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Etnická identita německé menšiny v Polsku
-------------------------------------------------------------------Ethnic Identity of German Minority in Poland

Souhrn
Hlavním cílem bakalářské práce „Etnická identita německé menšiny v Polsku“ je získat
odpovědi na výzkumné otázky související s identitou Němců v Polsku. Práce se v první
části zaměřuje na historii Polska a na jeho územní změny, dále na historii příchodu Němců
na polské území a zároveň nastiňuje vztahy mezi těmito dvěma národy v různých
obdobích. Druhá část se, na základě provedeného biografického výzkumu mezi
představiteli německé menšiny v opolském a slezském vojvodství, skládá z výpovědí
informátorů. Výpovědi jsou zde podle okruhů jako identita, jazyk, kultura, existence
německých spolků, aktuální téma dvojjazyčných cedulí apod. srovnávány s dostupnou
literaturou.
Součástí bakalářské práce se stal filmový dokument, jež dokresluje aktivní činnost
německé menšiny v Polské republice.
Summary
The main aim of the bachelor thesis „Ethnic Identity of German Minority in Poland“ is to
obtain answers from research questions related with identity of Germans in Poland. In the
first part is thesis focused on the history of Poland and its territorial changes, further the
history of the arrival of the Germans on Polish territory and concurrently outlines the
relations between the two nations at different times. The second part, on the biographical
research between representatives of the German minority in Opole and Silesian
Voivodeship, consists of informators answers. The answers are by heading as identity,
language, culture, existence of German societies, actual topic of bilingual sings etc.
compared with the available literature here.
Part of the thesis became a documentary film that illustrates the active work of the German
minority in Poland.
Klíčová slova: Němci, Polsko, vojvodství opolské, vojvodství slezské, německo-polské
vztahy, národnostní menšiny

Keywords: Germans, Poland, Opole Voivodeship, Silesian Voivodeship, Germany-Poland
relations, National Minority
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1

Úvod
Předkládaná práce se stručně zaobírá historií Polska a dále pokračuje německo-

polskými historickými událostmi, kde naznačuje již první zmínky o německém
obyvatelstvu z období středověku, které přineslo Polsku například rozvoj v oblasti
průmyslu.
Po skončení první světové války se začínají měnit německo-polské hranice, které
se, do své dosud konečné podoby od počátku 90. let, ještě změnily v důsledku druhé
světové války. Tato změna měla výrazný vliv na vysidlování Němců z oblasti nově
připadlé Polsku, kde Poláci cítili ještě páchané nacistické zločiny z války, a neměli s
Němci slitování. Po roce 1950 nucené vysidlování ustalo. Některým Němcům, kteří měli
zájem vycestovat, se to povedlo, jiní z nich chtěli i nadále žít v místě, ve kterém se narodili
v době, kdy spadalo pod Německo. Zůstavší Němci však museli čelit „popolšťování“, žili v
době zákazu užívání německého jazyka. To se po přelomovém roce 1989 změnilo, Němci
se začali oficiálně sdružovat v kroužcích německé menšiny, začali dávat na odiv své
němectví, jež se snaží zachovat i dnes, a to i přes klesající počet členů v kroužcích.
S němectvím je možné se setkat právě v hraničně změněné oblasti Horního Slezska
po druhé světové válce, kde Horní Slezsko, do té doby rozděleno mezi Polsko a Německo,
připadlo pouze Polsku. Vyskytuje se zde početně nejvíce Němců z celého Polska, sídlí tu
zastřešující německá organizace VDG.
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2

Cíl a metodika
Hlavním cílem práce je zaměřit se na život Němců- německé menšiny v Polsku,

konkrétně na jejich život v hraniční oblasti Německa a Polska. Především se koncentrovat
na jejich kulturní a sociální život a na aspekty, které utvářejí německou identitu.
Německá minorita, která se na polském území může pyšnit tím, že má statut
nejpočetnější minority v Polsku1, se ve velkém počtu nachází jak na jihozápadě Polska, tak
na severu.
Výrazně největší zastoupení Němců je situováno do opolského a slezského
vojvodství na jihozápadě Polska. A právě v této oblasti byl proveden biografický výzkum a
získány odpovědi na následující výzkumné otázky:
1) Za jaké etnikum se Němci považují?
2) Jak oni sami sebe vnímají a jak jsou vnímáni národem (Polsko), kterým jsou
obklopeni?
3) Jaké faktory nejvíce působí na jejich asimilaci a naopak jaké faktory působí proti
jejich asimilaci?
4) Jsou se současnou situací spokojeni?
Biografický výzkum, který posloužil k získání údajů od informátorů, je možné
vyložit jako „rekonstrukci a interpretaci průběhu života jedince někým druhým (na rozdíl
od autobiografie).“2 Výsledek je odvislý od spolupráce mezi výzkumníkem a jedincem,
jenž je podroben zkoumání. Biografický materiál je získáván za pomoci kontrolovaného
způsobu, přičemž jako nejlepší způsob sběru dat je možné vidět v různých podobách
interview.3 Jedním z nich je i narativní rozhovor, při kterém subjekt není postaven před
standardizované otázky, ale naopak je mu umožněno volně vyprávět. Vlastní interview by
se nechalo rozdělit do čtyř částí: stimulace, vyprávění, kladení otázek a jeho význam. Při

1

Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce [online] Mniejszości Narodowe I Etniczne.
Ministerstwo
Administracji
i
Cyfryzacji
[2013-11-12]
Dostupné
z WWW:
<http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,Charakterystykamniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html#niemcy>
2
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s.130
3
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s.130
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stimulaci je dotazovanému představeno téma a jeho smysl, přičemž je zde patrná snaha o
získání jeho důvěry. V této souvislosti je třeba poznamenat, že dotazovaným Němcům
lichotil zájem „někoho druhého“, tudíž se sdělováním informací nejen o své osobě byli
ochotni hovořit, což je možné považovat za přínosné při získávání informací. Dále je
dotazovaný požádán, aby začal s vyprávěním. Nemusí přitom líčit celý svůj život, ale třeba
se zaměřit jen na určitou jeho časovou či tematickou fázi. V případě, že by se dotazovaný
vyjádřil velmi stručně, je nutné být na tuto situaci připraven a mít po ruce doplňující
otázky, které by vybídly k dalšímu vyprávění. Ve třetí části rozhovoru, kdy už je vyprávění
ukončeno, se tazatel snaží, aby mu byly dovysvětleny otázky, jež doposud nebyly
objasněny. V této fázi je často prohlubována určitá část tématu, které se dotazovaný
věnoval spíše okrajově. Čtvrtá část rozhovoru je potom o využití „vypravěčovy schopnosti
vysvětlování a abstrakce jako experta pro jeho osobní záležitosti. Vypravěči je umožněno
odpovídat na otázky typu proč, aby se dospělo k vyjasnění významových struktur, které
vypravěč neodhalil.“ 4
Aby bylo možné vycestovat, bylo nejprve nutné vyhledat místa, kde by bylo možné
dozvědět se o německé menšině co nejvíce informací a především se přímo s etnickými
Němci sejít. Využití v tomto směru našel zejména internet, především pak sociální síť
Facebook (www.facebook.com), kde byly zadány hesla jako „Němci v Polsku“, „německá
menšina“ apod. Šlo o to najít zájmové skupiny, které si na této sociální síti může kdokoli
vytvořit a které mohou poskytnout řadu užitečných kontaktů. Tato hesla bylo nutné
vzhledem k charakteru zkoumané skupiny zadávat v německém nebo polském jazyce.
Prostřednictvím těchto zájmových skupin, které se zde objevují, bylo možné se dále dostat
na další podobné stránky, obsahující konkrétní adresy německých spolků. Ti byli
kontaktováni pomocí emailových zpráv, bohužel však do dnešního dne nepřišla žádná
odpověď od osob, které pracují ve VDG a TSKN a na které byla právě na těchto
internetových stránkách uvedena emailová adresa. Až během návštěv výše zmíněných
spolků a kroužků DFK bylo možné se na základě rozhovoru s jejich pracovníky o spolcích
a členech dozvědět více. Návštěvy probíhaly často spontánně. Na místě jsme se domlouvali
o další schůzce, o tom, co se kde děje, a co by pro mou práci mohlo být přínosem.

4

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 176
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Pozornost

byla

věnována

i

další

sociální

síti

CouchSurfing

(www.couchsurfing.org), která v současné době představuje největší internetovou službu
bezplatného ubytování. Zde byly vyhledávány informace o lokalitách, ve kterých se Němci
vyskytují (alespoň na základě informací ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 v oněch
obcích Němci žijí, jak ukazuje i to, že se přihlásili k německé národnosti), a hledání tam
jakéhokoli jejich obyvatele. Navázání kontaktu přes CouchSurfing se však nakonec
nekonalo. Osoby, které byly osloveny, neměly zájem odpovídat a případně se sejít, nebo
do dnešního dne neodpověděly vůbec.
V práci bylo použito několik metod sběru dat. Na úvod bylo zapotřebí poznat blíže
téma, a to na základě studia dokumentů, aby došlo alespoň k minimálnímu zasvěcení do
problematiky. Od studia dokumentů, které patří mezi neinvazivní techniky sběru dat,
nebylo během celé práce výrazně ustoupeno. Mezi jeho výhody je možné zařadit možnost
studia výpovědí jinak nedostupných osob, vysokou kvalitu dokumentů vytvořených
profesionály a možnost doplnění a rozšíření některých informací.5
Součástí předkládané bakalářské práce se stal filmový dokument vytvořený přímo
během terénního výzkumu. Za cíl si klade představit divákovi aktivní činnost německé
menšiny v Polsku, její snahu poukazovat na své působení, sdružování ve spolku a návštěvy
kulturních akcí. Dokument vizuálně dokresluje psanou část bakalářské práce.

5

MAJEROVÁ, Věra a Emerich MAJER. Kvalitativní metody v sociologii venkova a zemědělství. Vyd. 1.
Praha: Česká zemědělská univerzita, 1999, s. 121
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Literární rešerše
Tématice Němců v Polsku se věnuje polský historik Marek Zybura v knize

„Niemcy w Polsce“6, která mapuje první zmínky o Němcích již od středověku až do doby
90. let 20. století. Snaží se na ně přitom pohlížet bez emocí a nechat stranou zaujatost vůči
Němcům v polské historii. Spolu s internetovými stránkami o dějinách Polska
(http://historia-polski.klp.pl/) bylo toto dílo přínosem coby obecný přehled o původu
Němců v Polsku. Kniha Zybury působí stručným a jasným dojmem, kdy některé informace
bylo potřeba dále rozšířit, či lépe řečeno prohloubit.
Darisuz Matelski se ve své historiografii „Niemcy w Polsce w XX wieku“7 pokouší
obsáhnout historii německé menšiny v polských zemích ve dvacátém století. Autor, který
je povoláním historik a archivář, se pokusil ve svém díle, v němž využívá výzkumných
metod společenských věd (politologie, sociologie), vylíčit ucelený obraz o německé
menšině v Polsku. Neklade si přitom za cíl interpretovat stávající povědomí o německé
menšině v Polsku a jeho projevy, jakými jsou vlastenectví a nacionalismus, ale spíše
popsat různé formy soužití Poláků a Němců. Tím, že se snaží dát prostor jak historickým
událostem v podobě druhé světové války, tak těm, kdy žili Poláci a Němci dlouhou dobu
v míru, práce získává na objektivitě. Kniha posloužila coby cenný zdroj informací pro
komplexní pohled na náročnější období osob německého původu a díky četným citacím
byla i jakýmsi vodítkem k jiné literatuře, která se už zabývá konkrétněji některými
vybranými pasážemi z kulturního života nebo určování své identity.
Německý historik Andreas Kossert ve své knize „Chladná vlast. Historie
odsunutých Němců po roce 1945“ zabývá popřením mýtu, že Němci odsunutí po roce 1945
byli úspěšně integrováni. Spolková republika Německo, která se stala jejich novou vlastí,
je zde přitom popisována jako chladná země, kde se setkali s předsudky, nepochopením a
neznalostí. Vylíčeny jsou zde zkušenosti těchto lidí, kteří během války museli
nedobrovolně opustit své prostředí a bylo jim ukřivděno jak morálně, tak hmotně, přičemž
dotazováni jsou třeba i na to, jak to poznamenalo jejich potomstvo. Dílo však kromě těchto
pochmurných pasáží mapuje i jejich přínos pro německou společnost – od vlivu
německých vyhnanců na modernizaci Německa a jeho hospodářství, až třeba po jejich
6
7

Němci v Polsku (překlad autora)
Němci v Polsku ve 20. století (překlad autora)
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přínos v kulinářské oblasti. Těžištěm autorova výzkumu se přitom stalo území dnešního
Polska, zatímco historie týkající se Československa se zde objevuje v menší míře, což se
však pro účely této práce nechá vnímat spíše pozitivně.
O identitě etnické a národnostní píše obecně socioložka Danuta Berlińska
v „Mniejszość niemiecka na Ślasku Opolskim w poszukiwaniu tozsamości“.8 Berlińska
spatřuje určování identity na základě pocitu soudržnosti založené na historii a kultuře. Mít
svůj vlastní stát, ať už včera či dnes, je důležitým faktorem pro upevnění národnostní
identity. Takový „majetek“ vede k jednodušší identifikaci.
O aktuální situaci Němců v Polsku je také možné se dočíst na internetových
stránkách samotných spolků a organizací. Od listopadu 2012 taková stránka pro všechny
spolky na území Polska vznikla (http://www.vdg.pl/pl/) a je i nadále pravidelně
aktualizována.
Kniha „Národnostní menšiny v Evropě“ Leoše Šatavy, který je předním českým
expertem na původní etnické menšiny v Evropě s dlouholetou zkušeností z terénních
výzkumů, nás seznamuje s menšinami v celé Evropě, přičemž je rozdělena abecedně podle
států, kdy u každého jsou popsány menšiny, které se tam vyskytují. Třebaže se jedná spíše
o příručku a hlouběji tato publikace nesahá, je možné ji hodnotit jako vhodný zdroj pro
zasvěcení do národnostního složení Polska.

8

Německá menšina hledající identitu v Opolském Slezsku (překlad autora)
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4

Teoretická část

4.1 Vymezení pojmů
4.1.1 Etnikum
Etnikum neboli etnické společenství je založené na stejné etnicitě, etnické identitě
jedinců a na stejném etnickém vědomí. Etnická identita je vysvětlena jako soubor představ
a postojů jedince k okolí a sobě samému. Je závislá na etnickém vědomí jedince. Toto
vědomí lze chápat jako soubor názorů a představ jednotlivce o totožnosti jazyka a kultury,
společném území, historii či původu. Etnické vědomí je odrazem etnicity, kteráž označuje
znakový systém, který tvoří jazyk, kultura, území a někdy i rasová příslušnost.9 „Etnicita je
tedy znak sdružující množinu lidí v etnikum.“10
„…územní

politická jednotka se může stát etnicky homogenní jedině v těch

případech, jestliže buď zabije, nebo vyžene, nebo asimiluje všechny příslušníky jiného
národa.“11
4.1.2 Identita
Existují nejméně dva odlišné modely konceptu národa, definující národní identitu.
Friedrich Meinecke počátkem 20. století tyto modely rozdělil na „kulturní národ“
(„Kulturnation“), který zastupuje hlavně pasivní kulturní komunitu, a „státní národ“
(„Staatsnation“), jenž je aktivním a sebeurčujícím politickým národem. 12 Anthony Smith,
vycházející z této teorie, pak sám přišel se dvěma modely národní identity, a sice se
západním („občanským“) a nezápadním („etnickým“).13 Tyto dva modely se přitom liší
podle toho, jak je jedinec vázán ke komunitě národa a národní kultuře. A tak zatímco v
případě občanského modelu je přináležitost k určitému národu otázkou volby jedince,
etnický model takovou možnost volby neumožňuje – jedinec, který se narodil jako člen
určitého národního společenství, jím zůstává bez ohledu na to, jestli žije ve státě spojeném
s daným národem, nebo ne. Členství v národě etnického typu pak jedinec získává díky
9

JANČÁŘ, Sestavili Jan Blahůšek a Josef. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice:
Národní ústav lidové kultury, 2008, s. 61
10
JANČÁŘ, Sestavili Jan Blahůšek a Josef. Etnologie - současnost a terminologické otazníky. Strážnice:
Národní ústav lidové kultury, 2008, s. 65
11
GELLNER, Arnošt. Národy a Nacionalismus. Hříbal, Praha, 1993. s. 13
12
Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Vyd. 1. Editor Miroslav Hroch. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2003, s. 46-53
13
SMITH, Anthony D. National identity. 1st ed. London: Penguin books, 1991
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pokrevní spřízněnosti s jeho dalšími členy. Třebaže Smith etnický označil primárně za
jeden z typů národní identity, co se národní identity obecně týče, mluví o jejich etnickém
původu. Podle jeho názoru je síla ideje národa posilována symboly, mýty či hodnotami,
které mají své kořeny hlouběji v dávné historii dané populace, společenství či místa, než
historie národa.
4.1.3 Menšina národnostní
Podle polské ústavy z roku 2005 je tento pojem vymezen jakožto skupina polských
občanů lišící se od zbylé části občanů svým jazykem, kulturou a tradicemi, je početně
menší v poměru k celkovému počtu obyvatel v daném státě, má zájem o zachování jazyka,
kultury a tradic, uvědomuje si svoji národní totožnost a chrání ji. Ztotožňuje se s národem
uskupeným ve vlastním státě. 14
Dle Giddense se „menšinové skupiny vždy liší od většiny, ale míra této odlišnosti
může být různá“. Tyto odlišnosti od většinové společnosti mohou být etnického či
fyzického rázu a v případě odlišnosti barvy pleti či určitých charakteristických rysů bývají
tyto odlišnosti označovány jako rasové.15
4.1.4 Menšina etnická
Na rozdíl od menšiny národnostní, podle polské ústavy z roku 2005, se etnická
neztotožňuje s národem ve vlastním státě. Jednoduše proto, že vlastní stát tito menšinoví
obyvatelé nemají.16

4.1.5 Vojvodství
Jedná se o vyšší územní jednotku téměř srovnatelnou s krajem v České republice.
Rozdíl je spatřován v pravomocích těchto jednotek, kde má krajský úřad na starost úkoly
státní správy (přenesená působnost státu) a zároveň úkoly vlastní (samostatná působnost),
kdežto pravomoci vojvodství se podle výše zmíněných působností odlišují. Přenesená
14

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - aktualna redakcja[online]
Mniejszości Narodowe i Etniczne. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [2013-11-12]
<http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/6492,Ustawa-omniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym.html.>
15
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999,
16
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym - aktualna redakcja[online]
Mniejszości Narodowe i Etniczne. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. [2013-11-12]
<http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/6492,Ustawa-omniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-oraz-o-jezyku-regionalnym.html.>
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působnost spadá do pravomocí vojvodského úřadu s vojvodou v čele, samostatná
působnost do vojvodství pod „vedením“ takzvaného maršálka.17
Od data 1.1.1999 vešla v platnost ústava, podle které se vymezilo 16 vojvodství, do
té doby se počet těchto územních jednotek několikrát početně změnil, dosahoval až 49
vojvodství.18 V předešlém roce, tedy roku 1998, došlo k reformě v počtu vojvodství, vláda
se sídlem ve Varšavě měla v úmyslu snížit počet na 15 s tím, že by dnes pojmenované
opolské vojvodství se „sídlem“ v Opolí a slezské vojvodství se „sídlem“ v Katovicích
splynulo v jedno slezské. Proti tomu začala protestovat německá menšina z důvodu malého
procentního zastoupení v tak velkém vojvodství, mělo to být něco kolem 5 %, naproti tomu
v opolském se jejich zastoupení v té době rovnalo jedné třetině. A protestovali doslova.
Zachování polského vojvodství a neslučování dvou vojvodství v jedno dopomohl
Občanský obranný výbor, který zorganizoval demonstraci v roce 1998 před budovou
Parlamentu ve Varšavě.
Hlavní pravomoci sloučeného vojvodství by spadaly pod Katovice, které by
využívaly finanční „balíček“ od státu především na rozvoj těžkého průmyslu, který je pro
tuto oblast tak typický. Německé menšině by se nedostávala finanční pomoc z Německé
republiky, kterou mohli přímo využít na zlepšení infrastruktury míst, které menšina
obydlovala.
Vláda, zaskočená sbíráním podpisů proti onomu sloučení, nakonec ustoupila i
z toho důvodu, že by vojvodství nebylo financováno z Německa, ze kterého čerpalo vedle
německé menšiny i polské obyvatelstvo.19

