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Literatura dotycząca funkcjonowania
w sferze społecznej i językowej stereoty-
pów niemieckich o Polakach (i odwrot-
nie) jest dość spora, choć dogłębne
badania na ten temat rozpoczęły się pod
koniec ubiegłego stulecia. W Niemczech
ich fundamenty zostały stworzone przede
wszystkim dzięki publikacjom Hansa
Henniga Hahna, w Polsce zaś – dzięki
klasycznym już pracom Tomasza Szaroty

1 Niniejszy tekst jest przede wszystkim
wynikiem refleksji z przeprowadzonego 
przeze mnie seminarium na Uniwersytecie 
w Moguncji w semestrze letnim w 2009 
roku na temat ewolucji polsko-niemieckich 
stereotypów, a także moich popularnonau-
kowych publikacji i prac redakcyjnych nad 
polskim tłumaczeniem książki Bernharda 
Strucka, Nie Zachód, nie Wschód. Francja 
i Polska w oczach niemieckich podróżnych 
w latach 1750-1850, Wydawnictwo Neri-
ton – Muzeum Historii Polski, Warszawa 
2012. Wiele zawartych w niniejszym eseju 
wywodów opiera się na wynikach wielo-
letnich prac badawczych zwłaszcza
Huberta Orłowskiego, Tomasza Szaroty
i Hansa Henniga Hahna, z których za-
czerpnąłem większość tłumaczeń cytowa-
nych tutaj niemieckich tekstów źródłowych.  



i Huberta Orłowskiego, którego książka o polnische Wirtschaft (wydanie nie-
mieckie 1996) okazała się pod wieloma względami przełomowa. Przedstawia
ona narodziny i zasięg najbardziej rozpowszechnionego w Niemczech w epoce
nowoczesności stereotypu o polsce i Polakach, czyli „polskiej gospodarki”,
a dokładniej „polskiego bałaganu”, nie tylko w warstwie języka codziennego
czy we fragmentarycznych kontekstach kulturowych. Autor ukazał bowiem funk-
cjonowanie stereotypu polnische Wirtschaft w wielowątkowych niemieckich
dyskursach o Polsce toczonych od XVIII do XX wieku, a także jako elementu
kluczowego w splocie różnych stereotypów towarzyszących, przypisujących na-
szemu krajowi takie cechy, jak anarchia, chaos, cywilizacyjne zacofanie, brud,
pijaństwo. 
Znawcy zajmujący się fenomenem stereotypów, w tym etnicznych i narodo-
wych, dokonali podstawowej typologii, starając się określić ich wzajemne rela-
cje. Tak więc autostereotypy, czyli typowe wyobrażenia o nas samych,
przybierają często funkcję wartościującą pozytywnie „nas”. Inaczej heteroste-
reotypy – konwencjonalne wyobrażenia o „innych” – deprecjonują obcych lub
sąsiadów, tym samym pośrednio wartościując pozytywnie wyobrażenia o włas-
nej grupie. Choć niekiedy może zdarzyć się sytuacja odwrotna. Chcąc zdystan-
sować się od własnej grupy narodowej lub podkreślić nasze wyjątkowe w niej
miejsce, podchwytujemy obce hetereostereotypy, nadając im funkcję naszych
własnych karcących autostereotypów. Jako przykład posłużyć mogą konwen-
cjonalne nasze wyrażenia – rozpowszechnione zresztą w wielu innych krajach
Europy – o „niemieckim porządku”. Są one refleksem niemieckiego autostereo-
typu deutsche Ordnung, któremu wielu naszych rodaków będzie przeciwstawiać
„polski bałagan”, będący z kolei odbiciem niemieckiego heterostereotypu pol-
nische Wirtschaft.
W badaniu stereotypów istotna jest analiza ich „splotów” oraz funkcjonowania
na rozmaitych poziomach językowych, w tym uczonych dyskursów, taka jaką
przeprowadził Hubert Orłowski. Stąd też oprócz podstawowych kategorii wio-
dących autostereotypów i heterosterotypów należałoby, moim zdaniem,
wyróżnić komplementarne wobec nich heterostereotypy wzmacniające. W przy-
padku niemieckiego postrzegania Polaków taką funkcję posiadało konwencjo-
nalne wyobrażenie „polskiego sejmu” (polnischer Reichstag). Przez większą
część XVIII wieku odgrywało ono rolę heterotereotypu wiodącego, zanim stało
się komplementarne wobec stereotypu „polskiej gospodarki”.
Z kolei inną rolę będą pełnić heterostereotypy osłabiające. W zależności od kon-
tekstu mogą one nabierać funkcji wartościujących pozytywnie przedstawicieli
grup obcych, dając wyraz sympatii i wspólnoty celów między grupą uznawaną
za własną, a innymi obdarzanymi w danym momencie respektem lub sympatią.
Przy tym powołanie do życia heterostereotypów osłabiających jest najczęściej
związane z rewizją i przewartościowaniem zakorzenionych konwencjonalnych
wyobrażeń. W przypadku postrzegania Polaków w Niemczech taką właśnie rolę
miały wykrystalizowane w latach trzydziestych XIX wieku heterostereotypy „szla-
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chetnego Polaka” (der edle Pole) oraz „pięknej Polki” (die schöne Polin). Ich
żywot jednak był nader efemeryczny, podlegając szybko trawestacji. 

