobec środowisk 

wypędzonych. Zamiast się boczyć i wyliczać na palcach kolejne ‘niepoko-

jące zjawiska’, Warszawa mogłaby wyraźnie powiedzieć, czego od strony 

niemieckiej oczekuje« (pol 2006.9.16), »Zacieśnianie więzów wymaga czasu, 

ale jestem przekonany, że także Polacy dostrzegają dotychczasowe, prze-

łomowe dokonania. Myślę, że niebawem przestaniemy patrzeć na nasze 

dzisiejsze troski przez pryzmat historii. Uczestniczyłem w wielu spotka-
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niach z niemiecką i polską młodzieżą. Dla niej bolesna przeszłość ma inny 

wymiar i nie ciąży na jej dzisiejszych kontaktach. Jeśli więc ktoś postawiłby 

mi pytanie, czy wyobrażam sobie, że któregoś dnia Polska i Niemcy staną 

się prawdziwymi partnerami w polityce, a nasze narody prawdziwymi przy-

jaciółmi, odpowiedziałbym: tak, uważam, że to możliwe, a nawet koniecz-

ne« (w 2006.6.25), »Trzydzieści lat po wielkim przełomie w Europie stosunki 

polsko-niemieckie determinuje wielki paradoks. Są one zarówno kiepskie, 

jak i doskonałe. Wielka bliskość i silna nieufność idą ze sobą w parze. Kiedy 

w najbliższą niedzielę prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier weźmie 

udział w uroczystościach upamiętniających osiemdziesiątą rocznicę na-

paści Niemiec na Polskę i rozpoczęcia drugiej wojny światowej, będzie od-

czuwał zarówno pragnienie ścisłego partnerstwa, jak i gorycz, że ogromne 

cierpienia Polaków w czasie niemieckiej okupacji nie znajdują odpowied-

niego miejsca w zbiorowej pamięci Niemców« (sz 2019.8.31).

Również ten topos należy interpretować w kontekście wcześniej 

przedstawionych metafor, odnoszących się zarówno do historii, jak 

i do obrazu ucznia i nauczyciela.

T o p o s y  z  z a k r e s u  b i l a t e r a l n o ś c i

Kolejne toposy dotyczą tego, w jaki sposób w polskich i niemieckich de-

batach medialnych na temat relacji polsko-niemieckich stosunki te się 

jednocześnie współtworzy. Każdy sposób oceny tych relacji nie pozostaje 

bez wpływu na ich postrzeganie i przypisywanie im określonej funkcji. 

Toposy z zakresu bilateralności ujawniają więc sposób konceptualiza-

cji tego, czym są lub mają być relacje polsko-niemieckie. Mówiąc w tym 

kontekście o relacjach polsko-niemieckich, mamy na myśli zarówno pol-

sko-niemieckie sąsiedztwo, jak i polsko-niemiecki dialog czy różne formy 

polsko-niemieckiej współpracy. Chodzi tutaj zatem o pokazanie struktur 

argumentacyjnych legitymizujących potencjał politycznych i kulturowy 

relacji polsko-niemieckich dla obu krajów.

W tej grupie zidentyfikowano następujące toposy:

	X Topos relacji polsko-niemieckich jako warunek rozwoju i integracji 

Unii Europejskiej.

	X Topos współpracy polsko-niemieckiej jako potwierdzenie przynależ-

ności obu krajów do jednej wspólnoty kulturowej czy politycznej.

	X Topos relacji polsko-niemieckich jako warunek silnej międzynaro-

dowej pozycji Polski.



Toposy z zakresu 
bilateralności

Toposy z zakresu 
bilateralności ujawniają 
sposób konceptualizacji 
tego, czym są lub mają 
być relacje polsko-
niemieckie w rozumieniu 
zarówno polsko-
niemieckiego 
sąsiedztwa, jak 
i polsko-niemieckiego 
dialogu czy różnych 
innych form polsko-
niemieckiej współpracy.

Topos relacji polsko-niemieckich jako 
warunek rozwoju/integracji UE

Topos współpracy polsko-niemieckiej 
jako potwierdzenie przynależności obu 
krajów do jednej wspólnoty kulturowej/

politycznej
     

Topos relacji polsko-niemieckich jako 
warunek silnej międzynarodowej pozycji 

Polski

Topos konieczności poznania się jako 
warunek dialogu polsko-niemieckiego

Topos niegotowości do dialogu/
asymetrii jako przyczyny konfliktu 

polsko-niemieckiego     

Topos stosunków polsko-niemieckich 
jako kruchy/wymagający zadbania 

zasób

Topos realizacji interesów w dialogu 
polsko-niemieckim
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	X Topos konieczności poznania się jako warunek dialogu polsko-nie-

mieckiego.

	X Topos niegotowości do dialogu/asymetrii jako przyczyny konfliktu 

polsko-niemieckiego.

	X Topos stosunków polsko-niemieckich jako kruchy (wymagający 

dbałości) zasób.

	X Topos realizacji interesów w dialogu polsko-niemieckim.

T o p o s  r e l a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i c h  j a k o  w a r u n e k  r o z w o j u  i  i n t e g r a c j i  U n i i 

E u r o p e j s k i e j

Dialog polsko-niemiecki jest konceptualizowany w tym toposie jako instru-

ment jednocześnie polskiej i niemieckiej polityki zagranicznej i europej-

skiej. Bezpośrednim beneficjentem wysokiej jakości tego dialogu jest Unia 

Europejska – w zakresie wewnętrznej integracji, a więc także inne państwa 

członkowskie. Struktura argumentacyjna zakłada: »Jeśli Polska i Niemcy 

ze sobą współpracują, integrują i rozwijają Unię Europejską (Europę)«.

»Od polepszania polsko-niemieckiego sąsiedztwa zależy w dużej mierze 

przyszłość Europy« (rz 2000.2.17), »Wspólnym celem Polaków i Niemców 

jest program scalania podzielonej Europy. Na żadnej innej granicy idea 

integracji europejskiej nie mogłaby uzyskać tak spektakularnego potwier-

dzenia, ale też tutaj może ponieść fiasko. Proces integracji europejskiej sta-

bilizuje się poprzez przełom, jaki dokonał się w stosunkach polsko-niemiec-

kich – i odwrotnie: bez tego przełomu nie do pomyślenia jest ostateczne 

zjednoczenie obu części kontynentu« (rz 2000.2.17), »Rozwój polsko-nie-

mieckiego sąsiedztwa jest jednym z głównych kluczy do rozkwitu Europy 

Środkowo-Wschodniej i budowy stabilnej Unii Europejskiej« (rz 2000.2.17), 

»W tym wspólnym tekście po raz pierwszy od dłuższego czasu więcej jest 

mowy o przyszłości niż o przeszłości. I jest pewien zarys zmiany paradygma-

tu, którą premier i kanclerz akurat w Gnieźnie mogliby pogłębić i rozszerzyć. 

Obaj ministrowie szkicują taki obraz Europy Środkowej, w którym Polska 

i Niemcy odgrywałyby rolę koła zamachowego cywilizacyjnego rozwoju 

w naszym regionie, w którym oba kraje tak dalece skoordynowałyby swą 

politykę oświatową i tak ustawiły współpracę technologiczną, by strona 

polska z czasem mogła uczestniczyć w ambitnych europejskich projektach 

technologicznych« (pol 2000.3.11), »Co z tego, że mamy piękne okolice, jeśli 

wkrótce może tu nie być żywej duszy? Polacy to dla nas ostatnia nadzieja. 

Oni mają więcej grosza, niż się wydaje – twierdzi Wolfgang Horn. Handluje 
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nieruchomościami w Penkunie« (w 2006.12.15), »Niemiecki rząd akcentu-

je chęć nadania stosunkom z Polską takiej samej lub zbliżonej rangi, jaką 

ma partnerstwo z Francją. Czyni to z powodów pragmatycznych, zwią-

zanych z przewodnictwem w UE. Bez Polski oraz innych nowych państw 

Unii nie da się wiele zrobić w sprawach konstytucji europejskiej. W poli-

tyce Berlina oferta ta ma być formą rekompensaty za gazociąg północny 

i twardą postawę w sporze o pamięć o przymusowych przesiedleniach 

i wypędzeniach« (rz 2006.10.30), »‘Powinniście zostać włączeni do dyskusji 

nad projektem Nord Stream 2’ – mówi premier Brandenburgii i pełnomoc-

nik rządu ds. relacji z Polską Dietmar Woidke. […] ‘Uważam, że już dawno 

temu należało włączyć Polskę do dyskusji nad tym projektem. Nie możemy 

mówić o europejskiej polityce energetycznej, wykluczając niektórych na-

szych europejskich partnerów z procesu podejmowania decyzji. Koniecz-

na jest znacznie ściślejsza współpraca. Nie jest do przyjęcia, że Polska 

pozostała na uboczu. […] Mogę jedynie inicjatorom tego projektu zalecić 

podjęcie rozmów z Polską’« (rz 2016.6.17), »Bez eliminacji bilateralnych nie-

dociągnięć niemiecko-polski dopalacz Europy pozostanie w stercie ciągle 

powtarzanych życzeń« (w 2009.11.1), »Niemcy i Polska leżą w centrum Eu-

ropy. Dlatego ponoszą szczególną odpowiedzialność za jej rozwój. Mamy 

nadzieję, że spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Angelą Merkel nada temu 

rozwojowi istotny impuls« (w 2006.12.15), »Niemcy to największe państwo 

starej Europy, Polska to największy kraj nowej Europy, coraz mocniej roz-

pychający się na unijnej scenie. Polsko-niemiecki duet powinien się stać 

jednym z kół zamachowych całej Unii« (gw 2009.10.25), »W dobie globalizacji 

nasze kraje nie mogą istnieć jako odizolowane państwa narodowe. Europa 

może tylko wówczas wykorzystać swoje wartości i ideały, bogactwo idei, 

siłę gospodarczą i znaczenie w polityce zagranicznej, gdy będzie działać 

jako jedność. Tylko wtedy, gdy wspólnie stawimy czoła wyzwaniom, bę-

dziemy w stanie trwale ograniczyć bezrobocie w Europie, które wciąż jest 

o wiele za wysokie« (faz 2000.12.7), »U początków Trójkąta Weimarskiego 

leżało założenie, że określenie wspólnych interesów Francji, Niemiec i Pol-

ski w rozwoju Europy jest tyleż konieczne, co możliwe. Równocześnie miała 

być rozwijana kultura dialogu, która uznawała różne punkty wyjścia i re-

spektowała nie zawsze zbieżne cele polityki europejskiej, nie umniejszając 

przy tym szansy na wzmocnienie stosunków francusko-niemiecko-polskich 

jako przyszłej siły napędowej integracji europejskiej« (faz 2000.8.29), »Berlin 

i Warszawa tworzą oś rozszerzenia na Wschód. Na żadne relacje bilateralne 

w Europie rozszerzenie Unii Europejskiej nie będzie miało tak silnego wpły-
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wu jak na stosunki polsko-niemieckie. Historyk Fritz Stern jeszcze bardziej 

zwiększył oczekiwania wobec obu państw, gdy w zeszłym roku otrzymał 

Nagrodę Pokojową Księgarzy Niemieckich. Stern stwierdził, że pojednanie 

polsko-niemieckie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zjednoczenia 