17

Polsko | Moravskoslezský kraj [online]. Moravskoslezský kraj [cit. 2013-03-08]. Dostupné z WWW:
<http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/partnerske_regiony/polsko-11553/>
18
Nowe województwa Polski [online]. GLOB Zbigniewa Zwolińskiego [cit. 2013-03-08]. Dostupné z
WWW: <http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/pro/plwoj.html>
19

DONATH-KASIURA, Zuzanna. 20 lat TSKN na Śląsku Opolskim. Opole: Towarzystwo SpołecznoKulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 2009, s. 154-155
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4.2 Stručná historie Polska
4.2.1 Slované na dnešním území Polska
Slované se řadí dnes mezi indoevropskou skupinu. Jejich původ není dodnes však
jasný. Zmínky o Praslovanech pocházejí již z dob 1. a 2. století našeho letopočtu
z písemných zdrojů. O tři století později ovládli území v povodí řeky Visly a Warty, v 6. a
7. století jim náležela na západě oblast řeky Labe, pobřeží Baltického moře na severu,
Balkánský poloostrov na jihu a na východě pohoří Ural. Podle geografického členění byli
rozděleni na východní, západní a jižní Slovany. Polští Slované se řadí mezi ty západní
společně s Čechy, Slováky a Lužickými Srby.20
4.2.2 Polské kmeny
V 9. století bylo území převážně zalesněného Polska rozděleno mezi několik
kmenů, hranice představoval například prales nebo bahno. Mezi kmeny obývající toto
území se nejčastěji hovoří o kmeni Polanů (polsky Polanie - pozn. autora), jejichž název je
odvozen od orné půdy, od pole.
Obrázek 1: Rozložení kmenů

zdroj: MELICHAR Václav a kolektiv. Dějiny Polska. Praha 1975. s. 32
20

Słowianie – pochodzenie i rozwój [online]. Historia Polski [cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW:

<http://historia-polski.klp.pl/a-6152.html>
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Dále o kmenech Vislanů (polsky Wisłanie - pozn. autora) u dolního toku Visly
s centrem v Krakově, Slezanů (Ślężanie - poz. autora), Opolanů v oblasti dnešního Slezska
aj. Těžko ale s jistotou hovořit o státech utvořených těmito a jinými kmeny. Na základě
legendy se vymezuje území vislanského státu na jihu země (Krakov) a území polanského
na severu (Hnězdno) na základě archeologických vykopávek.21
Polané se z drobných kmenů v okolí hradu ve Hnězdně, zbudovaného již v 8.9. století, sjednotily v jeden. V první polovině 10. století začali Polané expandovat do
všech stran: na východ přes Kujavsko do Mazovska, na severovýchod k zemi Chelmińské,
na sever k dolní Visle, do Východního Pomoří, na západ k Odře, k zemi Lubušské, na jih a
jihovýchod k Vartě a horní Bzuře. Samotný Ibráhím ibn Jakúb označil v roce 966 Měškův
stát za nejrozsáhlejší ze všech států, které znal. Přitom oblast Slezska, získaná od Českého
státu, oblast Krakovska a Západního Pomoří mezi území státu Polanů nepatřily.22
Obrázek 2: Územní oblast Polska (10.st.)

zdroj: MELICHAR, Václav a kolektiv. Dějiny Polska, s. 35

21

Słowianie – pochodzenie i rozwój [online]. Historia Polski [cit. 2013-03-09]. Dostupné z WWW:
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Stát Polanů povstal v první polovině 10. století pod nadvládou dynastie Piastů
kolem Hnězdna. Podle kronikáře Galla Antonima byl prvním piastovským knížetem
Siemowit, na kterého je nahlíženo jako na legendou opřený fakt. Po něm to měli být
Leszek a Ziemomysl a až poté Měšek, který je zobrazován jako historicky první kníže
Polska a zároveň jako první doložený piastovský kníže. Již tedy Siemowit, Měškův praděd,
jakožto legendárně první představitel dynastie Piastů, ovládl kmen Polanů.23
Za Měška kolem roku 972 dochází k útoku ze strany markraběte Východní Marky
Hodona na polské území. Příčinou mohla být snaha markraběte zadržet rozrůstání
polanského státu. Hrabě utržil porážku, vítěz Měšek byl pověřen vládou nad Štětínem,
Kolobřehem a Západním Pomořím.24
Císaře Otu I. Velikého, prvního císaře Svaté říše římské, zřejmě znepokojilo
rostoucí vítězství polského knížete, a tak žádal o mírový stav do té doby, dokud se osobně
nedostaví na místo probíhající bitvy. Ta skončila výše zmíněnou porážkou Hodona, ale
přesto přinesla dobré vztahy mezi císařem a polským knížetem, který císaře uznával.
Jakýmsi stvrzením o dobrých přeshraničních vztazích byla druhá Měškova svatba s Odou,
dcerou markraběte Severní Marky.25
Měško si dovolil na základě dobrých vztahů s německým císařstvím (Svatá říše
římská) vypovědět spojenectví Čechám, což vedlo kolem 80. let a 90. let 10. století
k válce, ve které Měško získal Slezsko.
4.2.3 Příchod Boleslava Chrobrého na trůn
Prvorozený syn Měška z dynastie Piastů se trůnu ujal a zároveň vyhnal, s podporou
knížecí skupiny zaujímající negativní postoj vůči německému vlivu v Polsku, svou
macechu Odu, dceru německého markraběte, a její dva syny, kteří byli upřednostněni
jejich společným otcem jako dědici.26

23
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Boleslav měl vřelý vztah s císařem Otou III., který vedl Otu ke vzniku univerzální
křesťanské monarchie, mezi jejíž členy by patřily země Řím, Galie, Germanie a SlaviniePolsko. Na něj by bylo delegováno obrácení Prusů na křesťany, čímž by se Otovi ulehčila
s pohanskými Prusy práce a on by se tak mohl věnovat válce v Itálii. Boleslav v tom
spatřoval také posílení postavení Polska a na misii k Prusům vyslal pražského biskupa
Vojtěcha. Ten se do Polska z římského kláštera dostal po dohodě s císařem - po vyvraždění
svého rodu se do Čech neměl téměř nač vracet, a tak dostal úkol zabývat se pohanskými
Luticemi. Za svůj další misijní úkol zaplatil svým životem ještě na polsko-pruských
hranicích. Jeho smrt měla za následek ještě vřelejší vztah mezi císařem a Boleslavem.27
Boleslav nechal vykoupit Vojtěchovy ostatky a převezl je do knížecího sídla ve
Hnězdně. Z Hnězdna se stávala metropole, na společném sjezdu v roce 1000 císař Ota III.
potvrdil vznik hnězdenského arcibiskupství a potvrdil samostatnost Polska.28 Za jeho vlády
byly zbudovány sto kilometrů dlouhé slezské ochranné valy fungující jako opevnění před
německým útokem. Valy přišly vhod během období válek mezi Polskem a Německem
v letech 1002-1018.29 Za dobu trvajících válek přišlo Polsko o oblast Polabí a Pomoří, a i
přesto z toho vzešlo úspěšně.30
Boleslav zemřel téhož roku 1025, kdy byl jako první polský král korunován.
Nástupem jeho syna Měška II. na trůn se do vládnutí mísí Měškovi bratři, dochází
k bezvládí, velmoži mají snahu rozdělit polskou zemi na malé samostatné oblasti. Roku
1039 přichází Polsko o Slezsko zásluhou českého knížete.31 Ne však na dlouho, syn
Měška, Kazimír I. Obnovitel, toto území získal zpět roku 1050.32
Měškovi se nedařilo jako jeho otci. Jeho neúspěchy ho připravily o spoustu území.
Jeho bratr Bezprym získal polský trůn za pomoci ruského knížete, ale po několika měsících
27
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30
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byl zavražděn. Měšek II. se dostává k trůnu bez královské hodnosti, které se zřekl, aby tak
zachránil část své tamější moci. Slíbil císaři svrchovanost a odsouhlasil rozdělení Polska
na tři úděly, o které se musel podělit s bratrem Otou a bratrancem. Bratrova smrt a
bratrancovo vypuzení dalo Měškovi možnost zbavit se údělů a sjednotit polský stát.
Opozici velmožů však porazit nedokázal. Velmoži představovali knížecí radu po boku
knížete, byli to poradci svoláváni ve vážných věcech. Dvorský hodnostář se vybíral
z velmožů, za nejvyššího hodnostáře se považoval vojvoda. Roku 1034 ho zavraždil jeho
dvořan a pro další velmože to bylo znamení vystoupit proti ústřední vládě knížete.
Po smrti knížete se mocní feudálové snažili získat svrchovanou územní vládu tam,
kde doteď vládli jménem knížete. Syn Měška II. Kazimír byl vypuzen a s ním zanikla
ústřední státní vláda. Polsko se rozdrobilo na oblasti a vlády se zmocnili feudálové, jejich
anarchie a vykořisťování poddaných vedlo lid na jejich odpor. Mezi lidem byli jak otroci,
tak svobodný lid v ohrožení feudálů. Nejsilnější povstání se rozpoutalo ve Velkopolsku a
Slezsku, o něco méně v Malopolsku. Této situace využil český kníže, vtrhl na polské země
a získal tím okupaci Slezska.
To, co Měšek I., Boleslav Chrabrý a Měšek II. tvořili, zničilo lidové povstání a
nájezd knížete z Čech, završené loupežením Prusů a Pomořanů.
. Došlo k první krizi raně feudální monarchie v Polsku, proti sobě stáli feudál
versus kníže a lid versus feudál.33
4.2.4 Návrat Kazimíra
Získat zpět na polské území vypuzeného Kazimíra bylo přáním zemí sousedících
s Polskem jak na východě, tak na západě. Pro Němce by se značnou hrozbou stala
vzrůstající moc Čechů, Kyjevskou Rus ohrožovala pohanská část Prusů, Litevců a
Pomořanů. Kazimír si podmanil oblast Velkopolska a Malopolska a sídlo přenesl do
Krakova. V podmaňování pokračoval - Mazovsko, Pomoří a nakonec i Slezsko.
Kazimírovi se povedlo sjednotit stát v monarchii. Po něm nastupuje jeho syn, kterého po
korunovaci na krále seskupení velmožů z trůnu odstavilo, dosadili na jeho místo bratra
Vladislava Heřmana, slabého panovníka. Po jeho vládnoucím období se Polsko rozdělilo
mezi jeho dva syny.34
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4.2.5 Principát Boleslava Křivoústého
Vliv Boleslava III. fungoval ve Slezsku, Krakovsku a Zbyhněvův v oblasti
Velkopolska, Kujavska a Mazovska. Zbyhněv byl bratrem donucen ze země odejít, protože
odmítl přijmout návrh na obnovu vlády vrchního knížete.35
Roku 1109 se pod záminkou ochrany Zbyhněva, vyhnaného bratra dočasného
panovníka Boleslava Křivoústého, na polské území dostává císař Svaté říše římské Jindřich
V. Území si ale nepodmanil a začal ustupovat. Boleslav si podřídil všechny polské země, o
pár let později k nim připojil Pomoří Gdaňska.36
Za Boleslava došlo k rozpadu zemí na menší oblasti, které získávaly větší
hospodářskou samostatnost. Západní Pomoří, do té doby uznávající svrchovanost Polsku,
od roku 1181 uznává Svatou říši římskou.
Polsko ve 13. století přichází o lubušskou zemi, která se v dnešní době nachází na
polské západní hranici s Německem.37
Před smrtí Boleslava III. Křivoústého byl vydán dokument, který upravoval
nástupnictví na trůn. Země rozdělil na úděly, kdy nejstarší ze synů měl získat postavení
vrchního knížete, mít zajištěnou autoritu ze strany synů mladších. Takový principát
jednotu státu dlouho neudržel vzhledem k neustálému feudálnímu rozdrobení a štěpení
polského státu v několik knížectví.38
4.2.5.1 Feudální rozdrobenost
Dobu v období 1138-1320 můžeme označit za vzrůstající dobu výrobních sil
v zemědělství a v řemesle. Je to doba feudální rozdrobenosti, za které došlo k reorganizaci
zemědělské výroby, podstatné množství zemědělských výrobků se na městských trzích
prodávalo jako zboží. Ve 13. století se objevuje nový typ hospodářství - feudál získává
nově od poddaných úrok, byla to postupná změna z naturální renty v rentu peněžní.
35
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Rozvinutý feudalismus ponechal rozdíly mezi feudálem a poddaným, ale změnou bylo
rozdělení třídy feudálů na dva stavy: duchovní a rytířský. Druhý jmenovaný se později
začal zvát stavem šlechtickým. Postupem času se vytváří 3. stav měšťanský. Mezi stavy
probíhaly samozřejmě nerovnosti v majetku. Stav šlechtický se těšil hojné četnosti
v podobě feudálů a drobných vlastníků půdy bez poddaných. Složení polské společnosti té
doby změnil rychle rozvíjející se města na polském právu neboli tržním. Kolonizace
v době 12. a 13. století s sebou přinesla německé právo, které se později uplatňovalo ve 4/5
měst na polském právu. Do měst se začal přesouvat venkovský lid, to mělo za příčinu
přeměnu poddaných ve svobodné měšťany. Polským knížatům se to však nelíbilo, a tak
různými nákazy znemožnili lidem ze vsi dostat se do měst. Proto obyvateli měst nebyl
polský domácí lid, ale lid cizí, a to hlavně z řad německých kolonistů ze 13. století. I přes
rozdrobenost, které panovala, se však sjednocovala ideologie polské státnosti.39
4.2.6 Řád německých rytířů
Řád německých rytířů se na území Polska objevuje v roce 1228. Byl sem pozván
jako ochránce před nájezdy pohanských Prusů, žijících především v okolí dnešní
Kaliningradské oblasti, směrem do Polska.
Řád pocházel z Palestiny, vznikl na konci 12. století v souvislosti s křížovými
výpravami.40 Počátkem 13. století se zhroutilo jejich panství v Palestině, a proto se
vydávají hledat nové působiště do Evropy.41 Až do sekularizace Řádu roku 1525 byla
většina rytířů Němci. Řád si kladl za cíl vybudování nezávislého státního celku. V Uhrách
se o něco podobného pokusili, a tak je král nechal ze své země vyhnat.
Dva roky po pozvání na to byl Řád obdarován chelminskou zemí podřízenou
Polsku na severu za to, že dojde k podrobení Prus. Řád během let 1230-1283 dobýval
území Prus, které mělo na základě padělaného dokumentu, představeného císaři
Fridrichovi II., následně Řádu německých rytířů podléhat. I přes povstání Prusů bylo
území roku 1283 dobyto a spadalo pod Řád.
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Řád si podmanil na počátku 14. století celé Pomoří Gdaňska, čímž Polsko přišlo o
přístup k moři na dlouhých 150 let. Tehdejší panovník Vladislav Lokýtek slepě požádal
Řád německých rytířů o pomoc před braniborskými vojsky, směřujícími na Pomoří
Gdaňska. Řád ale začal napadat Gdaňsk, až si nakonec podmanil celé Pomoří, do kterého
si přenesl svoje sídlo z Benátek.42
Na scénu se dostává král Vladislav Lokýtek, který obnovil feudálně rozvrácený
stát. Obnovit se mu podařilo pouze Malopolsko a Velkopolsko. Lokýtek se vyčerpal
zápasy s křižáky, díky nimž ztratilo Polsko některá svá území, mezi nimi Pomoří.
Ve Varšavě, stalo se tak roku 1339 za vlády Kazimíra Velikého - syna Lokýtka,
proběhl soud ve věci zabraných zemí přes Řád; Polsku bylo zpět navráceno Pomoří
Gdaňska. Přesto došlo o čtyři roky později ke změnám, kdy Pomoří Gdaňska spadalo opět
pod Řád jakožto doživotní almužna od polského panovníka.43
Obrázek 3: Územní oblast Polska (14.st.)

zdroj: MELICHAR Václav a kolektiv. Dějiny Polska. s. 109
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Kazimírovo vládní období je považováno za vesměs kladné, stejně jako jeho
expanze na Haličskou Rus na východě. Bylo v tom spatřováno gesto předání západních
hodnot východu. Tento poslední panovník piastovské dynastie tak otevřel dveře pro vznik
unie mezi Polskem a Litvou. Kazimírovi se povedlo obnovit království a sjednotit zemi,
která se mohla stát opět váženým činitelem politiky v Evropě.44

4.2.7 Polsko-litevská unie společně proti „křižákům“?
Přestože bylo Litevské knížectví dvakrát rozlohou větší než Polsko, fungovala tam
slabá organizovanost. Na jejím území se nacházelo několik kultur, obyvatel, mezi kterými
představovali Litevci menšinu.
Litva chápala význam přijetí křesťanství, avšak neměla o to zájem z rukou Řádu
německých rytířů. Roku 1386 dochází k sňatku mezi litevským knížetem Jagellem a
dcerou polského panovníka Hedvikou, na základě kterého se měl stát polským králem.45
Společně bojovala Polsko-litevská unie proti společnému nepříteli Řádu německých
rytířů. Vyústěním střetu mezi oběma stranami, během které přišel Řád o svého velkého
mistra v boji a kdy došlo k potlačení vojenské touhy Řádu, se stala bitva u Grunwaldu
v roce 1410.46 Významná byla v tom, že od té doby Řád již nepředstavoval pro Polsko
hrozbu.
V polovině 15. století se sblížila pruská a polská šlechta. Vzniklá pruská jednota ze
šlechty a měšťanů měla za cíl obranu před útiskem před Řádem. Tuto část západního
Pruska vzal pod svá „křídla“ polský panovník. Ve třináctileté válce proti Řádu stálo Polsko
na straně jednoty, Litva se chovala neutrálně. Konec války roku 1466 navrátil Pomoří
Gdaňska a další území Polsku, které daly vytvoření Pruského knížectví, hrajícího význam
během dělení Polska v 18. století. Zbývající území Prus (knížectví), které náleželo Řádu
podle mírového jednání z roku 1466, zůstalo v 16. století polským lénem.
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Ke skutečnému sjednocení v Polsko-litevskou unii došlo v 16. století po několika
sjednocujících snahách. Toto sjednocení dalo za vznik jednomu z nejvíce kulturních států
tehdejší Evropy, co se týče počtu národů, které na území žily. S jejich počtem se unie
nacházela na třetím místě co do počtu obyvatel. Nacházely se tam národy Poláků, Rusů,
Litevců, Němců, Turků či například Italů. Co se náboženství týče, tak převažoval
katolicismus na polské straně, na litevské pravoslavná víra, v pruských městech to bylo
luteránství.47
Tato unie, za jejíchž počátků docházelo k rozkvětu obou zemí, měla nakonec za
následek oslabení moci krále a získání větší moci šlechty.
Šlechta se v 15. století začala cítit odpovědná za další osud království. Měla velikou
touhu po moci a tvrdila, že je reprezentantem polského státu, kterému přísluší o věcech
státu spolurozhodovat. Došlo k období budování a posilování šlechtických práv;
odsouhlasení případných nových daní šlechtou, přístup k polským úřadům pouze pro
„domácí“ obyvatele. Šlechta využívala každého nástupu nového panovníka na trůn pro zisk
dalších privilegií. Král se stával obětí šlechty, která díky němu získávala výhody, a on se o
ni opíral. Na konci 15. století získala šlechta opět další privilegia, využila smrti panovníka,
královské úřady přetvořila v úřady nezávislé na panovníkovi. Šlechta se domáhala
potvrzení volitelnosti krále, které si vynutila.48
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Obrázek 4: Polské království a Velkoknížectví litevské

