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Németország és Lengyelország – Az átalakulás hosszú története 
 
Szerző:   Diethelm Blecking 
 
 
Előszó 
 
 
2004. május elsején lépett be Lengyelország az Európai Unióba, és ezzel az aktussal történelmében először 
került egy politikai szövetségbe nyugati szomszédjával, Németországgal. Nehéz és feszültségekkel teli, 1000 
éves szomszédság oldódott egy ugyanilyen hosszú átalakulási folyamat után egyetlen közösséggé. Kétoldalú 
egyezmények és Lengyelország NATO-belépése előzték meg ezt az aktust, de a legfontosabb feltétel mégis 
az 1989-es népek tavasza volt, vagyis a két Németország egyesülése, a demokrácia győzelme és a hatalmi 
ágak megosztása nem csak Lengyelországban, hanem Kelet- és Közép-Európa más államaiban is. Nem csak 
ennek a folyamatnak a lengyel szakértői gondolják azonban úgy, hogy mindez 1980 nyarán Gdańsk/Danzig 
városában kezdődött egy hajógyárban a Szolidaritás mozgalom (Solidarność) sztrájkoló munkásaival, akiket 
a későbbi lengyel köztársasági elnök, Lech Wałęsa vezetett. 
 
Tekintettel II. János Pál pápa halálára és hosszú pápaságának végére, hozzá kell tennünk, hogy: a lengyel 
pápa nélkül Szent Péter trónján ez az átalakulás elképzelhetetlen lett volna. Ebben az órában arra is 
gondolnunk kell, hogy a pápa „1997-ben erősen kérdőre vonta a lengyel püspököket, akik az eléggé 
határozatlan prímás, Józef Glemp bíboros alatt inkább tartózkodóak voltak Európával szemben, és 
egyértelműen síkra szállt Lengyelország uniós csatlakozása mellett. Azon kijelentése, hogy nagy bűn az 
Európai Unió ellen szitkozódni, szállóigévé vált Lengyelországban”, így ír a varsói „Polityka“ című lap 
tekintélyes szerkesztője Adam Krzeminski. 
 
A fent nevezett, 1000 éves, partnerségben végződő, átalakulási folyamatról Németország és Lengyelország 
között sajnos nem lehetséges behatárolt idő alatt megfelelő terjedelemben és időrendi sorrendben beszélni. 
Talán azzal a tavasszal kellene kezdeni 1000-ben, amikor III. Ottó német császár és a lengyel uralkodó, Vitéz 
Bolesław Chrobry király, Gniezno/Gnesen nevű településen baráti találkozót tartottak, és a császár a lengyel 
uralkodót így nevezi „frater et cooperator imperii“, vagyis a birodalom testvére és szövetségese. 
 
Azután beszélni kellene a kezdődő ellenségeskedésről, amelynek során az a lengyel szólás keletkezett, hogy 
amíg világ a világ, a lengyel és a német sohasem lesz barát. Be lehetne a számolni a rengeteg háborúról, a 
területek feladásáról, az állam szerkezetének és határvonalainak változásairól, és minden bizonnyal a 
második világháborúról. Lengyelország volt a megsemmisítő háború első áldozata, 5-6 millió lengyel 
állampolgárt öltek meg, közöttük 3 millió lengyel származású zsidót. Az ország a kelet-európai zsidóság 
temetőjévé vált. Mindezt elmondani nem lehetséges elmondani egy órán belül, vagy pár oldalon keresztül. 
Ezért megpróbálom az átalakulási folyamatot szerkezeti elemek segítségével bemutatni, amelyek 
remélhetőleg betekintést nyújthatnak az Európát egészen más perspektívából, például a Földközi-tengertől, 
szemlélő embereknek is. 
 
