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Jan Pruszy ski
Prawo do dziedzictwa kultury a w asno  dzie  sztuki i zabytków

Jednym z kluczowych problemów rzutuj cych na stosunki polsko-niemieckie jest dylemat kto,
komu i co jest d u ny z tytu u dzie  sztuki i zabytków rozmy lnie niszczonych i wywo onych
podczas okupacji 1939-1945, a tak e pozostawionych na ziemiach l ska i Pomorza. W gr
bowiem wchodzi zarówno restytucja obiektów fizycznie istniej cych, jak równie  odszkodowania
za straty przyczynione umy lnymi dzia aniami. Autor zwraca uwag  na brak precyzji poj cia
dziedzictwo kultury, na które sk adaj  si  zarówno przedmioty materialne, zjawiska duchowe i
umys owe oraz warto ci maj ce znaczenie dla to samo ci i ci o ci rozwoju politycznego,
spo ecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upami tniania wydarze  historycznych,
kultywowania poczucia pi kna i wspólnoty cywilizacyjnej. Podkre la te , e okre lenia "warto
historyczna i artystyczna" kamufluj  cz sto rzeczywist , cho  trudn  do sprecyzowania warto
materialn  dzie  sztuki. Odnosi si  te  do w asno ci, nie b d cej bynajmniej to sam  z prawem
do sk adników dziedzictwa i skutkuj cej odpowiedzialno ci  odszkodowawcz  sprawców
wykonuj cych dyrektywy w adz hitlerowskich nakazuj ce totalne zniszczenie kultury polskiej.
Nadmienia wreszcie, e brak implementacji przepisów traktatowych przez umawiaj ce si  strony
sprawi , i  z inicjatywy osób nie zwi zanych z administracj  pa stwow  powsta  dokument:
Gda ska Karta Ochrony Dziedzictwa b d ca prób  rozstrzygni cia problemów restytucji skarbów
kultury na zasadach s uszno ci i sprawiedliwo ci tak potrzebn  w dobie zbli enia mi dzy
pa stwami UE.

Maria Tomczak
Nowa koalicja rz dowa w RFN

18 wrze nia 2005 r. w Republice Federalnej Niemiec odby y si  przedterminowe wybory
parlamentarne. Poprzedzi a je pe na dynamiki kampania wyborcza, koncentruj ca si  przede
wszystkim na problemach gospodarczych. Wyniki wyborów ukaza y nie tylko pewne
niezdecydowanie spo ecze stwa niemieckiego, co do potrzeby dokonania g bokich systemowych
reform, ale tak e ujawni y zmiany zachodz ce na pocz tku XXI w. w systemie partyjnym RFN. S
one zwi zane zarówno z wyra nym spadkiem znaczenia wielkich partii ogólnospo ecznych, jak i z
pewnymi niedostatkami procesu jednoczenia si  Niemiec. Nowo powsta y uk ad si  utrudni
budow  stabilnej koalicji wyborczej, jednak ostatecznie po d ugotrwa ych pertraktacjach
zdecydowano si  na utworzenie rz du tzw. wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD. Nowy rz d
obdarzony zosta  sporym kredytem zaufania spo ecznego, ze wzgl du na pami  o podobnej
konstrukcji politycznej funkcjonuj cej skutecznie w dawnej RFN w latach 1966-1969. Urz d



kanclerza obj a wywodz ca si  z dawnej NRD Angela Merkel. Jej niezwyk a kariera polityczna
jest w znacznej mierze efektem procesu budowy elit politycznych z lat 90.