zdroj: : MELICHAR Václav a kolektiv. Dějiny Polska. s. 129

V období 60. let 16. století se Polsko a Litva dostává do bližšího vztahu, vytváří se
reálná Unie polsko-litevská. Ta vznikla v roce 1569 ve městě Lublin, proto je označovaná
za lublinskou unii, a trvala tak až do konce 18. století. Unie byla tvořena Polským
královstvím a Litevským velkoknížectvím, dohromady tvořila jednolitý polsko-litevský
stát, kde byl panovník volen společně. Krakov zůstával stále korunovačním místem krále,
ale blíže Litvě byla Varšava, kam byl přestěhován královský dvůr.49
Šlechta na sebe strhávala pozornost svojí rozsáhlou mocí; mohla dosazovat
panovníka s oslabeným postavením, jak chtěla. Polský stát se proto začal označovat jako
Rzeczpospolita- šlechtická republika.50
V 1. polovině 18. století se formovalo uskupení usilující o reformu politického
systému. Za reformou stál mocný rod Czartoryských, kterým se přezdívalo familia. Tvořili
základ uskupení s cílem reformace na moderní stát. Jenže familia si přestala rozumět
s králem, chtěla ho sesadit a do situace se začalo plést Rusko, které nechtělo ztratit
49
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v Polsku vliv. Na jedné straně stálo o oslabené Polsko a zároveň se snažilo si vytvořit
proruské strany. Na carský trůn dosedla Kateřina II. a na ten polský dosadila po dohodě
s familií svého stoupence Augusta Poniatowského. Společně potom prováděli různá
opatření, po celou dobu se král a jeho stoupenci orientovali na Rusko, které začalo „tlačit
na pilu“. Nekatolické šlechtě zabralo její politická a náboženská práva, zároveň si August
s familií přestal rozumět. Proruská politika začínala slábnout. Rusko vtrhlo na území
Polska a pokračovalo ve sbližování s opozicí, která chtěla sesadit krále a oslabit familii.
Vynutilo si své požadavky a vojáci odvlekli dva protiruské odpůrce do Ruska. Uskupilo se
tak Hnutí barnské konfederace, protirusky a katolicky orientované, jež chtělo zamezit
cizím vlivům v zemi. V roce 1771 byli aktivisté Hnutí přinuceni ruskými vojsky
k emigraci.51
4.2.8 Dělení Polska
Porážka konfederace znamenala pro tři sousední velmoci - Prusko, Rusko a
Rakousko - vyřešení polského problému a, pro svoji potřebu, zvětšení svého teritoriálního
území. Polsko podle nich bylo v totálním rozkladu a dále nebylo schopno zajistit
stabilitu.52
4.2.8.1 První dělení Polska (1772)
První dělení pro Polsko znamenalo ztrátu skoro třetiny jeho území a třetiny
obyvatelstva. Rakousku získalo území Haliče o rozloze asi 70 000 km2, které bylo obýváno
Poláky a Rusíny; Rusko své hranice rozšířilo směrem na západ až ke Dvině a Dněpru (cca
110 000 km2) a obdrželo oblasti, kde žilo zejména ruské a lotyšské obyvatelstvo (dnešní
Bělorusko a Ukrajina); Prusko si díky anexím vydobylo Varmii a Západní Prusko (35 000
km2), kromě Gdaňska a Toruně, s přibližně dvěma pětinami německého obyvatelstva
představující spojení mezi Pomořany a Východními Prusy. Pro Prusy představovalo první
dělení jakési zadostiučinění, poněvadž z jejich úhlu pohledu šlo o navrácení území, jež
náleželo Řádu německých rytířů. Rusko mělo hlavní zájem na dělení Polska, nicméně
Polsko by si s největší pravděpodobností nezachovalo samostatnost ani bez dělení, neboť
bylo okupováno Rusy.53
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4.2.8.2 Druhé dělení Polska (1793)
Začátkem roku 1793 došlo v Petrohradě k podepsání rusko-pruské konvence „pro
ochranu sousedů Polska“ a k potlačení „francouzského ducha v Polsku“. V létě 1793 přišlo
zasedání Sejmu pod dohled ruské armády. Ruští důstojnici nenechali delegáty odejít,
dokud neodsouhlasí odstoupení Volyně, Podolí a části Litvy Rusku. Zároveň byla Polsku
vnucena „vzájemná obrana území“, což prakticky znamenalo to, že se stalo ruským
protektorátem. Všechno působilo tak, že Rusko si vydobylo právo přítomnosti svých vojsk
na zbytku polského území, stejně tak mělo být Polsko zastupováno Ruskem na těch
dvorech, kde polští vyslanci nebyli. Polsko také mělo zakázáno měnit svoji ústavu či
uzavřít dohodu s jinou zemí, jestliže s tím nesouhlasilo Rusko. Třebaže se proti druhému
dělení Polska objevily hlasy dokonce i z řad „přátel Ruska“ v podobě targowické
konfederace, ani tyto protesty Poláků se jak v Berlíně, tak v Petrohradě nesetkaly
s úspěchem.54
4.2.8.3 Třetí dělení Polska (1795)
Mezi odpůrce Ruska patřil Stanislav August Poniatowski, nicméně jeho autorita a
vliv byly ještě méně významné než kdy dříve. K potlačení odboje v Polsku povolala
královna velitele Suvorova. Poláci byli nuceni postavit se obrovské přesile carských vojsk.
Boj za svobodu národa vyvrcholil bitvou v říjnu 1794 bitvou, kdy polská armáda utrpěla
porážku a polský generál Kościuszko byl zajat. Pro Polsko nastaly těžké časy. Suvorova
armáda vpadla 4. listopadu 1794 do varšavského předměstí Pragy a rozpoutala děsivý
masakr, ve kterém bylo zavražděno zhruba 15 000 mužů, žen a dětí. Tato brutalita carské
armády by se nechala vyložit coby jakýsi prolog ke třetímu dělení Polska, jež následovalo
vzápětí.
Pokud jde o území, nebylo de facto co dělit. Zatímco Rakousko získalo Halič a
Krakov, Prusko obdrželo Velkopolsko a Varšavu a Rusku se připsalo pravobřeží Litvy,
Ukrajiny a Kuronska. Ruské impérium získalo celkově největší podíl, neboť Kateřině II. se
podařilo připojit přibližně 470 000 km2 s téměř 6 770 000 obyvateli. Rusko se tak roztáhlo
až k habsburské monarchii. Třetí dělení přitom dovršilo proces, kdy zmizel stát sám o
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sobě. Zároveň co polská otázka spojovala mocnosti, které si ho rozdělily, co se vnitřního
dění týče, byla polská otázka vždy zdrojem napětí, například právě v ruské říši.55

Obrázek 5: Trojdělení Polska

zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partitions_of_Poland.png

4.2.9 Polsko od záborů po znovuobnovení
Téměř dvě třetiny rozebrané polsko-litevské unie připadly Rusku. V ruském záboru
bylo vytvořeno 8 gubernií. Ve srovnání s dalšími dvěma zábory, kde došlo k likvidaci
privilegií šlechty, v ruském se polská moc šlechty nijak oproti předešlému období
nezměnila. Ke změně došlo u náboženství, Rusko zvyšovalo vliv církve pravoslavné na
úkor římskokatolické. To Prusko si nevědělo rady s vykonáváním moci nad zeměmi
s etnicky odlišným obyvatelstvem - v jeho záboru se nacházeli německy a převážně polsky
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mluvící obyvatelé. V rakouském záboru se rozdělila šlechta na vyšší a nižší. Pro polskou
společnost došlo ke změně v okruhu šlechty; nemajetní byli zbaveni šlechtického stavu a
během 19. století se přetvořili ve střední vrstvu.
Centrem politické emigrace se stala Paříž. Poláci chovali v té době sympatie a
naděje k Napoleonovi, který válčil proti třem velmocem, mezi které bylo Polsko
rozdrobeno - naděje na obnovu polské státnosti. Očekávali, že je Napoleon osvobodí. Když
jim dovolil vytvořit dvě polské legie, cítili Poláci, že je vše na dobré cestě. Po vyslání na
sever Itálie, kde bojovaly s ruskou a rakouskou armádou, přestávali doufat v Napoleonovu
pomoc. Po skončení napoleonských válek na Vídeňském kongresu v roce 1815 se řešila
jako jedna z nejdůležitějších otázek ta polská. Po tomto roce ve všech třech záborech
existovaly poměrně dobré podmínky pro rozvoj polského národního života ve vědě, kultuře
a školství. Loajální chování se však začalo vytrácet; ruská moc trestala nelegální utajená
seskupení Poláků. V dalších letech, kdy docházelo k několikaměsíčním povstáním,
probíhala opatření omezující práva Poláků. V ruském záboru podléhalo školství rusifikaci,
v pruském záboru se do úřadu ve 30. letech dostávali ti, kteří nesouhlasili s kladným
zacházením vůči Polákům. Povstání probíhala v letech 1830-1831, 1846-1848, 1863-1864.
Zhoršující se postavení Poláků v Prusku nastalo po sjednocení Německa v roce
1871. Poláci chtěli, aby Poznaňsko spadalo pod Prusko a ne Německo. Od roku 1876 se
v dané oblasti stala němčina jediným úředním jazykem, čímž nastal konec éry
dvojjazyčnosti. Poznaňsko bylo germanizováno, docházelo k asimilaci poznaňských,
pomořanských a západoruských Poláků a Kašubů. Tyto kroky však nevedly ke změně
etnického složení obyvatel, Němců v oblasti Poznaňska bylo „pouze“ 38%. Snaha
asimilovat a germanizovat nakonec dosáhla jiného výsledku- v Polácích to vyvolalo
posílení polské národní identity. Ačkoli polské hnutí mělo několik základních občanských
práv jako tvoření různých spolků, mezi Poláky a Němci panovalo veliké odcizení.
Představitelé polského hnutí věřili v konflikt mezi záborovými zeměmi. Po
vytvoření Rakouska-Uherska a Německa, které stanuly proti Rusku, bylo nasnadě, že se
konflikt připravuje. Napětí mezi jednotlivými zeměmi, snaha Německa expandovat ve
velkém a především zájem o rozdělení si moci v Evropě vedlo až k vypuknutí 1. světové
války. Ta měla za důsledek konec období záborů a obnovení polské samostatnosti. Zřízení
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samostatného polského státu se datuje na sklonku října a listopadu roku 1918 a tím končí
smutné období rozdělení Polska.56

4.2.9.1 Versailleská mírová smlouva
Nejsložitějším vymezením polského teritoria byla jeho západní hranice
s Německem a východní hranice. Otázku hranice na západě řešila Versailleská mírová
smlouva v červenci 1919. Poláci si nárokovali Pomoří, Gdaňsk, Velkopolsko (Poznaň),
Horní Slezsko, Varmii a Mazury. Gdaňsk nakonec bylo uznáno jako svobodné město,
Pomoří a Velkopolsko připadlo Polsku. O rozdělení zbylých území rozhodoval plebiscit,
ve kterém jednoznačně vyhrálo Německo. O Horní Slezsko se svedlo povstání a po
hlasování v roce 1921 připadla 1/3 hornoslezského území Polsku.57
4.2.10 Polsko až po změnu hranic po 2. světové válce
Druhá Rzeczpospolita se svojí novou rozlohou 388 600 km2 skýtající 27 milionů
obyvatel ze sebe ve 20. letech 20. století činila 6. největší stát Evropy. Pro srovnání Polsko-litevská unie dávala dohromady až 800 000 km2. Potýkala se však s vnitřními
problémy státu, mezi něž patřila etnická skladba obyvatelstva. To bylo tvořeno ze 69 %
Poláky, 15 % Ukrajinci, 8,5 % Židy, 4,7 % Bělorusy, 2,2 % Němci a několik tisíc tvořili
Rusové, Litevci, Češi. Zákon z roku 1921 měl však zajistit všem občanům, nehledě na
jejich příslušnost k národu či vyznání, rovnoprávnost.
Ve 20. letech doznalo Polsko politické krize, koaliční vláda nefungovala a začaly se
prosazovat autoritativní tendence spojované se jménem polského maršálka Piłsudského.
Hospodářská krize 30. let zvyšovala ze strany běloruské a ukrajinské své antipatie vůči
Polákům, kteří podnikali kolonizační akce na východě a ukládali jim zvláštní daně,
zakazovali kulturní organizace. Nejenže panovala krize, ale i protimenšinová nálada. Jejich
postavení se zhoršovalo, Poláci byli za chování k nim kritizováni.
Roku 1934 podepsalo Polsko s Německem smlouvu o závazku neútočení – tato
smlouva neměla dlouhého trvání, již o pár let později byla porušena německou stranou,
která tím reagovala na diplomatické sblížení Polska s Velkou Británií. V srpnu 1939 si
56
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mezi sebou Sovětský svaz a Německo určili hranici svého vlivu napříč Polskem po linii řek
Visla, Narew, San.
Druhá světová válka znamenala pro Poláky tzv. 4. dělení Polska. Německá zóna se
dělila na dvě oblasti. Silné německé osídlení bylo v zóně, ve které bylo Velkopolsko
(Poznaň), Pomoří, Horní Slezsko, Těšínsko a sever Mazovska. Ve zbytku německé zóny
fungoval Generální gouvernement se sídlem guvernéra v Krakově na Wawelu. V zónách
byli Poláci zbaveni svých nejzákladnějších práv, byli vyhnáni. Měli velmi podřadné
postavení rovnající se otrokům a náležet jim měla pouze likvidace. Likvidace se měla
orientovat na již početné Židy, budovaly se koncentrační tábory. Mezi spousty
likvidovanými osobami byli polští intelektuálové, kulturní a armádní elity. Oblast
okupovaná SSSR byla připojena dle „vůle lidu“ k běloruské a ukrajinské svazové
republice.
Obrázek 6: Změna hranic Polska (20.st.)

zdroj: KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. s. 339
legenda:
----- hranice Polska 1918/1920- 1939
____ hranice Polska od roku 1945
tmavě šedá barva= území získané po 2.sv.v.

35

Násilnosti páchané během války způsobily touhu Poláků po mstě, která nastala po
skončení války v podobě nekompromisního vyhnání Němců z Polska. Postupimská
konference konaná v roce 1945 řešila především otázku Němců, stanovilo se navrácení
území Polsku, byl přijat Plán na přesídlení německého lidu do Německa z Rakouska,
Československa, Polska a Maďarska. Mírová smlouva v otázce uznání německo-polské
hranice byla přijata až v roce 1990.58

58

ŘEZNÍK, Miloš. Polsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2002, s. 174- 191

36

5

Historie Němců v Polsku

5.1 Němci na území Polska do roku 1918
Na pozvání knížat Piastovské dynastie se na sklonku 12. a 13. století na území
polských zemí objevila vlna německých přistěhovalců, která začala osidlovat především
oblast Slezska a dále oblast gdaňského pomoří. S nimi přišlo i německé právo, na jehož
základě se ve 13. století vytvořilo několik měst, a nová pravidla pro osidlování polí
ležících ladem. Přistěhovalci vynikali v zemědělském a řemeslném oboru.59 Vynikali jako
kupci, řemeslníci, občas horníci.60
Vlny příchodu pokračují, na polskou půdu jsou němečtí osadníci zváni polskými
knížaty. Přichází i německé duchovenstvo a rytířstvo, které pronikává především
v západních zemích Polska k vládnoucí vrstvě. V nově vzniklých středověkých městech
převažuje německá mluva a obyvatelstvo, dodnes je v případě zachované architektury
možné vidět tehdejší racionální plánování budování města; ulice křižující se pod pravým
úhlem, náměstí s radnicí ve tvaru čtverce nebo kostel postavený na rohu města.
Z nich kolonizovaných oblastí k trvalému poněmčení došlo v oblasti Pomoří,
zvláště toho Západního (Gdaňsk), a Slezska, kde se ve 13. a 14. století vedle latiny
uplatňovala němčina jako úřední jazyk. V ostatních oblastech, ve kterých se nacházeli,
podléhalo německé obyvatelstvo polonizaci, docházelo k asimilaci.61
Polský panovník Vladislav Lokýtek přišel s tvrzením, že kdo neumí vyslovit
nejtěžší polská slova (soczewica= čočka, młyn= mlýn atd), nemá na území Polska co
pohledávat.62
Během polonizace v 15. století se z populárních německých jmen tvořila polská,
stejně tak se měnila i příjmení.63

59

MATELSKI, Dariusz. Niemcy w Polsce w XX wieku. Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1999, s.
17
60
MELICHAR Václav a kolektiv. Dějiny Polska. Praha 1975. s. 95
61
MATELSKI, Dariusz. Niemcy w Polsce w XX wieku. Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1999, s.
18
62
MATELSKI, Dariusz. Niemcy w Polsce w XX wieku. Wyd. 1. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN, 1999, s.
19
63
ZYBURA, Marek. Niemcy w Polsce. Wrocław: Wydawn. Dolnośląskie, 2001, s. 58

37

Proti Němcům byla v 16. století namířena polská šlechta, u které začal stoupat pocit
národního uvědomění. Po období válek v 17. a 18. století s Ruskem, Tureckem a
Švédskem opouštějí Poláci zemi, čehož využívají v 18. století další Němci a začínají se zde
usazovat.
K výrazné změně vztahů mezi Němci a Poláky dochází při prvním dělení Polska
roku 1772. Polsko se potýkalo se slabou vládou panovníka, větší postavení měla šlechta, a
tato situace nahrávala sousedním mocnostem.
Dělení dopomohla barnská konfederace, která roku 1770 sesadila krále.
Konfederace se skládala z polských šlechticů, v jejichž zájmu bylo udržení jejich
pravomocí a udržení katolické víry - nechtěli stejná práva pro ostatní náboženství.
Mocnosti, které si rozdělili Polsko mezi sebe, se opírali o Němce v otázce nového
panování na zabraných územích. Situace Němců v Polsku se tak zásadně po třech děleních
změnila.
Prusko, Rusko a Rakousko začalo, mimo jiné, sjednocovat polská území s oblastmi
Pruska, kam se dostávala další vlna německých přistěhovalců složená z úředníků, šlechty,
lidí z měst a vesnic. Šlo o oblast Nového Východního Pruska. Z důvodu podpory
„němectví“ v této oblasti dochází k dalšímu osidlování kolem třech tisíc rodin.
K jednomu z největších osídlení dochází v 19. století po Vídeňském kongresu, na
kterém se ujednaly územní změny. Pruskem okupované území (tzv. zábor) z prvního a
druhého dělení Polska bylo opět přiřčeno Prusku, okupovalo oblast Poznaňska a Západní
Prusy. O třetí zábor Prusko přišlo ve prospěch dalšího okupanta - Ruska. Společné pro
okupanty bylo zabydlení německých občanů na jejich území. Němci, kteří nově spadali
pod jiného okupanta, stále více pociťovali blízkost vůči Prusům.
Němečtí osadníci na polských zemích se začali považovat za Němce až spíše po
napoleonských válkách, do té doby u nich nebylo takové cítění německé národnosti.
Následkem jejich přistěhování došlo k rozvoji průmyslu, v řemeslném oboru nebo
v zemědělství.64
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Navzdory ztrátě třetího pruského záboru ve prospěch Polska němectví rostlo.
Němci se potýkali s rostoucí vírou dosahující 40 %, kde se její vyznavači cítili býti Poláky
nebo Slezany. Toto cítění vedlo Němce k poněmčení. V 70. letech 19. století se potýkají
s pozvolným odchodem Němců z Poznaňska do západní části Německa, kde v té době byla
vyšší životní úroveň. V roce 1894 se zakládá spolek mající za úkol ochranu němectví,
finančně motivoval k osidlování německým obyvatelstvem na Poznaňsku a také
v Západních Prusech. Zatímco oblast Poznaňska byla Němci osidlována nerovnoměrně,
v oblasti Západních Prus se přistěhování dařilo lépe. Za lepší rozmístění mohl větší
hospodářský rozvoj kolem města Gdaňsk a jiných, ve kterých bydlela téměř polovina
všech žijících Němců tam. Nově příchozí převážně z Německa tvořili na konci 19. století
126 tisíc, podle Sčítání lidí z roku 1910 až 208 tisíc, v něm 64,5 % obyvatelstva Západních
Prus označilo jako svůj mateřský jazyk němčinu.65
V roce 1901 došlo na Poznaňsku a v Západních Prusech k zavedení němčiny při
výuce náboženství, což vedlo k stávce, které se zúčastnily děti. Jejich rodiče odmítali děti
posílat na výuku náboženství v německém jazyce. Po roce tato stávka skončila díky
uloženým pokutám rodičům.66
Podle polského spisovatele Bolesława Prusa (zemřel roku 1912), byly polskoněmecké vztahy vždy dobré, ba nejlepší. Poláci od nich převzali gotický styl, řezbářství,
průmysl, spoustu zvyků. Psal, že Polsko může být vděčno německému národu za získanou
civilizaci. „Naše země se pro ně stala dobrou matkou, oni pro ni dobrými synami.“67

