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5 

VORWORT 
 

Das Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien (ZIP) der Europa-Universität 

Viadrina (EUV) legt hiermit den zweiten Band der Schriftenreihe Interdiscipli-

nary Polish Studies vor. In der Reihe erscheinen Sammelbände und Monogra-

phien aus allen Bereichen der Polenstudien, und zwar als hybride Publikationen 

sowohl in gedruckter Form (im Print-on-Demand-Verfahren) als auch online im 

Open-Access-Repositorium der Universitätsbibliothek der Viadrina. Das ZIP 

setzt damit auch im Bereich seiner Publikationen konsequent seine nachhaltige, 

digitale Strategie fort, wie sie sich auch bereits im Rahmen der Online-Plattform 

Pol-Int bewährt. Die Herausgeber der Schriftenreihe streben zudem an, dass 

sämtliche Bände der Schriftenreihe zweisprachig erscheinen, um auch in der 

Praxiswelt einen möglichst breiten Zugang zu den hier publizierten Beiträgen zu 

ermöglichen. 

Der vorliegende Band „Demographischer Wandel in Deutschland und Polen. 

Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven“ geht auf eine 

interdisziplinär angelegte internationale Konferenz des ZIP zurück, die im 

Oktober 2013 an der Europa-Universität Viadrina in Kooperation mit dem West-

Institut Poznań und der Stiftung für das Collegium Polonicum Słubice stattfand. 

Die Tagung wie auch die vorliegende Publikation wurden von der Stiftung für 

deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ) und der Euroregion Pro Europa 

Viadrina gefördert, denen wir hiermit an dieser Stelle herzlich danken möchten. 

Bedanken möchten wir uns auch bei den Übersetzerinnen und Übersetzern der 

Beiträge: Matthias Barelkowski, Agnieszka Grzybkowska, Magdalena Kur-

piewska, Gero Lietz, Jannis Panagiotidis, Adam Peszke und Małgorzata Szajbel-

Keck. Für die sprachliche und stilistische Korrektur danken wir Urszula Kieżun 

und Gero Lietz. Aleksandra Wągrodzka war für die Herstellung der digitalen 

Druckvorlage verantwortlich. Vielen Dank allen Mitstreitern! 

Der Schwerpunkt des vorliegenden Bandes liegt im Bereich der Demographie, 

insbesondere der Migrations- und soziologischen Forschung. Wir begreifen das 

Thema des demographischen Wandels nicht nur als Herausforderung, sondern 

auch als Chance für unsere Gesellschaften. Damit fügt sich der Band in das 

„Jahr der demographischen Chancen“ ein, eine Initiative des Bundesministe-

riums für Wissenschaft und Forschung, die für das Jahr 2013 verkündet wurde. 

Die diesem Band zugrundeliegende Konferenz war in gewisser Hinsicht eine 
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Fortsetzung der ersten ZIP-Konferenz im Jahre 2012, auf der Ökonomen, Juris-

ten und Kulturwissenschaftler eine Bilanz der Öffnung des deutschen Arbeits-

marktes für polnische Bürgerinnen und Bürger zogen. Auf der Folgekonferenz 

widmeten sich u.a. Historiker, Soziologen und Mediziner dem Phänomen des 

demographischen Wandels in Polen und Deutschland. Die enge Verknüpfung 

des jeweiligen Fachwissens aus den Bereichen Geschichte, Soziologie und Me-

dizin sowie die Verbindung von wissenschaftlicher Exzellenz mit einem klar 

formulierten Anwendungsbezug mögen auch weiterhin ein Markenzeichen unse-

rer Schriftenreihe sein. 

 

Frankfurt (Oder), im Dezember 2014 

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski 
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EINFÜHRUNG 

 

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, 

Katharina K. Kowalski 

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. 

Geschichte, Verflechtungen und neue Forschungsperspektiven   

– eine Einführung 

 

Die Entwicklung der Altersstruktur gehört zu den brisantesten politischen The-

men der Gegenwart, entscheidet sie doch wesentlich über die materiellen Per-

spektiven unserer Gesellschaft. Die Sorge um eine zahlenmäßig ausgewogene 

Verteilung der Generationen, die durch den demographischen Wandel gefährdet 

zu sein scheint, ist dabei keineswegs neu. Seit jeher sind Gemeinschaften darum 

bemüht, dass die Mitglieder, die sich selbständig versorgen können, auch für all 

jene sorgen können, die dazu (zeitweise) nicht (mehr) in der Lage sind. Was die 

heutige Demographie-Debatte von früheren unterscheidet, ist eine veränderte 

Perspektive auf das Zusammenspiel von Räumlichkeit, Reproduktion und die 

damit zusammenhängende Bevölkerungsentwicklung. Nicht zuletzt aufgrund 

von Migrationsbewegungen als einem globalen Phänomen werden in wachsen-

dem Maße internationale und lokale Probleme virulent, die eine nationale Be-

trachtungsweise als unzureichend erscheinen lassen. Begleitet werden diese 

spätmodernen multiplen Perspektiven und Orientierungen von einer verbreiteten 

gesellschaftlichen Skepsis gegenüber staatlichen Masterplänen, die durch nor-

mative Familien-, Sozial- und Migrationspolitik planerisch in die demographi-

sche Struktur von kleinen und großen Räumen eingreifen und damit die indivi-

duelle Freiheit einschränken könnten.  

Für eine wissenschaftliche Annäherung an das Phänomen des demographischen 

Wandels lohnt eine interdisziplinäre Perspektive jenseits nationaler Kategorisie-

rungen. Schlägt man ein Standardwerk zum Thema Demographie wie zum Bei-

spiel „Das Handbuch der Demographie“ von Ulrich Mueller et al.
1
 auf, wird die 

Problematik sofort deutlich. „Demographie“ kann frei aus dem Griechischen als 

„Beschreibung des Volkes“ übersetzt werden. Sie ist eine wissenschaftliche 

Disziplin, die zum einen auf quantitativen Untersuchungsmethoden basiert, vor 

                                                        
1 Ulrich Mueller/Bernhard Nauck/Andreas Diekmann (Hg.): Handbuch der Demographie, Berlin: 

Springer 2000, 2 Bände. 
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allem der Statistik. Sie nutzt jedoch auch qualitative Ansätze, wie Theoriebil-

dung, Beschreibungs- und Erklärungsmodelle. Untersucht werden die alters- und 

zahlenmäßige Gliederung der Bevölkerung, ihre geographische Verteilung so-

wie die Umwelt- und sozialen Faktoren, die für Veränderungen verantwortlich 

sind. In der Demographie gibt es vier große Fachgebiete: die Theorie der Ferti-

lität (Geburtenzahl), die Migration (Aus-, Einwanderung), die Mortalität (Sterb-

lichkeitsrate) sowie Theorien, die die Struktur des Bevölkerungsbestandes zum 

Gegenstand haben. Im vorliegenden Band werden vor allem Aspekte der Migra-

tion und die Struktur der älteren Bevölkerung in Polen und Deutschland disku-

tiert. Ziel von Autoren und Herausgebern der Publikation ist jedoch nicht alleine 

die Diskussion von Tendenzen in der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich der 

Altersstruktur, des quantitativen Verhältnisses von Männern und Frauen, der 

Proportionen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten, der Entwicklung 

von Geburten und Sterbefällen, von Zuzügen und Fortzügen; angestrebt wird ein 

neuer Blick auf das Thema der „Überalterung der Gesellschaft“.  

Darüber hinaus erscheint eine historische und wissenschaftskritische Betrach-

tung vielversprechend, um unser heutiges Problembewusstsein für demographi-

sche Prozesse als Ergebnis eines Zusammenspiels von gesellschaftlichen und 

politischen Entwicklungen sowie wissenschaftlichen Zuschreibungen zu begrei-

fen. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass es angesichts der Verwerfun-

gen in den demographischen Strukturen westlicher Gesellschaften um einen 

tiefgreifenden Wandel der Organisation unseres sozialen Lebens gehen muss, 

um ein verändertes individuelles Verantwortungsbewusstsein und um einen 

Abschied vom alleinigen Vertrauen auf staatliche Lösungen. Um diesen Wandel 

zu denken, ist es sehr hilfreich, sich des relativ kurzen historischen Zeitfensters 

bewusstzuwerden, in dem der uns heute vertraute Umgang mit „biologischer 

Reproduktion“, mit Migration und Altern entstanden ist. Wesentlich ist es, sich 

die Kategorien und Begriffe vor Augen zu halten, mit denen dieser Diskurs ge-

führt wurde und wird. Eine Entproblematisierung des Begriffs „demographi-

scher Wandel“ eröffnet die Chance, neue Prioritäten im Zusammenleben von 

Generationen auch jenseits des Familienverbandes zu setzen. Sie kann dazu 

beitragen, demographischen Wandel nicht weiter als staatlich reguliertes und 

ökonomisch gesteuertes Phänomen, sondern vielmehr als Raum für generations-

übergreifende Gestaltung zu begreifen. 

Im modernen Wohlfahrtsstaat, in dem der primäre Sektor vor allem im In-

dustrie- und Dienstleistungsbereich durch spezialisierte Erwerbsarbeit als über-

wiegende Tätigkeitsform ersetzt worden ist, haben die Gesellschaften Instru-
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mente zur Institutionalisierung und Verrechtlichung des Solidaritäts- und Ver-

antwortungsprinzips geschaffen. Die Loyalität und Verpflichtung gegenüber 

persönlich vertrauten Menschen hat sich auf die abstrakte Gemeinschaft der 

Nation ausgeweitet. So wie weiterhin familiäre und lokale Abhängigkeiten und 

Austauschbeziehungen unabhängig vom Zugriff des Staates existieren, so sehr 

bleibt dieser darauf angewiesen, dass eine Mehrheit nicht nur sich selbst, son-

dern auch eine Minderheit (und die staatlichen Strukturen) zu finanzieren in der 

Lage ist.  

Nicht zufällig entfaltete sich die wissenschaftliche Diskussion um die demogra-

phische Zukunft der Gesellschaft in jenem historischen Moment, in dem der 

moderne Staat daran gemessen wurde, ob er in der Lage ist, die Versorgung 

einer arbeitsteilig organisierten und überwiegend an Erwerbsarbeit orientierten 

Gesellschaft zu organisieren. Vorausgegangen waren das enorme Bevölkerungs-

wachstum im Europa des 19. Jahrhunderts, der medizinisch-technische Fort-

schritt und eine zuvor nie dagewesene urbane Verdichtung in Industriezentren, 

die nach einer neuen Organisation des Zusammenlebens sich einander unbe-

kannter Menschen verlangte.  

Die Entwicklung der modernen Wissenschaften, sowohl ihre disziplinäre Insti-

tutionalisierung als auch ihre enge Verflechtung mit dem Staat, wurde in großem 

Maße von den Herausforderungen bezüglich der Sicherstellung eines „gesunden 

Volkskörpers“, einer „produktiven“ Mehrheit und der Versorgung der Gesamt-

heit in unterschiedlichen lokalen Kontexten geprägt.
2
 Insbesondere die moderne 

Medizin, Biologie und Soziologie brachten Denk- und Forschungsansätze zur 

Identifikation von Problemen und Lösungen hervor. In Wechselwirkung mit 

Politik und Öffentlichkeit erlangten Kategorien und Annahmen aus der Welt der 

Wissenschaft ein großes Gewicht in Diskurs und Praxis der Steuerung demogra-

phischer Entwicklung. Hygiene-, Geschlechts- und Rassediskurse, imperialisti-

sche und kolonialistische Konzepte gehörten ebenso dazu wie Gesundheitspoli-

tik und staatliche Maßnahmen im Namen des allgemeinen Wohlstands. Der 

intervenierende und sich als modernisierend verstehende Staat war ein wesentli-

cher Faktor in den dynamischen Prozessen der Modernisierung, die die demo-

graphische Entwicklung durch eine dramatische Steigerung der Lebenserwar-

                                                        
2 Siehe z.B. Alexander Pinwinkler: Historische Bevölkerungsforschungen. Deutschland und Öster-

reich im 20. Jahrhundert, Göttingen 2014; Josef Ehmer: Bevölkerungswissen und Demographie 

in der Wissensgesellschaft des 20. Jahrhunderts, in: Jürgen Reulecke (Hg.): Wissenschaften im 

20. Jahrhundert. Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft, Wiesbaden 2008, S. 

149–168. 



Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski 

10 

tung, die Eindämmung von Krankheiten und Seuchen und die Verringerung der 

Säuglingssterblichkeit nachhaltig veränderten.  

Diese Entwicklungen haben die Lebenserwartung und generationelle Zusam-

mensetzung Europas geprägt. Ebenso wichtig waren die massiven Einschnitte in 

die Bevölkerungsstrukturen, die durch Kriege, ethnische Säuberungen und Ge-

nozide verursacht wurden, die oft im Namen des Wohlstands der eigenen, in 

Konkurrenz zu anderen stehenden Bevölkerung stattfanden.  

Darüber hinaus hat sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die ökono-

mische Absicherung des Einzelnen zunehmend von der Familie entkoppelt. 

Familien sind heute nicht nur kleiner, auch ein Leben ohne Familie ist zur ak-

zeptierten Normalität geworden. Die Versorgung in Zeiten der Unselbständig-

keit wird von einem Gesundheits- und Sozialsystem übernommen, in dem Ex-

perten gegen Geldleistungen die Versorgung übernehmen, die von der Mehrheit 

finanziert und vom Staat geregelt wird. Dieses System droht jedoch zu kollabie-

ren, wenn es eine Mehrheit ist, die Versorgung in Anspruch nehmen muss. Der 

Generationenvertrag in Verbindung mit dem traditionellen Geschlechtervertrag 

sowie die beim Thema demographischer Wandel immer wieder vorgebrachte 

Forderung nach einer höheren Geburtenrate erscheinen uns jedoch anachronis-

tisch, wenn wir es gewohnt sind, über den nationalen Tellerrand hinauszu-

schauen, die globale Überbevölkerung bei begrenzten Ressourcen sowie globale 

und regionale Migrationsdynamiken als Teil der komplexen Problematik zu 

verstehen. Der Ruf nach staatlichen Lösungen birgt wenig Hoffnung, zumal die 

Geschichte staatlicher Intervention in die Bevölkerungsstruktur neben optimisti-

schen auch viele düstere Kapitel enthält.  

Bei aller Komplexität und einer Reihe schier unlösbarer Probleme haben sich 

die Autoren und Herausgeber dieses Bandes darum bemüht, neue Schlaglichter 

auf den demographischen Wandel zu werfen, sich diesem Phänomen aus unge-

wohnten und unterschiedlichen Perspektiven zu nähern. Die Konzentration auf 

Deutschland und Polen, auf den Grenzraum beider Länder und auf Ostmittel-

europa bietet die Möglichkeit des Vergleichs unterschiedlicher Systeme und 

Erfahrungen staatlicher Vorsorge, Transformation und Verwerfungen in der 

Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zugleich eröffnen sich nur so Einblicke in die 

Verflechtungen zwischen Ländern, die Eingriffe in die Bevölkerungsstruktur 

stets mit sich bringen. Nicht zuletzt werden dadurch auch bestimmte Gemein-

samkeiten offenbar.  
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Die ersten drei Beiträge des Bandes beschäftigen sich mit der Geschichte der 

Definition nationaler Identität durch Staaten in Ostmitteleuropa. Der hier be-

trachtete Zeitraum, das 20. Jahrhundert, war ein Experimentierfeld für ethnische 

und nationale Definitionen. Nachdem im Gefolge des Ersten Weltkriegs vier 

multi-ethnische Reiche zusammengebrochen waren, wurden Forscher und 

Staatsbeamte ausgesandt, um eine Definition zu erarbeiten, die es erlauben 

würde, exakt zu bestimmen, wen man denn nun eigentlich als „Landsleute“ be-

zeichnen konnte. Dieser Prozess ist nie vollendet worden, denn gerade in Ost-

mitteleuropa ist die nationale Identität nie so klar, wie es auf dem Papier den 

Anschein haben mag. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war zudem 

der Versuch, Menschen nach ihrer nationalen Identität auszuwählen und einzu-

teilen, in Verruf geraten. In vielen Fällen jedoch war es das Ziel der Regierun-

gen, dass die Menschen sich in dem Land wiederfanden, dem sie sich z.B. nach 

ethnischen Kriterien selbst zuordneten. 

In welcher Weise sind nun diese ersten drei Beiträge mit dem Thema des Konfe-

renzbandes – dem demographischen Wandel – verbunden? Bei der Antwort auf 

diese Frage hilft ein Blick in die jüngere Forschung. Danach war das Zählen, 

Erfassen und Kategorisieren von Menschen nach ethnischen Kriterien eine we-

sentliche Eigenschaft derselben Staatsapparate, die eine Aufrechterhaltung und 

Förderung nationaler Homogenität anstrebten. Die meisten europäischen Regie-

rungen im 20. Jahrhundert ließen sich von der Idee leiten, einen „wahren“ Na-

tionalstaat zu schaffen. Und fast immer ging dieser Pronatalismus zur Förderung 

von Menschen mit der „richtigen“ Abstammung Hand in Hand mit Restriktionen 

gegenüber Minderheiten und all jenen, die als „fremd“ galten. Matthew Con-

nellys Arbeit über Bestrebungen zur Bevölkerungsbegrenzung zeigt eindrück-

lich, wie Geburtenraten, nationale Identifikation und Volkszählungen zu einem 

Hauptanliegen der Regierungen im 20. Jahrhundert wurden.
3
 Im Fokus der 

Untersuchungen von Tara Zahra steht das Streben von Regierungen nach dem 

Ersten und Zweiten Weltkrieg, eine möglichst große Anzahl von Staatsangehö-

rigen auf ihrem jeweiligen Territorium zu erreichen.
4
 Dabei ging es den 

Regierungen insbesondere im Gefolge von Kriegen darum, die neuen Grenzen 

nach ethnischen Kategorien zu ziehen. Um das Ziel eines kohärenten National-

staates zu erlangen, wurde von offizieller Seite in Ostmitteleuropa in wachsen-

                                                        
3 Connelly, Matthew J.: Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population, Cam-

bridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press 2008. 

4 Zahra, Tara: Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian 

Lands, Ithaca: Cornell University Press 2011; Dies.: The Lost Children: Reconstructing Europe's 

Families After World War II, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2011. 
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dem Maße auch auf Menschen mit ungewisser ethnischer Herkunft zurückge-

griffen. Denn wie sollte zum Beispiel ein jüdischer Emigrant aus einer ukraini-

schen Stadt definiert werden, die vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polen gehört 

hatte? Noch komplizierter wird es bei der Betrachtung der sprachlichen Situa-

tion, sprachen doch die Menschen in Ostmitteleuropa für gewöhnlich zu Hause 

mehrere, zuweilen zwei oder drei Sprachen. Wie konnten solche Fälle durch den 

Staat definitorisch erfasst werden? 

Der erste Beitrag von Sarah Cramsey zeigt eine Möglichkeit der „Klassifizie-

rung von Menschen“ in der Nachkriegszeit. Beschrieben wird die besondere 

Situation an der polnisch-tschechoslowakischen Grenze nach 1945, wo offizielle 

Vertreter beider Staaten den Versuch unternahmen, ethnische Gruppen unter 

Zuhilfenahme sehr einfacher Kriterien einzuteilen. Bei der tschechoslowaki-

schen Volkszählung 1930 war eine Einteilung nach sprachlichen Kriterien er-

folgt (nach der im Alltag verwendeten Sprache). Cramsey zufolge kam es dann 

1945 in der Tschechoslowakei zu einer „ethnischen Revolution“, denn nun wa-

ren nicht Deutsche und Ungarn bevorzugte ethnische Minderheiten, sondern die 

Juden. Bei jüdischer Abstammung bekam man automatisch die Staatsangehörig-

keit der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei spielte zudem eine maßgebli-

che Rolle als Transitland für polnische Juden, die Polen im Laufe des Jahres 

1946 verließen. Allein in jenem Jahr passierten 170.000 Menschen das Land. 

Sicherlich befanden sich darunter auch viele gemischte Familien polnisch-jüdi-

scher, ukrainisch-jüdischer und tschechoslowakisch-jüdischer Herkunft. Interes-

sant an Cramseys Beitrag ist nicht nur die Tatsache, dass sie die bislang unbe-

kannte Geschichte jüdischer Emigration von Polen über die Tschechoslowakei 

in die bayerischen DP-Lager erzählt, sondern auch die Mikroperspektive, aus 

der heraus diese Geschichte gezeigt wird. Vertreter der kleinen tschechischen 

Grenzstadt Náchod beschlossen, die Flüchtlinge von der anderen Seite der 

Grenze aufzunehmen und zu beschützen. Wie Cramsey darlegt, befand sich die 

Unterstützung für die jüdische Emigration aus Polen durchaus in Übereinstim-

mung mit dem Streben der Tschechoslowakei nach einem ethnisch homogenen 

Staat. Die Vertreibung der Deutschen und Ungarn aus der Tschechoslowakei 

ging einher mit der Unterstützung von Juden, deren Ziel die Auswanderung nach 

Palästina war. 

Auch in Jannis Panagiotidis‘ Aufsatz geht es um die Entscheidung von Men-

schen, Polen zu verlassen, allerdings nach 1950. Enttäuscht vom Lebensstandard 

und den sozialen Bedingungen, durften diese Menschen allerdings dem Land 

nicht nach Beliebigkeit den Rücken kehren. Ihre Migration erfolgte vielmehr in 
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verschiedenen Wellen. Panagiotidis widmet sich der komplexen und interessan-

ten Frage, wie „ethnische Deutsche“ – ein bei offiziellen Stellen nach dem 

Zweiten Weltkrieg belasteter Begriff – nach Ost- und Westdeutschland auswan-

derten, um sich dort niederzulassen. Panagiotidis‘ Untersuchungen sind wegwei-

send: Nur wenige Autoren haben bislang die Migration jener untersucht, die sich 

letztendlich im „anderen“ Deutschland ansiedelten. Die Umsiedlung ethnischer 

Deutscher aus dem Ostblock nach dem Ende der Vertreibungen wird in der Re-

gel ausschließlich mit der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung gebracht, 

die zwischen 1950 und 1987 (dem Beginn der umfassenden Emigration aus der 

Sowjetunion) ca. 1,4 Millionen Aussiedler aufnahm. Das Paradoxe an der Situa-

tion Ostdeutschlands im Kontext der Emigration seit den 1950er Jahren besteht 

darin, dass der ostdeutsche Staat zwar dringend Arbeitskräfte benötigte, dass die 

meisten Emigranten, die Deutschland als Ziel hatten, jedoch Westdeutschland 

bevorzugten, auch wenn sie aus anderen sozialistischen Ländern kamen. Pa-

nagiotidis nähert sich diesem Paradox über zwei Dimensionen des demographi-

schen Wandels: Auf der einen Seite stehen ethno-demographische Gesichts-

punkte vor dem Hintergrund der nationalen Homogenität; auf der anderen Seite 

beobachten wir mit dem wirtschaftlichen Wert verknüpfte utilitaristische Erwä-

gungen. 

Aus dieser Unterscheidung wird auch klar, dass ethno-demographische Faktoren 

nach 1950 nur eine untergeordnete Rolle spielten. Auch wenn Deutschland für 

Polen weiterhin ein ideologischer Feind war, war den Menschen klar, dass sie in 

Westdeutschland die besseren Lebensbedingungen antreffen würden. Ihre Emi-

gration gründete sich nicht auf nationale, sondern auf persönliche, ökonomische 

und pragmatische Faktoren. Panagiotidis betont jedoch, dass sich auch die DDR 

aktiv in die Aussiedlerpolitik einschaltete und ethnische Deutsche aufnahm, 

insbesondere aus Polen, der Sowjetunion und Rumänien. Untersucht werden in 

dem Beitrag die Entwicklung administrativer Kategorien in beiden deutschen 

Staaten, aber auch die Gründe, die von den Aussiedlern selbst für ihre Entschei-

dung angegeben wurden. Paradoxerweise war es dann die Entspannungspolitik 

zwischen Polen und Westdeutschland, die dazu führte, dass die DDR in der 

Folgezeit als Zielland für die Aussiedler fast komplett ausschied. Weitere Aus-

siedlerwellen wurden nun ausschließlich von Westdeutschland aufgenommen. 