Europy w XXI wieku« (zeit 2000.4.13), »Jeśli zadamy sobie pytanie, od cze-

go zacząć, chcąc chronić europejski model działania liberalnego porządku 

podstawowego, który przezwyciężył stary sposób myślenia w kategoriach 

jednostronnych zależności, imperialnych stref wpływów oraz silnych 

i słabych państw w Europie, gdzie rozpocząć działania, aby chronić ten hi-

storycznie wyjątkowo udany model w obliczu ataków z zewnątrz ataków 

w Ukrainie, groźby brexitu i innych zagrożeń – to polsko-niemieckie poro-

zumienie jest w istocie decydującym testem, przez który musi przejść ten 

model. Współpraca polsko-niemiecka jest ważna dla ochrony europejskie-

go modelu działania liberalnego porządku podstawowego« (faz 2016.1.4), 

»W ostatecznym traktacie granicznym z 1990 roku można dostrzec nie tyle 

zakończenie długiego przeciągania liny przez Polskę i Niemcy, ile raczej 

zakończenie katastrofalnego dla obu narodów i Europy sporu o kontury 

państwa polskiego. [...] Z kolei traktat o przyjaźni z 1991 roku wyznaczał 

już zupełnie nową epokę w europejskiej koegzystencji Niemców i Polaków 

– ich dalekowzroczną ‘wspólnotę interesów’ i niemieckie poparcie dla dą-

żeń Polski prowadzących do struktur euroatlantyckich« (faz 2016.11.21), 

»Nie ulega wątpliwości, że stabilne i przyjazne stosunki polsko-niemieckie 

są nieodzowne dla budowania silnej, solidarnej Europy« (faz 2016.4.4).

Analizowany topos obecny jest zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej 

prasie w różnych badanych okresach. W latach przed przystąpieniem Pol-

ski do Unii Europejskiej stawał się on w prasie obu krajów argumentem 

na rzecz poszerzenia Wspólnoty, a w późniejszym okresie urastał do pew-

nego rodzaju imperatywu politycznego tej części elit politycznych, które 

były zainteresowane dialogiem i tym samym ten dialog legitymizowały.

T o p o s  w s p ó ł p r a c y  p o l s k o - n i e m i e c k i e j  j a k o  p o t w i e r d z e n i e  p r z y n a l e ż n o ś c i 

o b u  k r a j ó w  d o  j e d n e j  w s p ó l n o t y  k u l t u r o w e j  ( p o l i t y c z n e j ,  d z i e j o w e j )

Kolejny topos nawiązuje częściowo do toposu z obszaru historii, wskazuje 

bowiem na pewnego rodzaju konieczność współpracy, która wynika z pol-

sko-niemieckiego sąsiedztwa i powiązań historycznych. Polsko-niemiecka 

współpraca jest zatem także, według istniejących toposów, potwierdze-

niem, że oba kraje przynależą do jednej wspólnoty kulturowej i politycz-
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nej. Sąsiedztwo polsko-niemieckie konceptualizowane jest w tym wypadku 

jako wspólne polsko-niemieckie przenikanie się oraz jako uwarunkowana 

kulturowo i politycznie sieć wzajemnych powiązań. Struktura argumenta-

cyjna brzmi w tym wypadku następująco: »Ponieważ Polska i Niemcy są hi-

storycznie ze sobą powiązane, powinny ze sobą współpracować«.

»Z kolei fakt, że mur berliński upadł w momencie przełomowej wizyty 

kanclerza Helmuta Kohla w Polsce, po raz kolejny pokazał, iż losy Niemców 

i Polaków w decydujących momentach dziejów Europy rozgrywają się 

w naczyniach połączonych polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Dobrze 

to rozpoznali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec, Krzysztof 

Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher, mówiąc w roku 1990 o ‘polsko-nie-

mieckiej wspólnocie interesów’« (rz 2000.2.17), »Z ‘rządowego’ Gniezna 

powinny wyjść mocne i wyraźne sygnały do naszych obu społeczeństw 

i do Europy, że oto akurat te dwa narody są rzeczywiście w jednoczącej się 

Europie związane ze sobą przyjazną współpracą, jak to zapisano dziewięć 

lat temu w wielkim traktacie polsko-niemieckim. Gniezno jest okazją nie 

tylko do wygłoszenia paru wzniosłych słów, uściśnięcia paru rąk i wy-

szczerzenia zębów do wspólnej fotki. Pierwsza stolica Polski to opra-

wa do czegoś więcej niż zwykłego remanentu spraw« (pol 2000.3.11), 

»Wspólne obchody 70. rocznicy napaści Hitlera (i Stalina) na Polskę oraz 

20. rocznicy upadku komunizmu są okazją, żeby pokazać przejście Polski 

i Niemiec od katastrofalnej sprzeczności interesów w pierwszej połowie 

XX w. do dzisiejszej wspólnoty w ramach zjednoczonego Zachodu. Polacy 

i Niemcy mogą dzisiejszej Europie przedstawić naprawdę optymistyczną 

opowieść« (pol 2009.3.14), »Po raz pierwszy w swojej historii oba nasze 

państwa są sojusznikami w stałym sojuszu wojskowym. Po raz pierwszy 

od stu lat Niemcy i Polska ponownie mają zbieżne interesy i ponoszą 

wspólną odpowiedzialność za budowę zjednoczonej Europy. Naród polski 

jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze europejskiej. Żadne obce 

rządy, żadna dyktatura nie zdołała wyrwać Polski z serca Europy i stłumić 

jej ukierunkowania na Europę. Dlatego w tym miejscu uroczyście powta-

rzam: Polska należy do Europy, Polska należy do Europy. I Polska należy 

do Unii Europejskiej« (faz 2000.12.7), »Zburzenie muru berlińskiego akurat 

w dniu wizyty kanclerza Helmuta Kohla u pierwszego niekomunistyczne-

go premiera Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie wydawało się sym-

boliczne dla powiązania polsko-niemieckiego. Radość z upadku żelaznej 

kurtyny mieszała się w Polsce z obawą, że ‘kwestia niemiecka’ może teraz 

przesłonić całą dotychczasową pracę ‘Solidarności’« (faz 2016.11.21).
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Z przykładów tego toposu przebija myśl, że wspólnota doświadczeń, 

wspólnota losu, nawet jeśli druga wojna światowa podzieliła oba kraje, 

stanowi zobowiązanie dla obu narodów, aby przyjaźnie kształtować wza-

jemne relacje.

T o p o s  r e l a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i c h  j a k o  w a r u n e k  s i l n e j  m i ę d z y n a r o d o w e j 

p o z y c j i  P o l s k i / N i e m i e c

W opiniach polskiej prasy Niemcy to kraj bardzo istotny w polityce mię-

dzynarodowej, który odgrywa pierwszoplanową rolę w Unii Europejskiej. 

Taka konceptualizacja Niemiec powoduje, że współpraca z nimi oznacza 

dla Polski korzyści. Topos ten wskazuje więc zasadność realizowania włas-

nych interesów z pomocą Niemiec. Dialog polsko-niemiecki konceptuali-

zowany jest w tym wypadku jako instrument polityki międzynarodowej 

i zagranicznej Polski. Struktura argumentacyjna zakłada w nim: »Jeśli 

Polska (nie) inwestuje w relacje polsko-niemieckie, (nie) umacnia swoją 

pozycję międzynarodową«.

»Ale to nie Polacy znajdują się w stanie emocjonalnej wojny z Niem-

cami, to rządząca dziś część klasy politycznej kurczowo trzyma się 

anachronicznych wzorów konfrontacji, izolując siebie od świata 

zewnętrznego. I – niestety – również Polskę, której akcje zarówno wśród 

sojuszników w Europie, jak i w USA szybko tracą na wartości. Czy się 

chce, czy się nie chce, dobre stosunki polsko-niemieckie są fundamen-

tem międzynarodowej pozycji Polski« (pol 2006.8.19), »Na początku lat 

90. Warszawa uznała, że bez dobrych stosunków z  Berlinem powrót 

do Europy nie będzie możliwy. Stało się to jednym z filarów polityki III RP. 

Rządy PO-PSL można krytykować za wiele rzeczy, ale w ciągu ich ośmiu 

lat Polska przestała być w UE peryferyjnym krajem. Podział na Wschód 

i Zachód w Europie się zacierał, zastępował go podział na biedne Południe 

i bogatą, pracowitą Północ, której byliśmy częścią. Awans był wynikiem 

partnerstwa z Niemcami. Nie było one idealne, ale się Polsce opłacało« 

(gw 2016.6.17), »Przede wszystkim Niemcy i Polska powinny razem naszki-

cować zarysy wspólnej polityki unijnej – energetycznej i wschodniej. Klu-

czem do niej jest jednak rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego. Ponieważ 

Polska nie jest jakimś specjalnym mocarstwem – Niemcy zresztą również 

nim nie są – więc swych szans może szukać jedynie w kooperacji, we wpły-

waniu na politykę silniejszych od siebie państw UE. Nie wpływa się jednak 

poprzez obstrukcję i nieobecność« (pol 2006.9.2), »I premier, i prezydent 
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Polski muszą zrozumieć, że zarówno w Europie, jak i w Ameryce bez Nie-

miec niewiele zwojujemy« (w 2006.12.15).

Topos ten funkcjonował także z przeciwnym wektorem – w niemieckiej 

prasie zakładał, że inwestowanie w relacje polsko-niemieckie będzie z korzy-

ścią dla międzynarodowej pozycji Niemiec. Polskę konceptualizowano jako 

istotnego gracza, którego pozycja rośnie: »Ponadto w stosunkach z Polską 

nie chodzi tylko o odpowiedzialność historyczną, lecz również o strategiczne 

cele na przyszłość. Pod względem gospodarczym Polska jest najbardziej dy-

namicznym krajem w regionie. Jako partner handlowy jest obecnie ważniej-

sza dla Niemiec niż Wielka Brytania. Gospodarki krajowe są ze sobą powiąza-

ne, co przynosi im obopólne korzyści. Partnerstwu politycznemu zbliżonemu 

do takiego jak z Francją sprzeciwia się jednak program obecnego rządu, który 

stanowi zagrożenie dla praworządności i demokracji w Polsce, a tym samym 

w Europie. Polska jest pilnie potrzebna jako wschodni lider w Unii Europej-

skiej. To do Polaków należy decyzja, czy chcą nim być. Zadaniem Niemiec jest 

utrzymanie dla nich otwartej drogi« (sz 2019.8.31).