****

Wspomniane wyżej niemieckie heterostereotypy Polaków zaczęły się krystalizo-
wać między 1750 a 1850 rokiem, czyli w okresie, w którym kształtowały się
elementy nowoczesnej kultury europejskiej. W epoce wcześniejszej, przednowo-
czesnej, dominujące w Niemczech konwencjonalne wyobrażenia o mieszkańcach
Rzeczypospolitej były inne. Jak ukazuje dokonana przez Stanisława Kota analiza
popularnych w średniowieczu i wczesnej nowożytności proprietates gentium, nie-
mieckie stereotypy o Polakach oraz vice versa – Polaków o Niemcach – ewoluo-
wały, duży zaś wpływ na wzajemne postrzeganie wywierały różnice wyznaniowe:
katolicyzm versus protestantyzm. Stąd staropolskie konwencjonalne, upraszcza-
jące postrzeganie Niemców jako „Lutrów pludrów” (asocjacja konfesji z typowym
elementem zachodnioeuropejskiego stroju: krótkimi spodniami) czy też wyobra-
żenie diabła, którego – jak dowodzi Jan Bystroń – atrybutem był „niemiecki strój”
(notabene we wczesnonowożytnej protestanckiej Anglii nosił on ubiór hiszpański,
w prawosławnej Rosji zaś polski kontusz szlachecki). 
W percepcji niemieckiej do przełomu XVII i XVIII wieku funkcjonowało wyo-
brażenie Rzeczypospolitej głównie jako kraju wielowyznaniowego i wieloet-
nicznego z silną pozycją szlachty. Wyrazem tego było pojawienie się w języku
niemieckim, powstałego zapewne na początku XVII wieku w Polsce, łacińskiego
powiedzenia o Rzeczypospolitej jako „raju dla Żydów, piekła dla chłopów,
czyśćca dla mieszczan, panowania sług [tj. szlachty – I.K.]”. Zarazem popularne
było stereotypowe wyobrażenie polsko-litewskiego państwa jako kraju o kiep-
skiej infrastrukturze komunikacyjnej. Stąd powiedzenie konstatujące stan
rzeczywisty à rebours, znane również w Polsce-Litwie, będące plakatywną
charakterystyką Rzeczypospolitej i Rzeszy poprzez wyeksponowanie tego,
czego w obu państwach w powszechnym odczuciu brakowało: „polski most,
niemiecki post”.          

