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ZJEDNOCZONE NIEMCY W EUROPE
(Wprowadzenie)

Perspektywa szybkiego zjednoczenia Niemiec sklonila nas do rozpoczecia badan socjologicznych w 1989 r. sprzyjajqcych rozpoznaniu poglqd6w mlodziezy r6inych kraj6w Europy dotyczqcych nastepstw owego
zjednoczenia dla kra j6w Europy Srodkowej i Wschodnie j. Proces jednoczenia sic Niemiec przebiegal r6wnoczeSnie z przemianami politycznymi,
gospodarczymi i spolecznymi w spoleczenstwach tego obszaru europejskiego kontynentu, a ponadto byl wzmacniany przez te przemiany.
Sqdzilismy, ze przemianami zachodzqcymi w spoleczenstwach realnego socjalizmu, tworzeniem sic przeslanek zjednoczenia Niemiec zainteresowana byla mlodziez studencka, lepiej przygotowana intelektualnie, niz
inne kategorie mlodzieiy, do rozumienia wydarzen i przewidywania ich
dalekosieznych nastepstw dla spoleczenstw, w ktorych one zachcdzq oraz
dla samej mlodzieiy. Z tego przekonania bierze sie program badan socjologicznych, realizowany przez nas. Badaniami zostali objeci studenci
uczelni pedagogicznych kilku kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej:
Czechoslowacja (Hradec Kralove; N = 96), Polska (Kielce, Olsztyn, Zielona Gbra; N=300), Wegry (Szombathely; N=90), ZSRR - BialoruS
(Witebsk; N=51). Planowane, podobne badania w krajach EWG nie
zostaly zrealizowane w terminie umoiliwiajqcym dokonywanie porownan
uzyskanych wynik6w.
Badana mlodziez przygotowywala sie do zawodu nauczycielskiego. To
czyni jq podobnq. Wskazai. trzeba jednakze niekt6re r6inice. DoSwiadczenia uzyskane przez spoleczenstwa, kt6rych czesciq jest badana mlodziei, w zakresie przebudowy organizacji politycznej, gospodarczej i prawnej oraz zmiany Swiadomo6ci spolecznej byly bardzo r6zne, tak jak rdiny
by1 tez stopien akceptacji kierunku i tempa zachodzqcych przemian. Polityczna socjalizacja mlodziezy zachodzila w innych warunkach spolecznych, czego wynikiem moze by6 gotow086 elit politycznych do tworzenia
koncepcji nowego ladu i gotowos6 spoleczenstw do czynnego wspomagania elit zmierzajqcych do urealnienia owego ladu.
Mlodziei polska uczestniczyla w przeksztalceniach struktury organizacji polskiego spoleczenstwa a mlodziei Bialorusi w tym samym czasie
mogfa doswiadcza6 pelnej stabilnoSci politycznego i ekonomicznego ladu
tworzonego i utrwalanego w jej kraju przez dziesiqtki lat. Odnotowujemy
takie innq rbinice uksztaltowanq przez szkole, rodzine i 8rodki masowego
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przekazu a odnoszqcq sic do Niemiec. Spoleczenstwa Polski i Blalorusi
poniosly dotkliwe straty w czasie drugiej wojny Swiatowej i mlodziei
tych spoleczenstw posiada w i e d z ~o tym. To upodabnia mlodziei Polski
i Bialorusi. Rcizni je aktualne usytuowanie w stosunku do zinian zachodzqcych w Niemczech a takie osobiste doswiadczenia uzyskane w bezpoSrednich kontaktach z mlodziezq N~etnieci pokoleniem jej rodzic6w.
Mlodziez Czechoslowacji r6zniq od pol.ikiej historyczne doswiadczenia
a upodabnia usytuowanie w stosunku do zachodzqcych w Niemczech
przemian, moie takze wiedza o tych przemianach.. Mlodziez Polski i Wegier ma podobne doswiadczenia sprzeione z przebudowq jej spoleczenstw,
natomiast rdzni obie grupy mlodzieiy historyczne dogwaidczenie, bedqce
nastepstwem wzajemnych stosunkcjw narodu wegierskiego i niemieckiego
oraz narodu polskiego i niemieckiego, rcjzni je takie aktualne polozenie
okreslajqce potencjalny wplyw jednoczenia sie Niemiec na przyszle dzieje
narodu wegierskiego i polskiego. Wplpw ten moze by6 silniejszy na losy
narodu polskiego. Taki do-nysl odwoluje sie do wiedzy o sqsiedztwie Polski i Niemiec, opartg jest rciwniez na dostrzeganym umacnianiu siq powiqzan gospodarczych Rosji z Niemcami.