5.2 Němci na území Polska v meziválečném období
Po první světové válce povstává Druhá polská republika (polsky Druga
Rzeczpospolita) tvořená ruskými a rakouskými zabranými územími. V této oblasti bydlelo
nepočetné německé obyvatelstvo sžité s většinovým polským.68
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Na základě Versailleské smlouvy z roku 1919 získalo Polsko od Německa
Velkopolsko a Pomoří oddělující německé východní Prusko od Německa, o dva roky
později to byla část Horního Slezska. Na těchto nových hranicích Polska byla vytvořena tři
vojvodství - bydlelo na nich až 75 % Němců.69
Polská strana se snažila německou menšinu jakkoli oslabit, což pro Němce nemohlo
znamenat přijmout Polsko jako svou novou vlast.70 Poláci byli nespokojeni s přiřazenými
oblastmi, nárokovali si mimo jiné Gdaňsk, který byl mírovou smlouvou označen za
svobodné město, Varmii a Mazury na severu. O dvou posledních zmíněných oblastech
společně s Horním Slezskem mělo být rozhodnuto na základě referenda (plebiscitu).
Obyvatelé mohli rozhodnout o přináležitosti buď k Německu, nebo nově Polsku.
Ačkoli již několik století před tímto plebiscitem území Varmie a Mazur patřila
Německu, bylo zde obyvatelstvo, které tvrdilo, že jsou Poláci vzhledem ke svým kořenům.
Možná právě Sčítání lidí z roku 1910, kde se obyvatelé takto označili, vedlo ke snaze
Polska tyto oblasti získat.
Plebiscit skončil pro Polsko katastrofálně, v té době vedlo polsko-sovětskou válku,
kde hrozila okupace směrem na Varmii a Mazury. Dost možná strach před okupací vedl
k rozhodnutí, kde 97 % hlasujících určilo zachování území Německu.
Na Horním Slezsku byla podpora o něco lepší. Úplně původně patřila tato oblast
Polsku, postupně se dostala do „rukou“ Rakouska. Později převážná část patřila Prusku a
jen malý kus Polsku. Polské obyvatelstvo se neustále germanizovalo. Kvůli tomuto území
však došlo k slezským povstáním, celkem byly tři, ještě před začátkem plebiscitu v roce
1921. Na jeho základě, kdy pro náležitost k Německu bylo necelých 60 % hlasujících a
zbytek pro Polsko, byla oblast mezi státy podělena.71
Celkově v té době se Polsko potýkalo s vysokým počtem národnostních menšin tvořily až jednu třetinu. Němci se nacházeli až na čtvrtém místě co do počtu menšin v
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Polsku, ale na rozdíl od jiných menšin měli ve Společnosti národů, ač přijaté později, než
organizace vznikla, mluvčího v podobě Německa.72
Obavy Němců o ztrátu pravomocné pozice národu ve státě, jehož část území byla
okupována Pruskem, a také vidina vedení života pod polskou nadvládou, vedly k velkému
množství výjezdů přes západní hranici do Německa. Výjezdu se účastnili hlavně úředníci,
průmyslníci, učitelé, obchodníci.
Nekompromisně donuceni vyjet byli ti, kteří se podle jednoho článku z Versaillské
smlouvy hlásili k německé národnosti. Tento výjezd byl zčásti podpořen německou vládou,
která utečencům nabízela finanční odškodnění. Německo si zpočátku myslelo, že tímto
lákadlem například pro úředníky dojde v polské administrativě ke kolapsu. Brzy své
chování změnili. Došlo jim, že by mohlo dojít k navrácení kdysi okupovaného území, a tak
začali podporovat německou menšinu v Polsku. Podpora znamenala vytvoření bank a
organizací, které měly Němcům finančně pomáhat. Chtěly menšinu v Polsku „využít“ jako
případný argument na téma polsko-německých vztahů.
Tento německý „nápad“ dosáhl úspěchu v tom, že počet výjezdů se snížil, Poláci od
nekompromisního „vyhazovu“ ze země jaksi ustoupili. Do té doby vyjelo ze země na
milion Němců, což se odhadovalo jako polovina celkového počtu německého obyvatelstva.
Počet menšiny se až do vypuknutí druhé světové války snížil na něco málo přes 800 tisíc.73

5.3 Němci za druhé světové války
Druhá světová válka, jakožto nejničivější válečný konflikt, byla zapříčiněna
jednáním poražených států a nespokojených vítězných států z první světové války.
Nejvýraznějším nespokojeným bylo Německo, pod vedením Adolfa Hitlera s nacistickou
ideologií. Jako počátek druhé světové války je přijímáno napadení Polska Německem,
1 září 1939.
Německá říše a SSSR si slíbily informovanost v případě vzbouření Poláků proti
jejich podrobení se. Pod Třetí říši spadala oblast Západního Pomoří (Gdaňska) a
Poznaňska.
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Vztah mezi Němci a Poláky se během okupace Německou říší výrazně měnil na
základě zakládání koncentračních a jiných táborů, arestování polské inteligence
(intelektuálové z Jagellonské univerzity) a vsazení ji do tábora, kde jich 19 zemřelo,
několikanásobných mest za zabití či napadení německých vojáků či civilistů Poláky,
uzavření polských vysokých škol a také kostelů.
Na podzim prvního roku války se na celém území Říše vyskytovalo 70 tisíc
důstojníků SS, kteří se „dali dohromady“ z místních Němců s cílem vysídlit Poláky. Ještě
téhož roku bylo tímto uskupením zabito tisíce lékařů, právníků, inženýrů, profesorů.74
V Říši bydlelo v roce 1939 na 22 milionů lidí, z čehož 10 milionů lidí žilo na
okupovaném polském území. Z počtu 10 milionů bylo téměř 9 milionů Poláků, 600 tisíc
Němců a 600 tisíc Židů a dalších jiných národností.75
Kvůli zvýšení počtu německého obyvatelstva na zabraných územích byla vytvořena
listina Deutsche Volklist (DVL), na jejímž základě se mělo určit „německé cítění“a získalo
by se tak německé občanství. Nejprve se jednalo o rozdělení do 5 skupin označených
písmenem abecedy A, B, C, D nebo E, kdy A byli Němci aktivní, podporovali myšlenku
nacistické strany NSDAP, B byli pasivní, ale s myšlenkou souhlasili, myšlenkou třetího
stupně C byla snaha o to být plnohodnotným Němcem, D byla osoba popolštěná a E bylo
nejhorší možné označení v rámci snahy získat německé občanství- osoba německého
původu, která byla „popolštěna“, vystupovala proti Německu. Po válce mezi Říší a SSSR
roku 1941 se rozdělení listiny změnilo z 5 stupňů na 4. Označení představovala římská
číslice I, II, III nebo IV. Podle toho, do jaké skupiny byl člověk po zažádání zařazen,
obdržel doklad své totožnosti s barvou zobrazující stupeň „cítění“.76 V oblasti Horního
Slezska mělo o Volklist na sklonku let 1939-1940 zájem až 95% občanů.77
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Vztahy mezi Poláky a německou menšinou žijící na polském území před válkou
byly podstatně na horší úrovni, než vztahy s přistěhovalými Němci z Říše nebo přesídlenci
například z oblastí okupovaných SSSR.78
Příchozí se sem dostávali většinou z pracovních důvodů. Pouze v práci bylo možné
se stýkat s Polákem, jinde existovala pravidla proti, ale nebylo to dodržováno všemi
Němci. Stejně tak k Hitlerovi nevzhlíželi všichni Němci.79
Díky pomoci ze strany místních (do té doby) Němců na okupovaném území, kteří
oblast dobře znali, a jejich souhlasem s myšlenkami Hitlera, došlo k rychlému zorientování
okupačních vlád na novém území.80 Avšak tato pomoc, jakožto podpora nacismu a zločinů
páchaných na polských občanech, doznala svého konce roku 1945 a následně měla být na
základě ujednání z Postupimské konference potrestána.

5.4 Vysídlení Němců
Nyní hraniční čáru mezi státy Polskem a Německem tvoří řeky Odra a Nisa tak, že
Polsko se po válce posunulo směrem na západ. Polsko-sovětská hranice se po válce
upravila podle vzoru z roku 1920. Za to mělo Polsko dostat územní náhradu na západě a na
severu. To bylo rozhodnuto na Krymské konferenci a Polsko s rozhodnutím souhlasilo. Na
Postupimské konferenci v létě roku 1945 se rozhodlo o severní a západní hranici Polska.
Oblasti východně od Odry a Nisy se dostaly pod polskou správu. Tuto hranici měla
potvrdit mírová smlouva s Německem. Velmoci souhlasily s odsunem německého
obyvatelstva z Polska a s osídlením znovuzískaných území polským obyvatelstvem. Mapa
Polska změnila po válce svůj tvar. Zmizel tenoučký koridor k Baltskému moři. Místo toho
má dnes Polsko 500 kilometrový přístup k Baltu s největšími přístavy Štětín a Gdaňsk.
Zmizel i německý výběžek, který směřoval od srdce Slezska. Wroclav, s přilehlým okolím,
vyspělým průmyslem a velkým přírodním bohatstvím připadla Polsku. Změna hranic
způsobila velké přesuny obyvatelstva, znamenala obrovskou migraci lidí. Kromě Německa
nebyla v Evropě jiná země, ve které by došlo k takovému pohybu milionů obyvatel. Za
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několik poválečných let se z Polska odsunulo 3 500 000 Němců, do Polska reemigrovalo
2 300 000 milionů Poláků ze západu a 1 700 000 milionu ze SSSR.81
Obrázek 7: Změna hranic Polska po 2.sv.v.

zdroj:http://www.rymaszewski.iinet.net.au/images/polcut.jpg
Ačkoli vysídlení Němců bylo po Postupimské konferenci konané v červenci až
srpnu 1945 legální, k vysídlení docházelo i bez schválení v období od konce druhé světové
války až do období před konáním konference za pomoci ozbrojených sil.
Právně neschválená první vlna nuceného vysídlení s sebou nesla násilí, krádeže
páchané na Němcích. Působila podle Piotra Madajczyka chaoticky, jelikož se Němci z
pohraniční oblasti, kde se měnila hranice dvou států, usídlili v jiných oblastech Polska,
Poláci se chtěli zřejmě až moc rychle zbavit Němců, ale nevěděli, jak na to.
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Úřady upozorňovaly na absenci pracovních rukou ve vysídlovaných oblastech. Z
východu se ozýval nesouhlasný hlas Sovětského svazu vůči násilnému chování polských
vojáků. Jakousi ochranu poskytli německým dívkám, které brali na práci. 82 Babička
dotazovaného Ryszarda Donitze byla takto po válce vzata do zajetí, stejně tak otcové, nebo
sourozenci všech z dotazovaných nejstarší generace.
Co se týče vysídlení, tak neprobíhalo, což se dalo trochu předpokládat, v přátelské
rovině. Poláci se nemohli zbavit nenávisti vůči nacistickým praktikám, které jejich národ
utrpěl za druhé světové války, a podle toho vysídlení, v některých případech vhodnější
označení divoké vyhnání, vypadalo. Odtažitost vůči Němcům byla slyšet i z řad vyšších
funkcionářů - v té době katovický vojvoda Aleksander Zawadzki pronesl slova o potřebě
stavění slovanské hradby na ochranu Polska.
Zawadzki vydal v červenci 1945 nařízení o povinné registraci Němců, kteří měli
být vysídleni. V případě, že by tak někter1ý Němec neučinil, dostal by se do pracovního
tábora.
Dokonce ani biskup Bolesław Kominiek neměl s Němci slitování, postrádal v jejich
chování náznak lítosti nad uběhlými událostmi, litovali spíše sami svoji osobu. Postrádal u
nich nesení odpovědnosti za činy z druhé světové války.
Mezi Němce, kteří museli bezpodmínečně opustit Polsko, patřili kromě policistů
také členové NSDAP, SS.
Zawadzki se zaměřil ale i na duchovní, na kněze. Chtěl je všechny také odvézt z
Polska, obával se totiž scházení a tím semknutí se Němců v kostele. Viděl hrozbu německé
propagandy na pobožném místě. V podstatě díky obavám Zawadzkého do roku 1947 z
polského území zmizelo na 200 knězů směr Německo. Vyhnání této německé skupiny se
může zdát v případě velmi věřícího Polska jako něco absurdního. Zde je ale možné vidět,
že Poláci nerozlišovali nikterak Němce, zbavit se chtěli všech, a to bez výjimky.
Vysídlení probíhalo různými způsoby, často se zdálo, že Poláci nevědí, co s těmi
Němci mají dělat. Čas na vyklizení a opuštění domů a svého majetku, který museli
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zanechat, protože věci, které měli dovoleny si vzít s sebou, byly omezené, trval pár minut.
Občas se stalo, že Němci byli předem (dva týdny) upozorněni o chystaném vysídlení.
Opouštět svá bydliště měli většinou časně zrána nebo v noci. Zabavení majetku se týkalo
všech polských občanů, kteří se hlásili k německé národnosti, ti byli vyloučení z polské
společnosti vydaným dekretem v září 1946.83
Existovali i Němci, kteří sami chtěli vycestovat pryč, důvodem k tomu jim byla
rodina, páchané násilnosti či vykradené bydliště. Zájem o vycestování v roce 1945
dosahoval počtu jednoho tisíce osob denně.
Chaos se začal pomalu měnit v organizovanost, která měla trvání do roku 1948.
Roku 1946 spravovalo vysídlování Ministerstvo správy, které přineslo Němcům větší
práva - o tom, že budou vystěhováni, se měli dozvědět den před uskutečněním, vzít s sebou
si směli peníze.84
V období od počátku vysídlování Němců z Polska do roku 1950 bylo odsunuto nad
3 miliony Němců. První tři roky vysídlování splnily cíl polské strany: vypudit všechny
Němce ze západu, ale nebyla to tak úplně pravda. Prakticky to je těžko proveditelné. Roku
1948 skončilo masové vyvážení Němců ze západních hranic Polska, další dva roky
probíhalo ještě, ale ne v nijak výrazném množství. Přesto zůstalo značné množství Němců
v Polsku, konkrétně v Horním Slezsku a Dolním Slezsku. Do roku 1950 opustilo, či spíše
bylo nuceno opustit, přes 3 miliony Němců z nové západní hranice Polska.85

5.5 Německá menšina po vysídlení do roku 1989
Hranice, které byly pro Polsko nově vytvořeny, nemohly zajistit dobré vztahy mezi
Němci a Poláky. Poláci měli stále v živé paměti okupační dobu.
Na místa, odkud byli Němci vysídleni, se stěhovali Poláci z území připadlému
SSSR. Někteří však zůstat mohli. Kvalifikovaní pracovníci v oblasti těžby a hutnictví byli
zásadní pro hospodářské oživení země, a proto jim bylo dovoleno zůstat, alespoň do roku
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1950, kdy byly tyto obory již obsazeny dostatečným počtem Poláků. Kromě toho bylo
dovoleno zůstat těm občanům Polska, kteří mluvili polsky a kteří od podzimu roku 1945
postoupili „rehabilitaci“, spočívající v nucené práci v táborech. Těmto lidem byl následně
nabídnut návrat k jejich polskému občanství.
Koncentrační tábory byly rychle otevřeny a naplněny Němci. Zbývající německé
obyvatelstvo bylo potom rozděleno do různých kategorií. První se skládala z těch, kteří
nesplnili nezbytná kritéria „ověřovacího“ procesu a byli vyloučeni. Další skupinu tvořili ti,
kteří sice nesplnili nezbytná kritéria, ale vzhledem ke svým odborným znalostem byli
nuceni zůstat. Třetí se skládala z těch, kteří byli považování za „poněmčené“ Poláky.
Čtvrtou skupinu potom tvořili ti, kteří podstoupili „rehabilitační“ proces, na jehož konci
byli buď vyhnáni, nebo jim bylo nabídnuto zpátky jejich polské občanství, které většina
z nich odmítnula a raději se nechala vyhostit. Tyto procesy „rehabilitace“ a „ověření“ byly
v programech jednoduše definovány jako otrocká práce. Konečným výsledkem potom
bylo, že jednotlivcům byly doručeny buď vyhošťující papíry, anebo nabídnuto zpátky
polské občanství. Nedávný výzkum ukazuje, že kolem 400 000 Němců přímo zemřelo
v důsledku vyhošťovacího procesu. Tento údaj zahrnuje ty, kteří zemřeli, ať už přímo nebo
nepřímo, vinou polských civilistů, různých polských ozbrojených sil, nebo kvůli sovětské
armádě. Přibližně polovina z toho počtu se týká těch, kteří zemřeli v polských nebo
sovětských koncentračních táborech.
Pro mnoho „poněmčených“ Poláků se stal pasivní odpor jakousi normou. V prvních
letech nabyl podobu v takových věcech, jako je například nespolupráce se státními orgány,
např. odmítnutí formálně požádat o polské doklady po vyhlášení národního zákona z roku
1951.86 Všem Němcům v Polsku v tom roce byla zaručena rovnoprávnost v oblasti práce,
právo na dovolenou, právo na uchovávání vlastní kultury.87
Politika „popolšťování“ znamenala celkově selhání. Navíc i ti „germanizovaní
Poláci“, kteří do té doby neměli žádný skutečný vztah k Německu, se s ním začali více
identifikovat a do Německa emigrovali. Jednou z příčin byla i špatná ekonomická
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výkonnost Polska ve srovnání s Německem, nicméně rostoucí identifikace s Německem
mohla mít své místo také v povaze a nespokojenosti s polskou vládní politikou vůči nim.88
Klidnějším rokem pro Němce po vysídlení se stal rok 1950-1951. Němci získali
práva k zakládání a následně vedení kulturních akcí. V roce 1951 byli Němci z Dolního
Slezska uznáni za národnostní menšinu. S podporou NDR bylo dokonce založeno několik
německých základních škol. Založili krom jiného Das Gesangs und Tanzen-semble
(Spolek písní a tance), Deutsche Volksgesangchor (Německý lidový sbor) nebo amatérské
divadlo. V oblasti Dolního Slezska (dnešní oblast města Wroclav) fungovalo pojízdné kino
spravované Němci.89
Krom zakládání zájmových kroužků začal vycházet i německý tisk Arbeiterstimme,
vznikly školy s výukou německého jazyka a Němci teprve v roce 1951 získali občanské
doklady.90
V letech 1957-1959, po „obměkčení“ politiky v roce 1956, kdy Němci dostali právo
vycestovat, vyjelo do Německa velké množství polských Němců.91 Kdo vyjel do Německa
za příbuznými, se nejčastěji nevracel.92 Začínalo docházet ke slučování rodin; oddělených
manželů, rodičů s dětmi nebo starších osob.
„Obměkčení“ pomohlo k založení spolku Niemieckie Towarzystwo SpołecznoKulturalne93, o jehož založení se ucházel již v roce 1952 Richard Riedel, který spolek v
roce 1957 vedl. Spolek měl fungovat jako podporovatel rozvoje kultury, umění, ale
nakonec to byl spíše organizátor při výjezdu do Německa. Záhy Riedel vycestoval z Polska
a ze spolku s počtem 4 000 členů se stal spolek s 800 členy.
Několik desítek tisíc vyjelo na západ, ti, kdo zůstali, začali zakládat spolky,
účastnili se politického života. V oblastech, kde Němci bydleli, nebyly až do roku 1970
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poskytovány německé programy na školách jakékoli úrovně, a to dokonce ani v ústavech
vysokoškolského vzdělávání. Byla zde také určitá diskriminace příslušníků této menšiny,
pokud jde o jejich zaměstnávání ve státním sektoru. Na politické úrovni bylo odepřeno
oficiální uznání organizace německé menšiny, která se postupně vynořila v roce 1980.
Co se počtu Němců týče, žilo jich zde podle Sčítání z roku 1946 na 2 228 000 (toto
číslo bylo ale prý značně sníženo), v roce 1952 to mělo být pouhých 100 000 Němců.
Zajímavým číslem jsou 3 000 Němců, kteří v 60. letech podle tehdejších oficiálních
statistik žili na území, přitom v období 1960-1970 z Polska vyjelo 150 000, v dalším
pětiletém období 65 000 lidí. Výjezdy pro Němce byly možné za cílem udržování
rodinných vztahů.94 Tři tisíce Němců, jejich počet měl údajně přetrvat do roku 1989,
zahrnoval jako Němce toho, kdo neměl vyřešené občanství.95 Masové migrace se v letech
1952-1985 rovnaly 730 tisícům lidí, z toho ½ vyjela z oblasti Horního Slezska.96
V 80. letech, společně se vznikem Solidarności, přichází impuls pro Němce; vidina
demokracie v nich probouzí opět snahy založit německé spolky, jedna z takových snah
Němce Bernarda Gaidy byla v roce 1983 nerespektována.97 Víra v to, že v budoucnu by
západní hranice Polska mohly být předmětem změny, ovlivnila mnoho Němců v Polsku na
počátku roku 1980. Přelomový rok v právech mnoha lidí, a také německé menšiny v
Polsku, přišel roku 1989.
Na důkaz dobrých vztahů mezi Německem a Polskem se 12. 11. 1989 setkal
německý kancléř Kohl a polský premiér Mazowiecki (patřil do Solidarności) na mši, kde
proběhl takzvaný akt usmíření. Zpráva o chystané mši v polském a německém jazyce,
kterou zorganizoval kněz Alfons Nossol, se šířila mezi menšinou rychle. Důkazem toho je
velký počet transparentů s německými slogany, které bylo možno na mši vidět. Touto mší
na sebe německá menšina upozornila, ukázala, že její počet není zanedbatelný, že tady
stále jsou.98
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5.6 Němci po přelomovém roce 1989
Přelomovým bodem pro německou menšinu, která začala oficiálně brát polské
občany s německým původem, se stal rok 1989, kdy německý kancléř Kohl zavítal do
Polska na návštěvu.99 Polsko-německá smlouva o dobrém sousedství podepsaná v červnu
1991 v Bonnu uznává Němce v Polsku a Poláky v Německu za přirozený můstek mezi
polským a německým národem. Jeden z jejích článků přibližuje termín člena německé
menšiny: „Jsou to lidé s polským občanstvím, kteří mají německý původ nebo se hlásí
k německému jazyku, kultuře nebo tradici.“100
Obecně platí, že situace německé menšiny v Polsku doznala výrazného zlepšení
právě od pádu komunistického režimu. Dostává se jí plných práv menšin v souladu s
mezinárodními smlouvami. Bohužel, jsou tu určité nesrovnalosti, pokud jde o celkový
počet lidí, hlásících se k německé menšině v Polsku. Zastřešující organizací německé
menšiny Verband der deutsche Gesellschaften/VdG101 odhaduje celkový počet německy
mluvících lidí v regionu na 300 000, ačkoli většina polských akademiků tvrdí, že toto číslo
je nadnesené. Dvě třetiny z toho se nacházejí v oblastech kolem města Opole. Nicméně
výsledky Sčítání lidu ze září 2002 tato čísla nepotvrdily.
Před sčítáním se usuzovalo, že 96-97 % celkového počtu obyvatel se řadí mezi
etnické Poláky. A jak ukázaly výsledky sčítání, skutečně okolo 96,74 % respondentů
prohlásilo, že jsou polskými občany polské národnosti. Výsledky rovněž přišly s tím, že tu
bylo ve skutečnosti pouze 152 897 Němců. Pokud jde o opolské vojvodství a národnost
populace, 173 153 lidí se zde nepřihlásilo ani k německé, ani k polské, nýbrž ke slezské.
Sečteme-li obě čísla dohromady (tedy Němce a Slezany), dostaneme 326 100 lidí.
Zpochybněním Sčítání lidu z roku 2002 je to, že celkem 774 900 lidí se nepřihlásilo
k žádné etnické skupině. Buď odmítli odpovědět na otázku, nebo dali tak nejednoznačnou
odpověď, že nemohla být kvalifikována podle žádného kritéria. Vzhledem k celkovému
počtu Poláků na celkovém obyvatelstvu a k problémům mezi polskou populací
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s menšinami od roku 1918 není nerozumné předpokládat, že členové různých menšin jsou
zastoupeni v tomto čísle.
Jednoduše řečeno, nikdo neví, kolik Němců přesně v Polsku žije. Podle některých
německých pozorovatelů jsou uváděná čísla příliš nízká. Poukazují na to, že zejména starší
lidé mohou mít strach odpovědět podle pravdy, neboť by mohli být diskriminováni.
Rovněž tvrdí, že termín „slezská“ národnost by měl být přijímán podobným způsobem
jako kupříkladu „bavorská“ národnost a ne ho brát jako vyjádření neněmecké identity. Ať
tak či onak, výsledky sčítání lidu z roku 2002 jsou pro VDG důležité z toho pohledu, že
jeho financování je částečně podmíněno jeho čísly. Ne bezdůvodně vlády potřebují
spolehlivý základ pro to, aby mohly vyčlenit finanční prostředky pro kulturní a jiné
programy.
Bez ohledu na to, kolik Němců je v Polsku, je menšina poměrně dobře
organizována na národní úrovni, a to i přesto, že své aktivity zaměřuje především na oblast
opolského vojvodství. Menšina těží z finančních, materiálních a lidských zdrojů, které jí
jsou k dispozici díky podpoře od německé vlády. Ta má tuto menšinu, se souhlasem Polska
a požehnáním polských orgánů, podporovat, a to s cílem obnovit část německo-jazyčného
vzdělávacího programu, jenž existoval v oblastech, které byly německé před rokem 1945,
oživit kulturní život německého etnika a podílet se aktivně na ekonomické obnově své
vlasti.
V Polsku existuje více než 600 Deutscher Freundschaftskreise/DFK102, které
společně tvoří deset regionálních organizací. Tyto organizace, vedle dalších funkčních
sedmi společností, jsou sdruženy pod VDG. Obrovský pokrok bylo v poslední době možné
zaznamenat v různých oblastech. Německé a polské vlády přispěly k podpoře
infrastruktury řady projektů, oživení německého jazyka ve vzdělávání, iniciativám
zaměřených na boj proti stereotypům a směrem k renovaci německé kulturní památky.
Zaznamenat je možné rovněž častější výskyt dvojjazyčných nápisů v oblastech, kde
žije německá menšina, třebaže občas jsou slyšet stížnosti z německé strany, že Poláci jsou
v tomto ohledu někdy neoprávněně přecitlivělí. Velký počet škol, zejména potom
v opolském vojvodství, se kromě základních předmětů, jako jsou polština, historie a
102