Ostatnimi rekordami przednowoczesnych niemieckich wyobrażeń – jednak już
z zalążkami niektórych wyobrażeń, które staną się wiodące w epoce nowoczes-
ności – są południowoniemieckie tzw. tablice narodów z pierwszej połowy XVIII
wieku, zawierające wyobrażenia ikonograficzne oraz katalogi konwencjonalnych
cech przypisywanych większym nacjom europejskim. Mimo problemów
interpretacyjnych znaczenia dialektowych południowoniemieckich terminów za-
wartych w opisie „nacji polskiej” można wyróżnić tutaj następujące grupy emb-
lematycznych cech: nieokrzesani (stąd porównywani z niedźwiedziem),
najczęściej cierpiący na kołdun lub rozwolnienie (zapewne asocjacja z brakiem
higieny i obżarstwem), ich kraj jest pokryty dużymi lasami, przeciętni, mówiący
w różnych językach i wyznający różne wiary (nawiązanie do wieloetniczności
i wielokonfesyjności), junacy-dzielni, lubujący się w długich szatach, szlachcie,
popisywaniu się, jeździectwie, kłótniach, mają elekcyjnego monarchę.
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Obok cech związanych z wielokulturowością Rzeczypospolitej rzuca się
w oczy grupa przymiotów związanych z jednej strony z niedostatecznym
„okrzesaniem”, z drugiej zaś nadmiernym „popisywaniem się” (ostentacyjnie
wystawnym trybem życia), czyli pewnymi właściwościami kulturowymi. Wresz-
cie krytycznie zostaje przywołana specyfika i wyjątkowość ustroju zdecentrali-
zowanego szlacheckiego państwa. Jego polityczne niedomogi zaczęły się
objawiać na arenie międzynarodowej coraz wyraźniej od przełomu XVII i XVIII
wieku wraz z paraliżem życia sejmowego, liberum veto i konfliktami wokół elek-
cji kolejnych władców – symptomami niespotykanymi w dominujących w tym
czasie w Europie monarchiach dziedzicznych, z których część zaczęła właśnie
wchodzić na drogę zbiurokratyzowanego centralizmu i absolutyzmu.
Wyraźny przełom w niemieckim postrzeganiu Polski nastąpił w drugiej połowie
XVIII wieku, zbiegając się z okresem rozbiorów Rzeczypospolitej. Stanisław Sal-
monowicz wyodrębnia dwa nurty ewolucji i przewartościowań niemieckich
sądów o Polakach w latach 1764–1815. Nurt dominujący charakteryzował duży
krytycyzm. Rzeczpospolitą już w latach poprzedzających I rozbiór przedsta-
wiano jako kraj skrajnie nietolerancyjny, rządzony przez fanatyczny katolicki
kler i kobiety-intrygantki. Podkreślano też anarchię w życiu ustrojowym i poli-
tyce wewnętrznej, a także biedę i zacofanie. Negatywne wyobrażenia upo-
wszechniały głównie międzynarodowa antypolska propaganda Prus i Rosji,
w której w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku pojawiły się też zarzuty na-
śladowania wzorców rewolucji francuskiej i jakobinizmu. W pierwszej dekadzie
XIX wieku nastroje antypolskie powiązane były z nastrojami antynapoleońskimi
i kształtującymi się postawami w duchu nowoczesnego ogólnoniemieckiego
patriotyzmu.
Z kolei u schyłku XVIII wieku, w okresie od Sejmu Wielkiego do III rozbioru, za-
znaczył się przełom w spojrzeniu oświeceniowej, w tym także niemieckiej, opi-
nii publicznej na Rzeczpospolitą. Odzywały się głosy sympatii i zainteresowania
polskim reformizmem, którego kulminacją była Konstytucja 3 maja. Sympatia
wobec niepodległościowych dążeń Polaków mimo niesprzyjającej koniunktury
przetrwała okres napoleoński, stając się zapowiedzią polonofilskich nastrojów
w Niemczech w latach trzydziestych XIX wieku Jednak nurt polonofilski miał
w sumie mniejszy społecznie i czasowo krótszy zasięg. 
Ukształtowany w drugiej połowie XVIII wieku dominujący nurt pejoratywnych
wyobrażeń o Rzeczypospolitej okazał się trwalszy. Upowszechniał obraz Polski
jako kraju już nie wielokulturowego, lecz nietolerancyjnego i zdominowanego
przez jedno wyznanie – rzymski katolicyzm. Co istotne, obraz anarchii ustrojo-
wej i deficytów politycznych łączył z mizoginizmem – od epoki antyku
typowym toposem eksponującym udział we władzy kobiet jako elementu
destrukcyjnego. Krytyczny obraz wzmagał oświeceniowy ideologem „postępu”
(i jego antytezy: „zacofania”) oraz podkreślanie deficytów „cywilizacyjnych”
Rzeczypospolitej. Na fali tego pejoratywnego nurtu wyobrażeń o Polsce pojawi
się powiedzenie o „polskiej gospodarce”. 
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Kto, kiedy i w jakich okolicznościach użył po raz pierwszy sformułowania pol-
nische Wirtschaft? Jak wykazał Hans-Jürgen Bömelburg, termin ten pojawił się
już w 1781 roku w pruskiej korespondencji urzędowej na określenie postawy
polskiej szlachty z terenów Prus Królewskich wcielonych wskutek I rozbioru do
Królestwa Prus. „Wszystkiemu winna nieporządna polnische Wirtschaft tutejszej
szlachty, która nie chce się przyzwyczaić do porządku, dlatego musicie to zrobić
tak – nie pozwalać na żadne zaległości, pilnować ostro i surowo ściągać podatki,
aż wszystko zapłacą, inaczej będą wysyłać pieniądze tylko do Polski albo
wszystko przejedzą […]. Bez wątpienia utrzymane w podobnym tonie raporty
wywarły wpływ na negatywny obraz Polski na berlińskim dworze. Sądzić
można, że powiedzenie to zaczynało wówczas nabierać cech stereotypowego
zwrotu, przynajmniej na poziomie języka urzędowego w monarchii pruskiej,
w którym – jak udowodnił Hubert Orłowski – pejoratywnych zwrotów „pruska”
i „litewska gospodarka” w przeciwstawieniu do efektywnej „niemieckiej” i „an-
gielskiej” używano już we wcześniejszych dekadach XVIII wieku. 
Do upowszechnienia stereotypu polnische Wirtschaft poprzez wywindowanie
go na poziom dyskursu intelektualnego przyczynił się znany intelektualista
oświeceniowy Georg Adam Forster (1754–1794). Urodzony pod Gdańskiem,
jako poddany króla polskiego w mieszanej rodzinie o szkocko-niemieckim ro-
dowodzie, od najmłodszych lat towarzyszył w wyprawach za granicę swemu
ojcu, protestanckiemu pastorowi, biorąc udział m.in. w wyprawie dookoła
świata Jamesa Cooka. Po kilku latach wykładów na uniwersytecie w Kassel otrzy-
mał propozycję objęcia katedry historii naturalnej na zreformowanym właśnie
w duchu oświeceniowym uniwersytecie w Wilnie. Propozycję przyjął bez zbyt-
niego entuzjazmu, decydując się na wyjazd głównie z powodu oferowanej mu
wysokiej pensji. 
Mimo ciepłego i serdecznego przyjęcia, z jakim się spotkał, Forster był niezbyt
szczęśliwy z pobytu w Rzeczypospolitej. W dwóch listach, z lat 1784 i 1785,
użył określenia polnische Wirtschaft. Krótki cytat z jednego z nich ukazuje silny
substrat emocjonalny: „Polacy to z natury świnie, tak panowie jak i słudzy;
wszyscy źle się ubierają, a nade wszystko płeć niewieścia: ozdoby pasują im jak
świni złoty łańcuszek. Są rzecz jasna wyjątki; mówię o powszechnej regule”.
Jaka treść kryła się dokładniej za określeniem polnische Wirtschaft? Wyjaśnia to
krytyka zawarta w innym obszernym fragmencie jego korespondencji adreso-
wanej do pisarza Georga Christopha Lichtenberga:

Znalazłby Pan może aż nadto powodów do śmiechu w  t y m  p r z e m i e s z a n i u  s a r-
m a c k i e g o  l u b  p r a w i e  n o w o z e l a n d z k i e g o  p r y m i t y w i z m u  z  f r a n c u s k ą
s u p e r w y k w i n t n o ś c i ą [podkreślenie – I. K.], w tym pozbawionym smaku i wykształ-
cenia narodzie, […] ludzi, […] którzy już od młodych lat zostali zepsuci przez system rzą-
dów, pasienie ich jak bydło (tak powinno się tu nazywać oświatę), przykład idący z góry,
klechów, despotyzm potężnych sąsiadów [...]. Właściwy lud, mam na myśli owe miliony
zwierząt pociągowych w ludzkiej postaci, które tutaj bezwarunkowo wyłączone są od wszel-
kich prerogatyw człowieczeństwa i nie będą zaliczane do narodu – stanowi pospólstwo, lud
od dawna przywykły do poddaństwa. 
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W cytowanej wypowiedzi charakterystyczna jest dwoistość w ocenie Rzeczpos-
politej: z jednej strony podkreślenie „francuskiej superwykwintności” (chodzi
tutaj o zamożną szlachtę), z drugiej zaś odwołanie do „nowozelandzkiego
prymitywizmu” większości mieszkańców, będące najpewniej refleksem podróży
Forstera w ekipie Cooka. Odwołania dyskredytujące rozmaite obszary Europy
poprzez ich porównanie z postrzeganymi jako „niecywilizowane” ludami
należały do typowych chwytów epoki oświecenia. Notabene podobną asocjacją
wobec Polaków posłużył się oświeceniowy „filozof na tronie”, król Prus
Fryderyk II w liście do d’Alemberta. W odniesieniu do mieszkańców włączonych
po I rozbiorze do Prus ziem polskich deklarował: „Biednych tych Irokezów będę
się starał oswoić z cywilizacją europejską”. Zwłaszcza na ostrzu jego krytyki
znajdowała się polska szlachta – wedle jego słów: „Irokezi północy”. Określenia
tego rodzaju doskonale pasowały do retoryki pruskiej propagandy, chcącej le-
galizować rozbiór Polski, stylizując wydarzenie to na aneksję zamorskich ob-
szarów dokonywanych przez mocarstwa zachodnioeuropejskie. Miały przy tym
funkcję kompensacyjną, dając upust kompleksom i negatywnym emocjom nie-
zależnie od podszytych racjonalnością ocen. Pamiętać trzeba, że przeniknięty
do cna francuską kulturą i językiem Fryderyk II krytykował gadatliwość Francu-
zów, nazywając ich „Irokezami objaśniającymi astronomię”. 
Wkład w upowszechnienie interesującego nas terminu, jak wykazał Tomasz Sza-
rota, miał również inny wybitny niemiecki intelektualista, pisarz i historyk
o poglądach wyraźnie antyżydowskich i antyfrancuskich czy raczej antynapo-
leońskich, Ernst Moritz Arndt (1769–1860). W swych wspomnieniach z podróży
odbytej na przełomie roku 1812 i 1813 tak opisywał Wilno:

Wydawało mi się ono piekłem tatarskim. Wszędzie okropny s m r ó d  i  b r u d,
n i e c h l u j n i  Ż y d z i, żałośnie wałęsający się, nieszczęśliwie pojmani jeńcy, w większości
ranni [...]. Podobnych stosów zwłok mogłyby dostarczyć również krwawe bitwy we Fran-
cji i w Niemczech, ale należy to do polnische Wirtschaft i takiego roku, jak 1812
[podkreślenia – I.K.]. 

Arndt miał tutaj na myśli okrucieństwa napoleońskiej kampanii przeciw Rosji
z lat 1812–1813, na której szlaku znalazło się Wilno. Wydaje się używać okre-
ślenia „polska gospodarka” już stereotypicznie. Poza tym występujące w przy-
toczonym fragmencie połączenie polnische Wirtschaft z obrazem „niechlujnych
Żydów” sygnalizuje wzmocnienie stereotypu występującym już we wcześniej-
szych stuleciach chrześcijańskim toposem żydowskiego lichwiarstwa i rzekomej
nieczystości, którego obecność w niemieckim obiegu językowym odnotowywał
wydawany przez braci Grimm od 1854 roku „Deutsches Wörterbuch“. Zresztą
stereotypowy obraz polsko-litewskich Ostjuden w dziewiętnastowiecznych
Niemczech był nieodparcie kojarzony (także przez niemieckich Westjuden)
z ich ojczyzną – ziemiami dawnej Rzeczypospolitej oraz cywilizacyjnym
zapóźnieniem.
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Zwrotu polnische Wirtschaft użył Arndt ponownie dwa miesiące później podczas wizyty
w Toruniu: „W tym miejscu poznałem więc p r a w d z i w ą  p o l n i s c h e  Wi r t s c h a f t,
[ … ]  b r u d  w  m i e s z k a n i a c h  i  n a  u l i c a c h  m i a s t  i  w s i  [ . . . ] . W istocie musi
się to zobaczyć i samemu odczuć, inaczej nie wierzy się w dziki nieporządek i brud
Polaków; nie wyobraża sobie człowiek, jak nisko mógł upaść naród tak żywotny, o  t a k
c u d o w n y m, j a k  g o  p o s i a d a j ą  P o l a c y, u m i ł o w a n i u  w s z y s t k i e g o, c o  s i ę
ś w i e c i  i  j e s t  w s p a n i a ł e. Wszelako także t u  o d m a l o w u j e  s i ę  t o, c o  z n a-
j d o w a ł o  o d  s t u l e c i  o d b i c i e  w  i c h  s y s t e m i e  r z ą d ó w [podkreślenia – I.K.].