T o p o s  k o n i e c z n o ś c i  p o z n a n i a  s i ę  j a k o  w a r u n e k  d i a l o g u  

p o l s k o - n i e m i e c k i e g o

Warunkiem skutecznego i partnerskiego polsko-niemieckiego dialogu 

jest, jak zakłada kolejny zdefiniowany topos, konieczność poznania się. 

Topos ten istnieje w symbiozie z opisanym poniżej toposem niegotowo-

ści do dialogu (asymetrii) jako źródła konfliktu polsko-niemieckiego. Jako 

przyczynę (za)istnienia konfliktu (napięć) w relacjach polsko-niemieckich 

postrzega się w Polsce z jednej strony brak gotowości Niemiec do pozna-

nia Polski i zaakceptowania jej podmiotowości, a z drugiej strony brak 

gotowości Polski do realnej i rzetelnej oceny zachodzących w Niemczech 

zmian. W toposie tym konceptualizuje się Polskę jako kraj nieznający Nie-

miec oraz Niemcy jako kraj nieznający Polski. Struktura argumentacyjna 

zakłada w tym wypadku: »Jeśli Polska i Niemcy chcą się zbliżyć, muszą 

poznać swoje interesy (pozycje) i zaakceptować je«.

»Na obecny kryzys złożyło się z pewnością wiele jednostkowych 

problemów: elitarność kontaktów, kompleksy niemieckie i polskie, trud-

ny do udźwignięcia bagaż XX-wiecznej historii. Ale jego faktyczną istotę 

obnaża niewątpliwy związek przyczynowy pomiędzy konsekwentną 

realizacją ‘doktryny przyjaciół’ a impasem w procesie polsko-niemieckiego 

pojednania. Elity nie dostrzegły, że warunkiem koniecznym do rzeczywiste-
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go pojednania jest dobre poznanie partnera, a następnie porozumienie się. 

Jednak takie pojednanie może dokonać się tylko na gruncie realnym. Musi 

więc wychodzić od prawdziwego opisu stanu faktycznego« (rz 2006.8.29), 

»Jednak rzeczywistość nie daje się na stałe zaczarować za pomocą seman-

tycznych zaklęć, prawda w końcu wychodzi na jaw, a kryzys przybiera 

ostrzejszą formę. Dla kontynuacji procesu pojednania konieczne jest praw-

dziwe partnerstwo oparte na kompromisie przy realizacji indywidualnych 

celów i otwartej dyskusji o tym, co łączy, a co dzieli. Dobrą okazją do prze-

łamania pogłębiającego się od kilku lat kryzysu stosunków dwustronnych 

mogłyby być polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe zapowiada-

ne na jesień 2006 r. Ale czy nasilające się obecnie w RFN polityczne ataki 

na polskie państwo są odpowiednim preludium dla nowego otwarcia?« 

(rz 2006.8.29), »Zniekształcony obraz Niemiec. Istotą problemów polskiej 

polityki wobec Niemiec nie jest dziś kwestia roszczeń wypędzonych i na-

szej reakcji na działania Powiernictwa Pruskiego. Podstawą niewłaściwych 

posunięć polskiej polityki zagranicznej staje się błędna percepcja Niemiec« 

(rz 2006.12.27), »Nie da się zbudować sensownej i mającej szerokie poparcie 

społeczne, jak słusznie życzy sobie tego minister Fotyga, polityki wobec 

Niemiec bez choćby minimalnego porozumienia w ocenie, dokąd zmierzają 

Niemcy jako społeczeństwo, państwo i naród« (rz 2006.12.27), »Wprawdzie 

sympatia po stronie niemieckiej nie rozwija się symetrycznie, ale się roz-

wija. Niemcy muszą zdecydowanie nadrobić zaległości w wiedzy, zaintere-

sowaniu i życzliwości« (zeit 2006.9.7), »Niemcy i Polacy powinni wiedzieć, 

że łączy ich znacznie więcej, niż chcą przyznać ci politycy i media, którzy 

anachronicznie podchodzą do relacji między oboma narodami. Nie wszyst-

kie polskie drażliwości są bezpodstawne« (zeit 2006.8.10), »spiegel: Pani 

Schwan, w Polsce objął władzę rząd z udziałem nacjonalistów i populistów. 

Czy stosunkom polsko-niemieckim zagraża epoka lodowcowa? Schwan: 

Niemcy nie muszą się tym bardzo zamartwiać, powinni za to bez waha-

nia i konstruktywnie działać na rzecz wspólnej polsko-niemieckiej polityki 

w Europie. Wszystkie badania pokazują, że Polacy podchodzą do Niemców 

z coraz większą sympatią – zresztą bardziej niż to się dzieje w odwrotnym 

kierunku. Niemcy powinni obecnie w relacjach z Polską myśleć długofalo-

wo« (spiegel 2006.5.15), »Instrumentalizowanie polityki historycznej to już 

praktycznie znak firmowy Prawa i Sprawiedliwości i Niemcy też powinni 

zdawać sobie z tego sprawę. Byłoby jednak błędem lekceważyć z powodu 

tej instrumentalizacji polską irytację w związku z często przez nich wytyka-

ną niemiecką ignorancją« (sz 2019.8.31), »‘Dziś można przekroczyć granicę 
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bez okazywania żadnego dokumentu tożsamości. Ale mosty nadal trzeba 

budować’ – mówi Danuta Meier. ‘Do dzisiaj większość ludzi w Niemczech 

nie wie zupełnie nic o Polsce. Podczas gdy wtedy oba kraje były oddzielo-

ne murami i drutem kolczastym, dzisiaj jest to granica niewidzialna: brak 

zainteresowania. Mimo Unii Europejskiej, mimo Schengen i tego, że Polacy 

są drugą co do wielkości grupą imigrantów w Niemczech. Dlatego cele na-

szej pracy nie uległy zmianie’ – mówi Werner Meier« (sz 2019.4.15).

Przy analizie tego toposu można zauważyć, że odgrywał on istotną rolę 

w mediach w Polsce w latach, kiedy do władzy dochodziło Prawo i Spra-

wiedliwość i wprowadzało do dyskursu retorykę konfrontacyjną. Mowa 

wtedy była o polskim interesie, o konieczności jego realizacji i o niepod-

dawaniu się partnerom z Niemiec. Topos ten silnie współgra z metaforami 

z zakresu wojny, a także szkoły (uczeń – nauczyciel).

T o p o s  n i e g o t o w o ś c i  d o  d i a l o g u  ( a s y m e t r i i )  j a k o  p r z y c z y n a  k o n f l i k t u 

p o l s k o - n i e m i e c k i e g o

Brak gotowości do dialogu powoduje, jak wskazuje kolejny topos, że w re-

lacjach polsko-niemieckich może dojść do konfliktu. Niekiedy ten brak 

gotowości wynika z wzajemnej asymetrii lub właśnie asymetria jest 

powodem powstawania napięć we wzajemnych stosunkach. Przy czym 

asymetria ta w przeważającej większości zakłada przewagę Niemiec nad 

Polską. Struktura argumentacyjna zakłada w tym wypadku: »Ponieważ 

relacje między Polską a Niemcami nacechowane są asymetriami, docho-

dzi do napięć/nieporozumień«. Może ona także brzmieć nieco inaczej: 

»Jeśli w relacjach polsko-niemieckich ujawniają się asymetrie, dochodzi 

do napięć/nieporozumień«.

»Natomiast wojna polsko-niemiecka następnej generacji, 40–50-latków, 

którzy dziś dominują w mediach – to już zabawa kompletnie wirtualna, 

to manipulowanie nastrojami, świadomie stosowanymi półprawdami, prze-

kłamaniami i zafałszowaniami. Są tysiące Polaków i Niemców dobrze znają-

cych sąsiada, tysiące polsko-niemieckich małżeństw, setki utalentowanych 

młodych ludzi odrzucających język wojny, zniesmaczonych całą tą muzealną 

wojną, metaforyką Grunwaldu. Ale tak w polityce, jak i w mediach ich do-

świadczenie przebija się z trudem. Dominuje narodowy autyzm i chęć wy-

grywania w piaskownicy dawno przebrzmiałych bitew« (pol 2009.3.14), »Cała 

transformacja po 1989 roku była prowadzona w ten sposób, że nieustannie 

przyglądano się rozwiązaniom niemieckim – prawnym, administracyjnym, 
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gospodarczym. A poza tym Niemcy zawsze były punktem odniesienia. To czy-

ste toalety na niemieckich stacjach benzynowych były obiektem naszych 

westchnień i celem naszych dążeń. To da się sprowadzić do stwierdzenia, 

że sąsiedztwo polsko-niemieckie jest pełne sprzeczności. Wiemy, że z jednej 

strony Niemcy to śmiertelne niebezpieczeństwo, ale z drugiej, to okulary, 

przez które patrzymy na świat« (rz 2014.11.15), »Dla Niemców Polska nie jest 

wcale tak istotna i nie zajmuje tyle miejsca w ich świadomości, co w naszej 

Niemcy« (gw 2019.2.8), »Szkoda, że obecnie w obu krajach brakuje młodych 

polityków, intelektualistów i ludzi mediów, którzy na tyle zinternalizowaliby 

europejski wymiar polsko-niemieckiego sąsiedztwa, że w obopólnym porozu-

mieniu wskazaliby drogę wyjścia z błędnego koła wzajemnej arogancji i igno-

rancji« (zeit 2009.2.19), »Wasale Putina – Niemcy uważają Rosję za fascynujące 

imperium. Nie tylko Ukraińcy, ale także Polacy są dla nich znowu tym, czym 

byli zbyt często: nic nieznaczącymi dla potęgi pionkami« (zeit 2014.10.23).

Topos ten w badanym korpusie wyróżnia się szczególnie w prasie pol-

skiej i wskazuje na pewną tendencję wskazywania przez Polaków na asy-

metrię i traktowanie tego jako powodu do postrzegania siebie i swojego 

kraju w gorszym świetle, swoistego powodu do użalania się nad sobą. 

Przez mówienie o asymetrii Polacy potwierdzają więc jej istnieje w świa-

domości publicznej i pozycjonują się jak uczeń względem nauczyciela.

Topos stosunków polsko-niemieckich jako kruchy (wymagający dbałości) zasób

Uzupełnieniem powyższych toposów jest ten pokazujący, że o relacje 

polsko-niemieckie należy dbać, ponieważ są one (jeszcze) kruche, niedoj-

rzałe, delikatne. Zakładana jest tu wola (dążenie) obu stron, by stosunki 

te rozwijały się i umacniały. Struktura argumentacyjna brzmi więc: »Jeśli 

Polsce i Niemcom zależy na dobrych relacjach, muszą o nie dbać«.