Der Beitrag von Ludwig Elle kreist um das Verhältnis von Minderheiten und 

Identität. Erläutert wird das Verständnis von Minderheiten im heutigen 

Deutschland – nach einem Jahrhundert voller ethnischer und nationaler Defini-

tionsversuche. Heute ist Angehöriger einer nationalen Minderheit (und zugleich 
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Staatsangehöriger der Bundesrepublik Deutschland), wer sich vom Mehrheits-

volk durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte unterscheidet und diese 

Identität bewahren will. Wichtig ist auch das Kriterium eines angestammten 

Siedlungsgebietes (mit Ausnahme der Sinti und Roma). Im Unterschied zur 

Volkszählungspraxis in vielen Ländern vor und kurz nach dem Zweiten Welt-

krieg ist in Deutschland das Kriterium der im Alltag verwendeten Sprache nicht 

entscheidend. Zentrales Thema von Elles Darstellung ist die Situation einer 

weithin vergessenen Minderheit: der Sorben/Wenden. Nach 1989 ist es den Sor-

ben/Wenden gelungen, auch in der Bundesrepublik Deutschland den Status einer 

Minderheit zu erhalten. Die demographischen Prognosen für die Sor-

ben/Wenden sind nicht günstig: Sie sind eine Minderheit mit immer weniger 

Mitgliedern, mit immer weniger Menschen, die Ober- oder Niedersorbisch spre-

chen. Ihre Situation bietet auch für andere Minderheiten und Volksgruppen in 

Europa die Möglichkeit, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Während sich der erste Teil des Tagungsbandes primär mit historischen Impli-

kationen von Demographie beschäftigt und der dritte Teil die Zukunft des Al-

terns thematisiert, beleuchtet der zweite Abschnitt primär gegenwärtige demo-

graphische Entwicklungen in Deutschland, Polen und Europa. Mathias Wagner, 

Łukasz Krzyżowski und Ondřej Klípa untersuchen die Auswirkungen einer zu-

nehmenden transnationalen (Arbeits-)Migration auf die Demographie und auf 

den Alltag. Sie nehmen grenzüberschreitende Austauschbeziehungen in den 

Blick, nicht nur in Form von Arbeitskraft oder Gütern, sondern auch von kultu-

rellen Mustern und Wertvorstellungen. In ihrem methodologischen Instrumenta-

rium nimmt besonders die Akteursperspektive einen wichtigen Platz ein. Denn 

demographischer Wandel und Transnationalität spiegeln sich nicht nur in wis-

senschaftlichen und medialen Diskursen, sie haben vor allem auch konkrete 

Auswirkungen auf das alltägliche Leben sozialer Akteurinnen und Akteure und 

werden von diesen zugleich mitgestaltet. Tradierte Kulturmuster, wie der Gene-

rationen- oder Geschlechtervertrag, können durch die derzeitigen demographi-

schen Entwicklungen und Migrationsbeziehungen nachhaltig umgestaltet oder 

aber auch eingefroren werden. Welche Auswirkungen, Chancen und Herausfor-

derungen damit verbunden sind, thematisieren die Beiträge der drei genannten 

Autoren, wobei sie demographische Faktoren als einen Aspekt unter vielen be-

trachten und nicht zuletzt die Frage aufwerfen, welche sozio-politischen, kultu-

rellen und wirtschaftlichen Strukturen in transnationaler Perspektive die Le-

bensqualität verbessern oder verschlechtern.  
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Zunächst unternimmt Ondřej Klípa in seinem Beitrag den Versuch einer Typo-

logisierung von Migrationsbewegungen polnischer Bürger in das benachbarte 

Deutschland im Kontext des polnischen EU-Beitritts. Im Fokus steht die Frage 

nach Charakteristiken und Dynamiken sowie die mögliche Zuordnung dieser 

Migration zum theoretischen Modell der sogenannten flüchtigen Migration („li-

quid migration“). Unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale flüchtiger 

Migration sowie der konkreten Auswirkungen von Migrationsbewegungen von 

Polen nach Deutschland auf die demographische Entwicklung beider Länder 

gelingt es Klípa, eine Kategorisierung dieser Migrationsströme herauszuarbeiten 

Der Beitrag zeigt in anschaulicher Weise, dass das in der letzter Zeit oft unter-

suchte Phänomen der flüchtigen Migration auf die Migration von Polen nach 

Deutschland seit dem polnischen EU-Beitritt nicht ohne Vorbehalte anwendbar 

ist. Betont wird hingegen die Annäherung der untersuchten polnischen Migra-

tion nach Deutschland an die klassischen Migrationsmodelle. 

Mathias Wagners Beitrag nimmt Bezug auf die persönlichen sowie die politi-

schen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erziehung und Betreuung 

der Kinder migrierender Elternpaare oder Elternteile. Er hinterfragt dabei tradi-

tionelle Erziehungsmuster und Moralvorstellungen, wobei er sich auf die Ergeb-

nisse seiner ethnographisch fundierten Feldforschung zur Saisonarbeit, zur Hei-

mat, zur informellen Ökonomie in Grenzregionen sowie zur Armutsforschung 

stützen kann. Sein Aufsatz zeichnet sich durch einen entviktimisierenden Ansatz 

bei der Untersuchung polnischer „Eurowaisen“ aus, da er neben allen traumati-

schen Erfahrungen der Familienverbände auch potentielle Chancen und indivi-

duelle Gestaltungsspielräume für die Angehörigen herausarbeitet.  

Während in Wagners Untersuchung von Migrationsprozessen die Beziehung zu 

Kindern und Jugendlichen und der damit zusammenhängende Erziehungsauftrag 

im Zentrum stehen, richtet sich Łukasz Krzyżowskis Augenmerk auf die Äl-

testen und Pflegebedürftigen der Gesellschaft. Sozusagen als Kehrseite der Me-

daille des Phänomens der „Eurowaisen“ beleuchtet Krzyżowski die Rolle von 

migrierenden erwachsenen Kindern alter und ältester Eltern. Im Mittelpunkt 

stehen das mit dieser Migrationsform oftmals verbundene moralische Dilemma 

im transnationalen Pflegesystem und die Auswirkungen auf die polnische De-

mographie. 

Der dritte Teil des Bandes widmet sich der Lebenssituation älterer Menschen in 

Deutschland und in Polen. Es ist bezeichnend, dass die Debatte über die Alte-

rung der Gesellschaft häufig unter weitgehendem Ausschluss der Stimmen 
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älterer Menschen geführt wird. Dementsprechend ist der Diskurs von 

stereotypen Vorstellungen und Wertungen dominiert, die jüngere Menschen mit 

dem Altern verbinden. Diese Bilder sind in unseren Leistungsgesellschaften 

geprägt von Verlust sowie von der Minderung körperlicher, finanzieller und 

kognitiver Möglichkeiten im Alltag. Unzureichend beleuchtet bleiben in so 

einem Altersbild mögliche Zugewinne an Lebenszufriedenheit und eine sich im 

Alter verändernde Auffassung und Wahrnehmung von Faktoren, die ein 

lebenswertes Dasein ausmachen. Auf der anderen Seite blendet die Fremdsicht 

auf das Leben im höheren Alter möglicherweise Negativaspekte aus, die für die 

Diskussion und den gesellschaftlichen Umgang sehr wichtig sind.  

In einem sich demokratisch und pluralistisch verstehenden Gemeinwesen ist es 

eine Selbstverständlichkeit, Gruppen die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen 

und Bedürfnisse zu artikulieren, um Diskriminierungen entgegenzuwirken. Äl-

tere Menschen sind eine besonders offene und dynamische Kategorie, der wir 

hoffentlich alle einmal angehören werden. Umso wissbegieriger sollten wir zu-

hören, was ihre Mitglieder heute zu berichten haben. Aus diesem Grunde ver-

dienen repräsentative Untersuchungen zur Lebensqualität im Alter und das sub-

jektive Erleben der Situation nach der klassischen Erwerbsarbeit große Auf-

merksamkeit. In den Band aufgenommen wurden zwei Beiträge, die zwei groß-

angelegte und aktuelle Studien für den Leser aufbereiten. 

Loring Sittler stellt in seinem Beitrag die Generali Altersstudie 2013 vor. Darin 

wurden Senioren in Deutschland um eine Selbsteinschätzung ihrer gesellschaft-

lichen Lage und Teilhabe gebeten. Erfasst wurden ihre materielle und soziale 

Situation ebenso wie ihre Aussichten und Wünsche für die nähere Zukunft. Die 

Ergebnisse könnten dazu beitragen, weitverbreitete Klischees über vereinsamt 

und verarmt lebende Rentner über Bord zu werfen. Eine grundsätzlich positive 

und optimistische Selbstverortung der Senioren und die Bereitschaft, die verän-

derten Konditionen des Lebens im Alter anzunehmen, sind wichtige Erkennt-

nisse nach der Lektüre dieses Beitrags. Ebenso eindringlich ist der Appell, die 

großen Unterschiede in der materiellen Situation und der empfundenen Situation 

zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Ost- und Westdeutschland wahr-

zunehmen. 

Der Beitrag von Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Małgorzata Mossakowska und 

Piotr Błędowski über die Studie PolSenior nimmt die Frage der Wohnsituation 

und ihren Zusammenhang mit der Form der Unterstützung bei eingeschränkter 

grundlegender Alltagskompetenz in Polen in den Fokus. In den Blick geraten 
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insbesondere jene Menschen, die aus Altersgründen keiner Erwerbsarbeit mehr 

nachgehen und im Alltag auf Unterstützung etwa beim Einkaufen oder der Kör-

perpflege angewiesen sind. Die Studie soll dazu beitragen, ordnungs- und ge-

sundheitspolitische Antworten auf die Alterung der Gesellschaft Polens zu ent-

wickeln. 

Insbesondere in ländlichen Regionen lebt die überwiegende Mehrheit älterer 

unterstützungsbedürftiger Menschen in ihrer Familie und wird auch von dieser 

versorgt. Die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung wird hier in erster Linie 

für die pflegenden Familienangehörigen konstatiert – in Form von Schulungen 

und materieller Hilfe. Hierdurch könnte die kostenintensive und von den Be-

troffenen nicht gewünschte vollständige Übernahme der Versorgung durch Pfle-

gedienstleister in Seniorenheimen in vielen Fällen umgangen werden. 

Unter diesem Aspekt ist ein Vergleich zur Situation insbesondere in urbanen 

Gegenden Deutschlands erhellend. Während dort Strukturen erst gesucht und zu 

schaffen versucht werden, in denen ältere Menschen im eigenen Haus alt werden 

können und dabei von Menschen umgeben und umsorgt werden, mit denen sie 

auch ein emotionales Band verbindet, könnte diese bereits bestehende Struktur 

in Polen oftmals durch einen relativ geringen Einsatz aufrechterhalten werden. 

Solche Unterschiede und Gleichzeitigkeiten gesellschaftlicher Entwicklungen 

und Wünsche sind es, die die Notwendigkeit neuer Perspektiven auf die Situa-

tion des Alterns deutlich machen. Sie regen zum Nachdenken darüber an, wo-

rum es einer Gesellschaft und jedem einzelnen vom Altern betroffenen Glied 

dieser Gesellschaft in der reflexiven Moderne gehen sollte. Werte und normative 

Vorstellungen von der Moderne und persönlicher Selbstbestimmung können so 

hinterfragt und diskutiert werden.  

Gerade bei der Formulierung von Lösungsansätzen für die zukünftige familiär 

bzw. privat organisierte Versorgung im Alter drängen sich zudem erneut die 

zuvor behandelten Phänomene der Migration auf. Daher bietet ein über die ein-

zelnen wissenschaftlichen Disziplinen hinausgehender Blick auf das Phänomen 

des demographischen Wandels eine neue Sichtweise für eine überwiegend und 

traditionell zukunftspessimistische Disziplin. Der Tagungsband versucht die 

Begrifflichkeiten zu hinterfragen, die mit Überalterung hantieren und die Tradi-

tionen einer staatlichen Intervention fortschreiben, die den Herausforderungen 

nicht gerecht werden. Insbesondere sind die Phänomene der Verflechtung zwi-

schen Deutschland und Polen, Dimensionen der Migration und des Umgangs 

mit Alter im Kontext der EU-Migration für unsere Diskussion wichtig. Bereits 



Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski 

18 

im Jahre 2009 hatte jeder fünfte in Deutschland lebende Mensch einen Migra-

tionshintergrund, mit weiter wachsender Tendenz. Diese Zunahme speist sich 

schon seit längerem nicht mehr allein aus der Zuwanderung, denn schon jede 

dritte Person mit Migrationshintergrund ist inzwischen in Deutschland geboren.
5
 

Die neuesten Statistiken zeigen auch die zunehmende Verflechtung zwischen 

Deutschen und Polen. Die polnischen Staatsbürger stellten 2013 mit 609.855 

Personen die größte Gruppe von EU-Ausländern in Deutschland und die zweit-

größte Ausländergruppe insgesamt (nach den Türken mit 1.549.808 Personen) 

dar. Auch in Polen sind deutsche Staatsbürger die größte Gruppe unter den sich 

niederlassenden Personen aus EU-Ländern.
6
 Die Untersuchung des Zuzugssal-

dos Nicht-Deutscher von Polen nach Deutschland und des Zuzugssaldos deut-

scher Staatsangehöriger von Deutschland nach Polen in den Jahren 2009– 2013 

zeigt allerdings eine große Disproportion. Immer noch lassen sich mehr polni-

sche Staatsbürger in Deutschland nieder als umgekehrt.
7
 

                                                        
5 Martin Jung/Michael Unterberg/Mirko Bendig/Britta Seidl-Bowe: Unternehmensgründungen von 

Migranten und Migrantinnen. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Infrastruktur, evers & jung GmbH 2011, S. 22. 

6 GUS, Rocznik demograficzny 2013, S. 483. 

7 So betrug zwischen 2009 und 2013 der Zuzugssaldo Deutscher nach Polen 1.284 und Nichtdeut-

scher aus Polen nach Deutschland 71.654. Deutsches Statistisches Bundesamt, Fachserie Wande-

rungen 2009–2013. 
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DEMOGRAPHIE UND ETHNISCHE IDENTITÄT  

IM 20. JAHRHUNDERT 

 

Jannis Panagiotidis 

Utilitaristische und ethnodemographische Überlegungen zur 

Migration ethnischer Deutscher aus Polen in beide deutsche Staaten 

(1949–1989) 

 

In diesem Aufsatz wird die demographische Dimension der Migrationsdynamik 

untersucht, wie sie in den Nachkriegsjahrzehnten im Migrationsdreieck Volks-

republik Polen (VRP), Bundesrepublik Deutschland (BRD) und Deutsche De-

mokratische Republik (DDR) zu beobachten war. Diese drei Staaten waren ver-

bunden durch anfangs erzwungene und kollektive, im Weiteren freiwillige und 

individuelle Migrationsbewegungen von Menschen. Polen in seinen Nach-

kriegsgrenzen war das Hauptherkunftsland der deutschen Flüchtlinge und Ver-

triebenen (ca. 7,5 Millionen von insgesamt 12,75 Millionen).
1
 Auch die Mehr-

heit der nachfolgenden individuellen Umsiedler, die bis 1989 aus Osteuropa in 

beide deutsche Staaten kamen, stammte aus Polen (1,24 Millionen von 

insgesamt 1,94 Millionen sogenannter Aussiedler in Westdeutschland; 115.000–

130.000 von insgesamt nicht mehr als 150.000 Einwanderern, die aus Osteuropa 

in die DDR übersiedelten).
2
 Die Zwangsmigranten nach dem Zweiten Weltkrieg 

waren aus Polen geflohen oder von dort wegen ihrer deutschen Nationalität ver-

trieben worden. Die Mehrheit der nachfolgenden freiwilligen Migranten hinge-

gen gehörte zu den „autochthonen“ Bewohnern Schlesiens und Masurens mit 

einer verschwommenen Nationalität. Sie waren vor dem Krieg entweder deut-

sche Staatsbürger gewesen oder wurden während des Krieges in die deutsche 

Volksliste eingetragen, von der Vertreibung blieben sie aber verschont. Deren 

Migration in die beiden deutschen Staaten stellte keinen konstanten Zustrom 

dar, sie erfolgte stoßweise. Besonders große Emigrationswellen wurden in den 

                                                        
1 Hugo Service: Germans to Poles. Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the 

Second World War, Cambridge: Cambridge University Press 2013, S. 332; Mathias Beer: Flucht 

und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen, München: Beck 2011, S. 85.  

2 Diese und folgende Daten stammen aus Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 

1949–1989, Warszawa: Instytut Pamie̜ci Narodowej 2010, Tabellen 3 und 9; zur DDR siehe 

außerdem Claudia Schneider: Als Deutsche unter Deutschen? „Übersiedler aus der VR Polen“    

in der DDR ab 1964, in: Kim Christian Priemel (Hg.): Transit – Transfer. Politik und Praxis der 

Einwanderung in der DDR 1945–1990, Berlin: Be.bra 2011, S. 51–74, insbesondere S. 55 und 

64. 
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folgenden Jahren erreicht: 1950–51 (ca. 76.000 Personen, davon gingen 42.500 

nach Westdeutschland), 1956–59 (275.000 Personen, davon 245.000 nach West-

deutschland), 1971–72 (40.000 Personen), 1976-81 (220.000 Personen) und 

1987–1990 (570.000 Personen, in den drei letzten Zeiträumen war das Ziel der 

Emigration fast ausschließlich Westdeutschland). Ostdeutschland wurde von 

Teilen zweier großer Immigrationswellen vor 1970 erreicht und hatte einen 

eigenen Einwanderungshöhepunkt zwischen 1964 und 1971 (fast 25.000 Perso-

nen). Insbesondere für diejenigen, die vor dem Bau der Berliner Mauer 1961 in 

die DDR kamen, kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob sie auch in 

Ostdeutschland blieben.  

Demographie ist ein Hauptfaktor in der Gestaltung staatlicher Migrationspolitik, 

die wiederum Migrationszuströme entscheidend beeinflusst.
3
 Einfacher ausge-

drückt liegt in der Ermunterung zur Auswanderung für das Auswanderungsland 

eine Möglichkeit, „demographischen Überschuss“ abzubauen. Für das Aufnah-

meland kann Einwanderung eine Möglichkeit sein, demographische Engpässe 

wettzumachen. Zusätzlich zu solchen auf den ökonomischen Wert (insbesondere 

Altersstruktur und Qualifikationen) der Migranten fokussierten utilitaristischen 

Überlegungen können auch ethnodemographische Faktoren die Emigrations- 

und Immigrationspolitik beeinflussen. Staaten können die Auswanderung von 

Mitgliedern bestimmter „unerwünschter“ Minderheiten fördern, um die Homo-

genität der Gesellschaft zu erhöhen (betrifft z.B. Muslime aus dem Jugoslawien 

der Zwischenkriegszeit).
4
 Sie können auch die Einwanderung von ethnisch „er-

wünschten“ Migranten fördern (ob im Sinne einer vermeintlichen „ko-ethni-

schen“ Gleichheit, wie im Fall der jüdischen Alijot nach Israel, oder auch auf-

grund ethnischer Ähnlichkeit, wie bei der „White Australia Policy“ vor 1949). 

Die Einwanderung ethnisch „unerwünschter“ Migranten kann auch schlicht 

verboten werden (z.B. ethnische Einwanderungseinschränkungen in den USA in 

den 1920er Jahren).
5
 Es ist wichtig festzuhalten, dass utilitaristische und 

ethnodemographische Ziele nicht zwangsläufig deckungsgleich sind, da ethnisch 

unerwünschte, für die Auswanderung vorgesehene Bürger ökonomisch nützlich 

sein können, während ethnisch erwünschte Einwanderer sich durchaus als öko-

nomische Last erweisen können. 

                                                        
3 Jochen Oltmer: Einführung: Europäische Migrationsverhältnisse und Migrationsregime in der 

Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 35, 2009, S. 5–27. 

4 Edvin Pezo: Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die 

Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), München: Oldenbourg 2013. 

5 Christian Joppke: Selecting by Origin. Ethnic Migration in the Liberal State, Cambrige, MA: 

Harvard University Press, 2005. 
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Die ethnodemographische Dimension sticht in dem hier untersuchten Fall be-

sonders hervor, da die Migration durch ethnisch motivierte Ausweisungen aus-

gelöst wurde. Mittels „ethnischer Entmischung“ sollte ein homogener National-

staat geschaffen werden. Diesem Ziel lagen die Nachkriegsabmachungen für 

Osteuropa zugrunde, die von den polnischen kommunistischen Machthabern mit 

Entschiedenheit verfolgt wurden.
6
 Als die Massenausweisungen und Bevölke-

rungstransfers abgeschlossen waren, wurde dieser Grundsatz mittels ethnisch 

codierter Zusammenführung von Familien, die durch die Vertreibungen getrennt 

worden waren, umgesetzt. Im Folgenden wird gezeigt, dass utilitaristische 

Überlegungen sowohl von Seiten der Auswanderungs- als auch seitens der Auf-

nahmestaaten die Migrationsströme sehr bald beeinflussten. Die Staaten sahen 

sich früh mit der Aufgabe konfrontiert, den oft widersprüchlichen ethnodemo-

graphischen und utilitaristisch-demographischen Zielen Rechnung tragen zu 

müssen. 

Wie die folgende Analyse von fünf Beispielen der polnisch-deutschen Migration 

in den 1950er, 1960er, 1970er und 1980er Jahren zeigen wird, war der Interes-

senkonflikt besonders im Auswanderungsland Polen stark ausgeprägt. Der pol-

nische Staat blieb durchweg an einer ethnischen Homogenisierung interessiert, 

versuchte jedoch zugleich, die nationale Wirtschaft nicht durch Arbeitskräfte-

verlust zu schwächen. Darüber hinaus verkomplizierte sich  das Streben nach 

„Homogenität“ durch die nicht eindeutige Position der Bevölkerungsgruppen. 

Diese Tatsache verursachte eine „nicht-euklidische Demographie“ des Migra-

tionsprozesses, da jede Migrationsrunde die Zahl potentieller „deutscher“ Mi-

granten vergrößerte, anstatt die Reihen der Minderheit zu lichten.
7
 Von den bei-

den Aufnahmeländern kämpfte vor allem die DDR um Einwanderer, die sowohl 

nach ethnischen als auch nach utilitaristischen Kriterien erwünscht waren. Die 

BRD hingegen legte für den größten Teil des hier besprochenen Zeitraums we-

nig Wert auf diese Kriterien, da sie an einer „ethno-humanitären“ Konzeption 

von Aussiedlern als „Flüchtlingen nach der Vertreibung“ festhielt. Wie ich zei-

gen werde, begann die Bundesregierung erst dann, sich auf den utilitaristischen 

und ethnodemographischen Nutzen einer ethnisch deutschen Einwanderung zu 

berufen, als der Massenzustrom der späten 1980er Jahre verdeutlichte, dass die-

ser ethnodemographische Nutzen eine Illusion war. 

                                                        
6 Philipp Ther: Die dunkle Seite der Nationalstaaten. „Ethnische Säuberungen“ im modernen 

Europa, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011, Kapitel 3.3. 

7 Der Begriff „nicht-euklidische Demographie“ stammt von Rogers Brubaker: Migrations of Ethnic 

Unmixing in the New Europe, in: International Migration Review 32, 1998, S. 1047–1065 

(1053). Stola (Anm. 2), S. 237 spricht von „ungewöhnlicher Arithmetik“. 
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Die Nachkriegszeit 

Am Anfang der polnisch-deutschen Nachkriegsmigration stand die Vertreibung 

der Mehrheit der deutschen Bürger aus den ehemaligen deutschen „Ostgebieten“ 

(aus polnischer Sicht den „westlichen Gebieten“), die Polen als Entschädigung 

für seine eigenen, an die Sowjetunion verlorenen Ostgebiete erhalten hatte. 