Podobnie jak u Forstera, w pejoratywnym obrazie Polski u Arndta kryje się
pewna ambiwalencja. W kontraście do brudu i bałaganu zostaje przypomniane
umiłowanie Polaków do „wszystkiego co się świeci” – a zatem ostentacyjność
i zbytek, które Forster nazwał „francuską superwykwintnością”. 

****

Na przełomie XVII i XVIII wieku, wraz z rozwojem absolutyzmu, w Europie za-
częto coraz częściej krytykować i wręcz kpić z cech ustrojowych szlacheckiej
Rzeczypospolitej związanych z dominacją w jej ustroju zasady wolnej elekcji,
szczególnie zaś ze zwyczajem zrywania sejmów w oparciu o zasadę liberum
veto. Krytycyzm ten na Zachodzie nasilił się w epoce oświecenia. W docinkach
pod adresem państwa polsko-litewskiego przodował między innymi Wolter oraz
jego uczeń – Fryderyk II. Już na początku XVIII stulecia synonimem ogarniającej
Polskę anarchii politycznej miał stać się stereotypowy zwrot o „polskim sejmie”
(polnischer Reichstag). 
Jako pierwszy użył go zapewne szwedzki marszałek Magnus Stenbock
w 1712 roku, podczas rzuconej w wir Wielkiej Wojny Północnej, praktycznie
bezbronnej Rzeczypospolitej. Odtąd polsk riksdag stał się przysłowiowym zwro-
tem w języku szwedzkim na oznaczenie: „zebrania nacechowanego gwałtow-
nością, burzliwością i niemożnością podjęcia decyzji”. W języku niemieckim
jego karierę zapoczątkowała satyryczna rymowanka opublikowana w Prusach
w 1723 roku. Oto jej fragmenty: „[…] Żona urząd domowy sprawuje / I jest cał-
kiem zajęta swym sejmem / […] Co sejm wspólnego ma z praniem / […] Porów-
nując niepokój i rozgardiasz / W czasie prania i gdy zbiera się sejm / […] Lecz
jakże to? Może zerwać sejm kobieta”. Dwa lata później wydawca twierdził, że
wiersz ten powstał na kanwie przysłowia znanego w Prusach od lat. Wydany
w 1780 roku zbiór niemieckich przysłów wyjaśniał jego sens: pranie to – „jedna
z podstawowych czynności kobiety, którą po części z tego powodu, a po części
przez wzgląd na związane z tym zwykłe niepokoje nie bez racji porównuje się
z sejmem w sąsiedniej Polsce”. Co charakterystyczne, wyraźny w przytoczonych
cytatach jest tradycyjny mizoginiczny topos. Został on mniej lub bardziej świa-
domie zastosowany dla wzmożenia deprecjonującej oceny fundamentu ustro-
jowego szlacheckiej Rzeczypospolitej. 
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****