Andrzej Guzia
Miejsce Rosji w polityce zagranicznej RFN a szanse na wspóln  polityk  wschodni  UE

W najbli szych latach Unia Europejska stanie przed trudnym zadaniem wypracowania
rzeczywi cie wspólnej polityki wobec Rosji. Realizacja tego zadania zale y w du ym stopniu od
zdolno ci do ukszta towania wspólnej polsko-niemieckiej wizji stosunków z Rosj . Szanse na to
b d  tym wi ksze, im lepiej rozpoznana zostanie rola, jak  odgrywa Rosja w niemieckiej polityce
zagranicznej. Ju  w okresie rz dów chadecko-liberalnych kanclerza Helmuta Kohla zacz y
nast powa  zmiany w postrzeganiu Rosji jako partnera zjednoczonych Niemiec w stosunkach
mi dzynarodowych. W ich wyniku Rosja przesta a by  wpisywana w wizerunek potencjalnego
wroga i ród a zagro enia dla bezpiecze stwa europejskiego. Zmiany te pog bione zosta y w
okresie rz dów czerwono-zielonej koalicji kanclerza Gercharda Schrödera. Rosja sta a si
strategicznym i godnym zaufania partnerem RFN. Znacznie rozbudowana zosta a substancja
stosunków niemiecko-rosyjskich. Nowy rz d RFN w znacznym stopniu kontynuuje
dotychczasow  polityk  niemieck  wobec Rosji. W tej sytuacji nasilenia wymaga dialog polsko-
niemiecki na temat przysz o ci stosunków UE z Rosj .

Robert o
RFN - Polska w okresie prze omu pa dziernikowego 1956 roku

Publikacja przedstawia stosunek rz du zachodnioniemieckiego Konrada Adenauera do Polski w
okresie prze omu pa dziernikowego 1956 r. Dla RFN sprawa ta by a powa nym wyzwaniem z
uwagi na nawi zanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR (we wrze niu 1955 r.), ale i dla
Warszawy, gdzie ci g wydarze  by  generowany przez przemiany w Moskwie. Stosunek RFN do
zachodz cych wydarze  by  o tyle istotny, e stanowi  szans  na znalezienie jakiego  rozwi zania
we wzajemnych relacjach. K. Adenauer, pomimo g osów sojuszników nie wierzy  w zmiany w
Polsce, które mog yby w sposób trwa y uniezale ni  Warszaw  od Moskwy. Musia  jednak podj
jakie  dzia ania, aby nie by  oskar onym o bierno  wobec, postrzeganych jako rewolucyjne,
zmian w Warszawie. Im bardziej by a niejasna postawa i zmiany w ród pa stw satelickich ZSRR,
to tym bardziej RFN nie wiedzia  jak porusza  si  w nowej sytuacji. Tak wi c nale y raczej
interpretowa  zachowanie K. Adenauera czy jego ministra spraw zagranicznych Heinricha von
Brentano, pocz wszy od maja 1956 r. Trudno jednoznacznie okre li  kiedy zainteresowanie rz du
federalnego Warszaw  min o. Najbardziej ostateczn  dat  wydaje si  okres zerwania stosunków
dyplomatycznych z Jugos awi .

Bernd Rother
Wizyta Willy Brandta w Warszawie w grudniu 1985 roku. Okoliczno ci i fakty

W artykule przedstawiono przebieg wizyty Willy`ego Brandta w grudniu 1985 r. w Polsce oraz
okoliczno ci tego, e nie dosz o wówczas do jego spotkania z Lechem Wa s . W. Brandt niezbyt
usilnie d  do rozmowy z laureatem Nagrody Nobla, poniewa  wi kszo  kierownictwa SPD
by a prze wiadczona, e wszelkie ruchy opozycyjne w bloku wschodnim s  skazane na
niepowodzenie. Kierownictwo tej partii by o krytycznie nastawione do dzia alno ci
"Solidarno ci". Celem spotka  W. Brandta z wschodnioeuropejskimi przywódcami by o
reaktywowanie polityki odpr enia. Program wizyty przewidywa  jedynie spotkania z



kierownictwem PZPR i rozmowy z w adzami ko cielnymi i przedstawicielami KIK. Dopiero po
powrocie do kraju nast pi a wymiana listów pomi dzy W. Brandtem a L. Wa s .