Diese Vertreibungen waren Teil der größeren Bemühung der neuen kommu-

nistischen Regierung um ethnische Homogenisierung, die auch die Ausweisung 

und Deportation ethnischer Ukrainer beinhaltete. Die „Entmischung“ wurde 

weiter begünstigt durch die Westmigration der meisten jüdischen Überlebenden, 

die in vielen Fällen vor dem wiederauflebenden Antisemitismus und vor Gewalt 

flohen. Gleichzeitig wurde ca. eine Million der vor dem Krieg in Schlesien und 

Masuren lebenden deutschen Bürger auf ihre Polonität „überprüft“, als 

„autochthon“ bezeichnet und blieb dadurch von der Vertreibung verschont. In 

einem ähnlichen Durchleuchtungsverfahren wurde anschließend die Mehrheit 

der 2,8 Millionen polnischen Bürger, die während der NS-Besatzung als ethni-

sche Deutsche in die Deutsche Volksliste eingetragen worden waren, „rehabili-

tiert“ und erhielten erneut die polnische Staatsbürgerschaft.
8
 

Nach dem Abschluss der Aussiedlung des größten Teils der deutschen Bevölke-

rung in die Gebiete westlich der Oder-Neiße-Linie wurde Polen ab Ende der 

1940er zu einem „non-exit state“ (Dariusz Stola). Dies war Teil einer allumfas-

senden „Sowjetisierung“ unter der neuen kommunistischen Regierung und 

diente dem Ziel, einem weiteren Schrumpfen der Zahl von Arbeitskräften entge-

genzuwirken.
9
 Nationale Homogenität war weiterhin wichtig, sollte aber auf 

einem anderen Weg erreicht werden. Solange die besagte Bevölkerung eindeutig 

deutsch war (durch Sprache und/oder protestantische Konfession), blieb 

Vertreibung die bevorzugte Methode. Die „Autochthonen“ wurden allerdings als 

polnisch anerkannt, solange sie keinen gegenteiligen Anspruch anmeldeten. Als 

viele von ihnen im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte ihr „Deutschtum“ 

„wiederentdeckten“ und den Wunsch nach Auswanderung äußerten, wurde die-

sem Wunsch in der Regel entsprochen. Dabei blieben die Behörden allerdings 

stets darauf bedacht, keine „Kettenreaktionen“ zu verursachen, die die gesell-

schaftliche Konsolidierung in diesen erst kürzlich polonisierten Regionen hätten 

                                                        
8 Vertreibung und Überprüfung/Rehabilitierung werden vergleichend behandelt bei Service (Anm. 

1), insbesondere in den Kapiteln 4 und 6. 

9 Stola (Anm. 2), Kapitel 1. 
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stören können.
10

 Der polnische Staat musste daher wiederholt eine Balance fin-

den zwischen der Verminderung des Emigrationsdrucks in den Westgebieten 

und der gleichzeitigen Verhinderung von „Emigrationspsychosen“ sowie dem 

Verlust von zu vielen Arbeitskräften.  

Während das von den Alliierten besetzte Deutschland Vertriebene aus seinem 

„verlorenen Osten“ in den unmittelbaren Nachkriegsjahren nur passiv aufneh-

men konnte, wurden nach dem Ende der Massenvertreibungen die BRD und die 

DDR mit ihrer Gründung 1949 selbst zu Akteuren. Ihre jeweiligen Einstellungen 

gegenüber den östlich der Oder-Neiße-Linie verbliebenen ehemaligen Bürgern 

des Deutschen Reichs unterschieden sich juristisch gesehen grundsätzlich von-

einander. Lediglich zu Beginn, als es um die Aufnahme von Aussiedlern im 

Rahmen einer humanitären Familienzusammenführung ging, zeigten die beiden 

Staaten gewisse Ähnlichkeiten. 

Ostdeutschland akzeptierte den Verlust sowohl des Territoriums als auch der 

Bevölkerung, als es im Juli 1950 das Görlitzer Abkommen unterzeichnete. Die 

SED-Regierung folgte der Logik der nationalen Homogenisierung als Organisa-

tionsprinzip des sozialistischen Nationalstaates. Dies wurde nicht zuletzt offen-

sichtlich, als der Botschafter der DDR in Warschau, Stefan Heymann, im No-

vember 1954 sagte, sein Land unterstütze Polen in seinem Bemühen, die restli-

chen „ehemaligen Deutschen“ davon zu überzeugen, die polnische Staatsbürger-

schaft anzunehmen. Diesen Personen sollte erklärt werden, „dass nur derjenige 

ein guter Deutscher sein kann, der die Interessen Volkspolens vertritt, aktiv am 

Aufbau Volkspolens mitwirkt und damit unter Beweis stellt, dass er zugleich ein 

guter polnischer Patriot ist“.
11

 Gleichzeitig machte der erhebliche Anteil von 

Heimatvertriebenen an der Bevölkerung im Land, von denen viele immer noch 

in der alten Heimat lebende Familienangehörige hatten, es der ostdeutschen 

Regierung unmöglich, sich in der Frage der Familienzusammenführung völlig 

gleichgültig zu zeigen. Die SED-Regierung wirkte beim Zustandekommen der 

„Operation Link“ mit, die es in den Jahren 1950/51 insgesamt 76.000 als deut-

sche Bürger geltenden Menschen ermöglichte, Polen in Richtung der beiden 

                                                        
10 Zur Entstehung einer deutschen Minderheit aus der Gruppe der „überprüften“ Autochthonen 

siehe Philipp Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Die Entstehung einer deutschen Minderheit, in: Geschichte und Gesellschaft 26, 2000, 

S. 407–438. 

11 Staatssekretariat für Innere Angelegenheiten, Abt. Bevölkerungspolitik, Protokoll der Bespre-

chung über Familienzusammenführung vom 23. bis 25.11.1954 in Warszawa (2. Dezember 

1954), in: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), Bestand Ministerium für Aus-

wärtige Angelegenheiten der DDR (MfAA) C 519/76. 
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deutschen Staaten zu verlassen.
12

 Im Jahre 1952 unterzeichneten die DDR und 

Polen eine Verordnung über Familienzusammenführung und hielten im An-

schluss jährliche Konsultationen zu diesem Thema ab.
13

 Zu diesem Zeitpunkt 

zeigte die DDR wenig Interesse für utilitaristische Überlegungen. 

Westdeutschland wollte hingegen den Verlust der „Ostgebiete“ und seiner Ein-

wohner nicht akzeptieren. Nach dieser Auffassung behielten sowohl die „verifi-

zierten“ Autochthonen, die in Schlesien und Masuren geblieben waren, als auch 

die in der Volksliste registrierten Personen die deutsche Staatsbürgerschaft. 

Allerdings trennte die BRD ähnlich wie anfangs die DDR die Aufnahme der 

Aussiedler aus Polen (und auch aus anderen Staaten des sozialistischen Ost-

europa) von explizit demographischen Überlegungen. Anders als die DDR be-

hielt jedoch die BRD diese Haltung während der Nachkriegsjahrzehnte bei und 

nahm Umsiedler auf, ohne sie nach Alter oder beruflicher Qualifikation auszu-

wählen. Die Daten über Alter, Geschlecht und religiöse Zugehörigkeit der Zu-

zügler wurden tatsächlich überhaupt erst ab dem Jahr 1957 erfasst. Informatio-

nen über ihre Berufe wurden erst seit den späten 1960er Jahre systematisch er-

hoben.
14

 Zwar kamen innerhalb der BRD utilitaristische Überlegungen dadurch 

auf, dass die Bundesländer um die Aufnahme der „besten“ Aussiedler konkur-

rierten bzw. darum bemüht waren, möglichst wenige Sozialhilfeempfänger auf-

zunehmen.
15

 Auf Bundesebene jedoch wurden die Aussiedler nicht als demogra-

phischer Faktor betrachtet. Sie wurden vielmehr als „Nachhut“ früherer Aus-

siedlungen deutscher Bevölkerung aus diesen Gebieten angesehen und wie 

Flüchtlinge behandelt. Damit stand ihre Aufnahme auf humanitärem, nicht auf 

utilitaristischem Boden. 

Dieser Humanitarismus war selbstverständlich durch den ethno-nationalen Fak-

tor motiviert,  denn das entscheidende Kriterium für den Status als Aussiedler 

war entweder die deutsche Staatsbürgerschaft oder die deutsche „Volkszugehö-

rigkeit“. Zeitgenössische Beobachter haben dieses Konstrukt „ko-nationales 

                                                        
12 Stola (Anm. 2), S. 71. 

13 Schlussprotokoll der zwischen der Delegation der Regierung der DDR und der Delegation der 

Republik Polen stattgefundenen Gespräche über die Zusammenführung der sich in Polen aufhal-

tenden Deutschen mit ihren in der DDR wohnhaften Familienangehörigen (1. Februar 1952), in: 

Bundesarchiv Berlin (BArchB) DO1/17281. 

14 Hans Harmsen: Soziale Dienste für Spätaussiedler, Bonn: Eichholz 1976, S. 38 und 43. 

15 Ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte Baden-Württemberg, Vermerk 

Abteilung II (3.6.1957), Betr.: Zuweisung von Spätaussiedlern aus den fremdverwalteten deut-

schen Ostgebieten über das Grenzdurchgangslager Friedland, in: Hauptstaatsarchiv (HStA) Stutt-

gart EA 12/201, Az. 2266, No. 12. 
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Asyl“ genannt.
16

 Dennoch war dieses ethnisch definierte Asyl nicht Teil eines 

größeren Bemühens, die nationale Homogenität der Bevölkerung zu erhöhen. 

Tatsächlich war Westdeutschland nach der Aufnahme von über acht Millionen 

Vertriebenen und Flüchtlingen aus Osteuropa „deutscher“ als je zuvor – trotz 

der inzwischen wohlbekannten Tatsache, dass die Vertriebenen von der lokalen 

Bevölkerung zunächst als eher fremd betrachtet wurden.
17

 Zusätzliche deutsche 

Bevölkerung war nicht zwangsläufig willkommen. Der Staat förderte sogar die 

Auswanderung von bestimmten Teilen dieser Bevölkerung, insbesondere von 

Bauern, die kaum Chancen auf eine gelungene Umsiedlung hatten.
18

 Als von der 

deutschen Bergbauindustrie 1952 der Vorschlag kam, Siebenbürger Sachsen aus 

Österreich als Arbeiter zu rekrutieren, lehnten das Auswärtige Amt, das Innen-

ministerium und das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und 

Kriegsgeschädigte dies ab. Sie wollten keinen Präzedenzfall für andere im Aus-

land lebende ethnische Deutsche schaffen.
19

 Nachdem die im Land lebenden 

Vertriebenen in den Arbeitsmarkt integriert waren, wurde der Bedarf an zusätz-

lichen Arbeitskräften im Zuge des „Wirtschaftswunders“ der 1950er und 1960er 

Jahre durch die Anwerbung ausländischer „Gastarbeiter“ befriedigt. Deren Prä-

senz wurde als vorübergehend und dadurch als irrelevant für die ethnische Zu-

sammensetzung der Bevölkerung betrachtet.
20

 Außerdem konnte sich West-

deutschland nicht völlig dem Prinzip der „ethnischen Entmischung“ anschlie-

ßen. Da es den Verlust der „Ostgebiete“ an Polen nicht akzeptierte, konnte es 

die Auswanderung der verbliebenen „deutschen“ Bevölkerung nicht rückhaltlos 

fördern, da diese zumindest theoretisch als Stütze für revisionistischen Forde-

rungen dienen konnte.
21

 

 

Familienzusammenführung in den 1950er Jahren 

Bald wurde der polnischen Regierung bewusst, dass trotz der verpflichtenden 

Assimilationspolitik die Integration der „Autochthonen“ in den Nationalstaat 

                                                        
16 Heinrich Rogge: Eingliederung und Vertreibung im Spiegel des Rechts, in: Eugen Lemberg et 

al. (Hg.): Die Vertriebenen in Westdeutschland, Vol. 1, Kiel: Hirt 1959, S. 174–245 (186f.). 

17 Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, 

München: Siedler 2008. 

18 Johannes Dieter Steinert: Migration und Politik. Westdeutschland, Europa, Übersee, 1945–

1961, Osnabrück: secolo 1995, S. 29, 136–143, 175–195. 

19 Ebenda, S. 214. 

20 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangs-

arbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2003, Kapitel IV. 

21 Stola (Anm. 2), S. 120. 
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nicht wie gewünscht verlief.
22

 Im Widerspruch zu ihrer eigenen „No-exit“-Poli-

tik gab sie dem Auswanderungsdruck und den Initiativen von DDR-Regierung 

und westdeutschen humanitären Organisationen nach, als sie 1950 der „Opera-

tion Link“ zustimmte. Diese Zusammenführung wurde 1951 unterbrochen, um 

Unruhe unter der autochthonen Bevölkerung zu vermeiden.
23

 Die Regierung war 

sich der Dynamik des Homogenisierungsprozesses in den neuen Gebieten be-

wusst. Laut ideologischer Position waren die Autochthonen Polen. Die Wirk-

lichkeit vor Ort verdeutlichte jedoch, dass diese in ihrer Selbstidentifikation 

schwankten. Die Ende 1954 wieder einsetzenden Transporte nach Westdeutsch-

land lösten eine regelrechte Lawine aus: Viele begannen Auswanderungsanträge 

auszufüllen und ihr Eigentum zu verkaufen.
24

 Die Auswanderung wurde durch 

die  Vereinbarung zwischen dem westdeutschen und dem polnischen Roten 

Kreuz über erneute Familienzusammenführungen erleichtert. Die Dezentralisie-

rung der Auswanderungsprozedur seit Ende 1956 beschleunigte den Prozess 

dramatisch und führte zu mehr als 100.000 Auswanderern pro Jahr in den Jahren 

1957 und 1958.
25

 

Anders als erwartet, nahm der Auswanderungsdruck in der Folge nicht ab. Ganz 

im Gegenteil: Je mehr Menschen auswanderten, desto mehr wollten das Land 

verlassen.
26

 Dies lief natürlich der nationalen Homogenisierung entgegen, denn 

auch Menschen, die sich zuvor bedeckt gehalten hatten, deklarierten sich nun als 

Deutsche. Die Nationalitätenkommission des Zentralkomitees der kommunisti-

schen Partei empfahl dennoch, die großzügige Auswanderungspraxis fortzuset-

zen, wohl um die Bemühungen zur Etablierung einer deutsche Minderheit im 

Land zu schwächen.
27

 Erst 1958 wurden Begrenzungen eingeführt und die Aus-

wanderungswelle lief aus. Nationale Homogenisierung durch Erlaubnis der 

Auswanderung der unerwünschten Minderheit zeitigte also im Falle der nicht 

eindeutigen, polnisch-deutschen Autochthonen keinen Erfolg. Das galt für die 

1950er Jahre und änderte sich erst in den 1980er Jahren, wie später zu zeigen 

sein wird. Erfolgreicher war diese Strategie im Falle der überlebenden polni-

schen Juden, von denen ca. 50.000 zwischen 1956 und 1960 nach Israel gingen, 

wodurch die jüdische Präsenz in Polen praktisch beendet wurde. Die wenigen, 

die blieben, wurden während der „antizionistischen“ Kampagne 1968 vertrie-

                                                        
22 Zur Assimilationspolitik unter den „Autochthonen“ siehe Service (Anm. 1), Kapitel 9. 

23 Stola (Anm. 2), S. 72–75. 

24 Ebenda, S. 111. 

25 Ebenda, S. 117. 

26 Ebenda, S. 121. 

27 Ebenda, S. 123. 
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ben.
28

 Dennoch bestanden jene autochthonen Milieus, die eine Auswanderungs-

stimmung erzeugt hatten, selbst noch nach dem Massenexodus.  

Während der Beitrag der DDR zur „Operation Link“ entscheidend war, löste 

hauptsächlich Westdeutschland die Auswanderungswelle von 1957–1958 aus. 

Die dabei entstandenen Interaktionsmuster wiederholten sich in den folgenden 

Jahrzehnten mehrfach. Das westdeutsche Rote Kreuz erreichte in Verhandlun-

gen mit den polnischen Kollegen, dass die Auswanderungsquoten regelmäßig 

vergrößert wurden. Die wirtschaftlich starke BRD nutzte auch ihren ökonomi-

schen Einfluss auf Polen, um Erleichterungen in der Auswanderungsfrage zu 

erreichen, sei es durch die Verknüpfung der Familienzusammenführung mit 

Wirtschaftsverhandlungen, Getreidelieferungen oder dem Versprechen höherer 

Kredite.
29

 Trotz dieser Bemühungen war Westdeutschland an einer vollständi-

gen Auswanderung der Autochthonen aus Polen nicht interessiert. Dies hätte im 

Widerspruch zum beharrlichen Anspruch auf die „Ostgebiete“ und dem durch 

die Vertriebenenverbände proklamierten „Recht auf Heimat“ gestanden.
30

 Ange-

sichts dieser Hintergründe ist die verhaltene Reaktion der BRD auf die Beendi-

gung der Umsiedler-Transporte im Jahr 1959 wenig überraschend.
31

 

Die DDR spielte während der Familienzusammenführungskampagnen der 

1950er Jahre eine ambivalente Rolle. Einerseits gab es die „Operation Link“ und 

die jährlichen Konsultationen mit der polnischen Regierung über die Familien-

zusammenführung. Als 1956 das westdeutsche Rote Kreuz größere Auswande-

rungsquoten ausgehandelt hatte, versicherte die DDR, dass die Familienzusam-

menführung auch nach Ostdeutschland fortgesetzt werde.
32

 Die Angst, im 

Wettbewerb mit der BRD stets den Kürzeren zu ziehen, blieb ständig präsent 

und regte immer wieder zum Handeln an. Auf der anderen Seite war die DDR 

wegen politischer Bedenken in ihrer Immigrationspraxis weit weniger großzügig 

als ihr westlicher Konkurrent. Während die Bundesrepublik jeden aufnahm, den 

die polnischen Behörden ausreisen ließen, bestanden die ostdeutschen Sicher-

heitskräfte auf einer Überprüfung potentieller Umsiedler. Dies verlangsamte den 

Umsiedlungsprozess. Insbesondere der polnische Oktober 1956 und die an-

                                                        
28 Stola (Anm. 2), Kapitel 6. 

29 Ebenda, S. 111, 113, 116. 

30 Ebenda, S. 120. Zum Recht auf „Heimat“ siehe Andrew Demshuk: What was the „Right to the 

Heimat“? West German Expellees and the Many Meanings of Heimkehr, in: Central European 

History 45, 2012, S. 523–556. 

31 Stola (Anm. 2), S. 125. 

32 Ebenda, S. 113. 
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schließende Destalinisierung führten zu einer „größeren Wachsamkeit“ inner-

halb der SED-Führung.
33

 

 

Ostdeutsches ko-ethnisches Anwerben von Arbeitskräften in den 1960er 

Jahren 

Die Einstellung der DDR gegenüber den polnisch-deutschen Autochthonen än-

derte sich Anfang der 1960er Jahre wesentlich, als das Land die ausschließliche 

Fokussierung auf Familienzusammenführung zu überwinden und die Umsied-

lung in ein aktives ko-ethnisches Anwerben von Arbeitskräften umzuwandeln 

versuchte.
34

 Mit diesem Einstellungswandel reagierten die Machthaber auf einen 

chronischen Arbeitskräftemangel in der DDR, der infolge jahrelanger Auswan-

derung junger und gut qualifizierter Arbeitnehmer nach Westdeutschland vor 

dem Bau der Berliner Mauer 1961 entstanden war. Das Anwerben „ehemaliger 

Deutscher“ aus Polen als Arbeitskräfte ermöglichte es, ethno-demographische 

und utilitaristische Ziele miteinander zu vereinbaren. Als die Zahl der Umsied-

lungsanträge aus Polen an die DDR Ende 1963 in Folge des demographischen 

Zuwachses bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Stagnation in Polen plötzlich an-

stieg, entschied sich die Regierung dazu, die Gelegenheit zu nutzen und die 

Auswanderung und Einbürgerung der Umsiedler zu erleichtern. Utilitaristische 

Kriterien wie Alter, Beruf und verfügbarer Wohnraum waren entscheidend für 

die Zulassung. Von 24.640 Einwanderern aus Polen zwischen 1964 und 1971 

waren 12.917 im erwerbsfähigen Alter, weitere 10.767 waren Jugendliche und 

Kinder.
35

 Eine Ablehnung der Anträge war am wahrscheinlichsten bei älteren 

Menschen und Rentnern ohne Familienangehörige in der DDR.
36

 Was 

ethnodemographische Aspekte betrifft, so wurden ethnische Polen, die sich un-

ter den Antragstellern befanden, von der Umsiedlung ausgeschlossen – zum 

einen, um die polnischen Behörden nicht zu verärgern, zum anderen weil „Aus-

gangspunkt für die jetzigen umfangreichen Genehmigungen zur Einreise in die 

DDR [war], dass es sich hierbei um Bürger deutscher Nationalität handelt.“
37

 

Die DDR-Verantwortlichen bevorzugten daher ethnisch deutsche Einwanderer, 

                                                        
33 Stola (Anm. 2), S. 114. 

34 Für einen Überblick siehe Schneider (Anm. 2). 

35 Generaloberst Dickel an Mitglied des Staatsrates und Leiter der Abteilung für Staats- und 

Rechtsfragen Genossen Dr. Sorgenicht (4. Februar 1972), in: BArchB DO1/16970. 

36 Übersicht über die genehmigten Übersiedlungsanträge aus der VR Polen (10. Oktober 1964),  

in: PAAA, MfAA C 519/76. 

37 Regierungsbeauftragter Bergmann, MdI an Stellv. Minister König, MfAA (28. Oktober 1964), 

in: PAAA, MfAA C 519/76. 
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da man meinte, sie würden die Arbeitskraft verstärken, ohne die nationale Ho-

mogenität zu stören. 

Nach den Protesten Polens gegen die großzügige Vergabe von Einwanderungs-

erlaubnissen (allein in der zweiten Hälfte des Jahres 1964 waren es 16.224), 

musste die DDR ihre Ambitionen erheblich begrenzen.
38

 Ab September 1965 

reduzierte sie die Zahl der Umsiedlungen auf 3.000 Personen pro Jahr aus Rück-

sicht auf „die Interessen der Volksrepublik Polen“. Interessanterweise war diese 

Zahl, die das Maximum der von polnischer Seite akzeptierten Auswanderung in 

die DDR darstellte, viel niedriger als die 11.474 Auswanderungserlaubnisse 

nach Westdeutschland, die Polen allein im Jahre 1964 erteilte.
39

 Dieses unter-

schiedliche Verfahren ist auf die unterschiedlichen Migrationssysteme und de-

mographischen Ambitionen von Ost- und Westdeutschland zurückzuführen. Bis 

in die 1960er Jahre wollte die DDR Arbeitskräfte für ihre Wirtschaft rekrutieren. 

Die Bundesrepublik hingegen nahm deutsche Bürger und ethnische Deutsche 

weiterhin unabhängig von deren sozialem Profil auf. Dies wurde von den polni-

schen Behörden zu „humanitärem Dumping“ genutzt, um es mit den Worten 

Dariusz Stolas auszudrücken.
40

 Trotz des Überangebots an Arbeitskräften im 

Land, das den Auswanderungsdruck ausgelöst hatte, wollte Polen nicht zulassen, 

dass ein erheblicher Teil seiner Arbeitskräfte in ein anderes Land auswanderte, 

auch wenn dieses ebenfalls sozialistisch war.  

 

Auswanderungswellen in die BRD in den 1970er Jahren 

Bis in die 1970er Jahre bewirkte das uneingeschränkte ko-ethnische Einwande-

rungssystem, gepaart mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten des westdeutschen 

Staates, Polen seine Bürger regelrecht abzukaufen, dass die BRD das nahezu 

ausschließliche Ziel der „autochthonen“ Umsiedler darstellte, von denen zu 

diesem Zeitpunkt bereits viele nach dem Krieg geboren waren. Als die polni-

schen Machthaber die Auswanderungsbeschränkungen in die BRD lockerten, 

hatte Ostdeutschland trotz unablässiger Bemühungen den Umsiedlungswettbe-

werb praktisch verloren. Zudem hatte sich der Lebensstandard in Polen derart 

verbessert, dass das Umziehen in ein anderes sozialistisches Land kaum attraktiv 

                                                        
38 Bericht über die Durchführung des Beschlusses des Präsidiums des Ministerrates über Maßnah-

men zur Regelung der Übersiedlung von polnischen Staatsbürgern in die DDR vom 9. Juni 1964 

und des Abänderungsbeschlusses vom 23. Juli 1964, in: PAAA, MfAA C 519/76. 

39 13.198 im Jahr 1965 und 14.669 im Jahr 1966, siehe Stola (Anm. 2), Tabelle 9. 
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genug erschien, um dafür ein neues Leben zu beginnen. Darüber hinaus war die 

ostdeutsche Regierung weiterhin misstrauisch gegenüber den Umsiedlern, die 

sie als wirtschaftlich wertlos betrachtete.
41

 Zugleich sah sie die niedrigen 

Einwanderungszahlen, seit Mitte der 1970er Jahre weniger als 1.000 Personen 

jährlich, gegenüber über 30.000 per annum in die BRD, als problematisch an. 

Doch die Bemühungen der DDR, gleichzeitig die Qualität und die Quantität der 

Einwanderer zu steigern, blieben wegen der schwachen Position des Landes 

ohne Erfolg, insbesondere weil Polen weiterhin unwillig war, „wirtschaftlich 

nützliche“ Migranten auswandern zu lassen. 