Německopřátelských kroužků (překlad autora)

51

matematika, řídí osnovami německého jazyka. Pokud jde o tisk, k dispozici je týdeník, dva
měsíčníky a jeden čtvrtletník, z nichž jsou všechny dvojjazyčné. Kromě toho, existují
televizní stanice a rozhlasové stanice v Opolí a Horním Slezsku s nějakým německým
jazykovým výstupem.
Na začátku 90. let, a to prostřednictvím kombinace nepředvídatelných událostí,
dosáhla německá menšina pozoruhodného úspěchu v politické rovině. To platí zejména o
prvních postkomunistických volbách v roce 1990. Německé menšině se podařilo získat
sedm poslanců a jednoho senátora. Od té doby však výsledky ve volbách začaly ztrácet na
síle a byly jen horší a horší, což se projevovalo tím, že jejich zastoupení na vnitrostátní
úrovni klesalo po každých všeobecných volbách.
Musíme také zvážit postoj německého obyvatelstva. Pro většinu Němců je Němec
ten, kdo se narodil a vyrůstal v poválečném Německu, a pozdní přesídlenci do Německa
spolu s menšinou v Polsku nejsou považováni za Němce. Jsou považováni za Poláky, kteří
na základě rodového odkazu určité větve své rodiny využili migračních vln do Německa,
jež existovaly u etnických Němců z bývalých komunistických zemí Evropy. Takové
postoje jsou velkým zklamáním pro většinu Němců z Polska, kteří jsou viděni stále jako
lidé, co existují mezi dvěma světy, a zcela doma nejsou nikde.103

5.7 Rozmístění Němců v Polsku
5.7.1 Počet a rozmístění Němců
Velkopolsko, Pomoří a část Horního Slezska (procentuálně 29 % území) připadla
po první světové válce Polsku. Jednalo se o 60 % všech ztracených zemí na úkor Německa
zemí, na kterých se nacházelo 64% německého obyvatelstva.
Podle Ministerstva zahraničních věcí (německy MSZ) se „němectví“ za hranicemi
v té době dělilo do čtyř kategorií:
1) Kolonialdeutsche = němečtí osadníci obydlující mimoevropské státy
2) Staatsdeutsche = němečtí občané bydlící v cizím státě
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3) Grenzdeutsche = Němci na územích, ztracených v roce 1919 a 1921, hraničících
s Německou říší
4) Auslanddeutsche = Němci, občané jiného státu, bydlící na území Polska104
Podle dokumentů z roku 1921 se ve vojvodstvích u hranice s Německem
započítávalo mezi Němce kolem 600 tisíc, na celkový počet 900 tisíc Němců v Polsku.105
Ve 30. letech, konkrétně roku 1932, se počet Němců v Polsku rovnal 750 tisícům a
výrazně se nezměnil ani po podepsání smlouvy z roku 1934 mezi Německem a Polskem o
neútočení. Zároveň s tímto rokem polská vláda ustupuje od vysílání Němců do Německé
říše, čehož dosahovala administrativními úpravami, jako bylo například slučování dvou
okresů v jeden, což vedlo k poklesu zastoupení Němců, dokonce samotní Němci se často
nevystěhovávali.106
Před rokem 1989 se čísla bydlících Němců na území Polska lišila;

německý

Červený kříž vyhodnotil počet na 200 tisíc, Ročenka Statistického úřadu neevidovala
žádné Němce, němečtí autoři vyčíslili až jeden milion osob.107
Vytváření německých spolků mohlo ukázat, kolik Němců se skutečně na území
Polska nachází, kolik se jich přihlásí. Bohužel spolek mezi sebe podle přesně nepopsaných
kritérií přibírá členy. Podle spolku se jedná o číslo 300 tisíc Němců. Podle Zbigniewa
Kurcze údaje z roku 1992 nesouhlasí se skutečným stavem kvůli tomu, že za Němce je
považován každý, kdo deklaruje němectví vstupem do takové organizace. Podle Herberta
Hupky na území Horního Slezska žije kolem počtu 800 tisíc Němců.108
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Obrázek 8: Rozmístění Němců v Polsku (1998)

zdroj: MATELSKI D., Niemcy w Polsce w XX wieku.. s. 274

Sčítání lidí z roku 2002 ukázalo, že k německé národnosti se hlásí v celém Polsku
152 897 osob, z čehož 106 855 osob v opolském vojvodství představují 10% všech
obyvatel tohoto vojvodství, 31 882 osob ve slezském. Z celkového celostátního počtu mělo
polské občanství 147 094 osob. K národnosti slezské se přihlásilo 173 153 osob a opět
nejvyšším zastoupením se mohlo chlubit slezské vojvodství, které se 148 544 osob
předběhlo opolské s počtem osob 24 199. Národnost jinou než polskou stanovilo 1,23 %
populace. Německá národnost se v tom roce zapsala jako nejpočetnější menšina v Polsku,
za ní až s 48 737 osob byli Bělorusové na území Polska.109 Je nutné podotknout, že v roce
2002 nebyly ústavou usměrněny národnostní a etnické menšiny. K tomu došlo v roce
2005.110
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V roce 2011 stanovilo jinou než polskou národnost 1,46 % populace. Etnickonárodnostní identifikaci slezskou určilo celkově 847 000 osob, německou celkově 148 000.
Tato čísla je potřeba upřesnit podle dvou otázek, které byly ve Sčítání položeny. První
otázka se ptala na národnost; odpovědi ukázaly, že německou národnost má 74 000 osob,
slezskou 436 000. Druhá otázka dávala možnost označit národnostní či etnickou skupinu,
se kterou se dotazovaná osoba ještě ztotožňuje. Výsledky byly následující; 73 000 osob se
ztotožňuje s německou, 411 000 se slezskou skupinou. Necelá polovina z počtu 148 000
osob s německou identifikací označila zároveň německou a polskou.111
Pokud se zaměříme na místa osídlení Němců v Polsku, potom na plné čáře vyhrává
oblast opolského a slezského vojvodství, dalšími dvěma oblastmi s výraznějším
zastoupením oproti celému státu je už pouze oblast Pomoří, tedy vojvodství pomořské, a
vojvodství varmijsko- mazurské.112
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6

Oblast provedeného výzkumu – Horní Slezsko
Výzkum byl proveden v oblasti Horního Slezska, části oblasti Slezska, které

bylo do konce druhé světové války poděleno na oblast Horního a Dolního Slezska,
konkrétně, a především, v městě v Opolí a Zabrzi. Dnes se jedná spíše o historické
označení.
Z polsko-německého pohledu je území Horního Slezska považováno za typickou
hraniční oblast, kde vedle sebe žilo a rozvíjelo se několik národnostních skupin, a to včetně
těch, kteří nejsou schopni, nebo z nějakého důvodu nechtějí definovat svou národnost.
Již v raném středověku Slezsko několikrát změnilo svou příslušnost – jednou se
nacházelo pod nadvládou Přemyslovců, poté pod dynastií Piastovců, ve které „skončilo“,
čímž zaujalo své místo v území všeobecně uznávaném coby jádro polského státu. Od
dvanáctého století se Slezsko v důsledku feudalizace na nějaký čas osamostatnilo, nicméně
ke konci třináctého století byla oblast znovu svázána se Zemí koruny české, když se stala
jednou z korunních zemí za doby panovníka svatého Václava. Takto se ocitla v rukou
Habsburků, kteří však ztratili větší část provincie v roce 1740 na úkor Prusů.
Po první světové válce bylo rakouské Slezsko rozděleno mezi Polsko a
Československo (kterému připadla jeho větší část), zatímco Prusko bylo nuceno postoupit
části Horního Slezska Polsku. Po druhé světové válce se téměř celé pruské Slezsko stalo
součástí Polska.
Až do přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo vyostření polsko-německého
konfliktu v podobě střetnutí dvou moderních kultur utlumeno právě sjednocením populace
na základě náboženství. Ze stejného důvodu se Němcům vedlo udržovat svou národní
politiku po velmi dlouho dobu, na čemž měly podíl i úspěchy Říše, počínaje válkou
s Francií.
Až do pádu Německého císařství roku 1918 převládalo polsky mluvící obyvatelstvo
ve vládní čtvrti v Opolí, které je součástí Horního Slezska, ale postupem času se jejich
počet rychle zmenšoval. Stalo se tak v důsledku asimilace a akulturace, které se týkaly
všech obyvatel německého státu, ale také kvůli germanizaci. Již během druhé poloviny
devatenáctého století to byl právě německý stát více než kdokoli jiný, kdo zničil tradiční
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symbiózu nedominantní kultury slovanské skupiny Horních Slezanů a politicky a kulturně
dominantní skupiny Němců - ta zahrnovala jak německy mluvící Horní Slezany, tak
Němce ze srdce Německa.
Mnoho skupin obyvatelstva se ucházelo o to, aby byla oblast začleněna do území
nově vzniklého polského státu. Byl tedy vyhlášen plebiscit, a to na základě nařízení
Versailleské mírové smlouvy, což vedlo k rozdělení oblasti mezi Polsko a Německo.
Mezi lety 1921-1922 po skončení ozbrojeného konfliktu a před konečným přijetím
příslušných oblastí do polského nebo německého státu došlo k něčemu, co bychom mohli
dnes nazvat určitými etnickými čistkami. Ozbrojené gangy na obou stranách nutili
jednotlivce nebo rodiny, kteří patřili do tábora „nepřítele“, opustit zemi bez ohledu na
jejich přání. Tento akt byl později odsouzen v rámci smlouvy v Ženevě, která dala právo
obyvatelům regionu zvolit si své občanství. Dokument podepsaný v roce 1922 měl také
zmírnit následky členění hospodářského života a především pak ochránit národnostní
menšiny.
V roce 1930 je možné pozorovat jistý rozchod s historickou souvislostí, kdy někteří
lidé byli ze strany státních orgánů nuceni měnit svá jména na slovanská. Polské vojvodství
Slezska podobnou snahu vysvětlovalo tím, že by mělo dojít k restaurování polského
charakteru místních jmen. To vedlo k určitému rozčarování z polského státu v polském
Horním Slezsku a k růstu vlivu německých stran v roce 1926. Byly přitom vyzdvihovány
názory, které zdůrazňovaly odlišný charakter Horních Slezanů. Roku 1939 byla na obou
stranách hranice oblast etnicky „vyčištěna“, kdy polští představitelé na německé straně se
ocitli v koncentračních táborech a naopak němečtí představitelé na té polské v polských
věznicích.
V roce 1939 začlenili Němci vojvodství Slezska do svého vlastního státu (už dříve
měli okres Katovice, do kterého byla ostatní polská území přičleněna).
Není pochyb o tom, že německá nacistická okupace ovlivňovala pozdější postoje
k vyhoštěným lidem a německému kulturnímu dědictví. Stále patrné kulturní (včetně
symbolických v podobě křestních jmen a příjmení) a rodinné vazby znamenaly, že se
všemi obyvateli v regionu bylo zacházeno jako s Němci, a to navzdory opatření státních
orgánů, které potřebovaly slezské pracovníky.
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Po druhé světové válce připadla oblast Horního Slezska Polsku, kromě Hlučínska,
které se dostalo do rukou Československa, a části Zhořelce.113

Obrázek 9: Dnešní podoba Horního Slezska

zdroj: http://www.gornoslaskie-dziedzictwo.com/mapa.html
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LINEK, Bernard. Recent Debates on the Fate of the German Population in Upper Silesia 1945-1950.
German History. 2004, s. 380- 386
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6.1 Představení informátorů
Joanna Konieczny (*1991)
Narodila se v Pyskowicích ve slezském vojvodství, teď momentálně studuje obor
Právo na univerzitě v Opolí. Je místopředsedkyní BJDM v Opolí (Bund der Jugend der
Deutschen Minderheit) neboli Mládežnického spolku německé menšiny.
Andreas (*1996)
Andreas, kterému kamarádi říkají Andy, se s rodiči přestěhoval z Německa, kde se
narodil, do Polska v roce 2003 po skončení navštěvování mateřské školy. Jeho rodiče si
v Polsku vystavěli dům ve vesnici Dylaki v opolském vojvodství, vrátili se zpět do míst, ze
kterých v 80. letech vycestovali, zpět ke svým příbuzným, aby mohli být pohromadě.
Třetím rokem je členem kroužku v místě svého bydliště, které spadá pod BJDM.
Łukasz Biły (*1987)
Pochází z města Ratiboř. Vystudoval germanistiku na univerzitě v Opolí, kde dnes
žije osamostatněn od rodičů pracujíc jako specialista na média v organizaci VdG. Jeho otec
celé jeho dětství pracoval v Německu, vracel se na víkend po dvou týdnech do Polska.
Společně s matkou Łukasze žijí v Německu jako celá jeho rodina, krom babičky a tety
s rodinou, které v Polsku žijí nadále. Łukasz ve volném čase chodí do posilovny a začíná
psát knihu - v polském jazyce.
Zuzanna Donath- Kasiura (43 let)
Narodila se v Kędzierzyn Koźle. Provdala se a žije v Opolí, má tři děti. Na
nejmladší z nich, dvouletého syna, mluví polsky i německy. Nejprve pracovala jako
učitelka německého a polského jazyka ve škole a v roce 1990 se zapsala jako člen německé
menšiny do TSKN. V TSKN začala pracovat jako kulturní referent ve městě Gogolin, kde
bylo před 14 lety tehdejší sídlo spolku.
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Ryszard Donitza (*1950)
Narozen v opolském vojvodství v Broźcu, ve 14 letech odešel do 14 km vzdáleného
Głogówku na internát. V roce 1968 maturoval na lyceu, poté šel na vysokou školu
s pedagogickým zaměřením do Opolí, kde se vyškolil jako učitel mechaniky a pracoval tak
na učilišti až do roku 1991. Od roku 1991 až do dnes s vidinou dalších tří let pracuje jako
vedoucí oddělení TSKN - od roku 2004 se sídlem v Opolí. Je jedním ze šesti radních
německé menšiny ve sněmu v opolském vojvodství, celkový počet radních je 30 osob.
Považuje to za vysokou politickou funkci. Kromě práce se věnuje koníčku - řezbářství.
S manželkou německého původu mají tři děti, dcera jela po maturitě studovat do Německa
a neplánuje návrat.
Ryszard Galla (*1956)
Pochází z Wroclavi. Podle svých slov začal velmi brzy pracovat, někdy v letech
1981/1982. Byl v čele rady obce Komprachcice, kde dosáhl budování vodovodní sítě nebo
sportovní haly, působil jako vicemaršálek, dále maršálek opolského vojvodství a od
roku 2005 je součástí Sejmu, kde působí jako poslanec za Německou menšinu zvanou
Mniejszość Niemiecka „MN“ (hlasovací výbor). Vyhrál po třetí za sebou v hlasování.
Pracovně je ho možné zastihnout v Opolí nebo ve Varšavě. Jeho dva syni navštěvovali
BJDM, ale dnes už se tomu nevěnují. Starší třicetiletý syn má rodinu, dítě. Mladší
čtyřiadvacetiletý po zakončení vysoké školy šel nedávno kvůli velké oblibě pracovat
k hasičům.
Adelhaid Sklepiński (*1928)
Narodila se v Zabrzi jako sedmé dítě a zároveň jako první dcera svým rodičům.
Všech šest bratrů bylo ve válce společně s tatínkem, který během války zemřel. S matkou
čekaly doma na bratry, kteří se měli vrátit ze zajetí, ale již nikdy se nevrátili. V roce 1947
se provdala a devět měsíců na to porodila první dítě - dceru. V roce 1982 zemřela
maminka, rok na to manžel. Od roku 1986 se rozhodla zasvětit svůj život spolku a
angažovat se v něm. V letech 1992-2003 fungovala jako vedoucí jednoho z kroužků
v Zabrzi. Od roku 2003 „šéfuje“ celému oddílu v Zabrzi, mající pod sebou několik
kroužků. Celkem má tři dcery a syna, kteří žijí v Polsku, její vnučky dnes žijí v Německu.
Věnuje se psaní básní.
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Erika (*1938)
Narodila se v okolí řeky Czerniawky na předměstí Zabrze, tehdy zvaném
Hinderburg. Otce vzali do války. Většina rodiny vyjela do Německa, zůstal zde její bratr
Norbert a matka, díky které nechtěla do Německa jet. Starala se o ni do konce jejího
života. Její děti do Německa odjeli před 20 lety, vnuci polsky nemluví.
Stefania (*1939)
Pochází z Bytomi z opolského vojvodství, má dvě děti. Syn ve 28 letech odjel do
Německa a žije tam, dcera bydlí v Polsku s dcerou a manželem a jsou hudebně nadaní,
pracují ve filharmonii. Manžel Stefanie spolupracoval s Adelhaid, byl to její zástupce, ale
na konci roku 2012 zemřel po těžké nemoci. Aktuálně bydlí sama.