I. szerkezeti egység:  A terület 
 
II. szerkezeti egység:  Politikai szerkezetváltások 
 
III. szerkezeti egység:  Konfliktusok (háborúk, felkelések) 
 
IV. szerkezeti egység:  A lakosság (több kultúra együttélése, kisebbségek, elvándorlás) 
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V. szerkezeti egység:  A második világháború, lakosságcserék 
 
VI. szerkezeti egység:  Sztereotípiák 
 
VII. szerkezeti egység:  Partnerség és kitekintés 
 
 
I A terület 
 
Mindkét országnak erősen megváltoztak a politikai és földrajzi határvonalai a történelem során. Területeket 
veszítettek el, újakat nyertek hozzá, majd ismét elveszítették azokat. Sőt 1795 és 1918 között Lengyelország 
123 évre teljesen eltűnt Európa térképéről, felosztották Poroszország, az Osztrák-Magyar Monarchia és 
Oroszország között. 
 
(Hasonlítsa össze az Anyaggyűjtésben található térképeket: Ci 302 Lengyelország 1000-ben, Ci 304 Lengyel 
- Litván Nagyfejedelemség, Ci 305 Területi felosztások, Ci 307 Az újjáalakult Lengyelország 1918-ban!) 
 
Egy higgadt pillantás a Ci 307 jelű térképre máris felfedi, hogy Németország a vesztes első világháború után 
elveszíti azokat a területeket, amelyeket Poroszország részben a felosztások során szerzett, tehát: Posen, 
Danzig, Nyugat-Poroszország és a felső-sziléziai iparvidék Katowice/Kattowitz környékén. A lengyel 
korridor lett a fő probléma. A lengyel örömmámor, hogy a területi felosztottságban eltöltött hosszú idő után 
végre ismét önmagukat kormányozhatják és irányíthatják, szemben állt a német frusztrációval, amely a 
jobbszéltől a balszélig, egészen a kommunistákig kihatott: „Lengyelország egy olyan ország volt 1918 és 
1933 között Németország számára, amelynek nem is szabadna léteznie“ (Heinrich August Winkler). 
 
Ci 308 térkép:  Lengyelország 4. felosztása 
 
Miután a hitleri Németország támadásával 1939. szeptember elsején megkezdődött a második világháború. 
Lengyelország nagy részét a Német Birodalomhoz csatolták, a Krakkótól kezdődő maradékot pedig német 
megszállt területként, főkormányzóság formájában irányították. Lengyelország keleti részébe a Vörös 
Hadsereg vonult be (Ribbentrop-Molotov paktum 1939.8.23). 
 
Ci 309 térkép:  Lengyelország kelet-nyugati irányú eltolódása 
 
A második világháborút követően Lengyelországot keletről nyugat felé tolták át (Potsdami konferencia, 
határszerződés a Szovjetunióval). Lengyelország nyugaton 103 000 km2-t nyer Németországtól, de keleten 
180 000 km2-t veszít a Szovjetunió felé, Németországot pedig kettéosztották. 
 
Ci 310 térkép:  Az Európai Unió 
 
A Német Szövetségi Köztársaság és Lengyelország között 1970-ben megtörtént diplomáciai kapcsolatok 
felvétele, a német-lengyel határszerződés és a két Németország 1990-es újraegyesülése után már mindkét 
ország azzal a szándékkal tagja az Európai Uniónak 2004 óta, hogy problémáik nagy részét a jövőben már 
közösen oldják meg. 
 
 
II Politikai szerkezetváltások 
 
Az eltérő európai fejlődési út és a különböző sebességű modernizáció összeütközésein alapul a német-
lengyel szindróma. A hatalmi ágak megosztásának a nemesi köztársaságban gyakorolt lengyel módszere 
alulmaradt a versenyben a központilag irányított és hatékonyan működő, korlátlan hatalmú, német 
abszolutizmussal szemben. A katonailag és gazdaságilag jobban fejlett abszolutisztikus Poroszország, a 
leendő német vezető hatalom, a 18. században megegyezett a szintén abszolutisztikus Oroszországgal 
Lengyelország meggyengítésében és kíméletlen szétverésében, pusztán hatalmi érdekből. (Ci 305). 
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Miután „az elkésett nemzet” 1871-ben megalapította a Birodalmat, a 70 milliós nagyságú német nép 
rohamos gazdasági és katonai modernizációra, valamint etnikai homogenizálásra törekedett, amit az 
erőszakos elnémetesítéssel kívánt elérni. Hiszen minden tizedik porosz állampolgár lengyel származású volt, 
emellett dán, elzászi és egy sor más etnikai kisebbség élt birodalmi kötelékben. Ez a politika viszont a 
lengyel nemzeti mozgalom kialakulásához vezetett, amely a lakosság legszélesebb rétegeit fogta át. 
Konfliktusokkal terhelt verseny kezdődött az egységre törekvő, és hamarosan imperialista vonásokat felvevő, 
német nacionalizmus valamint a szeparációra törekvő, lengyel nacionalizmus között. 
 