»W czasie, kiedy sama idea Europy przeżywa kryzys, zresztą przy bar-

dzo silnym polskim i niemieckim współudziale, obaj sąsiedzi powinni 

się starać przynajmniej nie szkodzić sobie wzajemnie« (pol 2006.6.10), 

»To prawda, że po 1989 r. zbyt pospiesznie chciano uwierzyć, że stosun-

ki polsko-niemieckie stały się normalne. Na dodatek źle zdefiniowano 

normalność – jako stan pozbawiony emocji, w którym nie będzie dysku-

sji. Niemniej w ciągu piętnastu lat, jakie mijają od podpisania wspólnego 

historycznego porozumienia, niemało udało się stworzyć i w obecnej 

trudnej sytuacji naturalnym zadaniem elit winna być ochrona wszyst-

kich, kruchych jeszcze, mostów, jakie zostały zbudowane. Tymczasem 
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modne stało się podkreślanie różnic, chociaż obydwa społeczeństwa są 

– wbrew pozorom – dość sobie bliskie« (pol 2006.6.10), »Przede wszystkim 

jednak nie występują już dzisiaj immanentne przyczyny wrogości pol-

sko-niemieckiej. Pozostaje więc cierpliwie tworzyć struktury współpracy, 

szczególnie oddolnej. Wciąż są one słabe i czasami nie widać woli ich 

wzmocnienia, by przypomnieć chociażby niemieckie podejście do sprawy 

zanikającej polonistyki na uniwersytetach i braku nauczycieli języka pol-

skiego, mimo że uczniowie są nim zainteresowani« (pol 2006.6.10), »Polsce 

i Niemcom nadal trudno jest powrócić do normalności: ‘Relacje należy 

utrzymywać’. Na poziomie politycznym i parlamentarnym Niemcy i Polska 

mają obecnie ‘zagęszczenie wizyt’ niespotykane w żadnym innym kraju 

na świecie. Na przykład prezydent Niemiec odwiedził Polskę czterokrotnie 

od połowy ubiegłego roku, a dziś w Darmstadt spotka się po raz drugi 

w ciągu dwóch tygodni z polskim prezydentem« (faz 2000.3.25), »Co będzie 

dalej między Niemcami a Polakami? Relacja, która po 1989 roku rozwija-

ła się w zaskakująco satysfakcjonujący sposób, może stopniowo wcho-

dzić w wyniszczający kryzys. Oznaki tego można odnaleźć na szczeblu 

politycznym, a przede wszystkim w części mediów, w których nieufność 

i tradycyjne uprzedzenia są potwierdzane po obu stronach« (zeit 2006.9.7), 

»‘Rok Jubileuszy’ stanowi szansę na to, aby pokazać Europie znaczenie 

polsko-niemieckiego sąsiedztwa, katastrofalnej konfrontacji w pierwszej 

połowie XX wieku oraz dróg dobrej współpracy w drugiej połowie tego 

stulecia. Ale odruchy nacjonalistyczne widać wszędzie w Europie. Kryzys 

finansowy sprzyja protekcjonizmowi, spoglądanie wstecz na historię – 

skupianie się na własnym pępku. Trzeba mieć odwagę, by nazwać 1989 rok 

– jak to zrobił Guido Knopp – ‘rokiem niemieckim’« (zeit 2009.2.19).

Powyższe fragmenty pochodzą z tekstów z pierwszej połowy anali-

zowanego okresu. W debacie publicznej topos ten ujawnia się jednak 

i później, choćby w przemówieniach ówczesnego niemieckiego ministra 

spraw zagranicznych Franka-Waltera Steinmeiera, który nazwał relacje 

polsko-niemieckie »skarbem, o który wspólnie powinniśmy dbać«119. Tego 

samego określenia (»skarb«) używał później także ówczesny niemiecki mi-

nister do spraw europejskich Michael Roth120 oraz ówczesny ambasador 

w Polsce Rolf Nikel121.

119	 	Kaczynski	droht	kritischen	Richtern	2015.
120	 	Deutschland	und	Polen	2018.
121	 Freundschaftlicher	Unmut	2016.
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T o p o s  r e a l i z a c j i  i n t e r e s ó w  w  s t o s u n k a c h  p o l s k o - n i e m i e c k i c h

Zakładać różne sposoby działania może również topos dotyczący realiza-

cji polskich interesów w polsko-niemieckich stosunkach. Struktura argu-

mentacyjna wskazuje: »Jeśli Polska utrzymuje z Niemcami dobre relacje, 

to nie realizuje swoich interesów«. Może ona także brzmieć następująco: 

»Ponieważ w relacjach polsko-niemieckich to Niemcy twardo realizują 

swoje interesy, Polska powinna także twardo je realizować«.

»Bez odniesienia się do istotnych przyczyn ochłodzenia relacji z Niem-

cami nie wyjdziemy z impasu. Czasem warto przyznać rację Kaczyńskim, 

gdy wskazują na fakt, że stajemy coraz częściej wobec bardzo twardego 

stawiania przez Niemcy swoich interesów. I to interesów wykraczających 

poza ramy europejskiej integracji, czego symbolem jest projekt bałtyckie-

go rurociągu z Rosji. […] Interesy narodowe i rozrachunki historyczne nie 

tylko nie zanikają, ale stają się coraz poważniejszym problemem. Polskie 

elity mogą próbować razem znajdować na to remedium lub dawać się 

rozgrywać interesom naszych partnerów – pod efektownymi sztandarami 

‘europejskości’« (sieci 2006.12.15).

Topos ten współgra z poprzednio omówionymi toposami, szczegól-

nie tymi o niegotowości do dialogu i asymetrii. Pojawiał się on w latach 

 2005–2007, kiedy partia Prawo i Sprawiedliwość doszła do władzy i w re-

toryce podnosiła kwestię podmiotowości i interesu narodowego. W tym 

kontekście Niemcy, jak pokazuje to również analiza metafor, pokazywane 

były jako zagrożenie, hegemon uniemożliwiający wręcz realizację pol-

skich interesów w regionie lub w Unii Europejskiej.

Zidentyfikowane w polskiej i niemieckiej prasie toposy, które tutaj 

przedstawiliśmy, w żaden sposób nie wyczerpują wszystkich struktur 

argumentacyjnych, jakie pojawiają się debatach w obu krajach. Ważniej-

sze od przeprowadzenia analizy ilościowej było pokazanie na kilku przy-

kładach, w jaki sposób za stosowanymi w mediach toposami kryją się 

struktury argumentacyjne wpływające na sposób postrzegania – w tym 

wypadku – relacji polsko-niemieckich.



WNIOSKI KOŃCOWE

Pod pojęciem »komunikacji polsko-niemieckiej« rozumieliśmy w niniej-

szym opracowaniu ogół procesów dyskursywnych, w których Niemcy 

i Polska odnoszą się do siebie nawzajem lub do stosunków polsko-nie-

mieckich. Przeprowadzona analiza dotyczyła pewnego aspektu komu-

nikacji polsko-niemieckiej – i to w jej pośrednim znaczeniu. Mianowicie 

badaliśmy, jak się komunikuje »o drugim kraju«, a nie »z jego przedsta-

wicielami«. Za pośrednictwem artykułów prasowych nadawca (dzienni-

karz) komunikuje bowiem w pierwszym rzędzie z odbiorcą (czytelnikiem) 

ze swojego kraju – to do niego kieruje przekaz (sformułowany za pomocą 

ram) i kształtuje go tak, aby został zrozumiany i (lub) wpłynął na niego 

w określony sposób. Odbiorca z kraju sąsiedniego jest jedynie pośrednim 

celem tej komunikacji i nie uczestniczy w niej w ten sam sposób. Co nie 

oznacza, że nadawca nie powinien być świadomy, że jego tekst spotka 

się z odbiorem pośrednim, a czasami również z bezpośrednim odzewem. 

To, jaki ten odbiór ostatecznie będzie, zależy jednak od nadawcy tylko 

częściowo.

Ta komunikacja »o drugim« jest jednak kluczowa przede wszystkim 

jako podstawa wchodzenia w dialog z tym »drugim«, wpływa bowiem 

na wzajemne postrzeganie, a ono z kolei właśnie na tę bezpośrednią ko-

munikację. Badając ramy, pokazaliśmy w związku z tym, jak się postrze-

gamy, czyli jakie są podstawy komunikacji. Fakt, że konsumpcja mediów 

wpływa istotnie na wzajemne postrzeganie, zostało wykazane, jak zazna-

czono we Wprowadzeniu, w jednej z faz niniejszego projektu: w ramach 

Barometru Polska – Niemcy 2020.

O d p o w i e d z i  n a  p y t a n i e  b a d a w c z e

W realizowanym projekcie interesowało nas przede wszystkim to, jakie 

ramy, toposy i metafory były używane w polsko-niemieckim dyskursie 

medialnym. W centrum przeprowadzonej przez nas analizy ramowania 

pozostawało pytanie: »Jak Niemcy czy Polska oraz stosunki polsko-nie-

mieckie są ramowane tematycznie (por. część: Ramy tematyczne: Polska 

i Niemcy w wybranych obszarach współpracy) w odniesieniu do określo-
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nych polityków i polityczek (Ramowanie postaci: protagoniści stosunków 

polsko-niemieckich) za pomocą metafor i toposów (Stosunki polsko-nie-

mieckie: sąsiedztwo w toposach) w polskich i niemieckich mediach dru-

kowanych?« Innymi słowy: Jaki obraz albo – ściślej – jakie obrazy Niemiec, 

Polski i stosunków polsko-niemieckich wynikają z tego ramowania?

Odpowiedzi na to pytanie pozwalają stwierdzić, czy Polacy i Niemcy 

podobnie pojmują świat i siebie nawzajem oraz stosunki polsko-niemiec-

kie i w jaki sposób to robią. Podsumowując wnioski z poszczególnych 

części badań, mamy świadomość, że nie zostały zidentyfikowane i opi-

sane wszystkie istniejące ramy, a jedynie te, które uznaliśmy za szczegól-

nie istotne dla relacji polsko-niemieckich122. Podsumowując, mamy więc 

do czynienia nie z jednym, lecz z wieloma obrazami, które w niniejszej 

pracy połączyliśmy w panoramę komunikacji polsko-niemieckiej. Można 

jednak założyć, że na ich podstawie możliwe jest lepsze zrozumienie ko-

munikacji polsko-niemieckiej.

R a m o w a n i e  t e m a t y c z n e

W naszej analizie ramowania tematycznego zależało nam przede wszyst-

kim na pokazaniu pewnego zakresu tematów wykorzystywanych do ra-

mowania w komunikacji polsko-niemieckiej. W ten sposób udało nam 

się najpierw ustalić dwie rzeczy. Po pierwsze, ramowanie komunikacji 

polsko-niemieckiej nie jest monotematyczne, lecz wielotematyczne. Ob-

raz, jaki niemieckie media kreślą dla Polski lub polskie dla Niemiec, nie 

jest związany z jednym tematem lub kilkoma tematami, ale wykazuje 

dużą różnorodność tematyczną. Przeanalizowane przez nas ramowania 

tematyczne stanowią jedynie (subiektywny) wybór – możliwe byłyby roz-

szerzenia i zmiana akcentów. Po drugie, szeroki zakres ramowania tema-

tycznego pokazuje, że Niemcy i Polska odgrywają wzajemnie dla siebie 

rolę w wielu bardzo różnych kontekstach tematycznych, a tym samym 

pośrednio wskazuje na ogromne (tematyczne) wzajemne powiązania obu 

krajów. Wybrane tematy, które posłużyły do ramowania, rozumiemy jako 

dyskursywne elementy łączące Niemcy i Polskę.