6.2 Identita
6.2.1 Národní cítění
Otázka etnického cítění se jako Slezan114 nebo Němce se začala zkoumat především
po změně politického režimu, tedy v roce 1990. Na základě výsledků ze Sčítání z roku
1988 byl vybrán „reprezentativní vzorek“ čítajíc 487 osob z oblasti Horního Slezska,
konkrétně oblast Opolí, na kterém byl proveden dotazník zkoumající i výše zmíněnou
otázku. Cítit se víc jako Slezan než Polák určilo 63 %, 15 % to mělo naopak.115
Podle pracovníků ze Slezského Institutu v Opolí se v 90. letech jednalo na tomto
území o třetinu obyvatel, něco málo přes 300 tisíc, cítících se jako Slezan. Slezan, který
obývá území v Polsku v oblasti historického Slezska, nazývá často Slezsko jako Heimat malá vlast, místo, kde se narodil a strávil zde své mládí. Ona velká vlast – Vaterland většinou znamená Polsko nebo Německo, ale většinou pro starší lidi, kteří se dají
identifikovat podle „svojského“ jazyka, dialektem.116

114
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V roce 2010 pod vedením socioložky Slezského Institutu a Opolské univerzity
Danuty Berlińské byl proveden sociologický výzkum mezi náhodně vybranými členy
německého spolku TSKN z opolského vojvodství. Z tzv. kroužků (DFK), které zaštiťuje
TSKN v každém vojvodství zvlášť, bylo vybráno 131, z nichž bylo vylosováno 2-5 osob,
což dalo dohromady na 500 dotázaných osob. Těm byly položeny otázky ohledně pohledu
na historii, vztahů vůči Polákům či celkově situaci Němců v Polsku z pohledu
dotazovaných.
Na základě jejich odpovědí jsou k dispozici následující údaje; 81 % si myslí, že
vysídlení Němci po druhé světové válce přišli o svoji vlast, nazývanou též jinak Heimat
(malá vlast, okolí, kde se narodili), 82 % souhlasí s pohledem, že Němci byli ukřivděni
kvůli Polákům, kteří chtěli dosáhnout zadostiučinění za následky druhé světové války,
37 % se vyslovilo k potřebě smíření se s vysídlením a změnou hranic.
Etnická nebo národnostní identita se vytváří v období dětství a během mládí.
V dětství je si přisvojována historie rodiny, která se potom vztahuje na osudy celého
společenství. Jedinec se učí, co je špatné, co zlé, jaké si má stavět životní cíle. Hlubší
sebepoznání se objevuje u dospělých jedinců. Uvažování o své identifikaci, a následné její
změně, je složitým emočním prožitkem. Ověření toho, co bylo do té doby důležité a od
čeho by se mělo ustoupit, vede k časté identifikaci se dvěma kulturami.117
„Heimat je pro Slezana jeho víska a ne celý stát. Otec se v roce

vrátil

z amerického zajetí do Heimatu“ (Ryszard Donitza)
Prohlašovat se zároveň za Slezana a Němce je velmi časté, nebo být Slezan a
zároveň Polák. Existuje i rozdělení jako být Slezan a cítit se jako Němec, tíhnout k
Německu.
Doktor Herbert Hupka se v roce 1997 v rozhovoru pro Dziennik Zachodni nechal
slyšet: „Německý národ se skládá z různých „szczepów“. Bavorák o sobě řekne, že je

117
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Bavorákem, ač přece současně je Němcem. Podobně je to se Slezany. „Szczepů“ je
několik, národnost jedna.“118
Nevýhoda prohlašovat se za Slezana je v místě, kde bydlí, v tom, že nemá vlastní
stát, tudíž se musí přiklánět k Německu nebo k Polsku, protože doby, kdy Slezsko mělo
své území, jsou pryč.119
„Slezsko není národnost, to je lokalita. Mám německý původ a jsem Slezanka,
stejně tak jako můj otec, stejně tak jako můj děd, narodili jsme se v oblasti Slezska, tak
proto.“ (Stefania)
Erika má německý původ, narodila se stejně jako všechny dotazované ženy
z nejstarší generace před válkou na území Německa. „ á jsem do toho Polska nepřišla, já
se tady narodila.“
Pocit cítit se jako Slezan nebo se za něj prohlašovat se přenáší spíše ze starší
generace na mladší. Nikdy však nepanovala jednoznačná shoda na tom, co si představit
pod termínem Slezsko nebo „slezská identita“. Zbigniew Kurcz se tuto identitu pokusil
vysvětlit vyjmenováním všech možných variant cítění se jako Slezan. Rodní obyvatelé
Slezska se dle něj řadí na:
-Poláky žijící na území Slezska od nejstarších dob
-Němce, potomky osadníků, kteří na území přišli v předešlých staletích
-poněmčované Poláky místního původu
-polonizované příchozí z Německa120
Pokud německé vědomí vlastní identity viditelné u starší generace Slezanů nebudí
údiv, o to více je pozastavující, proč se k ní hlásí velmi mladí lidé.121
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„ sem Slezanka německého původu bydlící v Polsku. Cítím to tak po svých
prarodičích, od kterých jsem pochytila gwaru122.“ (Joanna Konieczny)
U dotazovaných lidí z 90. let je vidět zmatenost, zda-li jsou Slezany. Názorem
některých z nich je považování se za Slezana z důvodu obydlení území Slezska.123
„ sem normálně Němka, Slezsko je něco jako Mazury, Varšava, to je ta oblast.
Moje identifikace je německá.“ (Adelhaid Sklepiński)
„ sem německý Slezan. Stejně jako Němec v Bavorsku řekne: sem Bavorák, tak já
jsem Slezan. Z pokolení bydlím v oblasti Slezska, proto říkám, že jsem německý Slezan.“
(Ryszard Donitza)
Zuzanna se identifikuje jako „něco mezi Polkou a Němkou“. Zásluhu na tom má
německý původ rodičů a místo, ve kterém vyrůstala. Zástupci nejmladší generace jsou na
tom s národním cítěním podobně. Jednoznačně se neoznačili jako Němec nebo Polák, ale
jsou „půl na půl.“
„Neřekl bych, že mám slezskou národnost, protože něco takového neexistuje, není
to zapsáno nikde v ústavě. A co není zapsáno, tak tomu já nevěřím. Takový už prostě jsem.
Slezan musí vystupovat společně s něčím „vyšším“, nemůžu být jen Slezan. Buď jsem
Slezan - Němec nebo Slezan - Polák. á jsem půl na půl, protože máma se cítí jako Polka a
táta jako Němec.“ (Łukasz Biły)
Můžeme shrnout, že v dnešní německé menšině v Polsku se identifikuje
s němectvím jistě hodně Němců, ve smyslu kulturní přináležitosti vůči německému národu,
v té starší generaci.
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6.2.2 Jazyk
Německý jazyk byl po druhé světové válce do pádu komunismu v Polsku zakázán.
Ve škole se s ním nesmělo mluvit, ten, kdo mluvil německy nebo slezským dialektem
(gwarou), měl určitý termín, do kterého se musel naučit spisovný polský jazyk. Byl to
požadavek pro postoupení do vyššího ročníku.124
Ti, kteří se narodili před koncem druhé světové války, nešli do školy, když už na to
měli věk, ale začínali ve školce jako například Stefania, aby si osvojili základy polského
jazyka. Jejich mateřským jazykem byla němčina.
„Nepamatuju si, jak jsem přešla přes . třídu. Vždyť jsem neuměla polsky, neměla
jsem se od koho učit.“ (Erika)
„Bavit se německy na ulici bylo pod hrozbou vězení. Německy jsme se bavili jen
doma. Bylo těžké se učit v 6 letech pro mě cizí jazyk, ale nedalo se nic dělat.“ (Adelhaid
Sklepiński)
Přesto někteří rodiče učili po válce svoje děti německý jazyk doma, a to tajně. Ve
škole a na veřejných místech bylo nutné mluvit polsky.
„Pracoval jsem v hospodě u rodičů, kam když přišel někdo cizí, někdo, koho jsme
neznali, tak se přestalo mluvit německy.“ (Ryszard Donitza)
Ryszard Donitza mluvil do svých 3-4 let německy, jak ho to naučili rodiče.
V 50. letech, když se narodil, se muselo mluvit jen polsky. Proto chodil do školky, kde se
polsky začal učit, a pokračoval dále ve škole. S rodiči udržovali ten německý jazyk doma,
se svými třemi bratry o něco méně. Se svou manželkou hovoří polsky, stejně tak s dětmi.
„Rodiče učili o 5 let staršího bratra německy, ale když se na ulici setkal
s problémy, tak přestali. Mě německy neučili vůbec. sem takový německý samouk.“
(Zuzanna Donath- Kasiura)
Ryszard Galla považuje za svůj mateřský jazyk polštinu stejně tak jako Zuzanna.
S prarodiči mluvili německy, ale jakmile se bylo venku s rodiči, tak jedině polsky. Oba
Ryszardové hodnotí svou německou gramatiku jako jakýsi problém, nemluví spisovně.
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„Němčina je spíš jako cizí jazyk, více je ve mně německá kultura než ten mateřský německý
jazyk.“ (Ryszard Galla)
U nejmladší generace je to dnes jinak. Narodili se do doby, kdy nebylo nakázáno,
jakým jazykem se smí či nesmí mluvit. Jejich jazykové dovednosti a častost užívání
němčiny se případ od případu liší.
„Německy rozumím, ale stydím se sama něco říct. Učila jsem se na střední jenom,
doma se nebavíme německy. Dorozumět se umím gwarou díky prarodičům, kteří tak mluví.
U nich jsem jako malá slýchávala taky němčinu. Němčinu používám, když přijede
příbuzenstvo z Německa, oni jinak než německy mluvit neumí.“ (Joanna Konieczny)
„Někdy v 7- letech jsem záhadným způsobem zjistil, že umím používat němčinu, že
rozumím. Rodiče mě ji neučili, chodili jsme k dědovi, kde se ale německy mluvilo. Největší
jazykoví experti říkají, že pokud jazyk není používán dvěma generacemi, tak umírá. Proto
se není čemu divit, že generace mých rodičů německy tak neumí. Přes 50 let tady bylo
zakázáno mluvit.“ (Łukasz Biły)
Łukasz se přihlásil na obor germanistika na vysokou školu, kde rozvíjel svůj jazyk.
Dnes používá němčinu z důvodu práce, jakou vykonává.
Andy byl veden bilingvně za pobytu v Německu, tam hovořili s rodiči jak německy,
tak polsky. Po přestěhování se do Polska se doma baví polsky. „Bydlím přece v Polsku.“
Pokud přijede rodina z Německa, tak se doma hovoří německy. Jednou měsíčně chodí na
mši kázanou v německém jazyce.
Dotazovaní, kteří pracují v nějakém německém spolku, používají němčinu téměř
každý den, ale výhradně kvůli práci. V běžném životě hovoří polsky.
6.2.3 Slezský dialekt (gwara)
Pokusy kodifikovat slezský jazyk se objevily už v roce 1870 pod vlivem
vznikajícího politického přesvědčení ve střední Evropě, že každý pravý národ má mít svůj
vlastní specifický jazyk, který nesdílí s jiným národem, etnickou skupinou, nebo státem.
Ačkoli tato snaha o kodifikaci brzy vyhasla, když katolická církev stáhla svou podporu,
dvacet původních publikací ve slezštině bylo zveřejněno před rokem 1910.
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První světová válka a její tragické následky, společně s rozdělením střední Evropy
do nové podoby etnolingvistických národních států, představovaly pro germánskoslovanskou populaci v Horním Slezsku nežádoucí nutnost volby, která přišla shora. Museli
se rozhodnout, zda budou bráni za Němce, nebo Poláky, i když většina obyvatel si přála
zachovat podobu Horního Slezska a jeho sociálních vztahů tak, jak to bylo před rokem
1914.
Půl století dlouhé období národně-socialistického a komunistického totalitarismu
(1933/1939-1989) bylo ponořeno do dogmatu o výlučně jazykovém uznání národní
státnosti ve střední Evropě. Menšiny byly vyhlazovány, rozptýleny, vylučovány, nebo
přinuceny se asimilovat či emigrovat. Poprvé v historii tak byly ve střední Evropě
vytvořeny etnolingvisticky téměř „čisté“ národní státy. Tato politicky významná „čistota“
neměla být narušena vzestupem jakékoli nové kodifikované písemné formy jazyka, který
by se mohl stát základem pro nové národní hnutí. Dialekty byly rovněž potlačeny
v případech, kdy nebyly věrohodně identifikovány jako patřící do německého jazyka.
Varšava zajistila, aby v Polsku neproběhl žádný projekt kodifikace slezských nebo
jakýchkoli jiných nových jazyků (jedině Kašubům se nějakým způsobem povedlo uniknout
tomuto opatření).125
V 90. letech povstala organizace Ruch autonomii Śląska, jejíž hlavním cílem je
získat pro Horní Slezsko autonomii z předválečné doby. Chtějí být oblastí, která by si
samostatně rozhodovala o svých věcech.126 Od roku 2007 přetrvává snaha o uznání
slezského jazyka polským Sejmem jako regionálním jazykem v Polsku. Na začátku října
2010 dokonce známý polský filmový režisér a dlouholetý senátor z Horního Slezska,
Kazimierz Kutz, opustil vládnoucí Občanskou platformu127 na protest proti neochotě
polské vlády uznat slezštinu jako regionální jazyk. V Polsku se konala i konference na
téma slezštiny jako dialektu polského jazyka. Účastníci z řad dlouholetých polských
lingvistů popírali variantu, že slezština je nebo se stane do budoucna jazykem.
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Zákaz užívání německého jazyka na veřejných místech a nemožnost učení se ho ve
školách po válce naopak dalo za rozšíření užívání slezského dialektu v domovech Němců
v historické oblasti Slezska. Podle výzkumu z roku 2010128 používá 80 % dotázaných
slezský dialekt doma.
Andy a Joanna z nejmladší generace používají slezský dialekt naučený od svých
prarodičů. „Uchovávám slezskou kulturu, chodím na slezské lidové tance. Kdyby mělo
Slezsko autonomii, tak bych byl rád. Proč ne.“ (Andy)
„U nás je slezská kultura vidět třeba v kuchyni. Typické slezské jídlo jsou kluzky,
světlé zelí a roláda.“ (Joanna)
Ve střední generaci se v životě s dialektem setkali, Ryszard Donitza dnes během
konverzace v polském jazyce prohodí pár slov v dialektu.
„ á dialekt neumím, ani moje děti ne, ale u manžela doma dialektem hovořili. istý
polský jazyk se naučil ve škole.“ (Zuzanna Donath- Kasiura)
Erika a Stefania z nejstarší generace mluví slezským dialektem. Na úřadech a
podobných institucích používají polský jazyk. „My mluvíme jazykem, který byl v oblasti,
kde jsme se narodili!“ Svoje děti učili polsky, a přestože němčina byla zakázána, něco
málo uměli i německy. Dnes ty děti, které jsou za hranicí, umí perfektně německy.
„Nerozumím ani deseti procentům dialektu. Maminka trochu uměla.“ (Adelhaid)

6.3 Politický život
6.3.1 Práva Němců v Polsku
Polsko bylo jedním ze států po první světové válce podepisující smlouvu hovořící o
mezinárodních právech menšin, tzv. malá versailleská smlouva. Smlouva s ostatními státy
nebyla totožná. K jedněm z důležitých článků smlouvy patřil následující:
Článek 95: Polská republika zaručuje na svém území naprostou ochranu života,
svobody a majetku všem bez rozdílu původu, národnosti, jazyka, rasy nebo náboženství.
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Cizinci užívají pod podmínkou vzájemnosti rovných práv s občany polského státu a mají
s nimi rovné povinnosti, pokud smlouvy výrazně nevymáhají polské občanství.129
Existovalo právo, krom užívání polského jazyka, užívání německého jazyka
v oblasti Velkopolska (oblast kolem města Poznaň na západě Polska) a Pomoří (oblast na
severu Polska v okolí města Gdańsk). Německý jazyk se mohl používat ve školách, pokud
v obci bydlelo alespoň 40 německých dětí.130
Takové právo v oblasti Slezska nebylo. Po podělení Horního Slezska mezi Polsko,
které získalo 29 %, a Německo bylo v roce 1922 v Ženevě vytvořeno na 606 článků. Jeden
z nich říká, že pokud v době změny svrchovanosti obydlují němečtí občané polskou část
Slezska, získávají tak polské občanství a zaniká jim německé.131
Články nebyly dodržovány, a tak se několikrát německá menšina v Polsku obrátila
na Úřad věcí menšin, kde bylo kolem dvou třetin stížností ohledně narušování v oblasti
školnictví, sociální péče či bezpečnosti, pozitivně zkoumáno.132
V roce 1991 se německá menšina společně s jinými národnostními menšinami
sdružila do Rady národnostních menšin, která měla za cíl chránit práva menšin v Polsku na
základě vypracování vlastních ústavních zápisů, ale Rada neměla dlouhého trvání, nebyla
soudně zaregistrována. Během parlamentních voleb v roce 1991 se německá menšina
nepřidala k dalším národnostním menšinám (Češi, Litevci, Slováci, Ukrajinci) v Polsku,
které utvořily Hlasovací menšinový blok133, ale ustavila si vlastní kandidátní listinu,
vystupovala jako „Mniejszość Niemiecka (dále „MN“). Nejedná se o politickou stranu, je
to výbor, který chce hájit zájmy menšiny. Německá menšina mohla slavit úspěch, protože
v Sejmu (dolní komora) získali 7 mandátů, v Senátu (horní komora) 1 mandát.
Další hlasování přineslo pro „MN“ zastoupení 4 poslanců v Sejmu, 1 v Senátu na
čtyřleté období od roku 1993. V dalších volbách již senátor za „MN“ zvolen nebyl. Počet
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poslanců však začal klesat. Důvodem mohly být výjezdy do Německa a celkově migrační
změny. Podle tehdejšího poslance Henryka Krolla začali voliči „MN“ stárnout a mladší
generaci chyběl zájem o politiku. Od roku 1997 do roku 2007, kdy proběhly předčasné
volby, měla „MN“ zastoupení v podobě dvou poslanců, od roku 2007 je to jen jeden
poslanec, kterým byl ve volbách v roce 2011 stejně jako v letech 2005 a 2007 zvolen
Ryszard Galla.134
„Samozřejmě, že i jeden poslanec má smysl. e to signál pro polskou vládu, že tady
ta menšina je. á jsem v Sejmu jako postava, která se může postarat nejen o zájmy německé
menšiny, ale o zájmy všech menšin.“ (Ryszard Galla)
„Poslanec za německou menšinu v Sejmu, to je především prestiž, německá a
polská vláda se potom dívají na menšinu trochu jinak. Takový poslanec může zařídit více
peněz na různé projekty.“ (Zuzanna Donath- Kasiura)
„Máme svého poslance v Sejmu, to žádná jiná menšina nemá.“ (Joanna Konieczny)
Nadějně vidí Galla i další volební období, ve kterém má „MN“ podle jeho slov
šanci získat dvě křesla v Sejmu.
Zákon o parlamentních volbách z roku 1993 umožňuje kandidátům, reprezentujícím
strany národnostních menšin, aby se do Sejmu dostali i přes nepřekročení pětiprocentní
hranice, která platí pro ostatní politické partaje. To je například případ německé menšiny
v opolském Slezsku, která si udržovala své zástupce v Sejmu v průběhu 90. let a drží si je
doteď. V září 2001 získala ve volbách v opolském vojvodství třetinu hlasů a pokračovala
tak se dvěma křesly v parlamentu. Ostatní menšiny však nejsou schopny využít toto
ustanovení ve svůj prospěch, kandidují na listinách politických stran.135
„Německá menšina má spoustu práv, ale je potřeba rozlišit práva a realizaci práv.
V ústavě, na které Poláci pracovali takovou dobu, je to pro ně složité téma, když to tak
trvalo, může být vypsáno, jaká práva mají všechny menšiny, ale stát musí pomoci taková
práva realizovat.“ (Ryszard Donitza)
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6.3.2 Formování negativního obrazu Němců v Polsku
Průzkumy veřejného mínění, které se uskutečnily v Polsku ve druhé polovině roku
1980, odhalily, jak Poláci vnímají Němce. Mezi jejich negativní vlastnosti (co do četnosti
výskytu v odpovědích) nejvíce řadili: povýšenost, domýšlivost, aroganci, velikášství,
pohrdání Poláky, sebedůvěru, fašistickou minulost, agresivitu a nepřátelství vůči jiným
národům, rasismus, nacionalismus, šovinismus, hrabivost, horlivost k dobývání, hlučnost,
hrubost…
V říjnu 1990 70 % respondentů uvedlo, že „dokud bude existovat svět, Němci
nikdy nebudou polskými bratry.“
Jaké faktory jsou z rozhodující části odpovědné za negativní vnímání Němců
v Polsku? První věc, která každého člověka napadne, je noční můra v podobě 2. světové
války, kdy zahynulo více než šest miliónů polských občanů. Další nejčastější odpověď je
ta, že aby komunistická vláda upevnila svou moc, udělala během téměř čtyři a půl
desetiletí vše proto, aby posílila dlouhotrvající nepřátelství Poláků vůči Němcům.
Komunisté v Polsku pro dosažení svých cílů přitom použili všechny nástroje, které byly
autoritářskému režimu k dispozici, což se pravděpodobněji nejefektivněji projevilo na
základních a středních školách.
Polští studenti se tak například dozvěděli, že Němci, pokud jde o vztahy s jinými
národy a zejména s Polskem, byly v podstatě vždycky stejní: snažili se rozšiřovat na
východ na úkor Poláků a ostatních Slovanů. I díky genocidě na území Polska bylo deset
století polsko-německých vztahů plných bojů na život a na smrt.
Němci nebyli rozlišováni na „hodné“ a „špatné“ (vykořisťované a vykořisťovatele),
ale byli všichni házeni do jednoho pytle coby němečtí pachatelé, kteří nenávidí Poláky a
kteří se na nich dopustili krutostí. Při této příležitosti navíc byly některé choulostivé
výroky a události prezentovány ve škole v němčině, díky čemuž si je mohlo mnoho
mladých Poláků snáze spojit s něčím špatným.
Školy tvrdily, že Němci šíleně nenáviděli Polsko. Polští studenti se dozvěděli, že
nejen Hitler a jeho stoupenci byli zodpovědní za hrůzy druhé světové války, ale vůbec
všichni Němci, kteří se mu nepostavili na odpor a nesnažili se bránit režimu, který se dal
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na cestu masových vražd. Jako forma německé opozice proti Hitlerovi byli přitom vylíčeni
tamější komunisté.
Krom tohoto způsobu výuky historie a polského jazyka a literatury se v poválečném
Polsku vytvářel negativní obraz Němců také tím, že byly promítány filmy, ukazující
druhou světovou válku a německou okupaci. Ještě předtím, než studenti absolvovali
základní školu, si šli také připomenout se svými učiteli hrůzné scény do Osvětimi. To
všechno muselo mít samozřejmě obrovský vliv na jejich názory na Německo a Němce. 136
„Historie se vyučovala z jednoho pohledu. Spousta Poláků se vrací k druhé světové
válce. á sama přece historii změnit nemůžu, můžu změnit jen to, co je právě teď. Chtěla
bych změnit vědomí lidí hlavně těch vyrůstajících v dobách socialismu.“ (Zuzanna DonathKasiura)
„Ty vztahy jsou v pořádku mezi těmi, kteří bydlí společně v nějaké obci. Problém je
spíš s těmi, kteří si přečtou něco v novinách, ale v té oblasti nebydlí. Třeba ti ve Varšavě.“
(Ryszard Donitza)
„Mám rozumný kamarády, berou mě. Nikdy jsem se nesetkal kolem sebe
s problémy.“ (Andy)
„Na akci, na kterou si naše organizace najala muže z ochranky, bylo z jejich úst
slyšet slova jako Hitlerjugend a takové narážky. A my jim ještě platíme! e to ale případ
z mnoha, ale stane se.“ (Joanna Konieczny)
„Nedá se říct, že by bylo Polsko super otevřeno, ale jde to dobrým směrem. eště je
co udělat.“ (Łukasz Biły)
„U nás je situace teď dobrá, žije se nám dobře. Po roce

