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 ТЕМА  3: Трансформационни процеси 
  
 Материали  
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Вътрешна трансформация 
 
 
Промяната на немско-полските отношения, отразена  в учебниците по история и 
интерпретирането на насилственото изселване на на германците от Полша. 
 
 
  

Немски учебници по история 
 

50-те  години 
 
T DE/1 
“…сега започва масово изгонване в такъв размер 
и по такъв брутален начин, какъвто светът 
досега не е виждал… Действа се под влияние на 
омразата към Германия, която е предизвикана 
преди всичко от силовите мерки на 
националсоциалистите по време на войната.” 
(в.“Шпигел дер цайтен“, 1958, 129). 
 
T DE/ 2 
“Югоизточна Прусия мина под полско 
управление, както и голямата област 
източно от линията Одер-Найсе. Въпреки че 
един по-късен мирен договор трябваше да 
отсъди съдбата на тази област, тя скоро 
бе обявенаа от Полша за нейна някогашна 
област и бързо бе завладяна от поляците.” 
(История на Германия, 1955, 152). 
 
T DE/3 (DDR) 
„За да се задоволят справедливите искания на 
Полша за сигурност, беше постановено 
границата между Полша и Германия да минава 
по Одер и Найсе. С това постановление бе 
създадена предпоставката, немският и 
полският народ в бъдеще да живеят в мир и 
добросъседство. За да имат претекст да 
нападнат страните-съседки немските 
военопрестъпници злоупотребиха с немците, 
живеещи в тези страни… Затова силите се 
обединиха в решението си, германците, 
живеещи в Полша, Чехословакия или Унгария, да 
бъдат изтеглени в Германия. Чрез преселването 
трябвало да бъде предотвратено повторението 
на силови действия от този вид.“ (Учебник по 
история, 8р 1952, 333). 
 

 
Полски учебници по история 

 
50-те години 

 
T PL/1 
“Благодарение на консеквентната позиция на 
Съветския съюз представителите от САЩ и 
Великобритания се обединиха за връщането на 
старите области на Пиастите около Одер и 
Лаузитцка Найсе обратно на Полша. 
Някогашната ни земя, която бе откъсната от 
нас със сила или хитрост от немските феодали, 
беше върната на Полша.” (Historia VII, 1956, 
175-176). 
 
T PL/2 
“По силата на решенията от Ялта и Потсдам 
на Народна Република Полша бяха върнати 
обратно областите на Пиастите. Немското 
население избяга заедно с изтеглящата се армия 
на Хитлер или беше преселено в Германия.” 
(Historia VII, 1956, 184). 
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Немски учебници по история 

 
70-те години 

 
T DE /4 
„ Това, което германците причиниха на другите 
народи по времето на националсоциализма, се 
върна в месеците след капитулацията на онези 
германци, които живееха на териториите на 
потисканите преди това народи… 
Сега източноевропейските народи се опитват 
по радикален и ужасен начин да се предпазят от 
повторение на станалото“ (в.”Шпигел дер 
цайтен”, 1973, 147;  История на света 1979, 
178). 
 
T DE/5 (DDR) 
 
„Земята източно от Одер и Найсе беше 
отсъдена от антихитлеристката коалиция на 
Полша, която в продължение на векове беше 
жертва на немската аристокрация, на военните 
и на големите капиталисти. Разглеждайки 
ролята, която са изиграли част от немските 
малцинства в различните страни  при 
разпалването на Втората световна война, 
САЩ, Великобритания и СССР решиха да 
изселят германците, живеещи извън четирите 
окупационни зони.“ (История 9, 1970: 237).    
 

90-те години и началото на XXI. век 
 

T DE/6 
“Това, което на преговорите в Постдам се 
определяше като “регламентирано извеждане” 
означава в действителност едно мъчително 
изгонване с непознат до сега размер. Почти три 
милиона души умират от лишения и насилствени 
актове” (История 4 N , 1990: 129). 
 