Die Migration von Polen nach Westdeutschland in den 1970er Jahren erfolgte in 

zwei größeren Wellen: 1971/1972 kamen fast 40.000 neue Aussiedler in die 

BRD. Sie folgten der einseitigen, Ende 1970 von der polnischen Regierung er-

lassenen „Information“, die zum ersten Mal das Recht auf Auswanderung in 

einen der beiden deutschen Staaten für Personen mit „zweifelloser deutscher 

Nationalität“ anerkannte, was über das Prinzip der Familienzusammenführung 

hinausging. Dieser Schritt war Teil eines „Normalisierungsprozesses“ zwischen 

der BRD und Polen, im Laufe dessen die Bundesrepublik de facto zum ersten 

Mal die Oder-Neiße-Grenze anerkannte. In Analogie zu der Nahost-Friedens-

prozessformel „Land für Frieden“ nannte Dariusz Stola diese Abmachung „Land 

für Personen“: Polen behielt Schlesien, Westdeutschland bekam dafür die Schle-

sier.
42

 Auf die erste Auswanderungswelle folgte eine dreijährige Senkung der 

Zahlen, da die polnischen Machthaber eine neue „Auswanderungspsychose“ zu 

vermeiden suchten.
43

 Das Emigrationsprotokoll zwischen Westdeutschland und 

Polen von 1975, das Teil des Helsinkier KSZE-Prozesses war, postulierte, dass 

weitere 100.000–125.000 Personen in den folgenden vier Jahren ausreisen durf-

ten. Diese Vereinbarung führte ein weiteres Austauschprinzip ein: „Personen für 

Geld“, da die BRD einen Kredit in Höhe von einer Milliarde DM anbot.
44

 Und 

tatsächlich, zwischen 1976 und 1979 kamen über 130.000 neue Aussiedler aus 

Polen in die BRD, gefolgt von mehr als 100.000 zwischen 1980 und 1982. 

In Anbetracht der beiden demographischen Dimensionen nationale Homogenität 

und wirtschaftlicher Wert lässt sich auf der polnischen Seite eine offensichtliche 

Kontinuität erkennen. Zusätzlich zur Erlaubnis der Familienzusammenführung 

war während der beiden einander sehr ähnlichen Emigrationswellen die Inten-

                                                        
41 Protokoll der Jahresberatung (16. Dezember 1977), in: BArchB DO1/16970. 

42 Stola (Anm. 2), S. 233. 

43 Ebenda, S. 237f. 
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tion sichtbar, Personen loszuwerden, die entweder politisch störten (weil sie sich 

zu ihrer „deutschen Nationalität“ bekannten oder „revisionistische Propaganda“ 

verbreiteten) und/oder eine Last für den Staat waren.
45

 Allerdings sollten nicht 

zu viele Personen aus einem Gebiet gleichzeitig ausreisen, um einen Zusam-

menbruch zu vermeiden. Dieses Prinzip konnte allerdings in Anbetracht der 

hohen regionalen Konzentration der Ausreiseanträge in den „autochthonen Ge-

bieten“ kaum aufrechterhalten werden.
46

 Anders gesagt versuchte die polnische 

Regierung erneut, die Bevölkerung zu „homogenisieren“, indem sie Personen 

loszuwerden versuchte, die aktiv eine nationale Differenz deklarierten. Gleich-

zeitig wurde versucht, den Arbeitskräftepool nicht zu schwächen, weswegen das 

Prinzip des „humanitären Dumpings“ fortgeführt wurde. Vermutlich funktio-

nierte das „Dumping“ bis zu einem gewissen Grad, da die Emigranten offenbar 

seltener als der Bevölkerungsdurchschnitt berufstätig waren und in der Regel 

über eine unterdurchschnittliche Ausbildung verfügten.
47

 Die nationale 

Homogenisierung war weit weniger erfolgreich. Ähnlich wie in den 1950er Jah-

ren ermutigte jede erteilte Emigrationsgenehmigung immer weitere auswande-

rungswillige Personen dazu, sich zum Deutschsein zu bekennen. Zudem trennte 

jede Familienzusammenführung eine weitere Familie und löste damit eine 

Kettenmigration aus. Den Machthabern war der „ansteckende“ Charakter dieser 

Emigration bewusst, aber außer die Migrationstüren zuzuschlagen, wussten sie 

nichts dagegen zu tun. Um ein weiteres treffendes Bild von Dariusz Stola zu 

benutzen: Die Lösung des „Minderheitenproblems“ lag hinter einem sich „be-

wegenden Horizont“ und konnte deswegen nie erreicht werden.
48

 

Solche eindeutigen demographischen Überlegungen blieben in der westdeut-

schen Haltung zur Einwanderung von Aussiedlern weiterhin unbedeutend. Der 

humanitäre Rahmen blieb bestehen, die Migration dieser Gruppe wurde inner-

halb eines breiteren Bezugssystems der Menschenrechte im Allgemeinen be-

trachtet: das angebliche Recht der Deutschen, „als Deutsche unter Deutschen“ 

insbesondere im „freien Teil des Vaterlandes“ zu leben. Die Regierung ver-

suchte zu vermeiden, andere Eindrücke ihrer Motive zu hinterlassen. Noch im-

mer war die Befürchtung präsent, man könne das Ausland durch eine neue 

Volkstumspolitik oder „Heim ins Reich“-Kampagne verstören. Als die Bundes-

regierung einen Gründungsausschuss zu Fragen der Deutschen in Ost- und Süd-

osteuropa einrichtete, empfahl das Auswärtige Amt daher, dieser solle fern von 
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der Öffentlichkeit gehalten werden, um „unerwünschte, vergangenheitsbezogene 

Fehlinterpretationen“ zu vermeiden.
49

 Die Einwanderung von Aussiedlern 

wurde nicht als ein Gegenstand der Arbeitskräftemigration behandelt. Allein das 

deutsch-polnische Emigrationsprotokoll wurde verabschiedet, jedoch erst zwei 

Jahre nachdem 1973 das Anwerben von Arbeitskräftemigranten offiziell ge-

stoppt worden war.
50

 Die Bundesregierung sah offensichtlich keinen Wider-

spruch zwischen dem Anwerbestopp und der jährlichen Aufnahme von über 

30.000 Umsiedlern aus Polen, zusätzlich zu den einigen Tausend aus der Sow-

jetunion und Rumänien. 

Sicherlich gab es ein steigendes Bewusstsein für gewisse demographische Indi-

katoren. Insbesondere wurde eine „vorteilhafte Altersstruktur“ der zur Auswan-

derung aus Polen bereiten Familien erwähnt, zum Beispiel in einem Bericht des 

Auswärtigen Amtes aus dem Jahr 1973, in dem die Frage der Rentenzahlungen 

an die in Polen wohnhaften Personen behandelt wurde.
51

 Erst zu dieser Zeit 

wurden Aussiedler als ein demographischer Faktor behandelt. Seit Mitte der 

1970er Jahre wurden im Auftrag der Regierung systematisch Statistiken über 

Altersstruktur, berufliche Qualifikationen, Haushaltsgröße und weitere Kriterien 

gesammelt und evaluiert.
52

 Es wurde allerdings keine positive Auswahl auf-

grund des Alters oder der Qualifikation eingeführt. Die Produktion dieses neuen 

Wissens über die Einwanderer hatte deren Integration in einen zunehmend 

schwerer zugänglichen Arbeitsmarkt zum Ziel. Die Frage war also weniger, was 

die Aussiedler für den Staat und die Wirtschaft, sondern was der Staat und die 

Wirtschaft für die Aussiedler tun könnten. 

Das Fehlen von utilitaristischen demographischen Überlegungen bedeutet je-

doch nicht, dass die nationale demographische Dimension wichtiger war. Zu-

mindest im offiziellen Diskurs wurde die Aufnahme deutscher Migranten nicht 

als ein Weg gedeutet, die steigende Zahl der „Ausländer“ (d.h. „Gastarbeiter“, 

die mittlerweile zu bleibenden Gästen geworden waren) mit einer steigenden 

                                                        
49 Auswärtiges Amt an Bundeskanzleramt (21. September 1970), in: Bundesarchiv Koblenz 

(BArchK) B136/6469. 

50 Zum Anwerbestopp und seinem europäischen Kontext siehe Marcel Berlinghoff: Das Ende der 

„Gastarbeit“. Der Anwerbestopp in Westeuropa 1970–1974, Paderborn: Schöningh 2013. 

51 Referat IV/3 an den Chef des Bundeskanzleramts (3. Dezember 1973), in: BArchK B 136/6469. 

Die Frage war, ob es ökonomisch sinnvoller war, Rentenzahlungen zu exportieren oder Men-

schen zu importieren. Angesichts der „vorteilhaften Altersstruktur“ bevorzugte das Arbeits-

ministerium den Import von Menschen.  

52 Resultierende Studien waren Hans Harmsen: Soziale Dienste … (Anm. 14) und Ders. (Hg.): Die 

Aussiedler in der Bundesrepublik Deutschland. Anpassung, Umstellung, Eingliederung, Wien: 

Braumüller 1983. 
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Zahl von „Deutschen“ auszugleichen. In den 1970er Jahren waren Überlegungen 

sowohl zur ethnischen als auch zur wirtschaftlichen Nützlichkeit im Kontext der 

Aussiedlereinwanderung immer noch verboten. Die Tendenz, nicht zwischen 

Aussiedlern und Ausländern zu unterscheiden, die in der Bevölkerung zuneh-

mend wahrnehmbar wurde, war für die Verantwortlichen eine Warnung vor den 

Gefahren, die mit in einer wie auch immer gearteten Verknüpfung zwischen den 

Fragen der Aufnahme von Aussiedlern und der „echten“ Einwanderung von 

Ausländern verbunden waren.
53

 In Wirklichkeit stellte die breit wahrgenom-

mene kulturelle Fremdheit dieser neuen Generation „ethnischer Deutscher“ de-

ren ethno-demographische Brauchbarkeit in Frage und ließ unter den Staatsbe-

amten Befürchtungen aufkommen, dass sie sogar zur „ethnokulturellen Irre-

denta“ werden könnten, wenn sie keine ausreichende Sprachschulung und Inte-

grationshilfe bekämen.
54

 Erst in den 1980er Jahren griff die Regierung zu demo-

graphischen Argumenten, um die noch weitreichendere Massenimmigration von 

Aussiedlern nach der Öffnung der Grenzen in Polen und der Sowjetunion zu 

rechtfertigen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden.  

 

„Ein Gewinn für unser Land“ – ethnisch deutsche Aussiedler nach 1987 

Während die offizielle Auswanderung aus Polen während der politisch aufge-

wühlten 1980er Jahre eingeschränkt war, wurde die kurzzeitige Mobilität immer 

üblicher. Das Ergebnis war ein dauernder Strom „nicht offizieller“ Auswande-

rung aus Polen nach Westdeutschland, jedoch unter dem Niveau der späten 

1970er Jahre (ca. 85.000 Personen zwischen 1982 und 1986, davon lediglich 

30.000 im Besitz einer offiziellen Emigrationsgenehmigung). Die Situation ver-

änderte sich mit der Liberalisierung im Jahr 1987. Die jährlichen Zahlen wuch-

sen bis auf 48.423 im Jahr 1987 und stiegen sprunghaft bis auf 140.226 im Jahr 

1988 und 250.340 im Jahr 1989. Als die Bundesregierung Mitte des Jahres 1990 

die Möglichkeit, als Tourist ins Land einzureisen und anschließend um Aus-

siedlerstatus zu ersuchen, abschaffte und auch die Anerkennungsprozedur ver-

schärfte, sanken die Zahlen auf 133.872 im Jahr 1990 und 40.129 ein Jahr spä-

ter. Die rechtlichen Veränderungen Ende 1992 beendeten praktisch die ethnisch 

deutsche Migration aus Polen. Dies traf allerdings nicht auf die (ehemalige) 

Sowjetunion zu, die ab 1990 zum wichtigsten Herkunftsland von Aussiedlern 
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wurde. In den nächsten Jahren sollten jedes Jahr ca. 200.000 Russlanddeutsche 

nach Deutschland kommen.
55

 

Zu diesem Zeitpunkt wurde die Einwanderung von Aussiedlern Bestandteil 

einer größeren Einwanderungsdebatte, die auch Asylbewerber sowie seit langem 

in Deutschland wohnhafte fremde Bevölkerungsgruppen aus früherer Gastar-

beitermigration umfasste.
56

 Somit wurde sie auch Teil breiterer demographi-

scher Überlegungen innerhalb der beiden hier besprochenen Dimensionen. Die 

Politik der „offenen Türen“ gegenüber ethnischen Deutschen aus Osteuropa 

stand im krassen Widerspruch zu der zeitgleich vorgetragenen „Das Boot ist 

voll“ – Rhetorik in Bezug auf Asylbewerber sowie zu dem Mantra „Deutschland 

ist kein Einwanderungsland“. Die Bundesregierung startete daher eine Kam-

pagne, die die skeptisch eingestellte Öffentlichkeit vom Nutzen der Aufnahme 

von Aussiedlern in Deutschland überzeugen sollte. Teil dieser Bemühungen, 

sich mit der Situation auseinanderzusetzen, wurde die Einsetzung eines Aus-

siedlerbeauftragten, des Christdemokraten Horst Waffenschmidt. Sein Büro gab 

die Informationsbroschüre Info-Dienst Deutsche Aussiedler (IDDA) heraus, 

deren erste Ausgabe im November 1988 erschien. In dieser Ausgabe hob Waf-

fenschmidt die vermeintlichen Vorteile der neuen Einwanderungswelle hervor: 

„Die meisten Aussiedler sind mit einer großen Kinderzahl, mit ihrem reichen 

kulturelle Erbe und ihrer beispielhaften religiösen Glaubenshaltung ein großer 

Gewinn für unsere Gesellschaft.“
57

 In einer weiteren Ausgabe aus dem Folge-

jahr zitierte der IDDA Ergebnisse des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, 

wonach die Zuzügler einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsmarkt leisteten.
58

 

Hier wurden sowohl utilitaristische als auch ethno-demographische Vorteile 

aufgeführt. Ethnische Deutsche aus Osteuropa hätten angeblich eine viel bessere 

Altersstruktur als die einheimische deutsche Bevölkerung, da die Familien mehr 

Kinder hätten, die irgendwann ihren Beitrag zu den sich leerenden Sozialhilfe- 

und Rentenfonds leisten würden. Ihre Qualifikationen würden ihnen lukrative 

Arbeit bescheren und damit zur Wirtschaftsleistung beitragen. Natürlich hätten 

diese Argumente zur Rechtfertigung jeglicher Einwanderung benutzt werden 

können. Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass diese utilitaristische Ar-

                                                        
55 Für einen Überblick sowohl über polnische als auch russische deutsche Aussiedlereinwanderung 
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gumentation den Aussiedlern ihren Sonderstatus nahm, da sie ab diesem Zeit-

punkt nicht mehr aufgrund ethnohumanitärer Motive, sondern demographischer 

Überlegungen wegen aufgenommen wurden.
59

 Angesichts der damaligen negati-

ven Einstellung gegenüber der Einwanderung ergab diese Argumentation nur 

Sinn in Verbindung mit ethno-demographischen Vorteilen. Ihr reiches (deut-

sches!) kulturelles Erbe und ihr religiöser Glaube, der von dem gläubigen 

Christen Waffenschmidt besonders geschätzt wurde, machte sie zu einem ver-

meintlichen ethno-demographischen Gewinn für die deutsche Gesellschaft. 

Diese brauche Einwanderer für utilitaristische Ziele, lehne Einwanderung aber 

aus Angst vor Ausländern ab. 

Problematisch an diesem Argument war, dass es große Teile der Öffentlichkeit 

nicht überzeugen konnte.
60

 Manche bezweifelten die ethno-demographischen 

Vorteile angesichts der steigenden kulturellen Fremdheit der Neuankömmlinge 

und forderten größere Immigrationshürden, um das Ankommen „falscher“ ko-

ethnischer Deutscher zu vermeiden. Der Soziologe Christian Joppke nannte dies 

eine „restriktive Herausforderung“ an die Einwanderung von Aussiedlern.
61

 

Andere lehnten diese Art von ethnisierendem Diskurs gänzlich ab und befür-

worteten eine nicht-ethnische Einwanderungspolitik, eine „liberale Herausforde-

rung“ in Joppkes Worten.
62

 Auf der praktischen Ebene waren das größere Pro-

blem für die Gesellschaft und die Migranten selbst die sich widersprechenden 

demographischen Überlegungen nach ethnischen und nach nützlichen Gesichts-

punkten, wie sie hier eingangs aufgeführt wurden. Aussiedler wurden weiterhin 

allein aufgrund ihrer ethnischen Nationalität ausgewählt, nicht aufgrund von 

Fähigkeiten oder anderen Ressourcen. Sprachprüfungen wurden erst im Jahre 

1996 eingeführt, aber selbst jetzt lag der Schwerpunkt auf wenn auch mangel-

haften, in der Familie erworbenen „authentischen“ Deutschkenntnissen; profes-

sionelle, die Integration fördernde Kenntnisse hingegen sollten in Sprachkursen 

vor der Auswanderung und in Deutschland selbst erworben werden.
63

 In diesem 

Kontext sollten die daraus folgenden Integrationsschwierigkeiten gesehen wer-

den, die die Öffentlichkeit für etwa eine Dekade beunruhigten und Bibliotheken 
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mit soziologischer, anthropologischer und kriminologischer Literatur füllten.
64

 

Aus einer streng utilitaristischen Perspektive betrachtet könnte man sagen, dass 

das privilegierte und vom Staat unterstützte Migrationsarrangement für Aus-

siedler eine Art negative Auswahl verursachte, da es Personen zum Einwandern 

ermutigte, die sonst über keine Ressourcen hierzu verfügten. Wenn man dieses 

Argument umdreht, könnte man sogar behaupten, dass Asylbewerber nach die-

ser Logik hätten bevorzugt werden sollen, da deren Migration unter widrigen 

Umständen einen Typ positiver Auswahl im Sinne von Ressourcen, Alters-

struktur und Qualifizierung verursachte. Aber zu dieser Zeit wogen ethnodemo-

graphische Überlegungen schwerer, mit manchmal schmerzhaften Konsequen-

zen für jene Migranten, deren Integration scheiterte. 

 

Fazit 

In diesem Aufsatz sind die über vier Jahrzehnte bestehenden Migrationswech-

selbeziehungen zwischen Polen, der DDR und der BRD im Spiegel der Demo-

graphie analysiert worden. Dabei wurden zwei für die Migrationspolitik ent-

scheidende demographische Dimensionen unterschieden, die sich nicht unbe-

dingt im Einklang miteinander befinden. Einerseits die „ethno-demographische“ 

Absicht, eine national homogene Gesellschaft zu schaffen – und andererseits 

utilitaristisch-demographische Überlegungen zur Arbeitskräfte- und Alters-

struktur. Aus der Analyse ergeben sich drei wesentliche Erkenntnisse: 

1. Die bloße Vorstellung von nationaler Homogenität ist problematisch, wenn 

man es mit einer nicht eindeutigen Bevölkerung mit einem möglichen exterrito-

rialen Heimatland zu tun hat. Wie der polnisch-schlesische Fall zeigt, ist der 

Versuch, diese Bevölkerung zu assimilieren, während man gleichzeitig bemüht 

war, national und ökonomisch unerwünschte „Elemente“ zu entfernen, geschei-

tert. Jede Auswanderung löste eine „Auswanderungspsychose“ mit anschließen-

der Kettenmigration aus, die mehrere Generationen andauerte. Ironischerweise 

war der Assimilationsprozess auf kulturell-sprachlicher Ebene erfolgreich, wie 

die westdeutsche Wahrnehmung der 1970er Jahre bestätigt, in der die „ethni-

schen Deutschen“ aus Polen tatsächlich zunehmend als polnisch wahrgenommen 

wurden. Dies änderte jedoch nichts daran, dass diese Menschen weiterhin mas-
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senhaft dafür optierten, in der BRD zu leben. Auf lange Sicht reproduzierte Po-

len eine Minderheit, die das Land eigentlich zu assimilieren gedachte. Gleich-

zeitig erlitt Polen gewisse utilitaristisch-demographische Verluste. In welchem 

exakten Umfang diese Verluste ausfielen, muss von zukünftiger Forschung ge-

klärt werden. Ebenso ist derzeit noch unklar,  wie der relative Erfolg des „hu-

manitären Dumpings“ mit der westdeutschen Beobachtung einer „vorteilhaften 

Altersstruktur“ der Aussiedler in den 1970er Jahren in Einklang gebracht wer-

den kann.  

2. Generell kann festgestellt werden, dass die polnische Absicht, nur die in ihren 

Augen „richtigen“ Menschen zu verlieren („Deutsche“, die keinen Beitrag zur 

Wirtschaft leisten), mit dem westdeutschen Ansatz, Aussiedler nach ethnischen 

Kriterien aufzunehmen, ohne auf ihren ökonomischen Nutzen Rücksicht zu 

nehmen, korrespondierte. In Kombination mit der Bereitschaft zu ökonomischen 

Konzessionen oder Geldzahlungen als Gegenleistung für die Ausreisefreiheit der 

Minderheit machte diese Herangehensweise seit den 1970er Jahren die BRD 

zum nahezu ausschließlichen Ziel der „Autochthonen“. Auswanderungsdruck 

„von unten“ war hier besonders wichtig, da Menschen entweder in die BRD 

oder überhaupt nicht auswandern wollten. In den 1960er Jahren war die Situa-

tion noch ambivalenter gewesen, da die DDR gegenüber Polen einen höheren 

Lebensstandard versprach und die DDR daran interessiert war, „frühere Deut-

sche“ als zusätzliche Arbeitskräfte – ohne Gefährdung der nationalen Homoge-

nität – zu gewinnen. Allerdings ließ die polnische Regierung sie nicht in dem 

Maße auswandern, wie es sich die DDR erhofft hatte, da das Risiko einer 

„Emigrationspsychose“ in Polen nicht durch konkrete finanzielle Gegenleistun-

gen wie im Falle der BRD ausgeglichen wurde. Das Ziel der DDR, viele und 

nützliche Migranten zu erhalten, war nicht kompatibel mit den polnischen In-

teressen, und die DDR hatte nicht die Möglichkeit, ihre Position zu verbessern.  

3. Es ist bemerkenswert, dass die BRD weder eine utilitaristische noch eine 

eindeutige ethno-demographische Agenda in dieser Angelegenheit besaß. Für 

etwa zwanzig Jahre wurden Aussiedler überhaupt nicht als demographischer 

Faktor wahrgenommen, was im Fehlen von Statistiken zu dieser Gruppe deut-

lich wird. Als sie Mitte der 1970er Jahre zu einem solchen Faktor wurden, war 

ihr möglicher Nutzen bereits überschattet von ihrem „ethno-kulturellen“ Kon-

fliktpotential und den Schwierigkeiten der Integration in einen angespannten 

Arbeitsmarkt. Man kann zusammenfassen, dass die BRD die Aussiedler die 

meiste Zeit über nicht brauchte, es sich aber leisten konnte, sie aufzunehmen. 

Angesichts der Massenmigration in den späten 1980er Jahren wurde es zweifel-
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haft, ob sich die BRD die Aussiedler weiter würde leisten können. Das war der 

Moment, in dem die Regierung in einem scheinbar eleganten logischen Um-

kehrschluss damit begann, die Idee zu verbreiten, dass das Land sie brauche. 

Aber diese Argumentationslinie blieb letztlich ohne Überzeugungskraft, als vor 

allem die russischen Aussiedler (stärker als jene aus Polen) zu einer sichtbaren 

kulturellen und sprachlichen Minderheit wurden, anstatt sich an ihre deutschen 

„Landsleute“ zu akkulturieren. Der angebliche demographische Langzeitnutzen 

wurde somit von kurzfristigen Mehrkosten überdeckt. 
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Sarah A. Cramsey 

„Der wichtigste Ort in Europa“. Wie die „ethnische Revolution“  

und Tausende polnische Juden 1946 ins tschechoslowakische  

Náchod kamen 

 

Zwischen den grünen Hügeln des nordöstlichen Böhmens, circa fünf Kilometer 

von der polnischen Grenze entfernt, liegt das Städtchen Náchod. Bei gutem 

Wetter ist es weniger als eine Stunde Fußweg vom Náchoder Rathaus bis zur 

Staatsgrenze. In Abwesenheit von nennenswerten Bergen oder breiten Flüssen 

war dieser Teil Böhmens seit der frühen Neuzeit über Wirtschaftsbeziehungen, 

gut begehbare Fußwege und eine mittelgroße Durchgangsstraße mit dem be-

nachbarten Niederschlesien verbunden. Selbst in den Jahren 1945 und 1946, als 

die polnischen Grenzen von Instabilität gezeichnet waren, war dieser Grenzab-

schnitt relativ sicher und gut passierbar.
1
 

Zwischen September 1945 und Dezember 1946 passierten mehr als 170.000 

polnische Bürger jüdischer Herkunft diesen Grenzübergang auf ihrem Weg nach 

Westen.
2
 Der größte Teil dieser Durchwanderer, circa 130.000 Personen, kam in 

                                                        
1 Polen blieb auch nach dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen im Mai 1945 ein sehr feind-

seliger Ort. Die Grenzen des Landes änderten sich in den Jahren 1945 und 1946 in dramatischer 

Weise: Sie wurden mehr als 240 km nach Westen verschoben, und die Sowjetunion annektierte 

das östliche Drittel des Landes. Die polnischen West- und Ostgrenzen waren vor Ort somit in 

hohem Maße umstritten. Manche Historiker haben den Machtkampf zwischen Einheiten des 

Untergrunds und den Lubliner Kommunisten als ausgewachsenen Bürgerkrieg bezeichnet. Siehe 

Antony Polonsky/Boleslaw Drukier: The Beginnings of Communist Rule in Poland, December 

1943-June 1945, London: Routledge 1980; Norman Naimark/Leonid Gibianskii (Hg.): The 

Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, Boulder, Colorado: Westview Press 

1997; Gregor Thum: Uprooted. How Breslau became Wrocław during the Century of Expulsions, 

translated by Tom Lampert et al., Princeton: Princeton University Press 2011; Zbigniew K. 