Maria Wagi ska-Marzec
Konflikty wokó  Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth

Za o ony przez Richarda Wagnera w 1876 r. teatr w Bayreuth (Bayreuther Festspielhaus),
przeznaczony do wykonywania wy cznie dzie  kompozytora, przechodzi  w swej historii ró ne,
nieraz bardzo burzliwe koleje losu. Pozostaj cy od pocz tku w r kach rodziny kompozytora teatr
od zarania boryka  si  z problemami natury finansowej. Ustawiczne zabiegi o pozyskiwanie
rodków na utrzymanie instytucji festiwalowej i zapewnienie festiwalom wagnerowskim

wysokiego poziomu artystycznego, towarzyszy y niemal bez przerwy tej renomowanej scenie.
Kryzys w teatrze Wagnera, jaki wynikn  pod koniec lat dziewi dziesi tych ubieg ego wieku,
mia  jednak wymiar szerszy. Wi za  si  bowiem nie tylko z k opotami finansowymi wynikaj cymi
z planowanego cofni cia dotacji przez federacj  na rzecz festiwali, ale te  z powa nym kryzysem
samego kierownictwa festiwali, który dot d nie zosta  rozstrzygni ty. Przedstawienie sporu wokó
wyboru nast pcy obecnego szefa festiwalu, Wolfganga Wagnera, rzuca wiat o na wspó czesne
problemy tej instytucji o mi dzynarodowej renomie.

Marek Andrzejewski
Niemieckoj zyczna emigracja w Polsce w latach 1933-1939

Mimo ukazania si  warto ciowych przyczynków trudno jest uzna  stan bada  nad
niemieckoj zyczn  emigracj  w Polsce za zadowalaj cy. W niniejszym artykule podj to prób
uporz dkowania materia u faktograficznego i zwrócono uwag  na potrzeby badawcze. Znaczenie
interesuj cej nas problematyki by o d ugo przez osoby zajmuj ce si  niemieckoj zyczn
emigracj , zarówno w Niemczech, jak i w Austrii, niedoceniane. Zapominano, i  Polska z uwagi
na d ugo  granicy z Rzesz  musia a odgrywa  tutaj pewn  rol . Z drugiej strony Rzeczpospolita
dla wi kszo ci uciekinierów nie by a krajem docelowym i Franz Theodor Cskor jest tylko jednym
z wyj tków. Przyczyn tego stanu rzeczy winno si  doszukiwa  m.in. w trudno ci uzyskania
zatrudnienia, niech tnej cz sto wobec emigrantów postawie administracji, jak i przekonaniu o
nieuchronno ci konfliktu polsko-niemieckiego. Znaczenie Polski jako kraju tranzytowego
wzros o w zwi zku z Anschlussem Austrii i rozwojem wydarze  w Czechos owacji w 1938 i 1939
r.

Katarzyna Jedynakiewicz
Emigracyjny kabaret polityczny "Die Pfeffermühle" Eryki Mann (1933 - 1937)

Artyku  prezentuje dzieje kabaretu "M ynek do pieprzu" - jednego z najbardziej udanych
osi gni  kulturalnych wychod stwa z Niemiec po doj ciu Adolfa Hitlera do w adzy. Zespó
zainaugurowa  dzia alno  1 stycznia 1933 r. i po dwóch miesi cach wyst pów w Monachium
wznowi  aktywno  30 wrze nia 1933 r. w Zurychu. Twórczyni przedsi wzi cia - autorka, pisarka
i dziennikarka Eryka Mann - postawi a sobie za cel pi tnowanie ideologii i politycznych realiów
III Rzeszy. Nawi zuj c do tradycji kabaretu politycznego czasów cesarstwa i Republiki
Weimarskiej, uczyni a ze sceny skuteczne narz dzie krytyki narodowego socjalizmu. "Die
Pfeffermühle" dzia  przez cztery lata, wyst puj c w Szwajcarii, Czechos owacji, Holandii, Belgii
i Luksemburgu. Popularno  i sukcesy zawdzi cza  zarówno wysokiej jako ci artystycznej, jak i
czytelno ci prezentowanego przez zespó  programu. Znacz c  rol  odegra a w tym wzgl dzie sama
Eryka Mann - pomys odawczyni, manager i autorka wi kszo ci tekstów kabaretu.