Aby odpowiedzieć na jedno ze sformułowanych w projekcie pytań – jak 

pisano o drugim kraju – postaraliśmy się poszukać pewnych zestawień 

122	 Naszą	decyzję	oparliśmy	na	własnym	doświadczeniu	praktyków	i	analityków	relacji	polsko-nie-
mieckich	oraz	na	rozmowach	przeprowadzonych	na	początku	projektu	z	ekspertami	z	tego	obszaru.
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dla zdefiniowanych ram. Jednocześnie byliśmy świadomi, że żadne z ta-

kich zestawień nie obejmie wszystkich ram stosowanych w obu krajach 

ani nawet tych, które opisaliśmy.

Najprostszym, ale bardzo istotnym podziałem jest wyodrębnienie ram 

wartościujących o konotacjach pozytywnych i negatywnych. Do tych 

pierwszych w niemieckiej prasie w odniesieniu do Polski należą ramy Pol-

ski (jej gospodarki, Polaków migrantów) jako szansy dla Niemiec, polsko-

-niemieckiego partnerstwa w polityce wschodniej czy Polski jako aktora 

stosunków międzynarodowych (w polityce energetycznej).

W prasie niemieckiej nie brakowało także negatywnych ram opisują-

cych Polskę, na przykład: Polska jako hamulcowy i antywzór (w polityce 

klimatycznej). Częściowo negatywne skojarzenia mogła rodzić także rama 

polskiego migranta jako źródła (nieuzasadnionych) niemieckich obaw. 

Z powodu złego wizerunku ówczesnego amerykańskiego prezydenta rów-

nież ramę Polski jako sojusznika czy kraju upodabniającego się do Sta-

nów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa należy zaliczyć do tych 

o wydźwięku negatywnym.

Wreszcie występowały ramy, których nie da się jednoznacznie zakwa-

lifikować do obu powyższych grup. Należały do nich ramy powiązane 

z obrazem ofiary: Polska – ofiara drenażu mózgów, Polska – ofiara nie-

mieckiej polityki (energetycznej), Polska – ofiara niemieckiego hegemoni-

zmu (w polityce migracyjnej), Polska – ofiara wojny i komunizmu. Z jednej 

strony ramy te wywołują współczucie czy podziw dla wytrwałości, czyli 

uczucia pozytywne, z drugiej mogą kreować poczucie, że Polska jest kra-

jem »gorszej« kategorii.

Do innych ram, których pozytywnego lub negatywnego znaczenia nie 

można określić jednoznacznie, zaliczono ramę Polski jako ucznia, gdyż 

raz miała ona znaczenie pozytywne (wzorowy uczeń), a raz negatywne 

(uczeń sprawiający problemy – migracje). Także rama Polski jako adwo-

kata Ukrainy może mieć konotacje pozytywne lub negatywne w zależ-

ności od bieżącej oceny sytuacji w polityce wschodniej przez piszącego 

i czytelnika. Podobnie można ocenić ramę Polski jako kraju dążącego 

do niezależności od Rosji czy widzącego w Stanach Zjednoczonych stra-

tegicznego partnera.

Do pozytywnych ram odnoszących się do Niemiec w prasie polskiej 

można zaliczyć ramę Niemiec jako szansy dla Polski czy wzoru (punktu 

odniesienia) dla Polski, na przykład w kwestiach klimatycznych czy go-

spodarczych (choć w tym wypadku rama ta może być podszyta zazdrością 
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czy poczuciem bycia gorszym, słabszym), a także Niemiec jako gwaranta 

europejskiego bezpieczeństwa czy partnera w polityce wschodniej.

Jednoznacznie negatywne kwalifikują się ramy opisujące Niemcy 

w prasie polskiej jako odwiecznego konkurenta i rywala, zagrożenia dla 

Polski, egoisty działającego kosztem Polski czy narodu sprawców podczas 

drugiej wojny światowej.

Teoretycznie różne mogłyby być konotacje emocjonalne z ramą Nie-

miec jako adwokata Kremla, gdyż samo słowo »adwokat« może kojarzyć 

się pozytywnie. Z polskiej perspektywy są one jednoznacznie złe – nieza-

leżnie, co rzadko się zdarza, od podziałów politycznych. Podobnie należy 

więc zakwalifikować wydźwięk ramy Niemiec jako kraju idealizującego 

Rosję, a krytykującego Stany Zjednoczone.

Problem z jasną kwalifikacją wydźwięku można mieć w wypadku ramy 

Niemiec jako ważnego amerykańskiego sojusznika czy pomostu dla Polski 

na jej drodze do Stanów Zjednoczonych. Obok pozytywnych skojarzeń 

może to powiązanie wywoływać także poczucie zazdrości czy bycia part-

nerem gorszej kategorii.

Innym podziałem, który jest doskonale widoczny w wyróżnionych 

przez nas ramach, jest podział na ramy sugerujące, że opisywany przy 

ich użyciu kraj jest aktorem, siłą sprawczą, podmiotem działań albo od-

wrotnie – jedynie pasywnym odbiorcą, przedmiotem.

W opisie Polski w prasie niemieckiej do tej pierwszej grupy zaliczyć można 

następujące ramy: Polska jako szansa dla Niemiec (w dziedzinie gospodarki), 

Polski migrant jako szansa dla Niemiec, Polska jako adwokat Ukrainy, Polska 

i Niemcy partnerami w polityce wschodniej, Polska – kraj dążący do nieza-

leżności od Rosji, Polska – aktor stosunków międzynarodowych (w polityce 

energetycznej). Ramy te, wskazując na działania, aktywność, sprawstwo, 

mają w przeważającej mierze konotacje pozytywne. Inaczej mówiąc, w więk-

szości wypadków, gdy Polska podejmuje jakieś działania, jest aktywna, kon-

struktywna w swoim postępowaniu (na przykład wychodzi z pomysłem unii 

energetycznej), tłumaczy swoje racje, to niemiecka prasa pozycjonuje Polskę 

pozytywnie. I tu oczywiście są wyjątki, gdyż podejmowanie przez Polskę dzia-

łań na rzecz zmian w systemie sądownictwa oceniane było jednoznacznie 

negatywnie. Podobnie Polska była, w opinii dziennikarzy niemieckich, ak-

tywna jako hamulcowy polityki klimatycznej. Również polski migrant, jako 

konkurencja dla niemieckiego pracownika, ma wydźwięk negatywny. Także 

ramowanie Polski jako ucznia wymyka się jasnej kategoryzacji, gdyż raz jest 

on pilny, a innym razem swoim zachowaniem sprawia problemy.
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Do grupy pokazujących Polskę w roli biernego przedmiotu należą 

ramy, w których Polska przedstawiana jest jako ofiara: Polska – ofiara 

drenażu mózgów, Polska – ofiara niemieckiej polityki (energetycznej), 

Polska – ofiara niemieckiego hegemonizmu (w polityce migracyjnej), Pol-

ska – ofiara wojny i komunizmu. Jak wspomniano, wywołują one raczej 

mieszane uczucia.

W polskich mediach Niemcom przypisywano zwykle ramy sugerują-

ce ich sprawczość: hegemon, sojusznik/adwokat, zagrożenie dla Polski, 

gwarant europejskiego bezpieczeństwa, partner w polityce wschodniej, 

adwokat Rosji w Europie czy ważny amerykański sojusznik, ale także ramę 

Niemiec jako sprawców (podczas wojny). Jak więc widać, ta sprawczość 

czasem była pozytywna, czasem zaś negatywna.

Nieco inne podejście przyjęliśmy, analizując ramowanie tematów grani-

cy polsko-niemieckiej czy wypędzenia w komunikacji polsko-niemieckiej. 

O ile granica stanowi geograficzny element łączący Polskę z Niemcami, 

o tyle w wypadku tematu wypędzenia Niemców mamy do czynienia z histo-

rycznym elementem łączącym oba kraje. Jak stwierdzamy w naszej analizie, 

temat granicy pozwala nam spojrzeć na to, co dzieli Niemcy i Polskę, a także 

na to, co łączy te dwa kraje z perspektywy ramowania. Oprócz oczekiwa-

nych wyników, takich jak ramowanie Polski jako zagrożenia dla bezpieczeń-

stwa pracy w Niemczech, jako szans dla obu stron wynikających ze współ-

pracy transgranicznej czy roli polsko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie 

dla suwerenności państwowej Polski, badanie przyniosło również kilka nie-

spodzianek, zaprzeczających temu, co podpowiada intuicja. Na przykład, 

szczególnie na poziomie regionu przygranicznego, podkreślano stymulu-

jący wpływ polskich imigrantów w Niemczech Wschodnich, którzy ożywili 

podupadającą tam infrastrukturę społeczną, ale także rynek pracy. Ponadto 

za godne odnotowania uznaliśmy, że również prasa niemiecka przedsta-

wiała Niemcy jako zagrożenie dla Polski, na przykład przez ksenofobiczne 

nastroje szerzone przez nazistów w Niemczech Wschodnich. Tematyczne 

ramowanie Polski i Niemiec przez granicę ogniskuje się więc przede wszyst-

kim na stosunkach między tymi dwoma krajami, wskazuje ich różnorod-

ność oraz szeroki wachlarz ramowań pozytywnych i negatywnych.

Nie inaczej jest z ramowaniem stosunków polsko-niemieckich przez 

temat granicy, jak również z ramowaniem tematu wypędzenia – wypę-

dzenia Niemców z terenów obecnej Polski w czasie drugiej wojny świato-

wej, które również skupia się na stosunkach między tymi dwoma krajami. 

W przeciwieństwie do ramowania za pomocą motywu granicy, ramowanie 
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z wykorzystaniem motywu wypędzenia ukazuje zawężenie perspektywy, 

co ostatecznie prowadzi do powstania dwóch diametralnie różnych wer-

sji stosunków między Niemcami a Polską. Z jednej strony mamy do czy-

nienia z ramowaniem stosunków polsko-niemieckich jako odwiecznego 

antagonizmu, w którym Niemcy i Polska rywalizują w grze o sumie zero-

wej o interpretacyjną władzę nad przeszłością. Z drugiej strony stosunki 

polsko-niemieckie są postrzegane jako (potencjalne) partnerstwo, w któ-

rym oba kraje uznają perspektywę ofiary partnera, co jednak nie prowadzi 

do relatywizującej symetrii krzywd doznanych po obu stronach. Analiza 

wykazała również, że temat wypędzenia lub ramowania stosunków polsko-

-niemieckich w tym kontekście stracił na znaczeniu i w zasadzie nie pojawia 

się w artykułach badanych po 2009 roku. Okoliczność ta wskazuje nie tylko 

na zmienność i kontyngencję określonych ram. Jednocześnie powinniśmy 

zachować ostrożność i nie lekceważyć – ze względu na obserwowalny em-

pirycznie ograniczony czas połowicznego rozpadu określonych ram – tego, 

że ramy, które tymczasem zniknęły, mogą powrócić w przyszłości.