Az első világháborút követő versailles-i békeszerződés a fenti problémát a lengyel nemzetállam javára 
próbálta megoldani, (Ci 306), de ez ismét a németek revánsvágyát váltotta ki, amit különösen a 
nemzetiszocialisták használták fel eszközként. A Harmadik Birodalom azt tervezte, hogy a lengyel államot 
teljesen eltörli és a lakosságát rabszolgává teszi. A második világháború után Nyugat-Németország a 
kapitalista módon szerveződött nyugathoz és a NATO-hoz tartozott, míg Lengyelország az államkapitalista 
övezetbe került, és a szovjetek által uralt Varsói szerződés tagja volt. A táborokhoz való tartozás tovább 
mélyítette a politikai és gazdasági szembenállást. 
 
Ezzel ellentétes folyamatot jelentett az 1970 óta folytatott német Ostpolitik (keleti politika) és a lengyel 
civiltársadalom kialakulása, melyben kulcsfontosságú volt az 1980-as esztendő a lengyel nyár nevű 
eseményekkel (amelynek előzményei voltak Poznań 1956-ban és Gdańsk 1970-ben), a folyamatnak mindkét 
országban számos szimpatizánsa akadt. 
 
 
III Konfliktusok 
 
Az eddigi, területekkel és a politikával kapcsolatos fejtegetésekből világossá vált, hogy két egymással 
versengő nemzetállam viszonyának partnerséggé történő átalakulása, mint amilyen Németország és 
Lengyelország is, nem megy végbe erőszakos konfliktusok nélkül. A területi felosztásokat is lengyel 
felkelések követték, amelyek végigkísérték az egész 19. századot (1830/31, 1846, 1863/64). 
 
Kulturális szinten is harc kezdődött a kulturális vezető szerepért a nyelv és a vallás területén. A katolikus 
egyház ellen 1871 óta folytatott kultúrharcnak lengyelellenes éle is volt. Ezeknek az összetűzéseknek a 
tetőpontját a második világháború képezte, valamint Kelet-Európa Náci-Németország által történő erőszakos 
meghódítása és leigázása. Ez a háború a német zuhanóbombázóknak a lengyel városok és Varsó elleni 
terrortámadásaival kezdődött. 
 
A megszállt lengyel fővárosban két felkelés is a szabadságért vívott harc legendái közé került, a zsidók 
felkelése az 1943-as varsói gettólázadás során és az AK, Armia Krajowa, vagyis a lengyel Honi Hadsereg 
1944-es felkelése. A felkelések és a civiltársadalom szervezkedési kísérletei az új totalitárius uralom ellen a 
második világháború után is folytatódtak: 1956-ban, 1970-ben, valamint 1980-ban a Szolidaritás 
mozgalommal. Ezek a dátumok beilleszkednek a hasonló kísérletek sorába, amelyek 1953-ban az NDK-ban 
és 1956-ban Magyarországon történtek. A lengyel felkelések 18. század óta tartó hosszú hagyománya is 
hozzájárult a nemzeti sztereotípiák kialakulásához. 
 
 
IV A lakosság  (több kultúra együttélése, kisebbségek, elvándorlás) 
 
Mindkét állam, Németország és Lengyelország is, minden más volt az alapításakor, csak etnikailag „tiszta” 
nemzetállam nem. Az 1871-ben alapított német császári birodalomban 4 millióan (a lakosság 6%-a) a nem 
német lakossághoz tartoztak, ezek a kisebbségek az alábbiak voltak: lengyel, litván, kasub, mazúr, szorb, 
elzászi, lotaringiai, vallon, és dán. A mai, egyesült Németország sem homogén etnikailag. A külföldiek 
aránya a 2002-es év elején 7,3 millió embert (8,9%) tett ki. Ma a legnagyobb csoportot a törökök képviselik 
1,8 millió fővel. 
 