0 se to dalo do normy,

nejsou žádné těžkosti, ale záleží to od lidí. á žádnou diskriminaci necítím.“ (Adelhaid
Sklepiński)
Obecně lze říci, že podle dotazovaných záleží od člověka a jeho individuálního
přístupu a svého naučeného nebo zažitého povědomí vůči lidem z menšiny.
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6.4 Sociálně-kulturní život
6.4.1 Organizace
Na počátku 90. let 20. století došlo v celé Evropě k důležitým politickým změnám,
které pro německou menšinu v Polsku znamenaly start registrací spolků pro zachování
německé identity.
Již v druhé polovině 80. let začali Němci bojovat za svá práva, tvořily se tajné
kroužky, protože žádostem o zaregistrování nebylo vyhověno, a také stále panoval zákaz
užívání německého jazyka. Němci se scházeli například kvůli oslavě narozenin některého
z „tajných“ členů.
Adelhaid Sklepiński se stala členem tajného německého kroužku v roce 1986 v
Zabrzu, do kterého od té doby přispívá částkou 2 zł/měsíc (cca 12 Kč), jako každý člen
v jejím kroužku. Peníze putují na možnost zorganizování srazů. DFK Zabrze je zaštitováno
spolkem TSKN (viz TSKN níže) v Ratiboři. Pro kroužek byla osoba Adelhaid prý
zajímavá tím, že mohla obohatit a udržovat německou kulturu svojí vlastní básnickou
tvorbou. Na konci roku 2012 proběhl v působišti oddílu DFK Zabrze večer poezie, kde se
předčítaly pouze její básně.
Další z dotazovaných, Ryszard Donitza, se začal scházet s Němci v roce 1988.
Velice se podle svých slov angažoval o zaregistrování oficiálního spolku pro německou
menšinu, která by se scházela, zpívala a hovořila mezi sebou v německém jazyce.
Pro každého nemusí spolek představovat udržování němectví, jiným stačí číst
německý tisk, sledovat německé televizní programy, být v kontaktu s rodinou, přáteli a
vyjíždět do Německa.137
6.4.1.1 VDG
Ve Wrocłavi roku 1991 byl zaregistrován spolek s názvem Związek Niemieckich
Towarzystw Społeczno- Kulturalnych v Polsce neboli VdG138. Předcházelo tomu vytvoření
smlouvy o dobrých sousedských vztazích ze 17. června 1991, díky které získali Němci
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v Polsku práva jako národnostní menšina a získali možnost prezentovat svoji činnost
v Polsku, a smlouvy o novém uspořádání německo-polských hranic z 14. listopadu 1990.
VdG bylo prvotně Centrální radou Němců, která povstala v roce 1990 ve Wroclavi
díky 26 zastupitelům německého původu v té době z již vzniklých TSKN. Zastupitelé
během „srazu“ projednali několik plánů do budoucna, založili Centrální radu, která měla
mít na starosti všechny sdružené spolky německé menšiny v Polsku, určilo se 5 předsedů,
rozhodnout se mělo i o sídle vzniklé organizace. Dočasným sídlem se stalo městečko
Strzelce Opolskie v dnešním opolském vojvodství.
Na dalším jednání Centrální rady o čtvrt roku později byl vytvořen program
německé menšiny o 16 bodech. Byly vyznačeny přesné úkoly plynoucí pro Radu.139
10. 2. 1991 se ujednalo nové sídelní místo - město Opolí. Členové rady začali
pracovat na zaregistrování Związku. Mělo stejně jako Centrální rada hájit zájmy všech
Němců na území Polska, spravovat menší organizace a být tou hlavní institucí. Žádost o
registraci zaslali povolaní členové Rady na úřad v Opolí. Mezi spolky, které by spadaly
pod Zwiazek, patřila města Opole, Katovice, Gdańsk, Čenstochova, Jelení Hora, Toruň a
Wroclav.140. Žádosti bylo vyhověno 27.8.1991 a Związek se zapsal na oficiální seznam
spolků, sídlo zůstalo v Opolí a působí zde dodnes.
V roce 1992 pod VdG spadalo 300 000 členů z TSKN.
Organizace VdG dnes reprezentuje 10 vojvodství, v každém z nich jsou sdružené
spolky TSKN mající pod sebou kółka (kroužek=malý spolek= DFK). Nejzastoupenějším
vojvodstvím co do počtu organizací (společně s kroužky) je opolské, v závěsu za ním
slezské.141
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Financování VdG probíhá především díky německému Ministerstvu zahraničních
věcí, Ministerstvu vnitra, polskému Ministerstvu administrativy a digitalizace142, Nadaci
Spolupráce polsko-německá nebo Goethově institutu.
VdG organizuje a spoluorganizuje různé kulturní akce, kurzy rozvíjející povědomí
o německé kultuře mezi německou menšinu v Polsku, ale i všem těmi, kteří se o to
zajímají. Internetové stránky organizace, které se „rozjely“ v listopadu 2012, jsou dostupné
převážně v polském a německém jazyce zároveň. Za cíl mají zachování německé kultury a
šíření informovanosti o činnostech menšiny.
Jednou ze spřátelených organizací VdG je Dom współpracy polsko-niemieckiej,143
společně jsou například sponzory týdeníku Heimat pro Němce vydávané ve slezském
vojvodství nebo vydávají brožurky pro zachování a rozvoj výuky německého jazyka
v Polsku. Další spřátelenou organizací je Centrální knihovna Caritas, kde se krom
půjčování knih v německém a polském jazyce o polsko-německých vztazích a historii
konají besedy vždy vztažené na německé téma. Jednou z takových besed je možné
navštívit během kulturní akce Dny kultury německé menšiny v Opolském Slezsku (opolské
vojvodství).144
6.4.1.2 TSKN
První Towarzystwo społeczno-kulturalne Niemców (Sociálně-kulturní spolek), dále
TSKN, bylo zaregistrováno soudem v Katovicích 16. 1. 1990, dnes ve slezském
vojvodství. To bylo významné datum pro německou menšinu, která začala rozšiřovat svoji
působnost i v jiných místech v republice a spojovala se do podobných spolků. Představitelé
těchto spolků se scházeli, dávali si rady, podělili se o problémy a dali za vznik Centrální
radě, později VdG. V únoru 1990 vzniklo TSKN v opolském vojvodství. Dnes existuje
takových spolků 10 se sídlem v Opolí, Ratiboři, Olštýně, Gdaňsku, Štětíně, Toruni,
Poznani, Lodži, Zelené Hory a Wroclavi.145
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Podle dotazovaných v roce 2010146 byl nejvyšší „příliv“ členů do spolku v roce
1990, polovina odpověděla, že příčinou pro vstup bylo udržení německé kultury a tradice,
protože předtím to nebylo možné, dále pak pocit „jsem Němec“.
TSKN

financuje

pod

sebou

shromážděné

kroužky

DFK

(Deutscher

Freundschaftskreis), poskytuje peníze na chod kanceláře, platbu nájmu prostor, ve kterých
probíhají srazy, a na režie.147
6.4.1.3 DFK
Součet všech kroužků (malý spolek) v daném vojvodství dává dohromady jeden
oddíl. Počet členů v kroužku se liší, stejně tak věkové zastoupení, to ale bývá zastoupeno
nejvíce generací nejstarší. Každý kroužek má svého „vedoucího“, který má na starost
organizaci a vedení kroužku a podléhá vedoucímu „hlavního“ kroužku – oddílu (v případě,
že je více kroužků ve městě), který řeší administrativu a získává peníze na potřebné
zaplacení nájmu objektu kroužku, ve kterém se menšina schází, od spolku daného
vojvodství.
Členi si určují pomocí hlasování dny, během kterých se budou v kroužku scházet.
Takové schůzky připomínají běžné přátelské posezení v teple domova u čaje, probírají se
životní osudy „nás samých“, ale i těch jiných. Příchod členů je sporadický, ne vždy se to
všem hodí.
Jeden takový kroužek v Zabrzi vedený Gabrielou Nandzik má zavedenou pokladnu,
do které každý člen měsíčně přispívá částkou 2 zł (cca 12 Kč), za část částky byla
vymalována místnost v domě, kde si pronajímají celé dolní patro, a ve které dochází ke
schůzkám.
„Finance na kulturní akce chodí z konzulátu v Opolí, které má nad sebou hlavní
německý konzulát ve Wroclavi. Opolí má na starost slezské a opolské vojvodství. Finance
na činži chodí z Ratiboři ze spolku, pod který spadá náš oddíl Zabrze. Finance jsou ale
pořád více skromnější.“ (Adelhaid Sklepiński)

146

BERLI SKA, Danuta. Niemcy w województwie opolskim w 20 0 roku: pytania i odpowiedzi: badania
socjologiczne członków Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Opole: Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2011, s. 38- 39
147
na základě ústního sdělení Adelhaid Sklepiński

76

Došlo i k tomu, že kroužek byl zrušen, protože nebylo vedoucího, který by se o něj
postaral. Vedení kroužku není finančně nijak odměňováno. „Chodím sem ve středu a
v pátek, pokud je potřeba něco vyřídit, tak přijdu i jiný den, nebydlím daleko. Pracujeme
tady zadarmo.“ (Adelhaid Sklepińska) Členi zrušeného kroužku tak zůstali rozděleni do
jiných kroužků v okolí.
Adelhaid vyhrála poslední volby v roce 2011 jako vedoucí celého oddílu Zabrze,
pod který spadají všechny malé kroužky (DFK) v Zabrzi. Vzhledem ke svému věku říká,
že už tady pracovat nechtěla, ale podle ní většina žen, stejně jako ona, chtějí dokazovat, že
práci zvládají. Pracuje zde i z důvodu německého cítění: „ e to srdce za naše věci.“
Počet členů kroužků slezského a opolského vojvodství zaznamenává sestupnou
tendenci. K datu 31. 1. 2011 (dosud nebyla provedena další statistická šetření) bylo
zapsáno pod celým TSKN Ratiboř, tedy slezské vojvodství, 11 394 členů, v TSKN za
opolské vojvodství číslo z konce roku 2012 dosahuje hodnoty téměř 55 000.148
6.4.1.4 BJDM
Organizace BJDM (Bund der Jugend der deutschen Minderheit)149 povstala roku
1992 z potřeby šíření německé kultury a jejího udržení mezi nejmladší generací. Sídlo
organizace je v Opolí, pod ní spadají kroužky z oblastí kolem Gdaňska, Opolí, Katovic a
Wroclavi. Členem může být každý ve věku do 35 let, podmínkou je zájem o německou
kulturu, o dobrovolnictví, o to trávit čas trochu jinak. Člen nemusí znát německý jazyk. Do
16. věku života se nemůžou členové účastnit hlasování například o delegátech z výše
zmíněných měst. Všichni delegáti určují na dvouleté období předsedu celé organizace. Po
dovršení věku 35 let se člen může zapsat do kroužku DFK spadající pod TSKN, pokud
chce nadále být v organizaci německé menšiny.
„Cílem organizace je mimo jiné budování přátelských vztahů německé mládeže
s jinými společenskými skupinami.“ (Joanna Konieczny)
„Líbí se mi, že integrují všechny věkové skupiny, dělají charitativní činnost, že to
není jenom pro Němce, ale pro celou širokou veřejnost. e to pro každého, koho to zajímá,
ukazujeme tím naší německou kulturu.“ (Ryszard Galla o zorganizované akci přes BJDM)
148
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Do kroužku, který funguje v Ratiboři, se přihlásil Łukasz na vysoké škole.
Namluvili ho na to přátelé ze školy, protože už od mala měl velmi blízký vztah k německé
kultuře, tak neváhal a stal se členem. V kroužku se hodně cestovalo, dělali se projekty,
poznávali se noví lidé a celkově to bylo podle Łukasze „fajn“. Dostal nabídku půlroční
stáže v Ratiboři, kde si ho všimli pracovníci VdG a kde mu posléze byla nabídnuta práce
na plný úvazek.
„Menšina dává šanci pracovat mladým lidem, myslí dopředu. Vezme si někoho
mladého a toho si vyškolí a pak jsou vidět ty efekty.