Brzezinski: The Soviet Bloc: Unity and Conflict– Ideology and Power in the Relations among the 

USSR, Poland, Yugoslavia, China, and other Communist States, Cambridge: Harvard University 

Press 1960; Marci Shore: Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 

1918–1968, New Haven: Yale University Press 2006; David Engel: Patterns of Anti-Jewish 

Violence in Poland, 1944–1946, in: Yad Vashem Studies XXVI, 1998, S. 43–85. 

2 Die Bezeichnungen „polnische Bürger jüdischer Herkunft“, „Polen jüdischer Herkunft“ oder 

„polnische Juden“ ziehen sich durch alle in diesem Beitrag untersuchten Dokumente. In der 

tschechischsprachigen Dokumentation zu Náchod wird oft der Ausdruck židovský původ ver-

wendet, um solche Personen jüdischer Herkunft zu beschreiben, die nicht notwendiger Weise als 

„Nationaljuden“ gesehen wurden. Diese Unterscheidung ist bedeutsam: In der multiethnischen 

Tschechoslowakei und im multiethnischen Polen der Zwischenkriegszeit konnten sich Bürger 

jüdischer Herkunft (oder Mitglieder einer religiösen Gemeinde) als Juden im nationalen Sinne 

oder als Deutsche, Tschechoslowaken oder Polen identifizieren. Die Klassifizierung in der 

Volkszählung erfolgte in der Regel auf Grundlage der „Alltagssprache“. Polen oder Tschecho-

slowaken jüdischer Herkunft konnten im Zensus als Polen oder Tschechoslowaken registriert 
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Scharen zwischen Februar und Oktober 1946 nach Náchod, nachdem ihre Re-

patriierung aus der Sowjetunion und ihre Ansiedlung in den neuen polnischen 

Westgebieten gescheitert waren.
3
 Gegen Ende des Jahres 1945 waren 

Hunderttausende polnischer Juden per Zug aus der mittelasiatischen Steppe auf 

polnisches Territorium gebracht worden, allerdings nicht an ihre früheren 

Wohnorte, die sich in den inzwischen an die Sowjetunion abgetretenen Gebieten 

befanden. Ihre Rückkehr nach Polen bedeutete somit zwar die Rückkehr in das 

Land ihrer Staatsangehörigkeit, aber nicht an ihren tatsächlichen Wohnort, den 

sie vor dem Krieg gehabt hatten. Aus diesem Grund entschied sich ein bedeu-

tender Anteil dieser Bürger der Republik Polen aus der Zwischenkriegszeit 

weiterzuziehen, anstatt sich in ehemaligen „deutschen“ Häusern und Wohnun-

gen in den Städten des früheren Preußens niederzulassen.
4
 Sobald sie sich wie-

––––––––––––––––––––––––––– 
werden, wenn sie Polnisch oder Tschechoslowakisch im Alltag nutzten. Hierbei ist es wichtig 

darauf hinzuweisen, dass die jugendliche Bevölkerung in beiden Staaten vor dem Zweiten Welt-

krieg sehr umfangreich war. So waren beispielsweise mehr als 40% der polnischen Juden unter 

25 Jahre alt. Diese jungen Menschen hatten die Möglichkeit, in staatlichen Schulen ihr Tsche-

chisch oder Polnisch zu vervollkommnen und entsprechend im Zensus mit einer nichtjüdischen 

Nationalität identifiziert zu werden. Siehe Jeffrey Kopstein/Jason Wittenberg: Between State 

Loyalty and National Identity: Electoral Behavior in Interwar Poland, in: Polin: Studies in Polish 

Jewry, 24, 2011, S. 171–185; Kateřina Čapková: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v 

Čechách, 1918–1938, Praha: Paseka 2005; Tatjana Lichtenstein: ‚Making‘ Jews at Home: Zion-

ism and the Construction of Jewish Nationality in Inter-war Czechoslovakia, in: East European 

Jewish Affairs 36/1, 2006, S. 49–71 und Dies.: Racializing Jewishness. Zionist Responses to Na-

tional Indifference in Interwar Czechoslovakia, in: Austrian History Yearbook 43, 2012, S. 75–

97. 

3 Im Zusammenhang von weitgehend undokumentierter DP-Migration gibt es kaum präzise Zah-

len. Die hier verwendeten hohen Zahlen wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. 

In seinem Artikel für The Resistance verwendet Isaac Asoffsky ähnliche Zahlen wie das Joint 

Distribution Committee, der Jüdische Weltkongress und andere hier zitierte Publikationen, vgl. 

The Epic of the Jewish Trans-migrants through Czechoslovakia as told by Isaac L Asoffsky and 

by Z.H.Wachsman, in: The Resistance, 5. Februar 1947, Bde. 6, 7, 8. Zahlreiche Dokumente und 

Zeitungsausschnitte schätzen, dass mehr als 170.000 polnische Juden auf ihrem Weg in die US-

Besatzungszonen in Deutschland und Österreich durch die Tschechoslowakei reisten. 130.000 

von ihnen kamen allein im Jahr 1946 durch Náchod und Umgebung. Die tschechoslowakische 

Regierung publizierte ähnliche offizielle Zahlen. So nannte beispielsweise der tschechoslowaki-

sche Generalkonsul in New York, Dr. Rudolf Kuras, in einer Pressekonferenz am 17. März 1947 

die Zahl von 130.000 Durchwanderern, für deren Versorgung 80 Millionen Kronen ausgegeben 

worden seien. Die im Archiv des tschechoslowakischen Innenministeriums genannten Zahlen 

sind niedriger angesiedelt. Laut Kalkulationen aus Náchod wurden zwischen dem 1. Juni und 

dem 27. Dezember 1946 37.341 Juden aus verschiedenen polnischen Städten in der dortigen Re-

patriierungsstelle registriert. Sehr wahrscheinlich umfasst diese Registrierung nicht alle Juden, 

die durch Náchod kamen. Dies erklärt aber nicht, warum die offiziellen Schätzungen in der 

Presse und der Regierungskorrespondenz so viel höher lagen. 

4 Fast alle Polen jüdischer Herkunft innerhalb dieser Gruppe stammten aus den Ostgebieten Zwi-

schenkriegspolens. Diese Region wurde 1939 von der Sowjetunion annektiert, worauf viele die-

ser Menschen deportiert wurden. Siehe Jan Gross: Revolution from Abroad. The Soviet Con-

quest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton: Princeton University Press 

2002. 
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der in Bewegung setzten, bildeten diese polnischen Juden eine neue, kompli-

zierte Rechtskategorie.
5
 Im umständlichen Jargon der United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration (UNRRA) wurden sie als „erfolglos repatriierte 

Displaced Persons (DPs)“ bezeichnet.
6
 Anfang 1946, als diese Rückkehrer scha-

renweise die Bahnhöfe der sogenannten „Wiedergewonnenen Gebiete“ (Ziemie 

Odzyskane) im Westen Polens belagerten, war ihr Schicksal vollkommen unge-

wiss. In dem vorliegenden Beitrag geht es um den kontingenten Prozess der 

Migration polnischer Bürger jüdischer Herkunft aus Niederschlesien in Richtung 

ihrer (angenommenen) ethnischen Heimat in Palästina. 

Keine andere Organisation trug mehr dazu bei, die Migration dieser zweifach 

heimatlosen Menschen zu ermöglichen, als die tschechoslowakische Regierung 

und ihre Vertreter, die finanzielle, soziale und humanitäre Unterstützung leiste-

ten. Tschechische Offizielle in Prag, Náchod und an dazwischenliegenden Orten 

koordinierten mit dem Jewish Joint Distribution Committee (JDC oder „Joint“), 

der polnischen Regierung und der UNRRA die Aufnahme der jüdischen Mi-

granten an der Grenze, ihre Unterbringung, Verpflegung und Weiterverschi-

ckung in speziellen Repatriierungszügen, die sie in die amerikanischen Besat-

zungszonen in Österreich und Deutschland brachten.
7
 Sobald sie sich in den von 

den Amerikanern betriebenen DP-Lagern befanden, wurden diese polnischen 

Bürger jüdischer Herkunft zu den jüdischen Bürgern, die Chaim Weizmann, 

David Ben-Gurion, die Zionistische Weltorganisation und die Jewish Agency 

für die Besiedlung Mandatspalästinas benötigten.
8
 Es war eine bedeutsame 

                                                        
5 Diese hohe Anzahl von polnischen Juden, die nach Polen zurückkehrten, war Teil eines umfang-

reichen Repatriierungsplans unter der Aufsicht von Władysław Gomułka, dem Minister für die 

Wiedergewonnenen Gebiete, und anderen Mitgliedern der polnischen Regierung der Nationalen 

Einheit. Diese polnischen Bürger jüdischer Herkunft kamen aus der Osthälfte Zwischenkriegs-

polens und sprachen somit in der Regel jüdische Sprachen als Muttersprache. Siehe Keith Sword: 

Deportation and Exile. Poles in the Soviet Union, 1939–48, London: Macmillan 1994; Rebecca 

Manley: To the Tashkent Station. Evacuation and Survival in the Soviet Union at War, Ithaca: 

Cornell University Press 2009; Albert Kaganovitch: Stalin's Great Power Politics, the Return of 

Jewish Refugees to Poland, and Continued Migration to Palestine, 1944–1946, in: Holocaust and 

Genocide Studies 26/1, 2012, S. 59–94. 

6 425–231–2, Archiv bezpecnostních složek (im Weiteren ABS). 

7 Der Journalist I. F. Stone begleitete im Jahre 1946 eine Gruppe von Juden durch Náchod auf 

ihrem Weg in die DP-Lager in Deutschland. Er nennt weder Náchod noch die dort aktiven Perso-

nen beim Namen, um ihre Identitäten zu schützen. Siehe I. F. Stone: Underground to Palestine, 

New York: Boni & Gaer 1946. 

8 Die Ereignisse und die in Náchod getroffenen Entscheidungen ermöglichten in gewisser Weise 

die Etablierung des Staates Israel im Jahre 1948. Ohne eine substantielle Anzahl jüdischer Siedler 

wären die Bevölkerungsverhältnisse in Mandatspalästina so eindeutig zugunsten der nichtjüdi-

schen Bevölkerung ausgefallen, dass die Gründung eines autonomen jüdischen Staats fast un-

möglich erschienen wäre. Chaim Weizmann bemerkte zu verschiedenen Gelegenheiten gegen-

über jüdischen und nichtjüdischen Zuhörern, dass der Zweite Weltkrieg in Europa eine Gelegen-
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Laune des Nachkriegsschicksals, dass der Weg nach Palästina für viele polni-

sche Juden in Náchod begann und dass ihre Helfer zum Teil aus der Tschecho-

slowakei kamen. 

Um zu verstehen, warum tschechoslowakische Offizielle jüdischer und nichtjü-

discher Herkunft im Jahre 1946 130.000 polnischen Bürgern jüdischer Herkunft 

beim Verlassen ihrer Heimat halfen, muss man die Gesamtumstände im Fall 

Náchod als Epiphänomen tiefgehender und komplexer Veränderungen des 

tschechoslowakischen Bewusstseins betrachten. Inmitten eines Krieges, den 

deutscher und in einem geringeren Ausmaß ungarischer Verrat hervorgebracht 

hatten, begannen sich Exil-Tschechoslowaken einen Nachkriegsstaat ohne treu-

lose ethnische Minderheiten auszumalen. Während sich die Idee, ethnische 

Deutsche und Ungarn aus der Nachkriegs-Tschechoslowakei zu entfernen, im 

Exil und vor Ort großer Unterstützung erfreute, stellte es sich als wesentlich 

komplizierter dar, die jeweilige individuelle Zugehörigkeit zu diesen Kategorien 

festzustellen. Nach ihrer Rückkehr in die wiederhergestellte Tschechoslowakei 

beschlossen Präsident Edvard Beneš und viele hochrangige Regierungsvertreter, 

die letzte Volkszählung der Zwischenkriegszeit aus dem Jahre 1930 zur Unter-

scheidung von Deutschen und Ungarn vom Rest der Bevölkerung heranzuzie-

hen. Fast alle, die gemäß dieser Vorkriegszählung als Deutsche oder Ungarn 

identifiziert wurden, wurden zusammen mit den Kollaborateuren der Kriegszeit 

vertrieben.
9
 

Die Angabe von Deutsch oder Ungarisch als Alltagssprache in einem Zensus-

formular des Jahres 1930 hatte somit schwerwiegende, kaum Kompromisse 

zulassende Konsequenzen nach 1945. Eine anerkannte sprachliche Kategorie der 

ersten Tschechoslowakischen Republik verhärtete zu einer ethnischen Katego-

––––––––––––––––––––––––––– 
heit bot, die jüdische Bevölkerung im Mandatsgebiet zu vermehren. Als Earl Harrison und Präsi-

dent Truman im Jahr 1945 verkündeten, dass 100.000 Einwanderungszertifikate für Palästina an 

jüdische DPs in den amerikanischen Besatzungszonen Mitteleuropas ausgestellt werden sollten, 

entsprach dies einer Forderung Weizmanns gegenüber dem Jüdischen Weltkongress drei Jahre 

zuvor. Die Mehrzahl der in den DP-Camps lebenden Juden in den Jahren 1946 und 1947 waren 

vor dem Krieg polnische Staatsbürger gewesen. Siehe Avinoam J. Patt: Finding Home and 

Homeland. Jewish Youth and Zionism in the Aftermath of the Holocaust, Detroit: Wayne State 

University Press 2009; Yosef Grodzinsky: In the Shadow of the Holocaust. The Struggle between 

Jews and Zionists in the aftermath of World War Two, Monroe, Maine: Common Courage Press 

2004; Atina Grossmann: Jews, Germans and Allies. Close Encounters in Occupied Germany, 

Princeton: Princeton University Press 2007; und zuletzt Gerald Cohen: In War’s Wake. Europe’s 

Displaced Persons in the Postwar Order, New York: Oxford University Press 2012. 

9 Siehe Kapitel 6, „All Germans Must Go“, in: Chad Bryant: Prague in Black. Nazi Rule and 

Czech Nationalism, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 2007. Siehe außerdem 

Ders.: Either German or Czech. Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939–1946, in: 

Slavic Review 61/4, 2002, S. 683–706. 
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rie, die keinen Einspruch erlaubte. Es ergab sich jedoch ein schwieriges Di-

lemma bei der Anwendung derselben Methode in Fällen, in denen jemand wäh-

rend des Krieges als Jude rassisch verfolgt worden, jedoch zuvor in der Volks-

zählung als Ungar oder Deutscher bezeichnet worden war. Tausende tschecho-

slowakische und andere Juden fanden sich in dieser problematischen Grauzone 

wieder. 

Um die Opfer der nationalsozialistischen Rassengesetze von verräterischen 

Deutschen oder Ungarn zu unterscheiden, schufen die tschechoslowakischen 

Bürokraten eine neue rechtliche Kategorie und somit auch eine neue ethnische 

Unterscheidung im bürgerlichen Recht. Eine jüdische Identität, die entweder 

durch eine Glaubensgemeinde festgestellt wurde oder sich durch Kriegszeitin-

haftierung aus rassischen Gründen nachweisen ließ, bedeutete den automati-

schen Erwerb der Staatsangehörigkeit der wiederhergestellten Republik, selbst 

im Falle von Personen, die 1930 als Deutsche oder Ungarn bezeichnet worden 

waren. Das Recht der zweiten Tschechoslowakischen Republik enthielt somit 

eine neue Form von jüdischer Identität, die sich aus den rassischen Erwägungen 

der Kriegszeit ergab.
10

 Dieses Konzept eines von den illoyalen Deutschen und 

Ungarn unterschiedenen ethnischen Juden blieb nicht auf den tschechoslowaki-

schen Kontext beschränkt; polnische Juden, die sich an der Grenze nahe Náchod 

sammelten, wurden ebenso einbezogen. Sobald dieser Präzedenzfall ethnischer 

Differenzierung etabliert war, folgten weitere Maßnahmen, die es diesen „jüdi-

schen Juden“ erlaubten, Polen zu verlassen und in einen bis dahin imaginären 

Staat ethnischer Juden weiterzuziehen.
11

 

Während einer humanitären Krise kaum vorstellbaren Ausmaßes kamen in 

Náchod zwei Bewusstseinswandlungen zusammen: zum einen die Vorstellung, 

dass die Juden eine separate Gruppe seien, die speziell behandelt werden müsse 

– ich bezeichne dies als „ethnische Revolution“; und zum anderen die Idee, dass 

die jüdischen Juden Mitteleuropas ihren eigenen ethnischen Staat an einem an-

                                                        
10 Im Speziellen siehe Dekret #S-3559/89-17/9-46 4 in ABS. 

11 Die Schilderung des Prozesses, in dem eine Mehrheit der europäischen politischen Führer, 

Tschechoslowaken und Polen eingeschlossen, zu der Überzeugung kam, dass der Zionismus die 

realistischste Option für die in Europa verbliebenen Juden war und dass die jüdischen Überleben-

den die Möglichkeit haben sollten, in Palästina Teil ihres eigenen ethnischen Nationalstaats zu 

werden, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Siehe meine Dissertation: Sarah A. Cram-

sey: Uncertain Citizenship: Jewish Belonging and the Ethnic Revolution in Poland and Czecho-

slovakia, 1938–1948, Unveröff. Dissertation: University of California, Berkeley 2014. Es sei in 

jedem Fall erwähnt, dass der tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš schon früh während 

des Krieges (im Laufe der Jahre 1940–41) ein starker Befürworter jüdischer Migration nach Pa-

lästina wurde und diese Lösung auch weiterhin vertrat, als der alliierte Sieg immer offensichtli-

cher wurde. 
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deren Ort haben sollten. Vom Ende des Winters bis zum Sommer des Jahres 

1946 erreichten monatlich Zehntausende polnisch-jüdische Migranten die tsche-

choslowakische Grenze. Eine Reihe von Entscheidungen von Grenzschutzbe-

amten, Verwaltungsbeamten in Náchod und Regierungsvertretern in Prag er-

laubte es diesen ehemaligen polnischen Bürgern, Polen zu verlassen. Durch ihre 

Schlüsselrolle in der teilweise organisierten Migration jüdischer DPs aus Polen 

in die amerikanische Zone in Deutschland und später nach Palästina trugen 

tschechoslowakische Akteure somit zu dem größeren historischen Ereignis der 

Bricha bei.
12

 Im Angesicht von polnischen Juden und Nichtjuden, die sich an 

der Grenze sammelten, entschieden Minister in Gesprächen auf höchster Ebene 

und Beamte vor Ort in einigen Schlüsselmomenten während des Frühjahrs und 

des Sommers 1946, dass nur polnische Bürger jüdischer Herkunft in die Tsche-

choslowakei einreisen durften. Sobald sie die Grenze überschritten hatten, ver-

brachten diese Durchwanderer eine kurze Zeit in Náchod, bevor Sonderzüge sie 

näher zur amerikanischen Zone in Deutschland und (seltener) in Österreich 

brachten. Mehr als jede andere private oder öffentliche Organisation war es die 

tschechoslowakische Regierung, die diesen polnischen Juden auf ihrem Weg 

nach Palästina half.
13

 

Die Untersuchung der Art und Weise, in der die tschechoslowakischen Behör-

den diese Migrationsbewegung ermöglichten, eröffnet neue Perspektiven auf die 

Verwandlung der Juden Polens in die Juden der DP-Lager in Deutschland. In 

den letzten Jahren haben verschiedene Forscher Studien zur jüdischen Nach-

kriegserfahrung in Polen vorgelegt und die Umstände erforscht, unter denen 

viele überlebende (polnische) Juden zur Sh’erit ha-Pletah, dem „Rest der Ge-

retteten“, wurden. Jedoch ist nur wenig bekannt über die logistischen Prozesse 

                                                        
12 Die Bricha (Hebräisch für „Flucht“) wurde in der europäischen und israelischen Historiographie 

ausführlich behandelt. Siehe z.B.: Avinoam Patt: Stateless Citizens of Israel. Jewish displaced 

persons and Zionism in post-war Germany, in: Jessica Reinisch/Elizabeth White (Hg.): The Dis-

entanglement of Populations. Migration, Expulsion and Displacement in Post-War Europe, 1944–

1949, New York: Palgrave Macmillan 2011; Yehuda Bauer: Flight and Rescue: Brichah, New 

York: Random House 1970; David Engel: Between Liberation and Flight. Holocaust Survivors in 

Poland and the Struggle for Leadership 1944–1946, Tel-Aviv: ‘Am ‘oved 1996; und Arieh J. 

Kochavi: Post-Holocaust Politics. Britain, the United States and Jewish Refugees, 1945–1948, 

Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press 2001. Die Ereignisse in 

Náchod haben dabei jedoch wenig Aufmerksamkeit erfahren. Ein neuer historischer Roman in 

tschechischer Sprache behandelt die tschechoslowakische Verbindung zur Bricha und die Um-

stände in Náchod. Siehe Jiří Sulč: Mosty do Tel Avivu, Praha: Knižní Klub 2010. 

13 Die tschechoslowakische Regierung gab ca. 80 Millionen Kronen für 130.000 polnisch-jüdische 

Durchwanderer aus. 1946 entsprachen 1.000 tschechoslowakische Kronen ca. 20 Dollar, der Ge-

samtbetrag belief sich also auf etwa 1,6 Millionen Dollar. 
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der Ausreise von Juden aus Polen und ihren Weg nach Westen über die Tsche-

choslowakei, der sie letztlich aus Europa herausführen sollte.
14

 

Yehuda Bauers eindrucksvolle Studie zur Bricha hat die Vorlage zu dieser For-

schung geliefert. In diesem vor über vierzig Jahren entstandenen, quellengesät-

tigten Werk erforscht Bauer die Migration von Juden aus ganz Europa nach 

Palästina während der Kriegs- und Nachkriegszeit. Während Náchod in Bauers 

Arbeit als wichtige Durchgangsstation gewürdigt wird, zeige ich hier anhand 

neuer Dokumente, wie die von den tschechoslowakischen Regierungsoffiziellen 

geschaffenen Präzedenzfälle sich akkumulierten und so gewährleisteten, dass 

Náchod ein funktionierender Aus- und Einreisepunkt blieb.
15

 Durch die Betrach-

tung der Situation in Náchod als Illustration eines umfassenderen Wandels in 

der Beantwortung der Frage, wohin die Juden gehörten, bietet vorliegender Bei-

trag neue Erklärungen bezüglich der Motive der tschechoslowakischen Regie-

rung für ihr Handeln.
16

 

                                                        
14 Jüdisches Leben in Nachkriegspolen und insbesondere die Gewalt, der die Juden bei der Rück-

kehr in ihre Heimatorte begegneten, wurden in der jüngeren Literatur ausführlich behandelt. Be-

sonders Jan T. Gross: Fear. Anti-Semitism after Auschwitz, New York: Random House 2006 hat 

nützliche (und oft heftige) Debatten über die Persistenz des Antisemitismus angestoßen und dar-

über, wie solche Gefühle gegenüber Juden zusammen mit ökonomischen Anreizen manche Polen 

dazu brachten, ihren heimkehrenden jüdischen Nachbarn mit Gewalt und Verachtung zu begeg-

nen. Meines Erachtens liefert Engel: Patterns … (Anm. 1), eine umsichtigere Behandlung der 

Gewalt gegen Juden in Nachkriegspolen als Gross‘ Studie, die sich vor allem auf Indizien und 

Berichte statt auf gründliche statistische Analysen stützt. Nach Engels Einschätzung war es eine 

„Vielzahl von Faktoren“ (S. 38), die Gewalt gegen Juden im Polen der Nachkriegszeit auslöste. 