A világháború után megalapított II. Lengyel Köztársaság volt az igazi többkultúrájú állam Európában. 1931-
ben a lakosság 36%-a a nemzeti kisebbségekhez tartozott. A legnagyobb csoportok voltak: 5,1 millió ukrán 
(16%), 3,1 millió zsidó (10%), 2 millió fehérorosz (6%) és 800 000 német (2,4%) (lásd a Ci 306 jelű 
térképet). A második világháború, mint etnikai irtóháború, melynek eszközei az etnikai tisztogatások  
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és az azt követő kitelepítések, valamint az elüldözések voltak, a III. Lengyel Köztársaságot mára egy 
etnikailag szinte tiszta nemzetállammá tette. A legnagyobb nemzeti kisebbségeket a németek képezik, 
kereken 350 000 fővel (0,9%) Oppeln és Kattowitze környékén, megelőzvén az ukránokat (0,7%) és a 
fehéroroszokat (0,5%). 
 
Németország a 19. század során végig kivándorlókat kibocsátó ország volt, egyedül csak az USA-ba 5 millió 
német vándorolt ki. A 19. század végétől azonban, szinte napjainkig, Németország a bevándorlók országa 
lett. A külföldiek foglalkoztatásának tetőpontját a második világháború időszaka képezte, amikor 7,7 millió 
kényszermunkásnak kellett Németországban dolgoznia, köztük sok millió lengyelnek is. 
 
Németországnak, mint bevándorlókat befogadó országnak, a történelméhez döntő fontossággal tartozik 
hozzá az a sok százezer lengyel származású ember, akik a Birodalom ipari központjaiban telepedtek le 1914 
előtt. A Ruhr-vidéken így egy 300 000 és 350 000 közötti nagyságú, ott élő népesség alakult ki, amely a 
régióra, sőt a nyelvhasználatra is hatással volt. A Ruhr-vidéki beszédben a kalapács helyett néha még ma is a 
lengyel eredetű „mottek” szót használják. Ma körülbelül 300 000 ember (0,3%) él lengyel okmányokkal 
Németországban. A migrációs kutatók szerint valójában 1-1,5 millió lengyelül beszélő ember élhet 
Németországban, közöttük vannak az egykori Ruhr-vidéki „Polónia” és a kényszermunkások leszármazottjai 
is. 
 
 
V A második világháború: Etnikai tisztogatások, lakosságcserék 
 
Az átalakulás folyamatához hozzátartoznak a lakosságcserék is, amelyeknek a fentebb említett munkaerő 
vándorláshoz nincs közük, viszont ide tartoznak a következők: a lakosság elmenekülése, elüldözése és 
deportálása. 
 
Włodzimierz Borodziej szerint a második világháborús etnikai tisztogatások és a lakosságcserék a tömeges 
agyonlövetésekkel és 900 000 lengyelnek a „birodalomhoz csatolt területekről” történő kitelepítésével 
kezdődtek. Mint ahogy azt fentebb már említettük, lengyel nők és férfiak millióit deportálták 
kényszermunkásként Németországba. 
 
A világháború befejezése és Lengyelország kelt-nyugati irányú eltolása után, már 1945 júniusában és 
júliusában, a lengyel hadsereg 200 000-300 000 németet üldözött át nyugatra. Eközben számtalan erőszakos 
cselekedetre került sor. A Potsdami konferencián, 1945 júliusa/augusztusa, a szövetséges erők elhatározták, 
hogy ki kell telepíteni a németeket, többek között Lengyelországból is. Ennek következtében 1947 végéig 
körülbelül 3,5 millió német embert telepítettek ki. Borodziej becslései szerint 400 000 német polgári személy 
vesztette életét a Vörös Hadsereg vérengzései és a lengyelek erőszakos cselekedetei miatt, valamint a lengyel 
területeken lévő táborokban fellépő járványok következtében. 
 