e skvělé vidět v kancelářích

organizací německé menšiny mladé tváře. Všude někdo takový je.“ (Łukasz Biły)
Přibližný aktuální počet 2 000 lidí, kteří jsou součástí BJDM, by si přála jeho
místopředsedkyně Joanna Konieczny do budoucna navýšit, přesně ale neví, jak mladé lidi
více přitáhnout.
Andy se do kroužku dostal díky zmínce svého kamaráda, který tím byl nadšený.
„Rodiče jsou členi německé menšiny, chodí na srazy, ale nikdy mě nenutili, abych se
přihlásil do B DM. e to můj vlastní výběr a líbí se mi něco dělat, trávit tak svůj čas.“
6.4.2 Školství
Devátý článek malé versailleské smlouvy150 zaručoval pro občany, tvořící značnou
část ve městech a jiných oblastech hovořící jiným než polským jazykem, výuku
v mateřském jazyce.
V letech 1921-1922 se na území Polska nacházelo 1 562 základních škol, kde se
učil německý jazyk. Tento počet se však snížil na základě výjezdů po první světové válce
do Německé říše, snížil se tak do období let 1929-1930 i počet žáků s něco málem přes 100
tisíc na polovinu. V té době bylo 525 veřejných škol a 243 soukromých škol s vyučujícím
německým jazykem. Počet středních škol se rovnal 38 a navštěvovalo je necelých 7 tisíc
žáků, finančně podporovány byly středními školami z Německa.151
Po druhé světové válce se ve školách v Horním Slezsku nevyučoval německý
jazyk, nemluvilo se o německé historii, o literatuře. Až do roku 1989 byla výuka
150
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v německém jazyce zakázána. Tato skutečnost vycházela z politicky stanovených nároků,
že Polsko bylo monoetnická země. Tudíž polské děti věděly jen velmi málo o svých
vrstevnících z jiných skupin obyvatel. Do roku 1989 bylo vzdělávání podřízeno politickým
cílům, a proto byly děti sice informovány o chudé černošské populaci utlačované v USA a
o vyhlazení indiánských kmenů, ale už nikoli o osudu národů historicky svázaných
s Polskem a Poláky.152
„Ve škole se učilo o polských spisovatelích, ale nepamatuju si polské básně, ale
ruské básně, protože ruštinář byl oblíbeným učitelem.(…) Během školy jsem žádné
problémy neměl, učil jsem se dobře, polsky jsem se naučil také dobře.“ (Ryszard Donitza)
„Nikdo mi ve škole neřekl o Eichendorffovi, tu možnost mají dnes mladí, znát jeho
básně. Kdysi to byl jenom Mickiewicz, Słowacki a konec.“ (Ryszard Galla)
Mezery ve vzdělání měly být doplňovány počátkem devadesátých let.
„Od devadesátých let se zde učí holý německý jazyk, chybí ale ten dějepis, ta
historie.“ (Adelhaid Sklepiński)
Doba během komunismu a doba po komunismu se však nedá srovnávat. Možností
výuky německého jazyka je dnes vysoké množství. Přáním poslance Gally je rozšířit
němčinu dále i do mateřských škol, výuka němčiny dle jeho názoru na základní úrovni je
v pořádku, hůře na tom je výuka na střední škole v opolském vojvodství.
„Mládež má možnost učit se od malička, podle mě se němčina rozvíjí velmi dobře,
naše vojvodství zaujímá první místa v olympiádě z německého jazyka. To o něčem
vypovídá.“ (Ryszard Donitza)
Dlouhodobým zájmem organizace VdG je mít do budoucna co nejvíce
dvojjazyčných škol spadajících pod úřadování organizací německé menšiny, tedy vést děti
ve škole bilingvně. Stačí, aby byly čtyři předměty vyučovány ve dvou jazycích ve třídě, a
škola se označuje jako dvojjazyčná. „V Ratiboři je taková škola, ale úřaduje tam
město.“ (Łukasz Biły) Podle Ryszarda Donitze by se takové školy měly budovat na
základě zájmu ze stran rodičů a dětí.
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Dnes mají rodiče na výběr mezi třemi typy výuky němčiny ve škole, který označují
při zapisování dítěte do školy. Buď se vyučuje pouze v jazyku menšiny (minimální
množství škol), nebo jsou některé hodiny vedeny v německém a polském jazyce zároveň,
nebo rodiče volí dodatečné hodiny němčiny navíc. Třetí typ je vybírán nejčastěji, ale chybí
tam výuka dějepisu, zeměpisu, literatury, je to pouze o gramatice.
Pokud by se rodiče rozhodli během studia svých dětí o výuku němčiny navíc,
k uznání a vyhovění ředitelem školy dojde už po 7 žádostech rodičů v jedné škole.
Tři výše zmíněné typy výuky německého jazyka využívá kolem 35 000 žáků
základního stupně.153
„Kdo se dnes chce učit německy, tak nemá problém, ale používat němčinu denně ve
škole nejde.“ (Zuzanna Donath- Kasiura)
6.4.2.1 Dětské knížky pro minority v Polsku
Jedním z charakteristických rysů posledního desetiletí 20. století je tendence
k ochraně a rozvoji lidských práv a demokracie. Pozorujeme, že roste zájem o kulturu
jiných lidí a komunity, společné přijímání rovnosti práv, i pokud jde o různé kultury, a
potvrzení, že každá kultura může významně přispět ke kulturnímu dědictví člověka. Je
patrná také touha poznat své vlastní kořeny a učit se mateřskému jazyku.
Významnou roli samozřejmě hrají knihy i v multi-kulturních komunitách. Kniha je
soběstačnou formou komunikace, která funguje v rámci výchovy daného společenství a
která je schopna uspokojit základní potřeby komunity. Sama o sobě je prostředkem pro
záznam a přenos kulturního obsahu. Mezi institucemi, které hrají zásadní roli ve výchově
společnosti a distribuují tyto knihy, jsou vydavatelství, knihovny, knihkupectví a školy.
V knihovnách menšin jsou zřídkakdy zaměstnáváni profesionální knihovníci. Ti,
kteří tu pracují, jsou vesměs dobrovolníci a dělají to kvůli komunitě. Proto tyto knihovny
postrádají informační zdroje, jako jsou například katalogy. Výuka jazyků a kontakt
s národní kulturou jsou spojeny spíše s kulturními centry a společnými místnosti, jako jsou
spolky a kroužky, než s knihovnami.
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Zásadní roli při formování národního a etnického uvědomění hraje vzdělání.
Vzdělávání v jazyce menšin zachovává menšinový jazyk a kulturní vzorce. V současné
době je přitom stále více populární umožnit dětem z menšinových skupin dvojjazyčnou
výuku. To jim pomáhá uchovávat si jakousi kulturní kontinuitu, neboť dítě, které mluví
menšinovým jazykem ve škole, kde se používá oficiální státní jazyk, cítí psychické a
intelektuální nepohodlí. Dvojjazyčné vzdělávání také umožňuje dětem lépe pochopit, že
existují různé způsoby verbálního chování a vyjadřování emocí a myšlenek, které
podporují jejich tolerantní postoj vůči jiným národním skupinám a kulturám. Jak ukazují
některé výzkumy, bilingvní děti mají více objektivní a tolerantní postoj vůči jiným
komunitám než ty, které mluví jen jedním jazykem.
Národní jazyk menšiny je poskytován na žádost rodičů a v platnosti, dokud dítě
neopustí školu (nebo mateřskou školu). Vzdělávání probíhá: ve školách a školkách
s nativními žáky, dvojjazyčných školách a mateřských školkách, školách s možností výuky
v menšinovém jazyce. Největší počet škol s národním jazykem výuky potom tvoří ty, které
řídí německé menšiny.154
6.4.3 Média
Dalším důležitým „udržitelem“ vlastní národnosti je vydávání a možnost čtení tisku
ve svém rodném (mateřském) jazyce.
Jakožto důležité deníky z dob před druhou světovou válkou můžeme zmínit
Posener Tageblatt, na Slezsku Schlesische Zeitung či Oberschlesische Kurier. Nejvíce
tiskovin bylo zaměřeno na politický život, po válce se počet ze 187 různých deníků a
týdeníku snížil. V roce 1939 na polském území existovalo 105 titulů (různých tiskovin).155
Přesto to nebyl malý počet, pro srovnání v Polsku před vypuknutím druhé světové
války bylo celkem 2 692 titulů, z čehož u poloviny se tisklo pouze 10 tisíc kusů.156
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Po druhé světové válce se objevovaly německé noviny, nejvíce se prodávalo
Arbeiterstimme, které bylo přejmenováno na týdeník Die Woche in Polen, v roce 1958
vyšlo jeho poslední číslo.157
Mezi tisk pro německou menšinu se dnes řadí týdeník Wochenblatt vydávaný na
území celého Polska, prodejně se mu nejvíce daří v opolském vojvodství. Jednou za 14 dní
vyjde s přílohou navíc o tom, co se aktuálně řeší u menšiny v opolském vojvodství.
Články jsou psané v německém a některé jen v polském jazyce. Financuje ho Ministerstvo
administrace a digitalizace a německé Ministerstvo zahraničních věcí.
„O deníku, jaký mají Němci v Maďarsku, si můžeme nechat zdát.“ (Łukasz Biły)
Dále vychází každou středu čtyřstránková příloha Heimat - mała ojczyzna
k největšímu opolskému deníku NTO (Nowa Trybuna Opolska).
Pro mladší generaci je tady čtvrtletník Antidotum. Píše se v ní o organizaci BJDM a
jejích plánech, různých školeních, ale i o tématech zajímavých pro mladší čtenáře.
O německé menšině v Polsku píše také časopis Oberschlesien, který vychází díky
vydavatelství v hraničním polsko-německém městě Zhořelci. Oberschlesien se vydává
v Německu, ale co se týče prezentování německé menšiny v německém tisku, je to podle
Łukasze Biłeho slabé. Povědomí o Němcích v Polsku by tam mělo být mnohem větší.
Snaží se to změnit a za organizaci VdG vysílá alespoň newslettery.
Ryszard Donitza má do své schránky předplacený německý tisk Die Welt. Před 10
lety četl noviny celé, zlepšoval si tím německou slovní zásobu, dnes vybírá jen ta témata,
která ho zajímají.
Mezi další média se řadí televize a radio. Tvůrčí skupina Pro Futura vytváří
německo-polská publicistická videa do televizního pořadu Schlesien Journal, který je
vysílán na televizních kanálech TVP Opole, TVP Katovice a TVP Silesia. Pořad poukazuje
na činnost německé menšiny v Polsku, ale i na témata zaměřena na každou věkovou
kategorii. Pro Futura se stará i o radiová vysílání, každý všední den se vysílá 15minutový
pořad Schlesien Aktuell na vlně Radia Opole, každou neděli má vyznačen čas i Radio
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Park. Nově teď s německou menšinou začalo spolupracovat Radio Plus. Za zmínku stojí
internetové radio Mittendrin, které má několik pořadů ohledně německé tématiky.158
Z výpovědí dotazovaných představitelek nejstarší generace lze obecně říci, že
největší zájem mezi médii je sledování televize. Všechny dotazované mají satelitní
přijímač s německými programy. Sledují převážně německé programy, ale jako nutnost
považují zhlédnout televizní noviny, vědět, co se děje v zemi, ve které žijí.
U střední generace výrazný zájem o media v německém jazyce není. Uvědomují si,
že tady ta možnost využití je, ale velmi zřídka ji využívají.
Podobně je na tom nejmladší generace, v dobách internetu nepotřebují poslouchat
rádia nebo se dívat na německé programy. Co je potřeba, to se podle nich dá sehnat na
internetu.
„Do organizace nám chodí německé noviny, tam si to prohlídnu, ale nekupuju to.“
(Joanna Konieczny)
6.4.4 Kultura
Překazování kultury a tradice má za následek její zachování. Proto je důležité, aby
se z generace na generaci takové „dědictví“ tradovalo dál. Již v době po první světové
válce bylo šíření německé kultury však potlačováno. K výraznému rozvoji německé
kultury došlo až po „přelomovém“ roce 1989, kdy se zakládaly již zmíněné spolky.
Vytvářely se hudební spolky, bylo jich několik, jak ve městech, tak na vesnicích.
Protože se polská vláda snažila zamezit fungování německých divadel v Polsku
nedostatkem budov, ve kterých by vystoupení mohlo probíhat, hrála se v meziválečném
období divadla na amatérské úrovni.
Z nedostatku prostoru pro divadelní rozvoj se Němci začali zajímat o film. Do
Polska se z Německa dostávaly filmy, které si Němci ihned oblíbili. Zabaveny byly ty
s antipolskou tématikou - směřující proti Polsku.
Dnes v období od října do listopadu probíhají takzvané Týdny německého filmu ve
městech v Opolí, Poznani a Wroclavi. V Krakově se konají již každoročně od roku 2002.
158
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Mezi kulturní prezentování svého národa patřil svého času i sport, aktivně dělat
nějaký sport znamenalo v tomto směru hodně. Populární v té době byly kroužky
gymnastiky, veslování, kolařství.159
Mezi dnes populární pořádané kulturní akce patří podle všech dotazovaných
Kulturní festival německé menšiny160, poutní cesta na Horu sv. Anny v opolském
vojvodství, Dny německé kultury na Opolském Slezsku161 nebo mezi nejstarší generací
oblíbená poutní cesta do města Zlaté Hory v českém Olomouckém kraji.
„Na kulturní akce nechodím jenom pracovně, ale taky proto, že to tam je fajn, ta
atmosféra, nálada.“ (Łukasz Biły)

6.4.4.1 Kulturní akce
Dny německé kultury na Opolském Slezsku
V roce 2012 v listopadu proběhl již 9. ročník zahájený koncertem v opolské
filharmonii, organizován je přes TSKN. Různé besedy, koncerty, přednášky nebo výstavy
mají veřejnosti připomenout nebo ji poučit o německé kultuře.
Festival kultury německé menšiny v Polsku
Festival pořádaný jednou za tři roky nabízí prezentaci německé hudby a tance,
schází se zde spousta členů německé menšiny z celého Polska, a nejenom jich. Posledního
čtvrtého ročníku konaného ve Wroclavi na podzim 2012 se zúčastnilo na 8 tisíc diváků.
„Přijíždí sem tisíce lidí, ale člověk nemůže být všude. Takovým akcím jde o udržení
té německé kultury.“ (Ryszard Galla)
Poutní cesta (Zlaté Hory)
Přijíždí sem každý rok spousta autobusů z opolského a slezského vojvodství. Je to
místo, které bylo za komunismu zničeno, v 90. letech se poutní místo obnovilo.
Každoročně si zde lidé připomínají tuto obnovu, scházejí se zde tři národy - německý,
159
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polský a český. Mše jsou vedené ve třech jazycích, zpívá se například píseň a každá sloka
se zpívá v jiném jazyce, tedy českém, polském a německém.162
„Na poutní cesty chodilo kdysi více lidí. Kvůli věku už tam tolik lidí nejezdí jako
kdysi. My z našeho kroužku jsme jeli posledně autobusem.“ (Stefania)
Nejstarší generaci záleží na tom účastnit se kulturních akcí pořádaných německými
organizacemi, pokud jim to zdravotní stav dovolí, tak bez váhání jedou. Účastní se hlavně
poutních cest na Zlaté Hory.
Střední generace nemusí podle svých výpovědí být na každé akci. „Mám povinnost
vzhledem k práci, jakou dělám, jet na určitou akci, ale ne každá akce mě zajímá.
Poslouchat sbory mě nudí.“ (Ryszard Donitza)
Kdežto mladá generace je plná elánu, společně s kamarády se dohodne a vyrazí
pryč, „aby se něco dělo“. Rádi se seznamují s novými lidmi na nových místech, dělají něco
jinak.
6.4.5 Tradice
Łukasz je svázán podle svých slov s německou i polskou kulturou, zajímá se o
německé filmy a hudbu stejně tak jako o ty polské. Zároveň tvrdí, že polská a německá
kultura nejsou výrazně dvě jiné kultury, pokud jde o zvyky dodržované během svátků.
Adelhaid to vidí podobně: „Všechno se dělá stejně, protože tady žijeme stejně,
žijeme společně.“
„Tradice se neodlišují, ale hodně se spojují. Takovou německou tradicí
dochovanou v okolních vesnicích je před popeleční středou návštěva medvěda v domech,
chodí od domu k domu.“ (Joanna Konieczny)
Zuzanna si pamatuje na dětství, kdy snídala z dřevěných destiček, což je podle ní
typické pro německou kuchyni. Doma se některé polské tradice, jako svěcení plodů,
přijaly, Zuzanna chtěla dělat totiž to samé co její kamarádky.
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Promíchání kultur potvrzuje i Ryszard Donitza, na Vánoce se u nich doma podával
kapr, typický vánoční pokrm v Polsku, a hrachová polévka. Jeho žena dnes místo hrachové
polévky vaří boršč, původem ruskou polévku.
Splynutí kultur ovlivňuje generace, která se rozhodne, jakou kulturu bude předávat
svým potomkům dál. „Proces asimilace samozřejmě proběhl, probíhají smíšené sňatky,
nedá se tomu zabránit.“ (Ryszard Galla)
Mezi dodržované tradice patří mezi některými dotazovanými chození do kostela na
mše kázané v německém jazyce. „Chodím normálně na polskou mši a jednou do měsíce
na německou. Kněz v Německu mi říkal, abych v kostele předčítal, tak znám tu němčinu
v kostele.“ (Andy)
Podle Łukasze jsou německé mše v Polsku důležitým elementem německé kultury,
ve slezském a opolském vojvodství si každý, kdo má zájem, může kostel s takovou mší
najít. On osobně však nechodí pravidelně ani na polskou, ani na německou mši.
U nejstarší generace je chození do kostela povinností. Převážně navštěvují mše
v němčině, a když zrovna není v němčině (ne v každém kostele je německá mše každý
týden), tak jdou na mši polskou. „Kostel je pro všechny, je potřeba tam chodit.“ (Adelhaid
Sklepińska)

6.4.6 Dvojjazyčné cedule
Podle článku 12 Zákona o národních a etnických menšinách z roku 2005163
v místech zabydlených přes menšinu mohou být názvy ulic a úřední názvy míst stejně tak
jako topografické označení dodatečně uvedeny v tradičním názvu menšiny. K tomu, aby
v nějaké obci byl k vidění takový dodatečný název, je nutné splňovat 20-% zastoupení
menšiny v obci. Rada obce má povinnost vyjít vstříc žádosti o umístění takových názvů
163
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v obci. Pokud není splněno 20 % a přesto se objeví žádost, Rada obce by měla dát možnost
obyvatelům obce rozhodnout v hlasování.164 Pokud je však Rada proti, tak k umístění
nedojde, což se nelíbí panu Donitzovi: „Posíláme stížnost vojvodovi, jak je možné, že lidé
hlasovali pro umístění, ale Rada řekla ne?“ Ne vždy hlasování dopadne pozitivně;
v Dylakach, kde bydlí Andreas, obyvatelé hlasovali proti postavení cedulí. Hlasování se
nezúčastnil, protože byl zrovna mimo domov, ale hlasoval by prý pro umístění: „Ukázalo
by to, že se dá bydlet ve shodě:“
„Pro většinu lidí je to germanizování. de ale o to ukázat, jak se to místo předtím
nazývalo, předtím před rokem

ještě, kdy docházelo k přeměnám.“ (Zuzanna Donath-

Kasiura)
Více jak 300 německých dvojjazyčných cedulí s názvem obce, vísky165 je možné
spatřit v Polsku hlavně v opolském vojvodství. Finance na postavení cedulí přiděluje
Ministerstvo administrace a digitalizace. Cedule jsou stále kontroverzním tématem a ne
všichni k nim zaujímají kladný postoj. „Dlouho je potřeba válčit o to, aby to bylo
normální. Mělo by to být normální, ale dlouho to normální nebude. Vždy bude někdo, kdo
německý název bude zamalovávat,“ říká Donitza a pokračuje: „Ty cedule obohacují
kulturně region, lidi, co sem přijedou a uvidí tady cedule stát, si řeknou, že tady je
normálně, že tohle je Evropa. Ale když vidím mladý strom a je zničený a zamazaný název
cedule, tak to pro mě není důkaz, že to je Evropa.“
Ryszard Galla vidí dobré přijetí u německých dvojjazyčných cedulí. Jsou místa, kde
to nebylo akceptováno, ale všechno je podle něj otázkou času:
„Pro mě to je znamení, že tady jsme, pro někoho jiného: aha, tady bydlí ještě
nějaká jiná menšinová společnost.“
Podle Zuzanny došlo velice rychle k umístění cedulí, kdy se na to polská společnost
nestihla „připravit“. Nejlépe by bylo společnost vzdělat, z dob socialismu se v ní
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přechovává nevědomí o menšinách a toleranci vůči nim. „Mělo by se je připravit na to, že
cedule to je něco normálního.“
Dotazované z nejstarší generace vzhledem k tomu, že obydlují slezské vojvodství,
kde je minimální množství (ke konci roku 2012 to bylo 6 míst)166 s dvojjazyčným názvem,
žádný problém osobně s cedulemi nespatřují. „Tady je nás málo, v Opolí jsou takoví
víc…mmm, perou se za to.“ (Erika)
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7

Závěr
Mezi dotazovanými existuje určitá spojitost se slezskou a německou identifikací,

kdy v případě slezské je to z důvodu obývaní území historické oblasti Slezska. Tyto
identifikace jsou jakýmsi ekvivalentem. Starší generaci následuje v tomto pocitu generace
mladší, u které můžeme spatřit i trend rozvoje slezského dialektu, berou to jako něco
jiného. Využívání německého jazyka však v Polsku nadále vystupuje, je to možné spíše
díky výuce ve škole, které nebylo po takovou dobu v Polsku přáno. Dnes se lze setkat se
členy německé menšiny hovořícími německy v místě sídla jejich spolků, i když zajímavé
je, že nejstarší německá generace převážně používá němčinu při setkáních v kroužku, ale
jak sama říká: „Mluvíme tady jazykem, jak kdo začne mluvit.“
Může se zdát těžko pochopitelné, na jakém základě se se slezskou identitou
ztotožňuje mladá generace německé menšiny, to je však možné částečně vysvětlit
návratností nebo lépe řečeno pocitem nového uvědomí si své identity podle svých
rodinných kořenů. Je nutné podotknout, že si uvědomují, že Slezsko nemá svůj stát, ale
právě díky těm zmíněným kořenům existuje snaha o zachování „slezanství“ jako něčeho
lokálního. To dokazují i výsledky Sčítání lidu z roku 2011, ve kterém poklesl od minulého
sčítání počet osob s německou identitou a naopak se zvýšil počet „Slezanů“. Pro některé je
označení Slezan oblastní vyjádření.
Uniknout asimilaci dvou či více kultur je v dnešní době těžké, když se například
sňatky mezi osobami jiných národností zdají být na denním pořádku a něčím běžným.
Výchova dětí v takové rodině má za následek vybírání si kultury od svých rodičů, což vede
k asimilaci, pokud není jedna z kultur doma „povinně“ dominantnější. I přesto je únik od
asimilace částečně možný díky organizovaným spolkům, které fungují za cílem uchování,
v případě německé menšiny v Polsku, němectví. Zdá se, že němectví bude nějakou dobu
ještě uchováváno, k tomu je však potřeba, aby se mezi spolek s nejmladší generací hlásili
noví členové, kteří by dále pokračovali ve spolku DFK pro starší generaci, kde dochází k
postupnému poklesu členů přirozeným koloběhem života.
Ve vzájemných vztazích mezi Němci a Poláky je možné i dnes ještě sledovat
přetrvávající stereotyp Němců coby viníků války a krutostí. Tento stereotyp se u Poláků
projevuje spíše z důvodu výchovy, nikoli kvůli odlišné národnosti. Nejstarší generace
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německé menšiny jako by rezignovala z převýchovy jiných a celkově se změnami, smířena
s osudem, jaký ji a její místo zabydlení po válce potkal. Napjatou situaci můžeme spatřit v
některých místech se zamalovanými dvojjazyčnými cedulemi a s problémem jejich
umístění. U mladší generace je možné spatřit nesouhlasné tendence, které mohou být
následkem doby učící o rovnosti mezi etnickými příslušníky. Dožadují se tolerantnosti vůči
jiným, a to i zaváděním takových názvů. Pokud pomineme zamalované cedule, tak situace
pro Němce je podle jejich slov na dobré úrovni, mají dostatek práv, která stačí za pomoci
státu, na jehož území žijí, realizovat. Kromě chování některých lidí by si přáli změnit
finanční prostředky z polské strany.
Německá menšina je velmi aktivní nejenom, co se kulturního života týče, tzn.
pořádání různých akcí, vysílání v rozhlase, nebo spoluúčasti na práci spolků udržujících
němectví, ale i v tom politickém, ve kterém vynakládá úsilí zlepšit svá práva. Otázka
například škol pro německou menšinu a dvojjazyčných cedulí mezi taková práva patří.
Bude jistě zajímavé sledovat, jak situace bude pokračovat a nakolik se s nezamalovanými
dvojjazyčnými cedulemi budeme setkávat, a to nejenom v Polsku.
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