Odmienne historyczne doswiadczenia narod6w zwiqzane z prxebudowq
ich organizacji dokonywanq w latach 80. oraz odmienne usytuowanie w
stosunku do przemian zachodzqcych w Niemczech - to prawdopodobne
uwarunkowania odmiennych opinii badanej mlodzieiy o nastepstwach
zjednoczenia Niemiec dla Europy Srodkowej i Wschodniej. TrafnoSt domysldw przedstawionych wyzej uzaleiniona jest takze od wlasciwego
rozpoznania znaczenia doswiadczen historycznych naroddw w miqdzypokoleniowym przekazie wartoSci i wzor6w kultury.
Te doSwiadczenia mogq rzutowak na przewidywanie nastepstw zjednoczenia Niemiec przez badanq mlodziei w stopniu takim samym, jak
wiedza jej o potencjale ekonomicznym i zdolnoSci narodu niemieckiego
do podejmowania skutecznych dzialan zespolowych o charakterze gospodarczym, naukowym, inwestycyjnym itp., a takze wiedza o ekonomicznej
ekspansji Niemiec w rozngch regionach Swiata.
Badania mlodziezy polskiej przeprowadziliSrny w trzech uczelniach
pedagogicznych. Dob6r uczelni dokonany zostal przy uwzglednieniu kilku
przeslanek. Studentdw Zielonej G6rg i Olsztyna zbliza ich zamieszkanie
w regionach nalezqcych do Polski od zakonczenia drugiej wojny Swiatowej. Roini obie grupy przestrzenny dystans od jednoczqcych sie Niemiec
oraz nadzieje i obawy pojawiajqce sie w zwiazku z tym procesem bardziej wyraziScie u mlodzieiy Zielonej Gdry n i i u mlodzieiy Olsztyna.
Mlodziez Kielc ma podobne usytuowanie przestrzenne w stosunku do jednoczqcych sie Niemiec jak mlodziei Olsztyna, natomiast odrdznia jq, takze
od mlodzieiy Zielonej Gory, podleganie wplywom tradycji historycznej,
jaka ksztaltowala sie w okresie drugiej wojny u mieszkanc6w Polski
centralnej.
Tradycja ta dokumentowala walecznoSt partyzantbw, rdznoraki op6r
ludnoSci przeciwko polityce Niemiec hitlerowskich w stosunku do narodu
polskiego oraz bestialstwo i przemoc okupacyjnych wladz niemieckich
bedqce jedynymi sposobami przeciwdzialania niesubordynacji Polakow
wobec ich zarzqdzen. Domyslamy sic, ze ta tradycja zostala przekazana
mlodzieiy w procesie soca jlizac ji i w procesie ksztalcenia szkolnego. Po-

ZJEDNOCZONE NIEMCY

EUROPIE (wprawadzenie)

1I

nadto mlodziez Kielc codziennie styka sie w rodzinnych miastach, miasteczkacli i wsiach z pomnikami, tablicami pamiqtkowymi I nazwami
ulic, kt6re przypominajq okres wojny i udzial w niej czlonk6w rodziny,
rodzin kolegow lub kolezanek. Dostqpna jest jej literatura, pamietniki,
naukowe rozprawy, ktbre to dokumenty opisujq wydarzenia zlokalizowane w spolecznoSciach znanycli mlodziezy z bezposrednich kontaktow.
Mlodziez Kielc ma innq ojczyzne prywatnq niz mlodziei Olsztyna 1 mlodziei Zielonej Gory. Inna jest ona takie z tego wzglqdu, ze codziennie
wchodzi w stycznos6 z wytworami kultury symbolicznej utrwalajqcej w
pamiqci zbiorowej wydarze1,ia z drugiej wojny Swiatowej, ktorych podmiotami byli czlonkowie na.-odu polskiego i czlonkowie narodu niemieckiego. Przekaz historyczny, nieformalny zachodzqcy w kregu rodziny
a odnoszqcy sie do wydarzen drugiej wojny Bwiatowej, moze by6 zrodlem
wiedzy i zr6dlem oceny owych wydarzen odrbzniajqcych mlodziez Kielc
od mlodziezy Olsztyna i Zielonej G6ry a upodobniajqcych jq do mlodziezy
Witebska. Nasze badania dotyczqce przewidywanych nastepstw zjednoczenia Niemiec mogq sprzyjaC podtrzymaniu tego domyslu albo sklaniak
do jego odrzucenia. SqdziliSmy, i e wiedza r6znych grup badanej mlodzieiy o wydarzeniach zachodzqcych w Niemczech na przelomie 1989/90 roku
byla inna; pelniejszq, bardziej zr6znicowan.q wiedzq pochodzqcq z wielu
irodel, miala mlodziei polska. Wiedza ta rzutowak tez bedzie na postrzeganie wydarzen zachodzqcych w Niemczech i przewidywanie ich skutk6w
dla kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej.