W drugiej połowie XIX wieku zwrot polnische Wirtschaft zaczął robić karierę
w upowszechniających się mediach nowoczesnej masowej kultury: wielotomo-
wych słownikach języków narodowych, encyklopediach i zbiorach przysłów
w znaczeniu: nieporządna gospodarka, okropny bałagan, nieporządnie, brudno.
Pozornie wyjątek stanowiła tu liberalnie nastawiona encyklopedia Meyera
z 1850 roku. Jej autorzy bowiem przypisywali Polakom z jednej strony gościn-
ność, szczerość, przywiązanie do ojczyzny, bezgraniczne poświęcenie dla dobra
publicznego, swobodę bycia i szybkie pojmowanie, z drugiej strony lekkomyśl-
ność, rozpasanie, porywczość i brak wytrwałości. Zauważali przy tym, że Polacy
w zaborze pruskim, dzięki edukacji w niemieckich szkołach, przejęli „niemiec-
kie” cnoty: oszczędność i wytrwałość, czym mieli jakoby różnić się od swych
rodaków z zaboru rosyjskiego. Opinię tę można uznać za wypływającą z wy-
chodzących już w połowie XIX wieku z mody nastrojów „przyjaźni wobec Po-
laków” (Polenfreundschaft), jaką część Niemców szczerze okazywała jeszcze
w latach trzydziestych i na początku czterdziestych polskim uchodźcom po po-
wstaniu listopadowym. 
W czasie tej w sumie krótkiej, trwającej do Wiosny Ludów fali sympatii
rozpowszechniły się w postrzeganiu Polski i Polaków zabarwione pozytywnie
heterostereotypy: „szlachetnego Polaka” i „pięknej Polki”, będące refleksem uo-
gólniającego osądu Niemców o postawie polskich insurgentów i wyglądzie ich
żon emigrujących przez kraje niemieckie od końca 1831 roku, głównie do Fran-
cji. Wydają się one jednak kontynuacją motywów zawartych w nurcie propol-
skich postaw niemieckich, sięgających jeszcze okresu Sejmu Wielkiego
i powstania kościuszkowskiego, gloryfikujących polski reformizm oraz figurę
„polskiego kosyniera”. W okresie „miodowego miesiąca” w polsko-niemieckich
stosunkach oraz fascynacji polską międzynarodówką rewolucyjną nastał zwłasz-
cza w kręgach liberalnych popyt na tego rodzaju emblematy walki z ancién re-
gime’em. Stąd moda na konwencjonalne wyobrażenie ubranego w konfederatkę
„szlachetnego Polaka”. Na marginesie wypada przypomnieć, że wtedy właśnie
doszło też do krótkotrwałego odwrócenia wywodzącego się jeszczen z XVI
wieku staropolskiego przysłowia: „Jak świat światem, nigdy nie będzie Niemiec
Polakowi bratem” na „Jak świat światem, nigdy nie był Niemiec Polakowi tak
blisko bratem”.
Z kolei stereotyp „pięknej Polki” – wbrew wszelkim mizoginicznym wątkom
charakterystycznym dla wspomnianej wyżej krytyki ustroju i życia politycznego
dawnej Rzeczypospolitej – również mógł się wywodzić z wcześniejszych uo-
gólniających opinii niektórych Niemców zafascynowanych urodą polskich
szlachcianek (obok głosów jawnie lekceważących, jak Georga Forstera).
„Miesiąc miodowy” w latach trzydziestych i czterdziestych sprzyjał uaktualnie-
niu i rozpowszechnieniu takich sądów. Stało się to możliwe zwłaszcza dzięki
bezpośrednim kontaktom z polskimi kobietami występującymi w trudnej roli
emigrantek, narażonych na wszelkie blaski, ale i pokusy wędrownego i nieusta-
bilizowanego żywota. 
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Słusznie zwraca uwagę Hubert Orłowski na element erotyzmu zawarty w wielu
generalizujących męskich opiniach o „pięknych Polkach”, zresztą nie tylko
wobec szlachcianek czy żon powstańczych oficerów. Również w drugiej poło-
wie XIX wieku, w trakcie napływu polskich robotnic sezonowych do krajów nie-
mieckich, dała się zauważyć męska fascynacja zmysłowością i „dzikością”
Polek. Można sobie wyobrazić stojące za tym emocje – podobnie zresztą jak
w przypadku rozpowszechnionego w kulturze europejskiej wyobrażenia o zmy-
słowości Francuzek. W tym przypadku stereotyp obcej grupy etnicznej stawał
się wyrazem tęsknot za odrzuceniem powszechnie przyjętych norm bądź też
potępieniem takiego działania. Stąd też stereotypiczne określenie w języku nie-
mieckim polnische Ehe („małżeństwa po polsku”), ukute w drugiej połowie XIX
wieku na oznaczenie pozaślubnego związku, sytuacji dość często występującej
przecież w mobilnym środowisku pracowników sezonowych. 
Stereotypy die schöne Polin oraz der edle Pole po Wiośnie Ludów, wyraźniej
zaś w okresie nieudanego powstania styczniowego, zaczęły podlegać trawesta-
cji. Przestały pełnić rolę stereotypów osłabiających, a ich elementy zostały zde-
gradowane i ironicznie wprowadzone do pejoratywnych wyobrażeń wiodących.
W ten sposób postać polskiego insurgenta w konfederatce stała się w Niemczech
od drugiej połowy XIX wieku emblematem Polaka i polskości – podobnie jak
emblematem Niemca stał się ubrany w długi szlafrok i szlafmycę mieszczański,
biedermeierowski Michael. Tyle że postać w poszarpanym powstańczym stroju
przedstawiano coraz bardziej w sytuacjach moralnie nagannych: złodziejstwa
i pijaństwa. Te ostanie przywary weszły w skład i tak już bogatego w negatywne
cechy wyobrażenia „polskiej gospodarki”. 

****

Pojęcie „niemieckiego porządku” to z kolei jedna z najważniejszych wartości
w mentalności Niemców oraz wiodący niemiecki autostereotyp. W polskiej li-
teraturze przedmiotu jego dogłębną analizę zawdzięczamy klasycznym opraco-
waniom Tomasza Szaroty Deutsche Ordnung obejmuje rozmaite cnoty
postrzegane jako typowo „niemieckie”. Charakterystyczne, że są to wartości
uważane za „mieszczańskie”, w sferze normatywnych postaw awansujące
w przestrzeni społecznej dopiero w epoce oświecenia. Szybko też doczekały
się one gloryfikacji i upowszechnienia w kulturze mieszczańskiej w XIX wieku. 