 
VI Sztereotípiák 
 
Hubert Orłowski, lengyel művelődéskutató, „hosszantartó sztereotípiaként” azonosította a több mint 300 éve 
létező „lengyel gazdaság” fogalmát, amely a tisztátalanság, a hiányzó rend és fegyelem, stb. jelentésmezőt 
takarja. Ezen címszó alatt ünnepelték a német modernség győzelmét a lengyel „rendetlenség” és „anarchia” 
felett a területi felosztások során és később, a 19. századi „nation building“ idején. Ez az előítélet politikai 
irányzatoktól függetlenül beivódott a köztudatba, és egy frontba gyűjtötte a jobboldaliakat, a felvilágosodás 
híveit és olyan baloldaliakat is, mint Friedrich Engels vagy Karl Kautsky, és erre később még rányomta 
bélyegét az NDK-s vezetők megvetése varsói kollegáik iránt, akik képtelenek voltak kézben tartani az 1980-
as sztrájkmozgalmat. Ezzel szemben háttérbe szorultak a „nemes lengyel” és a „szép lengyel nő” típusú 
sztereotípiák, amelyek a lengyel „nemzeti jellem” romantikus és szabadságszerető vonásait hangsúlyozzák. 
 
Nem különösebben meglepő, hogy a lengyel oldalon a 19. századi porosz katonák és csendőrök csúcsos 
sisakja vált a kényszerítés, a kötelességteljesítés és a rendmánia szimbólumává, melyek állítólag a német 
„nemzeti jellem” sajátosságai. Eközben a lengyeleknek nem voltak problémáik a föderalizmussal, nem úgy, 
mint a németeknek, akik a bajor-katolikus élvhajhászást alig tudták összeegyeztetni a protestáns-porosz  
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földhözragadt erényekkel, ahol költők és hóhérok váltották egymást a történelemben. Kazimierz Brandys, 
lengyel szerző, így fogalmazta meg a problémát: „ez a nép felváltva ad Európának egy Winckelmannt, egy 
Moltkét, egy Wölfflint, egy Ludendorffot és egy Hitlert”. 
 
 
VII    Partnerség és kitekintés 
 
Ha az ember áttekinti az átalakulás ezer éven átívelő folyamatát, amely eredetileg az uralkodók közötti 
barátsággal kezdődött, de később, a 18. századtól elkeseredett ellenségeskedéssel és áldozatokkal 
folytatódott, majd kibéküléshez és uniós tagsághoz vezetett, akkor csak csodálkozhatunk az EU 
sikertörténetén. 
 
A kritikus történésznek most viszont az a feladata, hogy kételyt ébresszen. A hosszú ideig használt 
sztereotípiák és a történelmi traumák hatása nem veszíti el erejét egyik pillanatról a másikra. Az EU 
alkotmányáról folytatott viták alatt a német és brit tudósítók nyomatékosan figyelmeztettek a lengyel „Pan 
Veto” lehetőségére, amely a 18. századi, széthúzó, nemesi köztársaságot jellemezte. Az „Elűzések Elleni 
Központ” körüli szerencsétlen vitában az egyik lengyel hetilap egy vitatható karikatúrában idézte fel az 
elüldözöttek szövetségeinek hatalmát Németországban. 
 
Ezért mindennél fontosabbak az olyan projektek, amelyek gyakorlati együttműködést és kölcsönös 
megismerést eredményeznek, ilyenek például az iskolai együttműködések és a COMENIUS – Hálózat is. 
Mindannyian feszülten figyelünk a nagy fontosságú, 2005-ös választási évre, amikor Lengyelországban az 
EU alkotmányáról, az új parlamentről és egy új elnökről szavaznak. Azután tudni fogjuk majd, hogy a 
következő években vajon a borúlátás vagy az optimizmus lesz-e az irányadó. 
 
 
 
Forrásmegjelölés 
 
A fentebb említett térképek megtalálhatók az Anyaggyűjtés idetartozó részében. 
 
A Ci 302, Ci 303, Ci 304 és Ci 305 jelű térképek az alábbi forrásból származnak:  
INFORMATIONEN ZUR POLITISCHEN BILDUNG, Heft 142 
Deutsche und Polen, 1. Nov. 1970, S. 3, 6 und 7 
Kiadó: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 
 
A Ci 306 és a Ci 307 jelű térképek internetes közzétételét  
a braunschweigi GEORG WESTERMANN VERLAG kiadó sajnos nem engedélyezte. 
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