Przystepujqc do badan sformulowalismy trzy przypuszczenia. Jedno
przewiduje uznanie przez zjednoczone Niemcy pewnego zwierzchnictwa
instytucji europejskich, ktorych czlonkami byla juz Republika Federalna
Niemiec. Niemcy bqdqc czlonkiem wspblnoty panstw europejskich, reprezentujqcych wielki potencjal ludzki i gospodarczy, bedq partycypowai: w rozwoju gospodarczym partner6w z tej wspblnoty. Drug~eprzypuszczenie przewiduje wykorzystanie przez Niemcy instytucji europejskich do ekspansji gospodarczej, kulturalne j i ideologiczne j w Europie
Srodkowej i Wschodniej a takie w spoleczenstwach pozaeuropejskich.
Europa stanie sie niemiecka przy zachowaniu wielu instytucji ponadnarodowych statutowo gwarantujqcycl~rbine prawa wszystkim czlonkom.
I trzecie przypuszczenie, zblizone do drugiego, prze\viduje wyjScie zjednoczonych Niemiec z organizacji europejskich, postawienie na pelnq samodzielnoS6 gospodarczq, wojskowq, naukowq a nastepnie na wzmocnienie
ekspansji ekonomicznej, ideologicznej i kulturalnej na kraje Europy Srodkowej i Wschodniej, uzalezniajqc je ekonomicznie od siebie. Europa stanie sie niemiecka, wszak gospodarka, banki i technologia wytwarzania
d6br materialnych, technologia komputerowa marki ,,Made in Germany"
opanuje spoleczeristwa znacznie slabsze ekonomicznie.
Przypuszczenia te, w ksztalcie im nadanym, sq prawdopodobnie produktem myslowym badaczy. Mlodziez badana ma orientacje w przebiegu
wydarzen wystarczajqcq do odczytania, jaki wariant usytuowania zjednoczonych Niemiec w Europie akceptuje ona. Przyjecie jednego wariantu
sprzega sie prawdopodobnie z doswiadczeniem historycznym danego narodu przekazanym w procesie socjalizacji politycznej i ideologicznej zachodzqcej poza instytucjami systemu oswiaty a takze za poSrednictwem
8rodk6w masowego przekazu i dokument6w dydaktycznych. W Europie
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zachodzq historyczne zmiany, ich podmiotem jest t e i mlodziez. Ma ona
oczekiwania odnoSnie ladu ekonomicznego i politycznego w Europie i sqdzimy, ze wyrazila je odpowiadajqc na nasze pytania.
Pytania postawione studentom mozna pogrupowak wyodrebniajqc kilka zagadnien. Pokrbtce om6wimy je.
Jednq kategoriq stanowiq najwazniejsze - w rozumieniu badanych
wydarzenia zachodzqce w Europie. Wydarzenia wymienione w kwestionariuszu mogly byk inaczej wartoSciowane w zaleznosci do jakiego panstwa sie odnosily. I tak np. zjednoczenie Niemiec oceniane jest inaczej,
gdy badani uwzgledniajq Polske a inaczej, gdy majq orzekak o sytuacji
Rumunii, w tym wlasnie kontekscie postrzeganej.
Seria pytan odnosila sic do wzajemnych stosunk6w Polski i Niemiec
np. trwalego pojednania obu narodbw, zawarcia traktatu miedzy obu
panstwami itp.
Najliczniejszq grupe stanowiq pytania dotyczqce ekonomicznej ekspans ji Niemiec, rodzaju tej ekspansji, powiqzania jej z sytuacjq gospodarczq paristw Europy Srodkowej i Wschodniej.