Vorliegender Beitrag stellt jedoch eine ganz andere Frage. Studien, die sich wie Gross mit der 

Frage befassen, wieso polnische Juden im Jahre 1945 und mehr als drei Viertel der aus der Sow-

jetunion in die Wiedergewonnenen Gebiete repatriierten Juden in der ersten Hälfte des Jahres 

1946 Polen verließen, lassen die Frage unbeantwortet, wie genau eine solche Masse von Men-

schen sich auf den halblegalen und diplomatisch prekären Weg von Polen in die Hunderte Kilo-

meter entfernte amerikanische Zone Deutschlands begeben konnte. 

15 Bauers Werk (Anm. 12) stützt sich vor allem auf die Haganah-Archive in Tel Aviv. Er nutzt 

keine Dokumentationen aus tschechischen, tschechoslowakischen oder polnischen Archiven, die 

im Jahre 1970, als sein Buch erschien, noch kaum zugänglich waren. 

16 In Brichah fragt Yehuda Bauer, wieso die tschechoslowakischen Regierungsoffiziellen die 

jüdische Fluchtbewegung so intensiv unterstützten. Auf S. 219 schreibt er: „Die operative Klau-

sel der Entscheidung stellte klar fest, dass Nejedlýs Ministerium für die Durchreisenden verant-

wortlich sein würde und ihren Transport durch tschechisches Gebiet sicherstellen sollte. Die Tat-

sache, dass das große kommunistische Kontingent in der Regierung, inklusive Klement Gottwald, 

diese Entscheidung unterstützte, ist natürlich sehr bedeutsam. Man kann über die Ursachen für 

diese Einstellung nur mutmaßen. Jüdische Infiltration nach Palästina war offensichtlich dazu ge-

eignet, die Briten sowie pro-kommunistische oder pro-sowjetische Politiker dort in Schwierig-

keiten zu bringen, wobei auch andere Motive vorgelegen haben mögen. Die allgemeine Stim-

mung in der Tschechoslowakei gegenüber den jüdischen Flüchtlingen war jedoch aus diesem 

Grunde sehr freundlich, und dies war vermutlich ein Faktor. Kommunistische und nicht-kommu-

nistische Minister und Offizielle kooperierten jedenfalls, um dieses außergewöhnliche Arrange-
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Im weiteren Sinne zeigt diese Studie, dass die Entwicklungen an der Grenze 

zwischen Polen und der Tschechoslowakei außerhalb der Kontrolle der alliierten 

Siegermächte lagen. Der Zustrom von polnischen Juden nach Böhmen und in 

die amerikanische Zone sollte somit nicht als Ereignis verstanden werden, das 

von nur einem bestimmten, einzelnen Akteur erlaubt und koordiniert wurde.
17

 

Die vorliegende Historiographie zur Bricha und zur Geschichte der Nachkriegs-

diplomatie hebt die Pläne hervor, die die Staatsmänner der Siegermächte, Ver-

treter des Jewish Joint Distribution Committee in New York, verdeckte Agenten 

aus Palästina und UNRRA-Offizielle vor Ort in Europa schmiedeten. Der kei-

neswegs geradlinige Prozess, der Náchod zu einer so wichtigen Durchgangssta-

tion machte, wird dabei nicht hinterfragt.
18

 

Die Reise aus dem polnischen Schlesien zur Grenze nach Náchod und durch das 

tschechoslowakische Binnenland in die amerikanische Zone Deutschlands war 

voller Unwägbarkeiten. Jan Masaryk, Edvard Beneš, Vladimir Clementis, Bo-

lesław Bierut, Clement Atlee, Harry Truman oder selbst Josef Stalin konnten die 

erschöpften Menschenmassen auf ihrem Weg zur Grenze weder rückhaltlos 

ermutigen noch vollständig aufhalten. Auch die verdeckten zionistischen Agen-

ten, die in einer teilweise organisierten Einheit die Ausreise der polnischen Ju-

den aus Polen vorantrieben, konnten die Reaktionen der tschechoslowakischen 

Behörden an der Grenze und in Prag im Laufe der Ereignisse im Winter und 

Frühjahr 1946 nicht kontrollieren. 

***** 

Am 2. Februar 1946 trafen sich Repräsentanten des tschechischen Außenminis-

teriums (MZV), des Innenministeriums (MV), des Gesundheitsministeriums 

(MZ), der UNRRA, des JDC sowie Dr. Karel Stein von der jüdischen Gemeinde 

in Prag, um sich zur Situation der „jüdischen Flüchtlinge, die nicht in Polen 

bleiben können“ und Hilfe benötigten, zu beraten.
19

 Man entschied, dass diese 

––––––––––––––––––––––––––– 
ment zu ermöglichen. Dabei waren sie sich der britischen Opposition gegen diese jüdische Mas-

senmigration durchaus bewusst.“ 

17 Rudolf Beck, ein Bewohner von Náchod, der die Betreuung der Flüchtlinge vor Ort organisierte, 

schrieb auf die Rückseite eines Fotos in seinem persönlichen Archiv, dass „unsere Regierungs-

stellen, das Außenministerium und das Innenministerium diese Bemühungen mit Zustimmung 

der Sowjetunion finanziert haben, und zwar durch die Bereitstellung von Fahrzeugen und die 

Ausstellung von Reisedokumenten“. Siehe Privatarchiv Rudolf Beck, Náchod, Tschechische Re-

publik. 

18 Siehe Kaganovitch (Anm. 5), Bauer (Anm. 12) und Engel (Anm. 12). 

19 Vgl. für dieses und die folgenden Zitate in diesem Absatz: ABS 425-231-2. Auf Tschechisch 

heißen die Ministerien wie folgt: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo Vnitra, Minis-

terstvo Zdravotnictví. Das Jewish Joint Distribution Committee ist eine im Jahr 1914 gegründete 
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Juden „auf ihrer Durchreise für einige Zeit in der Tschechoslowakei bleiben 

können“. Wegen des „Antisemitismus in Polen können sie Asyl in der Tsche-

choslowakei genießen“. Rechtlich betrachtet fielen diese Migranten unter eine 

neue Kategorie der UNRRA und wurden als „erfolglos repatriierte Displaced 

Persons“ bezeichnet.
20

 Ihre Einreise in die Tschechoslowakei sollte legal sein, 

sie sollten Transitvisa für ihre Weiterreise nach Deutschland oder Österreich 

bekommen, und die tschechoslowakische Regierung sollte „zwei Lager für Per-

sonen, die Polen verlassen“ bereitstellen.
21

 Ein Übereinkommen zwischen der 

UNRRA und dem MZV stellte abschließend klar, dass die UNRRA für diese 

Menschen verantwortlich sein würde.
22

 

Dieses Abkommen, das UNRRA-Unterstützung für erfolglos repatriierte polni-

sche Juden sicherstellte, war beispiellos und markierte scheinbar einen Wende-

punkt für diese Organisation. Auf ihrem Gründungstreffen in Atlantic City im 

November 1943 sowie auf weiteren Konferenzen 1944 und 1945 hatte die 

UNRRA eine bestimmte Rechtssprache geschaffen, die „Displaced People“ und 

ihren Unterstützungsanspruch definierte. Bemerkenswerterweise scheiterte der 

Jüdische Weltkongress (WJC) jedes Mal mit seinem Anliegen, die Sonderkate-

gorie „jüdische DPs“ einzuführen. Außerdem erlaubten die UNRRA-Richtlinien 

nicht mehr als nur eine Repatriierung derselben Person. Zwischen 1943 und 

1945 gab es einige Diskussionen innerhalb der UNRRA, wie mit DPs umzuge-

hen sei, die nach ihrer Heimkehr freiwillig heimatlos werden würden. Die offi-

ziellen Richtlinien der Organisation boten solchen Personen keine Unterstüt-

zung. Das Abkommen zwischen dem tschechoslowakischen Außenministerium 

––––––––––––––––––––––––––– 
weltweite jüdische Hilfsorganisation. Siehe dazu: Yehuda Bauer: My Brother's Keeper. A History 

of the American Jewish Joint Distribution Committee, 1929–1939, Philadelphia: Jewish Publica-

tion Society of America 1974; Ders.: Out of the Ashes. The Impact of American Jews on post-

Holocaust European Jewry, Oxford, New York: Pergamon Press 1989; Ders.: The Jewish Emer-

gence from Powerlessness, Toronto, Buffalo: University of Toronto Press 1979; Yosef Litvak: 

The American Joint Distribution Committee and Polish Jewry, 1944–1949, in: Selwyn Ilan Troen 

/ Benjamin Pinkus (Hg.): Organizing Rescue. Jewish National Solidarity in the Modern Period, 

New York: Routledge 1992, S. 269–316. Zum Jüdischen Weltkongress siehe: Unity in Disper-

sion. A History of the World Jewish Congress, New York: World Jewish Congress 1948. 

20 Zur UNRRA siehe Zorach Warhaftig: Relief and Rehabilitation.Implications of the UNRRA 

Program for Jewish Needs, New York: Institute of Jewish Affairs of the American Jewish Con-

gress and World Jewish Congress 1944, und Daniel Plesch: America, Hitler and the UN. How 

the Allies Won World War II and Forged a Peace, London, New York: I.B. Tauris/Palgrave 

Macmillan 2011. 

21 In einem Brief vom 16. Januar 1946 bat der Direktor des JDC in der Tschechoslowakei, Harold 

Trube, den tschechoslowakischen Premierminister Zdeněk Fierlinger um die Bereitstellung der 

Geldmittel, von denen das JDC „annahm, dass die Regierung sie bereitstellen würde“. Siehe ABS 

425-192-75. 

22 ABS 425-231-2. 
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und der UNRRA von Anfang Februar 1946 widersprach dieser Regelung. Polni-

sche Juden konnten nunmehr auch nach ihrer vermeintlichen Repatriierung ihre 

Heimat freiwillig aufgeben und so den neuen Status des „erfolglos repatriierten 

DP“ erhalten. 

Schon bald brachte dieses Übereinkommen dramatische Veränderungen an der 

tschechoslowakischen Grenze mit sich. Weniger als drei Wochen später, am 21. 

Februar 1946, nahm die staatliche Grenzpolizei in Náchod „eine Gruppe polni-

scher Juden wegen Überschreitung der Grenze fest und inhaftierte sie“ in der 

örtlichen Rotkreuz-Einrichtung. Laut Bericht der Grenzpolizei „hätten die Mit-

glieder dieser Gruppe für die Grenzüberschreitung bestraft werden sollen“, doch 

stattdessen „wurden sie an die Repatriierungsstelle in Náchod überstellt und 

ohne Bestrafung nach Bratislava geschafft“. Diese überraschende Wendung 

„geschah auf Anweisung des Konsuls Novak vom Innenministerium, durch die 

Vertreter des Joint in Náchod, Herrn (Rudolf) Beck sowie den UNRRA-Funkti-

onär Herrn (Elfan) Riese“. Es wurde außerdem bestätigt, dass „die Inhaftierten 

[...] über Bratislava in die amerikanische Zone“ gelangen wollten.
23

 Drei der 

Institutionen, die an dem Treffen am 2. Februar teilgenommen hatten, interve-

nierten zugunsten dieser Gruppe von Migranten. Statt für ihre illegale Grenz-

überschreitung bestraft zu werden, durften sie nach Bratislava weiterziehen. Der 

Grenzübergang Náchod, der zuvor ein Emigrationshindernis gewesen war, 

wurde nun zu einem der wenigen Ausreisepunkte. 

Der zweite Präzedenzfall von Emigration aus Polen über Náchod fiel zeitlich 

mit der Rückkehr Zehntausender polnischer Juden aus dem sowjetischen Exil 

zusammen. Diese Heimkehrer sollten zwischen Januar und August 1946 in den 

polnischen „Wiedergewonnenen Gebieten“ im Westen aufgenommen werden. 

Dies gelang jedoch nicht immer. Während eines Treffens mit dem polnischen 

Arbeits- und Wohlfahrtsminister im März 1946 wurde WJC-Repräsentant Arieh 

Tartakower über den offiziellen Regierungsstandpunkt zur Heimkehr dieser 

Juden unterrichtet. Minister Stańczyk informierte Tartakower, dass „das Prinzip 

der Ausreisefreiheit auch in der Zukunft genauestens beachtet werden wird, so 

wie es auch jetzt beachtet wird“. Der Minister fürchtete außerdem, dass „die 

gegenwärtig schon sehr starke Ausreisetendenz innerhalb des polnischen Ju-

dentums wegen der Repatriierung noch ansteigen wird“. Stańczyk hatte beo-

bachtet, dass die jüdischen Repatrianten aus der Sowjetunion „in ihrer Mehrzahl 

Polen so bald wie möglich verlassen wollen [...] daher sollten ihnen bei der 

                                                        
23 ABS 302/163-5. 
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Emigration keine Hindernisse in den Weg gelegt werden“.
24

 Laut polnischem 

Gesetz konnten polnische Juden das Land also legal verlassen. 

Sowohl Tartakower als auch Stańczyk hatten Bedenken, wie internationale Be-

obachter den massenhaften Exodus polnischer Juden aus den „Wiedergewonne-

nen Gebieten“ interpretieren würden. Antisemitische Propaganda und physische 

Gewalt gegen Juden sollten als Erklärung für die Ausreisewelle „vermieden“ 

werden. Die beiden Männer waren sich einig, dass stattdessen „die schwierige 

wirtschaftliche Lage der jüdischen Bevölkerung und die Hoffnungslosigkeit 

jüdischen Lebens in Polen“ als „Hauptmotivation für den Exodus“ in den Vor-

dergrund gerückt werden sollten. Ebenso konnte betont werden, dass „die Juden 

ungern in dem Land bleiben wollen, in dem die Nazis Millionen von ihnen um-

gebracht haben“.
25

 Ein hochrangiger polnischer Regierungsvertreter und ein 

über gute Verbindungen verfügender Repräsentant des Jüdischen Weltkongres-

ses waren sich also einig, dass antisemitische Gewalt öffentlich nicht als Haupt-

grund für die jüdische Emigration aus Polen genannt werden sollte. 

Ebenfalls im März 1946 wurden Beamte des tschechoslowakischen Innen-

ministeriums in einem zweiseitigen Sonderbericht auf das „ernste“ Problem der 

jüdischen Flüchtlinge aus Polen an der tschechoslowakischen Nordostgrenze 

hingewiesen.
26

 Laut diesem Bericht hatten neben den „internationalen jüdischen 

Organisationen“, die den polnischen Juden „bei ihrer Reise nach Westen hal-

fen“, Institutionen wie das Innenministerium, das Wohlfahrtsministerium und 

das Außenministerium versucht, „ein Abkommen mit der UNRRA zu unter-

zeichnen“, um weitere Hilfe bereitstellen zu können. Das Abkommen sei jedoch 

noch nicht unterzeichnet worden, da die UNRRA in der Tschechoslowakei 

„noch keine Zustimmung aus dem Hauptquartier bekommen hat“. Das Innen-

ministerium kooperierte stattdessen mit (nicht näher genannten) jüdischen Orga-

nisationen, um „diese Flüchtlinge zu registrieren, solange sie sich auf tschecho-

slowakischem Gebiet aufhalten“. Ohne genaue Kenntnis der Haltung der 

UNRRA zu diesem Thema sei „die weitere Infiltration dieser Menschen in 

tschechoslowakisches Gebiet unmöglich“.
27

 Der Bericht legte eine vorsichtige 

Herangehensweise nahe, da es innerhalb der Regierung verschiedene Meinungen 

zum Thema der jüdischen Flüchtlinge gebe. Auf dieses Memorandum folgte 

                                                        
24 Archive of the World Jewish Congress at the American Jewish Archive, Cincinnati, OH       

(im Weiteren WJC) H 273/13 und C 118/3. 

25 WJC, H 273/13. 

26 ABS, 304-63. 

27 In der Woche vor diesem Bericht waren elf jüdische Flüchtlinge aus Polen in Náchod 

festgenommen worden. 
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keine konkrete Entscheidung. Bald waren es jedoch die Umstände vor Ort, die 

sofortiges Handeln erforderlich machten. 

***** 

Bis April/Mai 1946 hatte sich im polnischen Schlesien eine „katastrophale Si-

tuation“ entwickelt. Durch das warme Wetter und die entsprechend schnelleren 

Zugreisen war der Flüchtlingsstrom aus der Sowjetunion deutlich angeschwol-

len. Laut einem Telegramm aus Polen an den Jüdischen Weltkongress vom 14. 

Mai waren 85.000 Repatrianten, darunter 15.000 Kinder, in Niederschlesien 

angekommen. Die polnischen Behörden erbaten „sofortige Hilfe, Geld, Klei-

dung und Nahrungsmittel“.
28

 Schon bald nach ihrer Ankunft an den Bahnhöfen 

der erst kürzlich erworbenen Territorien entschieden sich diese Menschenmas-

sen bewusst dazu, sich erneut auf den Weg zu machen. Viele polnische Juden 

trafen Vertreter zionistischer Jugendorganisationen, die Informationen über 

Unterkünfte, das Alltagsleben in der neuen Umgebung sowie die Weiterreise 

nach Palästina verbreiteten.
29

 

Angesichts der steigenden Zahlen von polnischen Juden, die die Grenze zur 

Tschechoslowakei überschritten, schickte das tschechoslowakische Innenmi-

nisterium am 18. April 1946 ein offizielles Kommuniqué an verschiedene ge-

samtstaatliche und regionale Organe. Es diente zu Informations- und Instruk-

tionszwecken und trug den Titel: „Personen jüdischer Herkunft, polnische 

Staatsbürger“. Es lohnt sich, daraus ausführlicher zu zitieren: 

„In jüngster Zeit sind viele Juden aus Polen in die Tschechoslowa-

kei geflohen […] Ihr einziger Wunsch […] ist es, möglichst 

schnell zu ihren Verwandten in Amerika, Palästina, Kanada, im 

ruthenischen Karpatenvorland oder in anderen Ländern zu gelan-

gen. Internationale jüdische Organisationen wie der Joint und an-

dere werden ihnen Hilfe anbieten und ihre Evakuierung unterstüt-

zen. Das Innenministerium bestätigt, dass manche unserer 

Abteilungen gegen diese Personen vorgegangen sind […]          

                                                        
28 WJC, H 276/13, Telegramm vom 14. Mai 1946 von Berman und Zelicki an den WJC. 

29 Siehe dazu Engel (Anm. 12). Siehe auch Bauer (Anm. 12), S. 126: „An den Bahnhöfen in 

Warschau oder Lodz stritten die Propagandisten des Jüdischen Zentralkomitees und der Zionisten 

recht offen um die Neuankömmlinge […] Es gab eine grundsätzliche Bereitschaft, das Land zu 

verlassen, doch diese Bereitschaft war nicht bedingungslos, und die Mehrzahl der Repatrianten 

war damit zufrieden, zunächst auf ihren Koffern zu sitzen und auf einen legalen Weg zu warten, 

Polen zu verlassen.“ 
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und andere sie schließlich nach Polen zurückgeschickt haben, wo 

sie erneut verfolgt werden, ehe sie wieder in unser Land kommen.  

Das Ministerium hält diese Position für unangemessen und unan-

gebracht und (bittet) […] die Sicherheitskräfte, sich um diese Per-

sonen jüdischer Herkunft und polnischer Nationalität zu kümmern. 

(Sie sollten sie) nicht daran hindern, unser Territorium nach 

Westen hin zu verlassen, wo sie sich niederlassen möchten. 

Schicken Sie sie nicht wie unerwünschte Ausländer nach Polen zu-

rück, denn davon abgesehen, dass es human ist (sie nicht nach Po-

len zurückzuschicken), kann man auch davon ausgehen, dass sie es 

nach ihrem erstmaligen Versuch des Grenzübertritts erneut probie-

ren werden“.
30

 

Diese Direktive legt die offizielle Haltung bezüglich einer besonderen Gruppe 

von DPs, den polnischen Bürgern jüdischer Herkunft, dar. Im Gegensatz zu 

anderen, nichtjüdischen Immigranten aus Polen, sollte diese spezifische Gruppe 

speziell behandelt und ihre Einreise in die Tschechoslowakei gestattet werden.
31

 

Antisemitismus wird in dem Erlass nicht als Grund für die Ausreisebewegung 

aus Polen genannt. Weiterhin sollte diese Personengruppe frei reisen dürfen, da 

das JDC ihre Reisekosten bezahlen würde.
32

 Das Ministerium legt nahe, dass die 

Grenzpolizei die polnischen Juden nicht zurückschicken sollte, da sie vermutlich 

einen erneuten Einreiseversuch unternehmen würden. Nach Einschätzung des 

Ministeriums verdienten sie eine „humane“ Behandlung. Deshalb sollte jeder 

Jude durchgelassen werden, der versuchte, die Grenze zu überschreiten. Nach-

dem sie während der nationalsozialistischen Besatzung negativ diskriminiert 

worden waren, verdienten polnische Juden nun positive Diskriminierung, zu-

mindest in den Augen des tschechoslowakischen Innenministeriums. 

                                                        
30 ABS 304-257-1. Weiter heißt es: „Es ist in unserem Interesse, dass Menschen jüdischer Her-

kunft und polnischer Staatsangehörigkeit unser Land schnell verlassen, damit sich ihr Aufenthalt 

in unserem Land nicht in die Länge zieht oder sie sich gar hier niederlassen, da es sich meist um 

Menschen handelt, die nicht arbeiten werden.“ 

31 Nur polnische Juden konnten Pässe erhalten, die Grenze überschreiten, in den von der 

Tschechoslowakei unterstützten Durchgangslagern Unterschlupf finden und Transitvisa erhalten, 

die ihnen die Weiterreise in die amerikanischen Zonen von Deutschland und Österreich ermögli-

chen würden. Siehe den Bericht von Zorach Wahrhaftig von seinem Besuch in Polen im Jahr 

1946, WJC H 276/14. Dort schreibt er: „Gemäß der Verwaltungspraxis (der polnischen Regie-

rung) muss man vom Zentralkomitee eine Bescheinigung erhalten, dass man Jude ist, und nur 

dann kann man einen Pass erhalten; inzwischen stellt auch der Verband der Glaubensgemeinden 

solche Zertifikate aus.“ 

32 Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würde das JDC für die Kosten dieser Migrationsbewe-

gung aufkommen. Im gesamten Jahr 1946 deckte jedoch der tschechoslowakische Staat das Gros 

der entsprechenden Ausgaben. 
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Ein weiterer Erlass des Innenministeriums vom September 1946 brachte die-

selbe Haltung zum Ausdruck. In einem Memorandum, das an die National-

komitees im ganzen Land verteilt wurde, gab das Ministerium Anweisungen für 

den Umgang mit „Personen, die von den Besatzern als ‚Personen jüdischer Her-

kunft‘ betrachtet worden waren“.
33

 Nach Einführung des historischen Hinter-

grunds heißt es: „Es ist hinreichend bekannt, dass die Barbarei der Nazis, die 

sich auf Rassentheorien und auf den Hass gegen alles, was nicht mit den Nazis 

zu tun hatte, stützte, vor allem und in zunehmendem Maße sogenannte Personen 

‚jüdischer Herkunft‘ und ‚jüdische Mischlinge‘ bekämpfte.“ Als Reaktion auf 

das verachtenswerte Verhalten der Nationalsozialisten habe „die tschechische 

und slowakische Nation den Aufruf zur Diskriminierung dieser unglücklichen 

Opfer der Naziverfolgung“ verweigert und „lehnt dementsprechend jede Art von 

Diskriminierung und unterschiedlicher Behandlung wegen Religion und Mutter-

sprache ab“, mit Ausnahme der Deutschen und Ungarn, die während des Krie-

ges Verbrechen gegen die Republik begangen hatten. 