“Това, което германците причиниха на другите 
народи по време на националсоциализма, се върна 
в месеците след капитулацията на онези 
германци, които живееха на територията на 
потисканите преди това народи.” (История на 
света 1990, 10,  История на света 1997, 11)  
 
 

Полски учебници по история 
 

70-те години 
 

T PL /3 
„Тримата главнокомандващи решиха…, 
областите източно от Одер и Лаузитцка Найсе, 
както и тези до Балтийско море, да бъдат 
върнати на Полша. През 1945 год. по-голямата 
част от немското население на тези области 
последва изтеглящата се войска на Хитлер. 
Остават почти три милиона души, които 
трябва да бъдат изселени във вътрешността на 
Германия. Решенията на Потсдамската 
конференция предвиждат формалното 
утвърждаване на западната граница на Полша 
да стане на предстояща мирна конференция. Но 
решението на Великите сили да се отстрани 
немското население от полските области 
фактически означава одобрение на връщането 
на старата област на Пиастите  на 
Полша.”(Historia 8, 1974, 220). 
 
 
 
 
 
 
 
 

90-те години и началото на XXI. век 
 
Т PL/4 
“Поляците считат изселването на германците 
за справедливо и необходимо. 
Умиротворителните акции на хитлеристките 
групи, действията на В. Колоне, екзекуциите и 
изселването по време на окупацията са останали 
в спомените им. По това време те не виждат 
възможност да живеят заедно с немското 
малцинство в една страна… Акцията е 
проведена енергично, при тежки транспортни 
условия, които не можеха да бъдат избегнати в 
следвоенното време,  което създава различни 
трудности за изселниците”(Trudny wiek XX, 
1992, 1999: 341). 
 
T PL/5 
“След войната в отново спечелените области  
живеят  почти три милиона германци, от които 
между 1946 и 1948 год. почти 2,,3 милиона 
напускат Полша организирано. 
Обстоятелствата при преселването са много 
тежки. Германците изгубват по-голяма част от 
имуществото си, подобно на поляците от онази 
страна на бариерата и подобно на тях е 
трябвало да пътуват в товарни вагони. Стигало 
се е и до произвол” (Drogi do wolnosci (1914-
1994), 1996, 1999: 158- 159).   
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Немски учебници по история 
 

90-те години и началото на XXI век 
 
T DE/7 
“Потокът от бегълци прераства в преселение на 
народите, когато немското население трябва да 
напусне домовете си от онази страна на Одер, 
от Судет, както и от другите 
източноевропейски държави. Въз основа на 
Потсдамското споразумение до 1950 год. насила 
са прогонени около 12 милиона души, над два 
милиона не можаха да преживеят трудностите 
при този масов екзод.” (Анно 4, 1997, 143, 
одобрен за 2002/2003) 

Полски учебници по история 
 

90-те години и началото на XXI век 
 
T PL/6 
“Отделянето на западните и северните области 
се възприема от болшинството поляци  като 
акт на историческа справедливост, и то не само 
затова, защото тези земи едно време частично 
са принадлежали на Полша, а и затова, защото 
те разглеждат този акт като един вид 
удовлетворение за военните престъпления на 
германците….Повечето от немските 
семейства, които напуснаха присъединените 
към Полша земи, живееха в тези райони 
поколения наред. Подобно на поляците от 
източните части на страната, германците 
почувстваха преселването като изгонване от 
своята родина.” 
(U  zrodel wspolczesnosci.  Dzieje nowozytne I 
najnowsze. Klasa 3 gimnazjum, WsiP 2001, 346) 
“…в годините от 1946 до 1949 от Полша е 
изселено около 2,5 милиона от немското 
население. Преди това, през 1945 год., над 
половин милион германци са напуснали Полша по 
неорганизиран начин. Не се мина без 
допълнителни перипетии, които още повече 
задълбочават тежкото изживяване на 
изселването.” ( „Historia“ Klasa 3 gimnazjum, 
ADAM 1002, 261)   
  

 
 
 
 