Opr6cz rozpoznania moiliwosci gospodarczego oddzialywania badalismy opinie studentbw o moiliwoSciach rbznych panstw dokonywania
ekspansji kulturalnej w takich dziedzinach kultury jak literatura, muzyka, plastyka i film.
Oddzielnie rozpoznawaliSmy potencjalne kierunki oddzialywania ideologicznego zjednoczenia Niemiec. Moie ono przejauriak sic w ksztalceniu
u siebie nauczycieli jezyka niemieckiego nauczajqcych w innych krajach,
nadawaniu audycji radiowych w jezyku innych narodbw Europy, w upowszechnianiu wizerunku Niemiec gospodarnych, zamoznych.
ChcieliSmy tez wiedziek, jakich praw - zdaniem student6w - mogq
domagak sie zjednoczone Niemcy dla mniejszosci niemieckich zamieszkujqcych rbzne kraje Europy Srodkowej i Wschodniej, jakie prawa bedq
gotowe przyznak im te kraje a jakie prawa sami badani uznajq za sluszne.
Badanym postawiliimy pytania dotyczqce gotowosci do emigrowania
z wlasnego kraju, wyboru kraju stalego pobytu lub pobytu okresowego.
Z tym lqczylo sie pytanie o ocene praktycznq przydatnoSci rbinych jezyk6w obcych a takze pytanie o osiqgniqcia rbznych krajbw w tej dziedzinie
nauki, ktbre badani studiujq. Pytania te sformulowane zostaly pod wplywem nasilania sie emigrac ji mlodziezy spoleczenstw Europy Srodkowej
i Wschodniej do krajow Europy Zachodnjej. Pelne wyniki zawiera raport.
Raport jest pomyslany jako przyczynek do poszukiwania problem6w
mogqcych zainteresowak wieksze grono specjalistow, pedagog6w i politologbw rbznych kraj6w. Jego projektodawcy nie majq aspiracji do wypowiadania stanowczych sqdbw a pragnq przede wszystkim ukazat rezultaty sondazu rozpoznawczego.
Raport sklada sie z trzech czesci. Jednq stanowiq opisy rezultatu badan studentbw niektbrych uczelni pedagogicznych krajbw Europy Srodkowej i Wschodniej. Drugq cz+k tworzq sprawozdania z badan studentow trzech polskich uczelni pedagogicznych. Trzeciq cz$k stanowiq sprawozdania z badan w Holandii i student6w Uniwersytetu w Osnabriick
(RFN). Wydzielenie tej czeici lqczy siq takze z trudnosciq dokonania pelnego por6wnania pozostalych wynikbw badan z przedstawionymi w trzeciej czqici raportu. Publikowane tutaj artykuly sq czqSciq raportu.
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Pomysl przeprowadzenia badan powstal w zespole pracownikbw naukowych Instytutu Pedagogiki Spolecznej WSP im. T. Kotarbinskiego w
Zielonej Gbrze kierowanym przez doc. dr hab. Edwarda Hajduka. Znalazl
on uznanie u wielu pracownikow naukowych uczelni partnerskich.

Badania przeprowadzili:
- w Czechoslowacji: doc. d r L. Hajek, doc. d r B. Kraus (Hradec Kralove);
- w Polsce: d r B. Zaikauskas (Kielce); dr L. Soloma (Olsztyn); d r B. Idzikowski, d r R. Kostecki, mgr K. Lisowski (Zielona G6ra);
- na Wegrzech: d r A. Szabo, d r A. Nagy (Szombathely);
- w ZSRR (Bialorus): doc. d r E. Rutkowski (Witebsk).
Koncepcje teoretycznq statystycznej analizy wynikow badali przygotowafa mgr E. Narkiewicz-Niedbalec, przeksztalcil jq w zapis kodowy
mgr K. Lisowski, a wyniki opracowafa na komputerze mgr E. PapiQ.
Wspomagal realizacje programu badawczego d r A. Buck, natomiast trud
przepisania rekopisbw na maszynie i komputerze poniekli K. Roszkowska
i D. Hajduk. Calosk przybrala ksztalt dokumentu naukowego przy trudnym do jednozdaniowego zdefiniowania udziale autora wprowadzenia.
Swbj wklad po5redni ma jq na jblizsi tu wymienionych, kt6rzy wyrazali zgode na ich udzial w realizacji przedsiewziecia o malo wymiernych
efektach poznawczych i dokladnie mierzalnych efektach ekonomicznych.
Owa mierzalnosb jest pochodnq niklokci tych ostatnich.
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