Zum Zeitpunkt des Erlasses wurden Menschen jüdischer Herkunft von den 

tschechoslowakischen Behörden jedoch nur deshalb als Juden und „jüdische 

Mischlinge“ kategorisiert,  

„weil Personen, die so von den Besatzern bezeichnet und un-

menschlich verfolgt wurden, nicht wegen der Tatsache leiden 

sollten, dass unsere Gesetze, die solche rassische Diskriminierung 

nicht anerkennen und ablehnen, [abgesehen von denen] bezüglich 

der deutschen oder ungarischen Nationalität, keinen Unterschied 

zwischen [den Juden einerseits] und den deutschen und ungari-

schen Verrätern [andererseits] machen würden“.
34

  

Kurz gesagt blieb ein Jude laut den Gesetzen der Kriegszeit auch in der Nach-

kriegszeit ein Jude. Als tschechoslowakische Offizielle in den Durchgangslagern 

in Náchod im Jahre 1946 nichtjüdische Polen daran hinderten, sich den Massen 

                                                        
33 Siehe 425-192-74, ABS. Dekret #S-3559/89-17/9-46. Dieses Dekret enthielt ein Gesetz bezüg-

lich der Vertreibung von Deutschen und Ungarn aus der Tschechoslowakei. In diesem Zusam-

menhang gab es Probleme, wenn Deutsche und Ungarn jüdischer Herkunft, die während des 

Krieges aus rassischen Gründen verfolgt worden waren, mit ihren nichtjüdischen Konnationalen 

vertrieben wurden. 

34 Bezüglich der Kategorisierung von Bürgern als Juden und der Vertreibung nichtjüdischer Deut-

scher und Ungarn schließt das Dokument: „Die Nationalkomitees in den Distrikten müssen jeden 

Einzelfall gemäß speziellen Richtlinien genau untersuchen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen 

soll dem Innenministerium vorgelegt werden, dass sich das Recht vorbehält, im Einzelfall zu ent-

scheiden, ob die besagte Person jüdischer Herkunft und deutscher oder ungarischer Nationalität 

deutsch- oder ungarischfreundlich im Sinne dieses Dekrets waren. Gezeichnet, Nosek.“ Ebenda. 
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von DPs anzuschließen, folgten sie staatlichen Gesetzen, die eine spezielle Be-

handlung der Juden verlangten. 

***** 

In einer „den guten Bürgern der Tschechoslowakei“ gewidmeten Sonderausgabe 

der jiddischen Zeitschrift The Resistance erläuterte Isaac Asoffsky, der Exeku-

tivdirektor der Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), in Wort und Bild, was in 

dem verschlafenen Städtchen Náchod vor sich ging. Im Laufe des Jahres 1946 

gab die tschechoslowakische Regierung mehr als 80 Millionen Kronen (circa 1,6 

Millionen Dollar) aus, um die 130.000 jüdischen Flüchtlinge zu versorgen, „die 

einem feindseligen Umfeld“ entflohen und über die Tschechoslowakei emi-

grierten.
35

 Náchod, ihr Einreiseort und „einstmals nur ein Flecken auf der Land-

karte […] wurde zum Brennpunkt des internationalen Interesses und ein Symbol 

für Barmherzigkeit gegenüber Juden überall“. Asoffsky lobte die tschechoslo-

wakische Regierung für ihre spontane und wohlwollende Reaktion auf diesen 

humanitären Notfall. Obwohl „die Flut der entmutigten Menschen […] wie eine 

unkontrollierbare Welle kam“, hätten die Menschen, die in Náchod lebten und 

arbeiteten, „sie willkommen geheißen, anstatt ihnen Hindernisse in den Weg zu 

legen“.
36

 

Asoffskys Loblied auf die in Náchod geleistete Arbeit verdeckte die komplexere 

Realität des Sommers 1946. Das wärmere Wetter, das berüchtigte Pogrom von 

Kielce am 4. Juli 1946 und die Ankunft von Repatriierungszügen mit Juden aus 

der Sowjetunion verstärkten den Flüchtlingsstrom in dramatischer Weise.
37

 Das 

Zusammentreffen von günstigen klimatischen Bedingungen und antijüdischer 

Gewalt brachte Bürokraten und Nicht-Regierungs-Akteure dazu, die Situation 

neu zu bewerten und die gesamte Operation auszuweiten. Bei genauerer Be-

trachtung der Ereignisse im Juli 1946 wird deutlich, wie stark das Schicksal von 

fast 60.000 Durchwanderern vom Verhältnis des JDC zu den tschechoslowaki-

schen Bürokraten, von der Verfügbarkeit tschechoslowakischer Kronen und von 

                                                        
35 Archiv Ministerstva zahraničních věcí (hiernach MZV), ZÚ Washington, USA #33, zitiert nach: 

The Epic of the Jewish Trans-migrants… (Anm. 3). 

36 Ebenda. 

37 Zu Kielce siehe Gross (Anm. 14) und Engel (Anm. 1). Während das Pogrom in Kielce die Zahl 

der Durchwanderer in die Höhe trieb, stiegen die Zahlen im Monat August noch weiter an, ver-

mutlich als die letzten Repatrianten nach Schlesien kamen. Zu diesem Zeitpunkt war Schlesien 

überfüllt, was erklären würde, warum mehr polnische Juden sich auf den Weg nach Náchod 

machten als in den Vormonaten. Kielce sollte also nicht als das Ereignis begriffen werden, das 

die stärkste jüdische Emigrationsbewegung auslöste. 
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der Entschlossenheit einiger bemerkenswerter jüdischer, amerikanischer und 

tschechischer Offizieller abhängig war. 

Im Laufe der zwei Wochen zwischen dem 14. und dem 26. Juli 1946 traf sich 

ein inoffizielles Gremium aus hochrangigen Ministern, zugereisten jüdischen 

Funktionären und zwei UNRRA-Vertretern, um den polnisch-jüdischen Exodus 

zu besprechen. Die während dieser zwei Wochen getroffenen Abmachungen 

folgten den Präzedenzfällen vom Februar und April, involvierten die höchsten 

Ebenen der tschechoslowakischen Regierung und führten zu Spaltungen zwi-

schen den UNRRA-Vertretern. Selbst als die Anzahl der Migranten weiter an-

stieg, sich ihre Durchreise beschleunigte und die Kosten der Unternehmung sich 

vervielfachten, sorgten einige Vertreter der tschechoslowakischen Regierung, 

des JDC und der UNRRA dafür, dass der Exodus legal blieb. Es waren weniger 

als ein Dutzend in Náchod, Prag und an anderen Orten wirkende Männer und 

Frauen, die im Juli 1946 gewährleisteten, dass polnisch-jüdische Bürger sicheres 

Geleit aus Polen heraus haben würden.
38

 

Ein von dem amerikanischen Juden Israel Jacobson verfasster Bericht gibt Ein-

blick in die Dramatik dieser Treffen auf höchster Ebene während dieser ent-

scheidenden Monate.
39

 Jacobson war JDC-Direktor in der Tschechoslowakei. 

Bald nach dem Pogrom von Kielce wohnte er einem Treffen bei, das die ange-

spannten finanziellen Rahmenbedingungen der grenzüberschreitenden tschecho-

slowakisch-polnischen Operation zum Thema hatte. Die von Radioansprachen 

Kardinal Hlonds angestachelte organisierte Gewalt gegen Juden und der Zu-

strom von Flüchtlingen aus der Sowjetunion in den instabilen polnischen Staat 

                                                        
38 Bauer (Anm. 12) spricht von der Tätigkeit der Bricha-Bewegung im Allgemeinen. Doch auch er 

merkt an, dass die Bewegung recht dezentralisiert war. Auf S. 184 schreibt er: „Im Laufe des 

Jahres 1945 machten die Soldaten und die palästinensischen shlichim [‚Emissäre‘, die Männer 

und Frauen, die den polnischen Juden dabei halfen, Polen zu verlassen] des Mossad ihren Ein-

fluss bemerkbar, und gegen Ende des Jahres hatten alle Länder Mittel- und Osteuropas ihren pa-

lästinensischen Bricha-Kommandanten. Die Zeit war reif, eine effizientere zentralisierte Organi-

sation aufzubauen, doch alle Versuche in diese Richtung trafen auf Schwierigkeiten,      die sich 

nur mit den Komplikationen der zionistischen politischen Strukturen erklären lassen.“ Bricha war 

also eine einheitliche und eine gespaltene Kraft zugleich. 

39 Die vollständige Fassung dieses Reports, aus der auch – wenn nicht anders angegeben – sämtli-

che Zitate auf den folgenden Seiten stammen, befindet sich in: Israel Jacobson: Report, 425-192-

75, ABS. Kopien der meisten Dokumente mit Bezug zu Náchod besitzt auch das Jewish Joint 

Distribution Committee Archive (JDC).  Siehe z.B. Israel Jacobson: Report on JDC activities in 

Czechoslovakia, July-November 1946, in: Records of the Geneva Office (1945–1954) of the JDC 

#G45-54, Czechoslovakia Section File #201, JDC; und Ders.: Report #345 dated 7/29/46, Con-

tent: Czechoslovakia and Preliminary Report-Re: Infiltrees from Poland, in: Records of the Ge-

neva Office #G45-54, Poland Section File #780, JDC. Auch Bauer macht ausführlich Gebrauch 

von Israel Jacobsons Report, siehe Bauer (Anm. 12), S. 182–188. 
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brachten mehr und mehr Juden dazu, aus Polen zu fliehen. Auf der anderen Seite 

schnellten die Kosten für ihre Unterbringung und Weiterverschickung aus 

Náchod in die Höhe. Die „Behelfsvorkehrungen“ des Ministeriums für Wohl-

fahrt und Arbeit, des Außenminsteriums, des Innenministeriums und des JDC 

stellten sich angesichts des verstärkten Exodus als unzureichend heraus. Die 

Situation wurde noch dadurch verschärft, dass die tschechoslowakische Regie-

rung zwischen dem 5. Januar und dem 1. Juli mehr als 21 Millionen Kronen für 

Nahrungsmittel ausgegeben hatte, „ohne eine klare Entscheidung zu fällen, wer 

letztlich dafür verantwortlich sein würde“, sie zu verteilen. Es war Zeit, Rech-

nungen zu begleichen und sich auf einen anhaltenden Menschenstrom vorzube-

reiten. Als die Stellvertretende Generaldirektorin für Europa der UNRRA, Mary 

Louise Gibbons, in der Woche vom 7.–14. Juli 1946 in die Tschechoslowakei 

kam, trafen sich Vertreter verschiedener Ministerien und des JDC mit ihr. 

Während ihrer Treffen mit Vertretern untergeordneter Regierungsbehörden in 

Böhmen informierte Gibbons ihre Kollegen, dass:  

„sie entweder etwas missverstanden hatten oder fehlinformiert wa-

ren ... bezüglich der Zusage der UNRRA, die Verantwortung für 

die Bereitstellung der zusätzlichen Geld- und Nahrungsmittel für 

die Verpflegung und den Transport der unerwartet großen Anzahl 

von Flüchtlingen zu übernehmen“.  

Gibbons bestand darauf, dass „das Budget für die Tschechoslowakei feststeht“ 

und „keine weiteren Geldmittel zur Verfügung gestellt werden können“. Dieser 

Rückschlag sendete Schockwellen durch bürokratische und diplomatische 

Kreise. Nach Jacobsons Einschätzung verursachte Gibbons‘ Erklärung  

„große Unsicherheit und Verwirrung bei den Regierungsbeamten 

auf niederer Ebene, die das Hilfsprogramm für die polnischen Rei-

senden durchgeführt hatten, ohne die Autorisierung durch ihre 

Vorgesetzten (d.h. die Leiter der jeweiligen Ministerien) einzuho-

len“.  

Jacobson „setzte sich umgehend mit Minister Masaryk und Vizeminister Cle-

mentis in Verbindung“, um die heikle Situation zu besprechen.
40

 

                                                        
40 Jacobson merkt an, dass Masaryk keiner Partei angehörte und dass Clementis Kommunist war. 
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Während des Treffens versicherte Außenminister Masaryk Jacobson und dem 

JDC, dass  

„alles getan werden würde, damit die tschechoslowakische Grenze 

offen bliebe, und er selber würde beim nächsten Regierungstreffen 

am 16. Juli den zahlreichen Offiziellen seine Anerkennung zollen, 

die bei dieser wichtigen Arbeit geholfen hatten“.  

Weiterhin verkündete er, dass „die Tschechoslowakei ein Zufluchtsort für diese 

Juden auf ihrer Flucht vor dem Terror bleiben muss“. Mit Nachdruck fügte er 

hinzu, dass er aus Protest zurücktreten werde, sollte die Tschechoslowakei ihre 

Grenzen schließen. Masaryks Stellvertreter Clementis „stimmte ebenfalls zu, 

dass alles getan werden würde, um die Grenze offen zu halten“, nachdem ihm 

versichert worden war, dass die Durchwanderer nur für die Dauer ihres „Trans-

ports aus dem Land hinaus“ in der Tschechoslowakei bleiben würden. Jacobson 

und das JDC hatten nun ein klares Mandat vom Außenminister und seinem 

Stellvertreter, dass der Exodus weitergehen würde. 

Einige Tage später traf sich Jacobson mit einem weiteren hohen UNRRA-Ver-

treter zu einer Besprechung. Da Jacobson mit Gibbons‘ Bemerkungen unzufrie-

den war, setzte er sich mit ihren Mitarbeitern an einen Tisch, darunter Piotr Ale-

xejev, Leiter der UNRRA-Mission in Prag. Zusammen mit JDC-Vertretern ver-

suchte Jacobson mit Hilfe eines Dolmetschers, Alexejevs Haltung zur gesamten 

Náchod-Affäre zu erkunden. Jacobson brachte den „innigen Wunsch“ seiner 

Organisation zum Ausdruck, dass Alexejev seine  

„gesamte Überzeugungskraft gegenüber seinen UNRRA-Vorge-

setzten in London und Washington und gegenüber den Vertretern 

der tschechischen Regierung einsetzen würde, um die Bereitstel-

lung von Geld- und Nahrungsmitteln für die polnisch-jüdischen 

Durchreisenden durch die Tschechoslowakei sicherzustellen“.  

Alexejev wiederum „brachte seine Sympathie und seinen Wunsch zum Aus-

druck, alles nur Mögliche zu tun“. Im direkten Widerspruch zu seiner Kollegin 

Gibbons gab Alexejev an, dass er bereit sei, „direkt mit den tschechoslowaki-

schen Regierungsvertretern zu verhandeln und sie zu bitten, ihre kooperative 

Beteiligung an der Bereitstellung von Nahrung und Transportmitteln fortzuset-

zen“. Gibbons‘ Weigerung, der UNRRA Mittel für die Náchod-Operation zur 

Verfügung zu stellen, war anscheinend ein Irrtum gewesen. 
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Nachdem der Konsens mit der UNRRA wiederhergestellt war, organisierte 

Jacobson weitere Treffen mit hochrangigen tschechoslowakischen Offiziellen. 

Dies war Teil einer Doppelstrategie mit dem Ziel, nationale und internationale 

Garantien für die Durchwanderer zu erhalten. Einige Tage später, am 23. Juli, 

traf sich Jacobson mit Professor Zdeněk Nejedlý, dem Minister für Wohlfahrt 

und Arbeit. In einem dreistündigen Treffen, an dem auch Vertreter der Repatri-

ierungsstelle teilnahmen, wurde „das Gesamtproblem diskutiert“. Es wurde 

deutlich, dass „der Minister sich nicht über die vollständigen Implikationen des 

Problems bewusst gewesen war“. Um dieses Versäumnis zu korrigieren, ver-

suchte Nejedlý  

„den Außenminister, den Innenminister und den Premierminister 

per Telefon zu erreichen, damit sein Ministerium definitiv damit 

beauftragt würde, den schnellen Transit der polnisch-jüdischen 

Flüchtlinge durch die Tschechoslowakei zu organisieren“.  

Als er Masaryk und Innenminister Václav Nosek nicht erreichen konnte, willigte 

Nejedlý ein, dass die existierenden Arrangements fortgeführt würden, bis eine 

Konferenz mit den verantwortlichen Regierungsoffiziellen organisiert werden 

könnte. Bis auf weiteres würden „die heute existierenden De-facto-Arrange-

ments, d.h. die Einrichtungen in Náchod, Bratislava, Bloubetin und Prag weiter 

den polnischen Flüchtlingen dienen“ und „der Transport mit der tschechischen 

Eisenbahn“ würde auf unbestimmte Zeit fortgesetzt. 

Bald nach diesem Treffen dankte Jacobson Minister Nejedlý in einem Schreiben 

für sein rasches Handeln und nannte es eine Ehre, dem JDC-Hauptquartier von 

der „liberalen und humanen Einstellung der tschechoslowakischen Regierung 

und des tschechoslowakischen Volkes“ berichten zu können, die in ihrer „Hilfe, 

die sie den verängstigten polnischen Juden bei ihrer Flucht zukommen lassen“, 

zum Ausdruck käme. Die konzertierte Aktion dieser drei politischen Führer 

zeige „den Willen des tschechoslowakischen Volkes, den erfolglosen Repatri-

anten aus Polen zu helfen“. Jacobson teilte seine Bereitschaft mit, „dem Wohl-

fahrtsministerium die Organisation und die Abwicklung des schnellen Transits 

dieser bedauernswerten Menschen durch die Tschechoslowakei zu überlas-

sen“.
41

 

Im gesamten Jahr 1946, doch besonders während des Höhepunkts des Exodus in 

den Sommermonaten, übertrafen die von der tschechoslowakischen Regierung 

                                                        
41 ABS, 425-192-75. 
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bereitgestellten Finanzmittel die Zuwendungen des JDC, der jüdischen Ge-

meinde Prag und selbst der UNRRA. In einem Brief an Allan Strock in New 

York vom 22. Juli 1946 schilderte Ernst Frischer die Notsituation an der Ost-

grenze. Frischer, Mitglied des Jüdischen Nationalrats in Prag und vormaliger 

jüdischer Vertreter in der tschechischen Exilregierung, berichtete, dass täglich 

mehr als 700 polnische Juden die Grenze überschritten. Diese hohe Anzahl von 

Menschen strapaziere die Finanzen aller beteiligten Organisationen. Er stellte 

fest, dass „das Verhalten der tschechoslowakischen Regierung in diesem Zu-

sammenhang hervorragend ist“, im Gegensatz zum Verhalten der UNRRA. Fri-

scher beendete sein Schreiben mit Nachdruck: „Ich denke, es würde unserem 

Zweck nicht dienen, wenn der Eindruck entstünde, dass die tschechoslowaki-

sche Regierung mehr Interesse an diesen Flüchtlingen hat als die internationale 

UNRRA.“
42

 Inmitten einer humanitären Krise waren es die Tschechoslowaken, 

die die notwendigen Gelder bereitstellten. 

Im Gegensatz zur UNRRA setzten die JDC-Vertreter und die Offiziellen in Prag 

ihre unermüdliche Arbeit fort. Während sich sein Mitarbeiter mit der Situation 

in Náchod selbst vertraut machte, weilte Jacobson am 25. Juli 1946, zwei Tage 

nach seinem Treffen mit Nejedlý, zum Abendessen im Hause des Vizeministers 

für Inneres, Dr. Zdeněk Toman.
43

 Während des Abendessens brachte Toman 

„seine große Besorgnis über die Tatsache zum Ausdruck, dass sich ukrainische 

Faschisten und andere unerwünschte Personen als jüdische Flüchtlinge ausgäben 

und sich so durch die Tschechoslowakei schmuggelten“. Die zwei Männer „dis-

kutierten Sicherheitsvorkehrungen und den Einsatz von JDC-Angestellten zur 

Verstärkung der Bemühungen des Innenministeriums, die durchwandernden 

Flüchtlinge zu überprüfen.“ Nach der Diskussion schlug Toman vor, Jacobson 

solle später entscheiden, „ob das [A]JDC sich mit dem polnischen Botschafter in 

Verbindung setzen werde, ober ob dies direkt von der tschechoslowakischen 

Regierung gehandhabt werden sollte“. Es ist bemerkenswert, wie das JDC in-

mitten einer humanitären Krise, die auf einen Krieg folgte, der die Staatskassen 

geleert und die Fähigkeit von Gesellschaften zum organisierten Handeln zerstört 

hatte, zu einem nicht-staatlichen Akteur mit scheinbar staatsähnlichen fiskali-

schen und politischen Kompetenzen wurde.  

                                                        
42 ABS, 425-233-04. 

43 In Interviews, die in der im Jahr 2003 erschienenen Dokumentation „Zwischen Stern und Halb-

mond: Bricha“ (Mezi hvězdou a půlměsícem: Bricha) vorkommen, weisen Jacobson und seine 

Frau auf die wichtige Rolle Tomans in der Náchod-Operation hin. Die Dokumentation enthält 

außerdem ein Interview mit Zdeněk Toman aus den 1980er Jahren, in dem er behauptet, im Al-

leingang die Grenzen für die Flüchtlinge offengehalten zu haben. 
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Jacobson schließt seinen Bericht mit einer Besprechung des entscheidenden 

Treffens mit Repräsentanten des Innenministeriums, des Außenministeriums, 

des Wohlfahrts- und Arbeitsministeriums und natürlich des JDC. Die dort ver-

sammelten Offiziellen akzeptierten Nejedlýs Plan und „kamen überein, dass 

sofortige Schritte unternommen würden, um einen zumindest quasi-legalen Ap-

parat zur Bewältigung des Problems“ des Exodus einzurichten. Weiterhin wurde 

beschlossen, dass es nötig sei,  

„ein klares Zugeständnis von der UNRRA bezüglich ihrer zusätzli-

chen Mittelzuteilung für die Bewältigung dieser Situation zu be-

kommen; eine Rechnung in Höhe von 21.000.000 Kronen ist bei 

der UNRRA einzureichen für Nahrungsmittel, die vom 5. Januar 

bis heute vorgeschossen wurden, um dann eine definitive Ent-

scheidung der UNRRA zu erhalten.“  

Als die Frage aufkam, welche Alternativen es gäbe, sollte die UNRRA die 

Geldmittel verweigern, stellte Jacobson fest, dass alle Anwesenden davon aus-

gehen sollten, „dass die UNRRA ihren Verpflichtungen in dieser Sache nach-

kommen wird“. Das JDC würde mit der tschechoslowakischen Regierung ko-

operieren, um sicherzustellen, dass die Mittel bereitgestellt würden.
44

 Abschlie-

ßend „wurde übereingekommen, dass die Versorgung von durchreisenden polni-

schen Juden zu keinem Zeitpunkt beendet würde, ohne zuvor das [A]JDC zu 

konsultieren“. 

Verschiedene staatliche Stellen und lokale Ämter mussten zusammenarbeiten, 

um die tschechoslowakische Mitwirkung an dieser Migrationsbewegung sicher-

zustellen. Jacobson stellte fest, dass Nejedlýs Ansichten denen seiner Kollegen 

im Innen- und Außenministerium entsprachen. Föderale Verwaltungsbeamte 

verschiedener Parteien und Regierungsvertreter waren sich bezüglich der pol-

nisch-jüdischen Durchwanderer einig: Sie brauchten Hilfe, um Polen zu verlas-

sen, und sie gehörten an einen anderen Ort. Trotz des Regierungschaos nach der 

Befreiung und der gerade erst erfolgten Wiedererrichtung von Regierungsstellen 

                                                        
44 Bauer (Anm. 12), S. 219, schreibt: „Am Ende zahlte die UNRRA nur $250.000 für die Kosten, 

die die Tschechen getragen hatten. Diese Summe wurde anscheinend Ende September 1946 ent-

richtet, während sich die tatsächlichen Kosten bis dahin auf 52.406.750 Kronen (oder ca. 

$1.048.000) beliefen. Soweit bekannt ist, wurden den Tschechen die restlichen Kosten niemals 

zurückerstattet.“ 
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in Prag zogen verschiedene Offizielle auf föderaler Ebene und vor Ort in Schle-

sien in eindrucksvoller Weise an einem Strang.
45

 

Der Fall des Náchoder Bürgers Rudolf Beck gibt einen hervorragenden Einblick 

in die Koordinationsprozesse zwischen Personen vor Ort und den Zentralbehör-

den in Prag. Nachdem er wegen seiner jüdischen Herkunft in verschiedenen 

Konzentrationslagern interniert gewesen war, kehrte Beck bald nach der Befrei-

ung 1945 in sein zweistöckiges Haus auf einem weniger als einen Kilometer 

vom Stadtzentrum entfernt gelegenen Hügel zurück. Beck bemühte sich um die 

Schaffung einer Infrastruktur zur Unterstützung der polnisch-jüdischen Flücht-

linge, die schon bald nach dem Scheitern ihrer Heimkehr in Náchod auftauchten. 

In Absprache mit Gesundheitsbeamten in Náchod organisierte Beck Räumlich-

keiten in einem Erholungsheim in den Hügeln südlich des Stadtzentrums. In 

Zusammenarbeit mit anderen Juden aus der Náchoder Gemeinde und mit Hilfe 

seiner in die Vorkriegszeit zurückgehenden Verbindungen zu einem städtischen 

Beamten organisierte Beck Räumlichkeiten und Nahrungsmittel und legte so die 

Grundlagen für einen institutionellen Rahmen, der die Versorgung der Durch-

wanderer nach dem Grenzübertritt unter der Rechtshoheit der Náchoder Kehillah 

ermöglichte.
46

 

Becks Engagement wuchs in dem Maße, in dem die Zahl der Flüchtlinge anstieg 

und seine Heimatstadt der Zielort für so viele hilfsbedürftige Personen wurde. 