R a m o w a n i e  p o s t a c i

W zakresie ramowania postaci ukazaliśmy, w jaki sposób cechy poszcze-

gólnych polityków i polityczek są przenoszone na obraz kraju jako całości 

i postrzegane jako reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Staje się 

przy tym jasne, że ramowanie krajów, w tym wypadku Niemiec i Polski, za-

wsze jest dynamiczne i zmienia się w zależności od polityków, przez które 

to osoby ramowany jest dany kraj. Uderzające są tu przerwy i ciągłości 

w ramowaniu postaci, gdy na przykład w trakcie zmian rządowych docho-

dzi do zmian personalnych na najwyższych stanowiskach politycznych. 

Widać to na przykład w ramowaniu w polskiej prasie Niemiec przez takie 

osoby jak kanclerz Gerhard Schröder i jego następczyni Angela Merkel, 

a także w ramowaniu Polski przez osobę premiera Donalda Tuska oraz 

premiera, a później wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Dynamiczne 

zmiany w ramowaniu wizerunku Niemiec i Polski przez cechy osobowo-

ściowe czołowych polityków często wskazują na istotne zmiany politycz-

ne, które niejednokrotnie silnie kontrastują z ciągłością polityczną.

Jednocześnie nasze badania wskazują na pewne deficyty pod wzglę-

dem bezstronności dziennikarskiej po obu stronach granicy na Odrze 

i Nysie. Charakterystyczne ramowanie czołowych polityków niemieckich 

w polskiej prasie często odzwierciedla skrajną polaryzację polskiego kra-
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jobrazu medialnego w odniesieniu do niemieckiego sąsiada. W podobny 

sposób sympatie lub antypatie odczuwane przez niemieckich dziennika-

rzy wobec poszczególnych polskich polityków znajdują odzwierciedlenie 

w ramowaniu tych postaci w prasie niemieckiej.

R a m o w a n i e  m e t a f o r y c z n e

Kolejną próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie o to, jaki wizerunek kraju 

sąsiada wyłania się z prasy polskiej i niemieckiej, było ustalenie, przy użyciu 

jakich metafor kształtowano ten obraz. Nasza analiza potwierdza, że ramo-

wanie Polski, Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w prasie niemieckiej 

i polskiej jest silnie nacechowane metaforycznie. Wybór metafor podda-

nych badaniu (wojna, szkoła, szpital) był co prawda ukierunkowany, lecz 

nie arbitralny. Ukierunkowany o tyle, że w trakcie pracy czytelniczej spotka-

liśmy się z wieloma innymi metaforami wykorzystywanymi w ramowaniu 

komunikacji polsko-niemieckiej. Na przykład stosunki polsko-niemieckie 

są ramowane jako zawody sportowe, ale także jako maszyna lub organizm.

Wyodrębnione przez nas metafory można uznać za należące do obsza-

ru negatywnych – wojna, szpital czy szkoła (w znaczeniu relacji nauczyciel 

– uczeń). Z jednej strony można powiedzieć, że jest to wynik wyboru przez 

nas do analizy właśnie takich metafor. Jednak decyzja, że to właśnie te 

metafory staną się głównym obiektem naszych zainteresowań, zapadła 

po wstępnej analizie korpusu, która wykazała, że właśnie one są wyraźnie 

widoczne, oraz po wielu rozmowach z obserwatorami polsko-niemieckie-

go dyskursu publicznego, którzy wprost lub pośrednio zwracali uwagę 

na takie pokutujące w opiniach obrazy.

Istnieją dowody, że wyodrębnione i opisane metafory przyczyniają się 

do umacniania obrazu kraju sąsiada w społeczeństwie. W ramach cyklicz-

nych badań wzajemnego postrzegania się Polaków i Niemców »Barometr 

Polska – Niemcy« można bowiem odnaleźć bezpośrednie lub pośrednie 

skutki ich stosowania. Najbardziej jest to zauważalne w wypadku meta-

foryki wojennej. Takie określenia jak »wojna«, »Hitler«, »naziści«, »obozy 

koncentracyjne«, »wróg Polski« stanowią około jednej trzeciej wszystkich 

skojarzeń, które Polacy wymieniają, słysząc słowo »Niemcy«123. W ciągu 

123	 Kucharczyk,	Łada	2020:	33.	Są	to	odpowiedzi	na	pytanie	otwarte,	które	brzmiało:	»Co	Panu/
Pani	przychodzi	do	głowy,	gdy	słyszy	Pan/Pani	słowo	‘Niemcy’?	Możliwe	jest	podanie	maksymalnie	
trzech	skojarzeń«.
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dwudziestu lat prowadzonych badań odsetki wprawdzie się wahały, ale 

grupa skojarzeń »wojennych« zawsze była liczna.

Metafora wojny jest wszechobecna w przekazach medialnych dotyczą-

cych Niemiec i Polski w prasie obu tych krajów. Należy przy tym zaznaczyć, 

że są to artykuły, które pod względem merytorycznym nie dotyczą tematu 

wojny. Ale to właśnie tutaj metafora historyczna drugiej wojny światowej 

służy jako tło porównawcze, za pomocą którego aktualne wydarzenia 

są ramowane jako powtórzenie znanych już doświadczeń historycznych, 

w centrum których znajduje się przypisanie Niemcom roli sprawcy, a Polsce 

– roli ofiary. Metafora wojny pozwala podsumować skutki wojny (zwłaszcza 

drugiej wojny światowej) jako wydarzenia historycznego w stosunkach pol-

sko-niemieckich dla komunikacji między Polakami i Niemcami, które są do-

strzegalne do dziś, a jednocześnie ukazać ich obecne znaczenie. Metafora 

ta jest oczywiście intencjonalnie wprowadzana do dyskursu o stosunkach 

po obu stronach granicy, co w konsekwencji prowadzi raczej do zaostrzenia 

niż rozwiązania nieporozumień w relacjach polsko-niemieckich.

Także kolejna metafora: szkoły, podkreślająca zwłaszcza relacje zależ-

ności nauczyciel – uczeń, znajduje odzwierciedlenie we wzajemnym po-

strzeganiu się Polaków i Niemców. Niemcy w oczach Polaków przez lata 

były opisywane jako kraj lepiej rozwinięty i lepiej funkcjonujący, a więc 

taki, z którego – w domyśle – warto brać przykład, który może przekazy-

wać swoje doświadczenie i swoją wiedzę. I choć w ciągu ostatnich dwu-

dziestu lat ten wizerunek coraz bardziej się neutralizował (przykładowo 

coraz rzadziej Polacy wymieniają niemieckie autostrady czy rozwiniętą 

technologię jako typowe skojarzenie z zachodnim sąsiadem124), to jednak 

nadal zapytani, który kraj lepiej sobie radzi w pandemii, wskazują częściej 

Niemcy niż własne państwo125. Taka przewaga to cechy »mentora«, »na-

uczyciela«, czyli kogoś »lepszego«, »wyżej postawionego«, a także aktora 

nietraktującego drugiej strony po partnersku (na pytanie o to, czy Niemcy 

traktują Polskę po partnersku, największa grupa badanych Polaków od-

powiadała w »Barometrze« »rzadko« lub »nigdy«).

Metafora nauczyciel – uczeń odzwierciedla asymetryczną relację między 

dwoma krajami, w której role nauczyciela (Niemiec) i ucznia (Polski) są ja-

sno przyporządkowane. Istnieją jednak różnice w ramowaniu tych ról, jeśli 

chodzi o ich ocenę. Na przykład w prasie niemieckiej pojawiają się głosy 

124	 Ibidem.
125	 Kucharczyk,	Łada	2021.
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chwalące lub ganiące polskiego ucznia, ale także krytyczne wobec nauczy-

cielsko pouczającej postawy Niemców. Z kolei w polskiej prasie można spo-

tkać zarówno ambicjonalne postawy, według których Polska mogłaby się 

wiele nauczyć od Niemiec jako nauczyciela, jak i opinie osób »odmawiają-

cych obowiązku szkolnego«, które ogólnie kwestionują relację nauczyciel 

– uczeń między Niemcami a Polską. Jeśli chodzi o przyszłe badania, metafora 

szkoły wydaje się szczególnie pomocna do zrozumienia stosunków polsko-

-niemieckich z punktu widzenia integracji europejskiej za pośrednictwem 

instytucji Unii Europejskiej na początku XXI wieku. Szczególnie w świetle 

coraz częstszych prób analizowania Polski i jej stosunków międzynarodo-

wych z perspektywy postkolonialnej obiecujące wydaje się zbadanie ra-

mowania stosunków polsko-niemieckich za pomocą metafory nauczyciel 

– uczeń126. Metafora ta może mieć znaczenie również dla obecnej debaty 

pod hasłem »Westsplaining«, która nabrała rozpędu w związku z wojną Rosji 

z Ukrainą wiosną 2022 roku. W artykule dla the new republic Jan Smoleń-

ski i Jan Dutkiewicz używają terminu »Westsplaining«, aby opisać zjawisko 

polegające na tym, że »zachodni badacze i eksperci często wyjaśniają sytu-

ację w  Ukrainie i w Europie Wschodniej w sposób, który albo ignoruje głosy 

z regionu, albo traktuje ich jak przedmioty, a nie podmioty historii, albo też 

twierdzi, że doskonale rozumie rosyjską logikę i motywy«127. Podobnie jak 

w metaforze nauczyciel – uczeń, zjawisko »westsplainingu« jest asymetrycz-

ną relacją, w której nauczyciel (z Zachodu) wyjaśnia świat uczniowi (z Europy 

Wschodniej), często właśnie tę wschodnioeuropejską część świata, którą 

uczeń zna i rozumie znacznie lepiej niż nauczyciel.