Punktualność i porządek, oszczędność, gospodarność oraz unikanie luksusu –
te cechy wymieniał niemiecki Podręcznik mentalności dla stanu mieszczań-
skiego z 1789 roku. W tonie apologetycznym o porządku jako podstawowej za-
sadzie życia cywilizowanych społeczeństw wypowiadali się wybitni niemieccy
intelektualiści schyłku XVIII wieku, m.in. Fryderyk Schiller czy Immanuel Kant,
który jednak zdawał się też dostrzegać pewne niebezpieczeństwo – Niemcy
„z tym swoim zamiłowaniem do porządku i uładzania, wolą raczej ulec despo-
tyzmowi, niż wdać się w innowacje, szczególnie zaś gdy idzie o formy rządu”.
W XX wieku autostereotyp deutsche Ordnung był często wykorzystywany na
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poziomie propagandowym, zresztą nie tylko w opozycji do polnische Wirtschaft.
Na jednym z plakatów z końca drugiej wojny światowej umieszczono hasło:
Deutscher Sieg oder russisches Chaos („Niemieckie zwycięstwo albo rosyjski
chaos”). Na poziomie języka codziennego szacunek do porządku jest słyszalny
i dziś. Francuski znawca niemieckiej mentalności Robert Nuss przypomina
w tym kontekście popularne niemieckie przysłowia, np.: Es muß alles seine
Ordnung haben („We wszystkim musi być porządek”); Ordnung regiert die Welt
(„Porządek rządzi światem”); Wo keine Ordnung ist, ist auch kein Sieg („Bez po-
rządku nie ma sukcesu”). Wyobrażenia te i oceny korzeniami sięgają do epoki
oświecenia – czasów, w których wykrystalizował się współczesny etos niemiec-
kiego mieszczaństwa. W dwóch następnych stuleciach autostereotyp o niemiec-
kim (mieszczańskim) porządku stał się kluczowym elementem portretu własnego
Niemców. 
W miarę upływu XIX wieku zaczął umacniać się kulturowy podział europej-
skiego kontynentu na „cywilizowany” Zachód i „zacofany” Wschód w miejsce
dominującej w poprzednich epokach linii podziału na przeniknięte miazmatami
greckiego i rzymskiego antyku Południe i „barbarzyńską” Północ. W tej sytuacji
postrzeganie przez Niemców ich zachodnich i wschodnich sąsiadów z podob-
nym poczuciem wyższości cywilizacyjnej traciło na aktualności. Niemcy stawali
się w swym przekonaniu częścią cywilizacji zachodniej – jej forpocztą obda-
rzoną misją krzewienia zdobyczy Zachodu na słowiańskim Wschodzie (koncep-
cja Kulturträgerschaft). Pomocnym instrumentem w budowie tej nowoczesnej
niemieckiej tożsamości i kultury stały się heterostereotypy polnischer Reichstag
oraz polnische Wirtschaft. Co więcej zawarte w nich konotacje przedostały
się do nowoczesnych zachodnioeuropejskich stereotypów o Polsce i Polakach,
a Niemcy przejęły rolę „okna”, przez które Zachód często spogląda na Polskę,
a być może i my sami siebie przez nie widzimy.