Henryk Kuszczak
Opinie o Niemcach. Postawy mieszka ców Gubina

Rejon przygraniczny oraz miasta s siaduj ce bezpo rednio z Niemcami, takie jak S ubice,
Zgorzelec, Kostrzyn czy Gubin s  cz stym przedmiotem bada  socjologów z ró nych o rodków
naukowych w kraju. Ich celem jest opis procesów towarzysz cych otwarciu granicy, kontaktów
ludno ci polskiej i niemieckiej oraz uchwycenie zmian zachodz cych w wiadomo ci
mieszka ców pogranicza, szczególnie za  ich stosunku do zachodnich s siadów. W artykule
przedstawiono rezultaty bada , przeprowadzonych w Gubinie w styczniu 2004 r. na stu losowo
wybranych mieszka cach miasta.
Celem bada  by o okre lenie postaw, jakie przejawiaj  gubiniacy wobec Niemców oraz g ównych
czynników je warunkuj cych. Za wska niki postawy przyj to: wizerunek typowego Niemca,
stopie  sympatii oraz odczuwany dystans spo eczny. Po odpowiednim ich skategoryzowaniu
wyodr bnione zosta y trzy rodzaje postaw, tj. pozytywne, oboj tne i negatywne. W ród
elementów warunkuj cych wyst powanie okre lonych postaw wyodr bniono cztery grupy: 1)
cechy spo eczno-demograficzne (np. wiek, wykszta cenie), 2) samoocena mieszka ców (np.
zadowolenie z ycia, postrzeganie w asnej przysz o ci), 3) kontakty z Niemcami, 4) postrzeganie
Polski i stosunków polsko-niemieckich.

Magdalena Tomaszewska
Identyfikacja narodowa m odych "pó nych wysiedle ców" z Polski do Niemiec w latach
osiemdziesi tych i dziewi dziesi tych XX wieku

odzi "pó ni wysiedle cy" z Polski do Niemiec to osoby, które cz  swego ycia - dzieci stwa -
sp dzi y w Polsce, a nast pnie zosta y "wyrwane z dotychczasowego rodowiska i "przesadzone" w
nowe, niemieckie. Zdecydowano za nich tak e, je li chodzi o sam fakt zmiany obywatelstwa na
niemieckie. Inne wzgl dy obiektywne (szko a, rodzina, znajomi, w adze pa stwowe) równie
wymusza y poniek d na owych fremde Mitbürger - jako konsekwencj  przyj cia obywatelstwa
niemieckiego - odpowiednie postawy. "Quasi-przymusowo " migracji wi e si  tu z
problematyk  "drugiego pokolenia" migrantów. Prze om biograficzny i wywo ane nim poczucie
braku ci o ci, zachwiania "normalno ci", wykorzenienia, podwójnej lojalno ci, mog
prowadzi  do problemów z radzeniem sobie w yciu codziennym, a tak e zak óci  przebieg
formowania si  to samo ci, poczucia przynale no ci do okre lonych grup, w tym narodowych.
Celem badania zrealizowanego na podstawie analizy narracyjnych wywiadów biograficznych
przeprowadzonych z wysiedle cami - studentami z Bayreuth, by o przede wszystkim uzyskanie
odpowiedzi na pytanie, dlaczego m odzi "pó ni wysiedle cy" z Polski wykazuj  okre lony typ
identyfikacji narodowej - polskiej, niemieckiej, podwójnej, jeszcze innej, jakiej? Co sprawia, e w
ostatecznym rozrachunku, proszeni o doko czenie zdania: "Jestem..." udzielaj  takiej, a nie innej
odpowiedzi? Jakie czynniki o tym decyduj ?