Polska i Niemcy oraz stosunki polsko-niemieckie przedstawiane były 

także przy użyciu metafory szpitala. Szczególnie chętnie posługiwano 

się w tym wypadku słownictwem nawiązującym do chorób i problemów 

psychicznych, jak neuroza, trauma czy kompleksy, oraz ich terapii. Takie 

przedstawianie drugiego kraju (i jego przedstawicieli) oraz stosunków 

polsko-niemieckich delegitymizuje drugą stronę przez przedstawienie 

jego interesów politycznych jako choroby czy patologii. Znamienne jest 

to, że zarówno Niemcy, jak i Polska, a czasem nawet oba kraje, są w pol-

skiej i niemieckiej prasie przedstawiane jako chore, i oba kraje lub ich 

126	 O	koncepcjach	postkolonialnych	badań	nad	Polską	zob.	na	przykład:	Best	2007:	59–71;	Borkow-
ska-Arciuch	2007:	15–24;	Cobel-Tokarska	2021:	139–158;	Grzechnik	2019:	998–1014;	Mayblin,	
Piekut,	Valentine	2016:	60–76;	Rhode	2013:	5–34.
127	 Smoleński,	Dutkiewicz	2022.	Na	temat	westplainingu	w	kontekście	Europy	Środkowo-Wschodniej	
wypowiadali	się	także:	Wężyk	2022;	Mannheim	2022;	Twardoch	2022.
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wzajemne relacje wydają się wymagać terapii. Dzięki takiemu ramowaniu 

stosunki między Niemcami a Polską nie podlegają już logice politycznych 

negocjacji, lecz są przedstawiane jako wymagające leczenia, a w najlep-

szym wypadku – zdolne do terapii. W wyniku takiego ramowania Niemcy 

i Polska nie jawią się już jako racjonalnie działający aktorzy, ale jako byty 

kierowane traumą i innym cierpieniem psychicznym.

R a m o w a n i e  p r z e z  t o p o s y

Analiza toposów koncentrowała się na prezentowaniu stosunków polsko-

-niemieckich. Lektura zbioru tekstów, który poddano analizie pod kątem 

toposów, pokazała ponownie, jak istotną rolę w opisywaniu tych relacji 

odgrywa historia, a konkretnie – że jej znajomość warunkuje wzajemne 

zrozumienie, ale także zrozumienie samego siebie. Z kolei toposy z zakre-

su bilateralności zwracają uwagę na to, jak delikatną materią są relacje 

polsko-niemieckie, z jednej bowiem strony używane toposy pokazują, 

że dobre stosunki są pewną koniecznością dla obu krajów, z drugiej zaś 

strony widać, że wymagają troski i pracy nad nimi. Podobnie jak wyżej 

przytoczone ramy i metafory, także toposy są chętnie stosowane w wy-

powiedziach elit społeczno-politycznych. Do relacji polsko-niemieckich 

jako skarbu chętnie odwoływali się w ostatnich latach niemieccy politycy, 

apelując tym samym o konieczność dbania o nie.

P r z e k a z  w  p r a s i e  p o l s k i e j  i  n i e m i e c k i e j  –  p o d o b i e ń s t w a  i  r ó ż n i c e

Jednym z kluczowych pytań, które postawiliśmy w omawianym badaniu, 

było stwierdzenie, czy wzajemny wizerunek jest porównywalny. Przekła-

dając to na metody analiz opisane w niniejszej publikacji, należy więc za-

pytać, czy zdefiniowane i opisane ramy, metafory i toposy były lustrzane, 

to znaczy czy jednakowe można było w tym samym – lub innym – okresie 

znaleźć w prasie drugiego kraju.

Zestawiając ramy, metafory i toposy stosowane przez dziennikarzy 

po obu stronach granicy, można dostrzec kilka elementów powtarzają-

cych się niezależnie od kraju. Przykładowo w prasie polskiej pojawiła się 

rama polskiego pracownika jako (niesłusznego) postrachu oraz szansy 

dla Niemiec – celowo wyróżniliśmy ją po polskiej stronie (mimo że szu-

kaliśmy zawsze przede wszystkim ram dotyczących państwa sąsiada), 

gdyż pokazuje podobieństwa w wizerunku kreowanym po obu stronach 
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granicy. Odnaleziono także ramy, które można uznać za uzupełniające 

się, na przykład wskazujące Polskę (w prasie niemieckiej) jako szansę dla 

Niemiec, a Niemcy (w prasie polskiej) – szansę dla Polski.

Bardzo rzadko w przekazie polskich mediów można było odnaleźć 

ramę ukazującą partnerskie relacje między Polską a Niemcami. Przykła-

dem była rama odnosząca się do współpracy w obszarze polityki wschod-

niej. Pojawiała się w przekazie mediów raczej przed 2014 rokiem. Co cie-

kawe, analiza zgromadzonego materiału prowadzi do przypuszczenia, 

że niemieckie elity chciały narzucić taki sposób interpretowania niemiec-

kiej polityki wschodniej polskiej opinii publicznej, ponieważ rama ta wi-

doczna była raczej w wypowiedziach niemieckich polityków dla polskich 

mediów niż w opiniach polskich komentatorów.

Metaphorical framing, czyli ramowanie za pomocą metafor, jest 

wszechobecne. Nie dziwi zatem, że tego rodzaju ramowanie można zna-

leźć w niemieckiej i polskiej prasie na temat Polski i Niemiec oraz sto-

sunków polsko-niemieckich. Metafory wybrane do niniejszej publikacji 

(wojna, szkoła, szpital) są tego najlepszym dowodem. Jednocześnie jed-

nak można zauważyć pewne różnice między prasą niemiecką a polską. 

Na przykład użycie metafory wojennej w niemieckiej prasie na temat Pol-

ski jest w większości wypadków polskim »importem«, ponieważ trafia 

do niemieckiej prasy przede wszystkim przez odniesienia do wypowiedzi 

polskich aktorów. W wypadku metafory szkoły uderzające jest to, że choć 

w mediach obu krajów można znaleźć zarówno afirmatywne, jak i kry-

tyczne oceny relacji między Niemcami jako nauczycielem a Polską jako 

uczniem, to jednak w prasie niemieckiej znacznie częściej ganiony jest 

uczeń Polska, a w prasie polskiej znacznie częściej pojawiają się skargi 

na belferstwo Niemiec. Jeśli zaś chodzi o metaforę szpitala, godne odno-

towania jest to, że nie tylko prasa niemiecka ramuje Polskę jako kraj nace-

chowany kompleksami, ale czyni to także prasa polska, która diagnozuje 

wobec własnego kraju kompleks na punkcie Niemiec.

P o l a r y z a c j a  w  p o l s k i c h  m e d i a c h

Ponieważ ramy interpretacyjne zawierają ładunek emocjonalny i warto-

ściują opisywaną rzeczywistość, skutkiem ich oddziaływania może być 

sugerowanie odbiorcom sposobu interpretacji aktorów politycznych, zja-

wisk i procesów. Głównym przedmiotem naszych badań było ustalenie, 

jak proces ramowania sąsiada przebiegał w polskiej i niemieckiej prasie 
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i jaki obraz sąsiada na tej podstawie można zrekonstruować. W trakcie 

analizy zgromadzonego materiału udało się potwierdzić znany z innych 

badań wniosek, że obraz sąsiada wyłaniający się z przekazów prasowych 

jest niejednorodny i zależny od tematu, choć jedną z poczynionych przez 

nas obserwacji było także stwierdzenie, że postrzeganie sąsiada zależało 

od badanego medium. Zróżnicowane ramowanie było widoczne szczególnie 

w wypadku polskiej prasy. Nasza analiza jednoznacznie potwierdza znany 

i zbadany już wielokrotnie fakt silnej polaryzacji polskich mediów, które nie-

jednokrotnie zupełnie odmiennie ramowały Niemcy. Polaryzacja, zauważal-

na właściwie w całym badanym okresie, dotyczyła każdego analizowanego 

tematu. Jednym z nielicznych obszarów, wokół których w przekazie polskich 

mediów dotyczącym Niemiec panuje zgoda, jest Rosja i ocena jej działań, jak 

i krytyczne podejście do działań Niemiec w relacji do tego kraju. Jednocześ-

nie, podobnie jak w wypadku takich tematów jak polityka klimatyczna lub 

migracyjna, polskie media różniły się w ocenie szerzej pojętej niemieckiej 

polityki. Odbiorcy polskiej prasy otrzymywali zatem sprzeczne – w zależno-

ści od medium – komunikaty na temat kryzysu migracyjnego i sposobów 

radzenia sobie z uchodźcami przez niemieckie władze w 2016 roku. Niemcy 

były postrzegane zarówno jako państwo, które zawiodło jako europejski 

przywódca, nieradzące sobie z uchodźcami, jak i jako beneficjent tego kry-

zysu, potrafiący skutecznie nim zarządzać. Podobnie sprzeczne ramowanie 

występowało w wypadku polityki klimatycznej. Niemcy były jednocześnie 

przedstawiane jako wzór do naśladowania w kwestii rozwiązań klimatycz-

nych, jak i jako hegemon narzucający swoją wolę Polsce.

Wskutek silnych różnic między mediami o konserwatywnych i liberal-

nych korzeniach w rezultacie czytelnicy różnych polskich gazet i tygodni-

ków poznawali zupełnie różny obraz obu krajów, co, jak wskazują wspo-

mniane wyniki badań »Barometru Polska – Niemcy«, ma w konsekwencji 

wpływ na zróżnicowane postrzeganie Niemiec w Polsce128.

C o  w y o d r ę b n i o n e  r a m y ,  m e t a f o r y  i  t o p o s y  m ó w i ą  n a m  o  s t a n i e 
k o m u n i k a c j i  p o l s k o - n i e m i e c k i e j  i  o  w z a j e m n y m  w i z e r u n k u ?

Zastosowane narzędzia badawcze pozwoliły odpowiedzieć także na pozo-

stałe pytania badawcze postawione na początku projektu oraz sformuło-

wać wnioski dotyczące stanu komunikacji polsko-niemieckiej.

128	 Kucharczyk,	Łada	2020.
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Pierwszym – niezaskakującym – wnioskiem jest ten, że z uwagi na więk-

szą wagę relacji gospodarczych z Niemcami dla Polski, rolę Niemiec w Unii 

Europejskiej oraz względy historyczne istnieje asymetria w postrzeganiu 

przez media drugiego kraju. Podczas gdy Niemcy pod wieloma względami 

stanowią dla Polski punkt odniesienia, czy to jako wzór do naśladowania, 

czy to jako przestroga, to Polska – na odwrót – nie odgrywa takiej roli dla 

Niemiec. Zamiast tego kraj ten jest na ogół przedstawiany w niemieckiej 

prasie jako ważny (i coraz ważniejszy), ale także jako trudny sąsiad, ponie-

waż jego zachowanie bywa nieprzewidywalne. W ten sposób, zazwyczaj 

niezależnie od tematu, wokół którego koncentruje się dany tekst, Niemcy 

jako podmiot i opisywany przedmiot odgrywają rolę w polskiej polityce 

wewnętrznej: odnosząc się do postępowania Niemiec czy sytuacji w Niem-

czech, polscy dziennikarze komentują polską rzeczywistość.

Kolejną różnicą, którą można zaobserwować, analizując treść polskich 

i niemieckich mediów, jest fakt, że oceniając Polskę i jej politykę, Niemcy 

czynią to w szerszym wymiarze niż Polacy patrząc na Niemcy. Polacy kon-

centrują się raczej na sobie, sytuacji w Polsce i to przez ten pryzmat po-

strzegają Niemcy. To odmienne podejście do sąsiada powoduje, że oceny 

wspólnych europejskich i międzynarodowych wyzwań wypadają różnie. 

A to z kolei, przy braku świadomości powodów takiego postępowania, 

rozwija spiralę niedomówień, niezrozumienia i wzajemnych oskarżeń. 