****

Stereotypy „niemieckiego porządku” i „polskiej gospodarki” przetrwały do dziś,
choć od kilkunastu lat obserwujemy pewne zmiany w ich zasięgu. Z oficjalnych
dyskursów termin polnische Wirtschaft został wyeliminowany pod wpływem
obowiązującego obecnie kodu politycznej poprawności. Przystąpienie Polski
od Unii Europejskiej oraz osobiste doświadczenia Niemców coraz liczniej od-
wiedzających nasz kraj odgrywają kluczową rolę w powolnej zmianie akcentów.
Pokazują to porównania badań opinii publicznej przeprowadzonych w latach
2000 i 2005, poddane socjologicznej analizie w publikacji Mateusza Fałkow-
skiego i Agnieszki Popko. 
Autorzy odnotowują ciągle istniejącą asymetrię: odwrotnie niż w przypadku pol-
skich stereotypów o Niemcach w niemieckich konwencjonalnych wyobraże-
niach o Polakach przeważają oceny negatywne. Wciąż panuje przekonanie
o zacofaniu cywilizacyjnym Polski, choć od momentu przystąpienia do UE ma-
leje liczba Niemców je podzielających, rośnie zaś pozytywnie oceniających
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funkcjonowanie polskiej gospodarki. Tak więc w 2005 roku już 36% Niemców
wyrażało przekonanie o wzroście gospodarczym Polski (16% więcej niż
w 2000), zaś 21% stwierdzało, że gospodarka rynkowa dobrze tutaj funkcjonuje
(10% więcej niż w 2000) oraz 20%, iż panuje „dobra organizacja” pracy (9%
więcej niż w 2000). Mimo pewnej poprawy wizerunku Polski w Niemczech
ciągle zdają się dominować wyobrażenia będące swoistą kontynuacją klisz po-
wstałych u schyłku XVIII i początkach XIX wieku. Tak np. w 2005 roku prawie
59% Niemców było przekonanych, że Kościół katolicki w Polsce ma zbyt duże
wpływy (7% mniej niż w 2000), a 46% iż panuje tutaj nieograniczona korupcja
(5% mniej niż w 2000). Z kolei tylko 9% respondentów w 2005 roku skonstato-
wało, że w Polsce panuje dobrobyt, czyli było przekonanych, że kraj nasz do-
szlusował do poziomu cywilizacyjnego rozwiniętego świata Zachodniego. 
Natomiast to, co jest wyraźną dyskontynujacją, to odłożenie do lamusa stereo-
typu polnischer Reichstag: w 2005 roku aż 38% niemieckich respondentów wy-
rażało przekonanie, że w Polsce istnieje parlamentarny system rządów podobny
do innych krajów Europy Zachodniej (6% więcej niż w 2000). Innymi zwiastu-
nami zmian są wspomniana wyżej tendencja wzrostu liczby osób pozytywnie
oceniających efektywność polskiej gospodarki i organizacji pracy, a także przy-
pisujących Polakom cechę pracowitości – taką opinię ma aż 50% Niemców po-
zytywnie oceniających poszerzenie UE oraz 31% negatywnie nastawionych do
tego procesu. 
Inaczej rzecz wygląda z polskim postrzeganiem Niemców. Obok zabarwionych
historycznie negatywnych ocen związanych z pamięcią o drugiej wojnie świa-
towej i niemieckiej okupacji pierwszorzędną rolę w polskich heterostereotypach
o zachodnich sąsiadach odgrywają wyobrażenia o dobrej organizacji, dobroby-
cie i wysoko rozwiniętej gospodarce. Co istotne, znakomita dyscyplina i orga-
nizacja pracy są przypisywane Niemcom zwłaszcza przez polskich
przedsiębiorców i przedstawicieli elit menedżerskich. Właśnie „dobra organi-
zacja pracy” jest najczęściej występującą cechą w polskim wizerunku Niemców.
Takie przekonanie wyrażało w 2005 roku aż 82% respondentów (85% w 2000),
a 78% dołączało do tej charakterystyki: nowoczesność i przedsiębiorczość.
Zarazem ciekawe jest zestawienie, a właściwie kontrast, w tym względzie z pol-
skim autostereotypem. Zaledwie 22% Polaków przypisywało swej nacji w 2005
roku dobrą organizację, 43% nowoczesność, zaś 52% przedsiębiorczość. 
Siła wpływu niemieckiego heterostereostereotypu znajduje zatem wyraźny
refleks, jak widać, w polskich autostereotypach. Trzeba postawić pytanie,
dlaczego tak się dzieje. Można przyjąć, że w polskich samoocenach, posługując
się systemem wartości nowoczesnej cywilizacji Zachodu (organizacja, dyscy-
plina, przedsiębiorczość, nowoczesność versus zacofanie i bezład) pierwszy
i decydujący punkt odniesienia stanowi dla nas najbliższy zachodni sąsiad –
Niemcy. To głównie poprzez jego autostereotypy i heterostereotypy określamy
naszą przynależność do świata zachodniego oraz europejską tożsamość. 
Zastanawia też trwałość stereotypów. W zasadzie z niewielkimi wyjątkami kon-
stelacje auto- i heterostereotypów trwają w podobnych układach i utrzymują
swe znaczenie przez stulecia. Gdybyśmy chcieli porównać gros niemieckich
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FROM POLNISCHE WIRTSCHAFT TO POLAND’S THRIFT? CONFIGURA-
TIONS AND CONTINUATION OF THE GERMAN STEREOTYPES ON POLES

– FROM 18TH TO THE BEGINNING OF THE 21TH CENTURY

At the end of the 18th Century, the Germans have started to create a stereotype of
„polnische Wirtschaft”, associated with mess, chaos and anarchy in all fields of social
life. This was, until the end of the 20th Century, the dominant German heterostereo-
type of Poland, amplified by the autostereotype of German order, accuracy and hard
work. Two positive German stereotypes on Poles, formed in the 1830’s – “der edle
Pole” (the noble Pole) and „die schöne Polin” (the beautiful Polish woman) have
been of secondary importance in the German perception of Poles. The author pres-
ents the process of evolution of the basic German stereotypes regarding Poland,
throughout the last three centuries, confronting his conclusions with the current re-
search, according to which the Germany’s eastern neighbour is perceived more and
more positively. 

konwencjonalnych wyobrażeń o Polsce i Polakach powstałych na przełomie
XVIII i XIX stulecia z nam współczesnymi, to uderzają podobieństwa i konty-
nuacje. Co prawda klisza zacofania zdaje się powoli ustępować miejsca wyob-
rażeniu o wyższym poziomie rozwoju. Świadczyć to może o pewnym awansie
w postrzeganiu nas przez naszego zachodniego sąsiada oraz… nas przez nas
samych. Ale – powtórzę jeszcze raz – ludzki świat i jego postrzeganie bez ste-
reotypów jest niemożliwe. Co najwyżej jedne można wyprzeć i zastąpić innymi,
z reguły w sytuacji dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i zmian w sys-
temach wartości. Przesłanki do tego w chwili obecnej z pewnością istnieją.
Jak je wykorzystamy?

99

OD POLNISCHE WIRTSCHAFT DO POLSKIEJ GOSPODARNOŚCI?