Monika Mardas, Adam Szymaniak
Rozliczanie przesz o ci. Odpowiedzialno  by ych przywódców wschodnioniemieckich za mier
uciekinierów z NRD

Przedmiotem niniejszych rozwa a  s  wybrane aspekty post powania s dowego w sprawie Fritza
Streletza, Heinza Kesslera i Egona Krenza dotycz cej przypadków pozbawiania ycia osób
nielegalnie przekraczaj cych granic  Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W pierwszej cz ci
artyku u przedstawiono t o historyczne i sylwetki trzech by ych przywódców partyjnych NRD. W
dalszej kolejno ci poddano analizie proces wschodnioniemieckich decydentów politycznych w



zjednoczonych Niemczech. Omówiono uzasadnienia wyroków S dów Okr gowych, Federalnych
i Federalnego Trybuna u Konstytucyjnego. W ostatniej cz ci zaprezentowano spraw  F.
Streletza, H. Kesslera i E. Krenza przed Europejskim Trybuna em Praw Cz owieka w Strasburgu.
Argumenty skar cych zestawiono ze stanowiskiem strony rz dowej, a nast pnie odniesiono do
orzeczenia Trybuna u w Strasburgu.

Anna Artwi ska
Friedrich Schiller w NRD: "Bo on jest Nasz ..." (Jubileusz 1955)

Artyku  po wi cony jest problemom instrumentalizowania tradycji klasycznej w Niemieckiej
Republice Demokratycznej w erze Waltera Ulbrichta. Na przyk adzie obchodów 150. rocznicy
mierci Friedricha Schillera zilustrowane zosta y strategie manipulacji yciem i twórczo ci

niemieckiego klasyka przez parti , jak równie  sposoby anektowania zawarto ci tre ciowej
klasyki weimarskiej w obr b propagandy komunistycznej. Autork  interesuj  zwi zki polityki i
literatury w pa stwie totalitarnym, w szczególno ci za  metody wykorzystywania dziedzictwa
kulturowego w celach legitymizacji systemu. Pretekstem do przypomnienia specyfiki jubileuszu
150. rocznicy mierci autora Zbójców w NRD by o og oszenie roku 2005 w Niemczech Rokiem
Schillera.

Ernest Kuczy ski
"By a autorytetem moralnym ..." Reakcja prasy polskiej na mier  Marion hrabiny Dönhoff

Marion hrabina Dönhoff (1909-2002), wieloletni redaktor naczelny i wspó wydawca
hamburskiego tygodnika "Die Zeit", by a nie tylko wybitn  dziennikark  polityczn , lecz tak e
autorytetem moralnym powojennych Niemiec. W swoich licznych ksi kach i publikacjach
prasowych apelowa a o odpowiedzialne stanowisko wobec narodów wiata, zachowanie warto ci
etycznych, sprawiedliwo  spo eczn , proponowa a tak e kierunki polityki zagranicznej, w tym
pojednanie ze Wschodem.
W naszym kraju zas yn a przede wszystkim jako niestrudzona zwolenniczka porozumienia
polsko-niemieckiego, imponuj c m. in. swoj  odwag  cywiln  i zaanga owaniem w uznanie
granicy na Odrze i Nysie. Jej mier  11 marca 2002 r. odbi a si  szerokim echem w
czasopi miennictwie polskim, gdzie jednog o nie podkre lano jej niez omny charakter, si  woli,
szeroko poj ty obiektywizm, tolerancj , d enie do prawdy i odpowiedzialno ci, czy konieczno
budowy pomostów ponad granicami pa stwowymi. Niniejszy artyku  prezentuje reakcj  prasy
polskiej na mier  hrabiny Dönhoff, w tym pogl dy, relacje i opinie poszczególnych osobisto ci
ycia publicznego, a tak e gazet, instytucji i osób prywatnych znaj cych i szanuj cych niemieck

dziennikark .