Jeśli zestawić wyniki przeprowadzonych w tym projekcie badań prasy 

z ogólną wiedzą na temat doniesień medialnych w Polsce i Niemczech, 

można dojść do spójnych wniosków. Jak pokazują różne analizy zawar-

tości prasy polskiej i niemieckiej, w gazetach i czasopismach niemiec-

kich można znaleźć większy odsetek tematów międzynarodowych niż 

na łamach polskich mediów. Pozwala to założyć, że niemieccy odbiorcy 

są w związku z tym lepiej poinformowani o tym, co dzieje się na świecie, 

i wydarzenia w Polsce czy stan relacji polsko-niemieckich postrzegają 

dzięki temu jako część większej całości.

Przeprowadzona analiza pozwala potwierdzić także tezę, prezento-

waną przez ekspertów, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach 

projektu: waga i wydźwięk poszczególnych tematów w postrzeganiu ich 

przez Polaków i Niemców są różne. W Polsce inaczej niż w Niemczech pod-

chodzi się do tematu energetyki oraz Rosji. Są one bardzo ważne, media 

poświęcają im wiele uwagi, skupiając się na kwestiach bezpieczeństwa, 

wyrażając zaniepokojenie postępowaniem Rosji w ujęciu geopolitycznym 

i bezpieczeństwa. Zmianę w Niemczech można było zaobserwować wraz 
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z rosyjskim atakiem na Ukrainę w lutym 2022 roku, co jednak wykracza 

poza ramy czasowe omawianego badania. Dodatkowo w Polsce postrze-

ga się te kwestie przez pryzmat historii, podczas gdy w Niemczech domi-

nuje gospodarczy punkt widzenia.

Tematyka historyczna jest w Polsce osnową wielu innych zagadnień, 

co wyraźnie odróżnia materiały polskie od niemieckich. W Polsce, z uwagi 

na jej przeszłość, w komunikacji politycznej zawsze mocno odwoływano 

się do wydarzeń z historii. Dostrzec to można, analizując wyodrębnione 

metafory i ramy tematyczne. Niesie to również poważne skutki dla wza-

jemnej komunikacji i – idąc dalej – relacji polsko-niemieckich. Koncentro-

wanie się na przeszłości zamiast przyszłości stawia Polaków w procesach 

komunikacji jako ofiary, a związane z tym negatywne obrazy nie przycią-

gają tak skutecznie jak pozytywne nastawienie komunikatów wysyłanych 

do zewnątrz. Bardzo wyraźnie widać te tendencje w wypadku opisywania 

zagadnień związanych z gazociągiem Nord Stream.

Niemieckie postrzeganie Polski przebiega niezależnie od tytułu pra-

sowego według dwóch wektorów: w jakim stopniu Polska się moderni-

zuje i w jakim stopniu się europeizuje Jeśli te procesy zachodzą, prasa 

niemiecka wyraża się o Polsce z uznaniem. Jeśli dziennikarz dochodzi 

do wniosku, że jest odwrotnie, następuje krytyka czy pouczanie (metafory 

szkoły i szpitala) oraz ramowanie negatywne. Inaczej mówiąc, do tema-

tu Polski podchodzi się z dużą dozą ignorancji, patrząc na nią »z góry«, 

czasami jako na ofiarę. W ten sposób zdolna do konsensu i pozytywnie 

konotowana w szerokich kręgach w Niemczech europeizacja interesów 

narodowych staje się dyskretnym wzorcem, zgodnie z którym oceniana 

jest polska polityka. Często jednak nie dostrzega się, że z tej perspekty-

wy to właśnie interesy Niemiec, których zdolność osiągania konsensusu 

w Europie jest praktycznie oczywista, podczas gdy interesom narodowym 

państw takich jak Polska często podprogowo odmawia się tej zdolności. 

Dla zachowania Polaków wykazuje się niezrozumienie i pokazuje się 

je jako zbytnio emocjonalne, a reakcje – nadwrażliwe.

Z kolei według powszechnych opinii, podzielanych w wywiadach przez 

niemieckich ekspertów, obraz Niemiec w polskich mediach prezentowany 

jest bardzo jednostronnie – albo pozytywnie, albo negatywnie, w zależno-

ści od gazety czy czasopisma. Przeprowadzona analiza w dużej mierze po-

twierdza tę tezę. Dostrzec można jednak również wyjątki. Zazwyczaj przy-

chylnie podchodząca do niemieckiej polityki gazeta wyborcza czasami 

także krytykuje Niemcy lub wskazuje na istniejące w tym kraju problemy.
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W y j r z y j m y  z  r a m

Pewne ramy towarzyszą nam w relacjach polsko-niemieckich od lat i – jak 

pokazuje niniejsza analiza – upływ czasu czy różnice pokoleniowe nie 

zmieniają treści tych ram. Ich istnienie trzeba zaakceptować, starając się 

zrozumieć tego skutki i poznać same ramy. Mogą one bowiem bardzo 

spłycać wzajemne postrzeganie, a przez to zrozumienie. Ramy te są jed-

nocześnie wygodne, ponieważ ograniczają nam przestrzeń, pozwalają się 

poruszać po znajomym terenie. Zwłaszcza w czasie stałego natłoku infor-

macji umożliwiają uporządkowywanie sobie świata wokół. Czy jesteśmy 

w związku z tym skazani na zamknięcie w ramach? Tak i nie.

Jeśli chcemy konstruktywnie kształtować polsko-niemiecki dialog, po-

winniśmy, po pierwsze, być świadomi procesu ramowania w mediach, któ-

ry powoduje specyficzną percepcję rzeczywistości i wpływa na wzajemną 

komunikację, po drugie – być wrażliwi na treść i wpływ stosowanych ram 

na wzajemną komunikację. Apel ten dotyczy szerokich grup, niezależnie 

od ich roli w kształtowaniu relacji polsko-niemieckich. Skierowany jest 

bowiem i do nadawców różnego typu komunikatów (dziennikarzy, eks-

pertów, polityków, dyplomatów), którzy posługując się, świadomie lub 

nieświadomie, ramami, metaforami i toposami, powinni zdawać sobie 

sprawę ze skutków stosowania tego narzędzia – jego wpływu na wza-

jemne postrzeganie i dalszą komunikację. Wrażliwi powinni być także 

odbiorcy, którzy, ponownie, świadomi lub nieświadomi tego, otrzymują 

komunikat wypełniony ramami, które budzą w nich konkretne konotacje.

Powyższe konkluzje mogą sugerować, że z ukształtowanych ram nie 

ma wyjścia. Nie jest to jednak prawda. Ram jest bowiem bardzo dużo 

i każdy może spróbować (świadomie) poruszać się między nimi i wybierać 

takie ramy, które umożliwiają prowadzić w stosunkach polsko-niemiec-

kich konstruktywny dialog. Jak pisze w apelu z lutego 2022 roku Grupa 

Kopernika: »[…] choć w medialnym przekazie częściej przebija się obraz 

dialogu polsko-niemieckiego jako wspólnoty konfliktu czy wspólnoty 

rozbieżności, musimy być świadomi, w jak produktywny sposób napię-

cia we wzajemnych relacjach zmieniły Polskę i Niemcy«. Jednym słowem: 

warto wykorzystywać ramy, czyli być świadomym, które ramy umożliwia-

ją dalszą komunikację, a które ją uniemożliwiają. Zatem, przekładając 

na konkretne działanie, mieć odwagę do prowadzenia rzeczowej dyskusji, 

szanując zdanie drugiej strony i starając się je zrozumieć, merytorycznie 

przedstawiając swoje racje.





ZAŁĄCZNIK
METODOLOGIA WYBORU TEKSTÓW DO BADANIA

Zakres czasowy badania: 2000, 2006, 2009, 2014, 2016, 2019

Badane tytuły prasowe:

Polska: gazeta wyborcza (gw), rzeczpospolita (rz), polityka (pol), sieci 

(sieci) (wcześniej wsieci, wydawany od 2012 roku), wprost (w, lata 2000, 

2006, 2009)

Niemcy: frankfurter allgemeine zeitung (faz), süddeutsche zeitung (sz), 

der spiegel (spiegel), die zeit (zeit)

Do badania wybrano teksty z wydań zarówno papierowych.

Wyselekcjonowany korpus

Archiwa poszczególnych tytułów przeszukano przy użyciu wyszukiwarek 

internetowych za pomocą porównywalnych słów kluczowych. Składały 

się na nie kombinacje słów zawierające odniesienie do Polski/Niemiec 

oraz trzech wybranych do analizy w projekcie obszarów tematycznych: 

historii, gospodarki i integracji europejskiej (zapis kombinacji ze wzglę-

dów technicznych różnił się w zależności od wyszukiwarki):

Polska: (Niemcy OR Niemiec) AND (histor OR gospodar OR ekonomi OR 

europ)

Niemcy: (Polen ODER Polnisch) UND (histor ODER geschicht ODER wirt-

schaft ODER ökonom ODER europ)129

Sprawdzono także wyszukiwanie przy użyciu łączników w języku pol-

skim „LUB” oraz „I”. Takie wyszukiwanie spowodowało również odnalezie-

nie wielu tekstów nieodnoszących się do badanego tematu.

Teksty znalezione przez wyszukiwarki przejrzano. Do dalszego badania 

zakwalifikowano teksty, które w całości poświęcone były Polsce/Niem-

com lub ich znaczna część, co najmniej jeden akapit, była poświęcona Pol-

sce/Niemcom. Odrzucono teksty, które o Polsce/Niemczech wspominały 

jedynie na marginesie, na przykład przywołanie w charakterze przykładu, 

lub wymieniano w nich wiele krajów. Z uwagi na konieczność redukcji ma-

129	 W	zależności	od	funkcjonowania	wyszukiwarki	na	danej	stronie	internetowej	formy	zapisu	poleceń	
wyszukiwania	różniły	się,	gwarantowały	jednak	porównywalność	uzyskanych	wyników.	
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teriału badawczego odrzucono także teksty, które mimo zawierania słów 

kluczowych dopasowanych do trzech głównych bloków tematycznych 

odnosiły się do innych dziedzin, na przykład sportu czy nauki.

W ten sposób uzyskano korpus zawierający ponad sześćdziesiąt tysię-

cy jednostek analizy (artykułów).

Liczba	analizowanych	artykułów	z	podziałem	na	tytuły	prasowe	i	lata

2000 2006 2009 2014 2016 2019

gazeta wyborcza 558 660 1029 711 580 2345

rzeczpospolita 1212 1958 715 596 1230 270

polityka 1435 2862 3858 2559 2957 1959

wprost 267 920 680 x x x

sieci x x x 1570 979 1511

frankfurter allgemeine zeitung 3729 1013 1589 1242 2484 1802

süddeutsche zeitung 370 240 129 675 1302 1899

der spiegel 267 678 1022 559 572 584

die zeit 612 647 1074 1096 916 454
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