Aus seiner Sicht und aus Sicht der Prager jüdischen Gemeinde war die Beteili-

gung übergeordneter Behörden vonnöten, um mit dem intensiven Flüchtlings-

strom ab Mitte Juli fertigzuwerden. Die größte jüdische Gemeinde der Tsche-

choslowakei schickte entsprechend einen Vertreter aus Prag, um Becks Bitte 

nach verstärkter Unterstützung nachzukommen. „In den vergangenen Wochen“ 

habe die Situation an der Grenze solche Dimensionen angenommen, „dass es die 

Kapazitäten der (Náchoder) Gemeinde übersteigt“. Die Prager Kehillah würde 

                                                        
45 Am 13. September 1946 schrieb Edward M. Warburg, Vorsitzender des Amerikanischen JDC, 

dass sich 60.000 polnische Juden in den letzten drei Monaten auf die Flucht vor antisemitischer 

Gewalt in Polen gemacht hatten. „Die tschechoslowakische Regierung hat großzügige Hilfe be-

reitgestellt, inklusive Aufnahmezentren und Transport durch das Land.“ ABS 425-192-74. 

46 Ein kleines persönliches Archiv, das Rudolf Becks Schwiegersohn in Becks Haus in Náchod 

aufbewahrt, enthält eine Handvoll offizieller Dokumente und eine kleine Sammlung von Zei-

tungsartikeln über den Durchzug polnischer Juden durch Náchod. Zwei dieser Artikel, einer aus 

Svet Prace vom 26.11.1946, und ein Artikel mit dem Titel „Z našeho Náchoda do zaslibené 

zěme“ (Aus unserem Náchod ins gelobte Land) von Ladislav Khás berichten, dass tschechoslo-

wakische Privatleute in Náchod und an der Grenze den polnischen Juden bei ihrer Durchreise 

durch die Region halfen. Beide Artikel geben detailliert Auskunft über die aktive Arbeit der 

Tschechoslowaken, die zum Exodus beitrugen. Khás‘ Artikel merkt an, dass die Sowjets diese 

Bewegung unterstützten, doch dass die Tschechoslowakei sie finanzierte. 
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die Verhandlungen mit den nationalen Regierungsstellen sowie dem JDC und 

der UNRRA „exklusiv“ führen. In dem Schreiben wird Beck aufgefordert, seine 

Verhandlungen mit der UNRRA einzustellen und den Prager Vertreter diese 

übernehmen zu lassen. Schließlich baten ihn die Briefschreiber, besagtem Ver-

treter zu „assistieren“ und versprachen, eine passende „Lösung“ für die Pro-

bleme vor Ort zu finden.
47

 

Es ist unklar, wie stark sich Beck nach diesem Schreiben noch engagierte. Doch 

unabhängig davon wanderten im Juli, August und September 1946 Zehntau-

sende polnische Juden durch Böhmen, Mähren und die westliche Slowakei. Dies 

war eine Reaktion auf den Beschluss der tschechoslowakischen Regierung vom 

26. Juli, die „illegale“ Einreise polnisch-jüdischer Flüchtlinge an den Grenzsta-

tionen Broumov, Běloves u Náchoda und weiter zum Durchgangslager Náchod 

zu legalisieren. Auch an zwei weiteren Grenzübergängen überschritten Flücht-

lingsströme die Grenze und sammelten sich in Náchod. Selbst Personen, die 

anderswo über die Grenze kamen, wurden manchmal gefasst und ins Haupt-

sammellager gebracht.
48

 Weiterhin kontrollierten tschechoslowakische Offizielle 

im Besprechungszimmer und Polizeibataillone vor Ort, dass alle Durchwanderer 

beschnitten waren. 

Der stellvertretende Innenminister und Direktor für nationale Sicherheit Dr. 

Toman, der sich mit Israel Jacobson traf, hatte tiefgreifende Bedenken hinsicht-

lich der Echtheit der Durchwanderer aus Polen. Laut Toman hatte der Innenmi-

nister „erfahren, dass sich manchmal Nichtjuden, die Polen aus politischen 

Gründen verlassen wollen, in die Transporte jüdischer Flüchtlinge aus Polen 

schmuggeln und dann versuchen, unser Land nach Westen hin zu verlassen“.
49

 

Er hatte dabei vor allem ein Beispiel im Sinn. Am 14. Oktober 1946 hatte die 

Grenzpolizei einen 24-jährigen Mann namens Zbigniew Hartwig aus Gomnici, 

Polen, festgenommen. Der Verdächtige „gab während seiner Befragung zu, dass 

er kein Jude war und sich mit einem gefälschten Dokument unter dem Namen 

Viliam Sempek in den Transport jüdischer Flüchtlinge nach Náchod geschmug-

gelt hatte.“ Um solche Situationen zu vermeiden, verlangten Toman und das 

Innenministerium, dass „jüdische Flüchtlingstransporte besser kontrolliert wer-

den und dass jede verdächtige Person unter Beteiligung verlässlicher jüdischer 

                                                        
47 Brief der Prager Jüdischen Gemeinde an Rudolf Beck, 15. Juli 1946. Persönliches Archiv von 

Rudolf Beck, Náchod, Tschechische Republik. 

48 ABS, 304-257-1. 

49 ABS, 305-871-1. 
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Vertreter untersucht wird“, bevor sie ins Land einreisen durfte.
50

 Nur Juden 

waren berechtigt, im Durchgangslager unterzukommen und die kostenlosen 

Transporte in die amerikanische Zone in Anspruch zu nehmen. Eine Untersu-

chung unter dem kundigen Blick jüdischer Vertreter sollte sicherstellen, dass 

christliche Polen in Polen blieben. Polen jüdischer Herkunft konnten jedoch 

ausreisen.
51

 

***** 

Ab Kriegsende bis zum 1. August 1946 reisten mindestens 50.000 polnische 

Juden durch Náchod und Umgebung. Gleichzeitig hatten sich bis Mitte Sommer 

1946 ca. 120.000 polnische Juden nach ihrer Repatriierung aus der Sowjetunion 

in Niederschlesien angesiedelt.
52

 In den folgenden zwei Monaten entschlossen 

sich viele dieser Personen, ihre neue Heimat wieder zu verlassen und sich zur 

tschechoslowakischen Grenze zu begeben.
53

 Unter Nutzung rechtlicher 

Präzedenzfälle und einer Infrastruktur, die im Frühjahr und Frühsommer 1946 

entwickelt worden war, entschieden sich Tausende polnischer Juden, in Rich-

tung einer unbestimmten Heimat anderswohin zu ziehen, anstatt sich in den 

Häusern vertriebener Deutscher niederzulassen. Tausende dieser Migranten 

kamen durch Náchod, wie schon Tausende vor ihnen, bis der Exodus Ende 

1946/Anfang 1947 deutlich abflaute.
54

 

Ende August 1946 mischte sich Reverend Robert Smith, Prager Korrespondent 

der Zeitung The Scotsman, unter die Menschen, die nach Náchod strömten. 

Smith besuchte Náchod, nachdem er in verschiedenen internationalen Zeitungen 

                                                        
50 ABS, 305-871-1. 

51 Khás (Anm. 46) schreibt: „Die Bedingung für ihren Grenzübertritt ist ihre jüdische Identität, 

welche der Arzt der Glaubensgemeinschaft feststellt. Während der gesamten Zeit der Aktion gab 

es nur wenige Fälle von Personen, die unberechtigterweise den jüdischen Transfer in Anspruch 

nahmen. In solchen Fällen wurden die illegalen Passagiere zurückgeschickt.“ 

52 WJC, D2/2. 

53 Vorsichtige Schätzungen des tschechoslowakischen Innenministeriums gehen davon aus, dass 

allein im August mindestens 13.290 polnische Juden Náchod passierten. 

54 Es scheint, dass der Zustrom von polnischen Juden in die US-Zone in Deutschland im August 

1946 britische und amerikanische Vertreter in Polen dazu brachte, diese Migrationsbewegung 

genauer zu untersuchen. William Bein vom JDC in Warschau schrieb am 3. August an den JDC-

Vertreter Joseph Schwarz in New York bezüglich einer „seltsamen Demarche der US-Botschaft 

in Warschau gegenüber der polnischen Regierung betr. Bricha“ und der Frage, wie mit dem Zu-

strom der Juden nach Österreich umzugehen sei. Die Demarche erwähnte die Tschechoslowakei 

nicht, was nahelegt, dass die US-Botschaft in Warschau nicht wusste, wie die polnischen Juden 

überhaupt in die amerikanische Zone kamen (WJC, C 118/3). Die Korrespondenz eines britischen 

Konsulatsvertreters in Polen offenbart einen ähnlichen Mangel an Wissen. Vgl. das Schreiben 

von Dickinson, britischer Konsul in Katowice, an die Britische Botschaft in Warschau, in: British 

National Archive, FO/688/3, „British Embassy in Warsaw: Exodus of Jews from Poland“. 
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über die Stadt gelesen hatte. Er schrieb, dass „seit Anfang Juli mehr als 32.000 

Personen durch dieses Lager und das benachbarte Lager Broumov gekommen 

sind“.
55

 Allein im Monat Juli hätten 14.000 die Grenze passiert. Weiterhin zeig-

ten die „Aufzeichnungen des Lagers Náchod, dass am 1. August 1.765 Flücht-

linge ankamen; während der Spitzenzeiten der folgenden Tage waren es täglich 

mehr als tausend Personen.“ Smith erfuhr, dass die Durchwanderer „zunächst in 

Privatwohnungen oder in einem Hotel untergebracht wurden. Doch bald wurde 

die örtliche Kaserne übernommen und das Amerikanische JDC organisierte die 

Fürsorge.“ Trotz der Federführung des JDC bemerkte Smith, dass es „einen 

Repräsentanten des tschechoslowakischen Wohlfahrtsministeriums vor Ort gab, 

der sich um die offiziellen Kontakte kümmerte; wir sahen auch einen tsche-

chisch-jüdischen Arzt bei der Arbeit.“
56

 Gegen Ende August war ganz Náchod 

von den JDC-Aktivitäten geprägt. Doch auch die Tschechoslowaken blieben 

dieser Operation, die sie größtenteils selber ins Leben gerufen hatten, verbun-

den. 

Die Tschechoslowakei spielte im Jahre 1946 eine maßgebliche Rolle als Durch-

gangsstation des polnisch-jüdischen Exodus aus Polen.
57

 Offizielle aus Prag, 

Náchod und anderen Orten schufen Richtlinien, bestätigten Präzedenzfälle, die 

Migrationsbewegungen begünstigten und ignorierten andere, die den Strom der 

Durchwanderer gestoppt hätten. Gegen Ende 1946 sprach Außenminister Jan 

Masaryk auf einem Treffen der jungen Vereinten Nationen in Lake Success, 

New York. Er thematisierte die Situation der jüdischen Bürger in ganz Europa 

und sprach in aller Offenheit von den „Juden der Ghettos, der Gaskammern und 

denen, die noch immer in den Konzentrationslagern sind“.
58

 Er drängte darauf, 

dass diese Juden, die er nicht mehr als tschechoslowakische oder polnische Bür-

ger, sondern als Mitglieder des jüdischen Volkes bezeichnete, bei ihrem Streben 

                                                        
55 Robert Smith: The Jewish Train from Náchod. Organisation of Transit Camp on Polish-Czech 

Frontier, in: The Scotsman, 4. September 1946. 

56 Ebenda. 

57 Im September 1946 ging der Zustrom von polnisch-jüdischen Durchwanderern deutlich zurück. 

Dies fiel zeitlich mit dem Rückgang der Gewalt gegen Juden auf polnischem Territorium zu-

sammen, vgl. dazu Engel (Anm. 1). Meiner Ansicht nach endeten die antijüdische Gewalt und 

der Strom der Durchwanderer gleichzeitig, weil so viele Juden Polen bereits verlassen hatten. 

Ende Herbst 1946 hatten die polnischen Juden, die Polen verlassen wollten, ihren Entschluss be-

reits umgesetzt. Nach dem Ende des Repatriierungsprozesses hatten diejenigen Juden, die in 

Ober- und Niederschlesien siedeln wollten, sich zu diesem Zeitpunkt bereits zum Bleiben ent-

schieden. Die Gewalt gegen Juden hörte aus ähnlichen Gründen auf. Sobald keine Juden mehr 

nach Polen zurückkamen, stellten sie auch keine Bedrohung mehr für diejenigen nichtjüdischen 

Polen dar, die in früheren jüdischen Häusern wohnten oder jüdischen Besitz erworben hatten. 

58 Höchstwahrscheinlich meinte er DP-Camps. Viele DP-Camps waren ehemalige Konzentrations-

lager. 
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nach Einwanderung nach Palästina unterstützt werden sollten. Er und seine 

Kollegen auf der höchsten Regierungsebene der Tschechoslowakei hatten ihren 

Beitrag geleistet, um diesen Juden auf ihrem Weg in eine imaginäre ethnische 

Heimat zu helfen. Masaryk, Nejedlý, Toman, Clementis und einige andere, die 

in Prag und Náchod tätig waren, ebneten den Weg vom polnischen Schlesien in 

die DP-Lager der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland. „Es hätte 

schlicht kein einziger Jude nach Bratislava oder Prag kommen können, hätten 

die Tschechen nicht so viel Hilfe und Anteilnahme gezeigt.“
59

 Und Reverend 

Smith drückte es so aus: „In den Augen der Zionisten der ganzen Welt war 

Náchod der wichtigste Ort in Europa.“
60

 

  

                                                        
59 Bauer (Anm. 12), S. 182. Bauer schreibt auch an anderer Stelle: „Die Züge und die Nahrung 

müssen die Tschechen eine Menge Geld gekostet haben. Sie verdienten damit die Sympathie und 

die Dankbarkeit der Juden.“ (S. 184). 

60 Smith (Anm. 55). 
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Ludwig Elle 

Wie zählt man Sorben im vereinigten Deutschland? 

 

I. Muss man Minderheiten zählen? 

In der Bundesrepublik Deutschland gelten als nationale Minderheiten die däni-

sche Bevölkerungsgruppe und die Nordfriesen in Südschleswig, die Lausitzer 

Sorben
1
 sowie die traditionell in Deutschland ansässigen Sinti und Roma. 

Die Bundesregierung definiert in ihrer Minderheitenpolitik nationale Minder-

heiten nach folgenden Kriterien: 

„Ihre Angehörigen sind deutsche Staatsangehörige, sie unterschei-

den sich vom Mehrheitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und Ge-

schichte, also eigene Identität, sie wollen diese Identität bewahren, 

sie sind traditionell in Deutschland heimisch, sie leben hier in an-

gestammten Siedlungsgebieten.“
2
  

Vom Kriterium Siedlungsgebiet sind die Sinti und Roma ausgenommen.  

Für die nationalen Minderheiten gelten eine Reihe von Schutz- und Fördermaß-

nahmen, insbesondere hinsichtlich der Sprache, des Bildungswesens, der Kul-

turpflege, der politischen Betätigung sowie im Falle der dänischen Minderheit 

die Pflege besonderer Beziehungen zum Königreich Dänemark. 

Über die Zahl der Menschen, die zu den nationalen Minderheiten gehören, fin-

det man in amtlichen Statistiken keine Informationen, amtlich werden die Zuge-

hörigkeit zu einer Minderheit oder die Kenntnisse einer Minderheitensprache in 

Deutschland nicht erfasst. Informationen über die Größe der Minderheiten beru-

hen daher auf Hochrechnungen oder Schätzungen von Wissenschaftlern oder auf 

von den Verbänden der Minderheiten selbst vorgenommenen Erhebungen, die 

amtlicherseits nicht überprüft werden. 

                                                        
1 Eine weitere deutsche Bezeichnung für die Lausitzer Sorben – Wenden – war bis 1945 in der 

gesamten Lausitz allgemein verbreitet. Heute wird sie fast nur noch in Brandenburg genutzt, auch 

in offiziellen Dokumenten.  

2 Zweiter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Abs. 2 des Rahmenüberein-

kommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten, S. 5., 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_2nd_SR_Germany_de.pdf, 

10.2.2014. 
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Basierend auf diesen Voraussetzungen, gibt das Bundesinnenministerium in 

einer Broschüre die zahlenmäßige Größe der Minderheiten in der Bundesrepu-

blik Deutschland folgendermaßen an: 

– „Heute zählt die dänische Minderheit um die 50.000 Menschen deutscher 

Staatsangehörigkeit, aber dänischer Gesinnung.“
3
 

– „Nordfriesisch wird an der Nordwestküste des Bundeslandes Schleswig-Hol-

stein sowie auf der Insel Helgoland von annähernd 10.000 Menschen gespro-

chen.“
4
 

– „Die deutschen Sinti und Roma werden auf bis zu 70.000 Personen 

geschätzt.“
5
 

– „Derzeit leben ungefähr 60.000 Sorben im Freistaat Sachsen, im Land 

Brandenburg und außerhalb der Lausitz.“
6
 

 

Die Tatsache, dass in der Bundesrepublik Deutschland Minderheitenförderung 

betrieben wird, ohne dass man dies von einer genau ermittelten Größe der ent-

sprechenden Gruppe abhängig macht, halte ich für eine wesentliche positive 

Tatsache. Minderheitenrechte sind Menschenrechte, und die Gewährung von 

Menschenrechten darf nicht an die Zahl der Menschen, die diese Rechte bean-

spruchen können, gebunden sein. 

Daher lautet die Antwort auf die Frage, ob man Minderheiten zählen muss, 

grundsätzlich NEIN. Für die Gestaltung einer fördernden Minderheitenpolitik ist 

die Größe der Gruppe grundsätzlich zweitrangig. Allerdings müssen wir fest-

stellen, dass gemäß der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheiten-

sprachen und dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

– beides Übereinkommen des Europarats, denen die Bundesrepublik beigetreten 

ist – sehr wohl quantitativ-einschränkende Optionen zulässig sind. So wird in 

der Sprachencharta von einem Territorium mit einer Anzahl von Sprechern der 

Minderheitensprache, „[…] die die Ergreifung der vorgesehenen Schutz- und 

Fördermaßnahmen rechtfertigt […]“,
7
  gesprochen. Für den Bildungsbereich 

                                                        
3 Nationale Minderheiten in Deutschland, Herausgeber und Redaktion: Bundesministerium des 

Innern, Berlin 2011, S. 9. 

4 Ebenda, S. 15. 

5 Ebenda, S. 22. 

6 Ebenda, S. 30. 

7 Europäische Charta der Regional-oder Minderheitensprachen Straßburg/Strasbourg 1.02.1995,  

Artikel 1 Buchstabe b, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1. 

http://conventions.coe.int/treaty/ger/Treaties/Html/148.htm, 10.02.2014. 
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wird auf „[…] eine als ausreichend erachtete […]“
8
 – jedoch nicht näher be-

stimmte – Schülerzahl verwiesen. Ähnliches steht im Rahmenübereinkommen. 

Danach können die den Minderheiten zu gewährenden Rechte auf Gebiete be-

schränkt werden, die „[…] traditionell von einer beträchtlichen Zahl von Ange-

hörigen der Minderheit bewohnt werden […]“.
9
 Dies ist ein durchaus 

merkwürdiges Herangehen an eine Frage, bei der es um Menschenrechte geht. 

Kein Demokrat würde wohl auf die Idee kommen zu sagen, dass Frauen den 

gleichen Lohn für gleiche Arbeit nur in Betrieben beanspruchen können, in de-

nen sie in ausreichender Anzahl tätig sind oder dies nur für Berufe gilt, die tra-

ditionell von einer beträchtlichen Zahl von Frauen ausgeübt werden. 

Im Unterschied zur Bundesrepublik finden solche einschränkenden Klauseln in 

der Minderheitenpolitik in einigen Staaten durchaus Anwendung. Besondere 

Regelungen für die Minderheiten werden an bestimmte Mindestgrößen oder 

Mindestanteile geknüpft. In unserem Nachbarland Polen gilt als Mindestanteil 

für die Verwendung der Minderheitensprache etwa bei Ortskennzeichnungen ein 

Anteil von 20 Prozent. In Österreich werden bei den regelmäßigen Volkszäh-

lungen auch die Sprachkenntnisse der Bevölkerung erfasst, die dann der Ein-

fachheit halber gern als Zahl der Minderheitenangehörigen interpretiert werden. 

Diese Werte sind in Österreich von politischer Relevanz. Das Volksgruppenge-

setz aus dem Jahr 1976 schrieb vor, dass bestimmte Rechte – etwa die Anbrin-

gung zweisprachiger Ortstafeln – nur in Gemeinden gewährt werden mussten, 

die einen Minderheitenanteil von mindestens 25 Prozent erreichten. Erst im 

Jahre 2012 wurde nach einem mehr als zehnjährigen Klageverfahren (der Ver-

fassungsgerichtshof hatte gegen den Widerstand der Kärntner rechten Parteien 

um Jörg Haider den Mindestanteil auf 10 Prozent gesenkt) in einem Kompro-

miss der Wert auf 17,5 Prozent festgelegt. Würden solche Werte für die Minder-

heiten in Deutschland angewandt, gäbe es zum Beispiel in der Lausitz nahezu 

keine zweisprachigen Ortstafeln und amtlichen Beschriftungen mehr. 

Zahlenangaben zu ethnischen und/oder sprachlichen Minderheiten werden aber 

nicht nur politisch ge- und missbraucht, sie werden oft mit Szenarien einer 

Existenzgefährdung verbunden. Kleine Gemeinschaften werden als nur bedingt 

überlebensfähig angesehen. Der renommierte belgische Sprachsoziologe Peter 

Nelde nannte 1996 in der Studie Euromosaic die Zahl von 300.000 als 

                                                        
8 Europäische Charta der Regional-oder Minderheitensprachen Straßburg/Strasbourg 1.02.1995, 

Artikel 8. 

9 Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten Straßburg/Strasbourg, 1.II.1995, 

Artikel 10, 11 und 14. http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/157.htm, 10.02.2014. 
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„Schwellenwert für die Vitalität“
10

 von Sprachgemeinschaften. Einen solchen 

Wert haben aber eine Reihe von durchaus vitalen Minderheiten in Europa, etwa 

die Rätoromanen, die Sorben und die Ladiner in ihrer Geschichte nie erreicht. 

Die höchste Zahl für die Sorben wurde um 1885 ermittelt und betrug damals 

etwa 166.000.   

 

II. Wer ist Minderheitenangehöriger? 

Wollte man Minderheiten, etwa die Lausitzer Sorben, zahlenmäßig erfassen, 

müsste man überdies die Frage klären, wer eigentlich Minderheitenangehöriger 

ist. 

In der Bundesrepublik Deutschland gilt seit den Bonn-Kopenhagener Erklärun-

gen aus dem Jahre 1955 über die dänische Minderheit der allgemeine Grundsatz, 

dass das Bekenntnis zu einer Minderheit frei ist. Im brandenburgischen Sor-

ben(Wenden-)Gesetz formuliert dies Artikel 2: 

„Zum sorbischen (wendischen) Volk gehört, wer sich zu ihm 

bekennt. Das Bekenntnis ist frei und darf weder bestritten noch 

nachgeprüft werden. Aus diesem Bekenntnis dürfen dem Bürger 

keine Nachteile erwachsen.“
11

 

Diese Herangehensweise entspricht auch den Kriterien des Rahmenüberein-

kommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten. Artikel 3 dieses 

1998 in Deutschland in Kraft gesetzten Übereinkommens besagt:  

„Jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das 

Recht, frei zu entscheiden, ob sie als solche behandelt werden 

möchte oder nicht; aus dieser Entscheidung oder der Ausübung der 

                                                        
10 Peter Nelde: Euromosaic. Produktion und Reproduktion der Minderheitensprachen in der 

Europäischen Union,  Luxembourg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 

Gemeinschaften 1996, S. 34. 

11 Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg (Sor-

ben[Wenden]-Gesetz- SWG) vom 07. Juli 1994 (GVBl.I/94, [Nr. 21], S. 294). 

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47208.de, 

10.2.2014.  
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mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr keine 

Nachteile erwachsen.“
12

 

Es ist also eine ausschließlich persönliche Entscheidung, sich im ethnischen 

Sinne als Sorbe oder Deutscher zu betrachten. Die Inanspruchnahme von beson-

deren kulturellen und sprachlichen Förderungen ist nicht an die Deklaration 

eines Sorbentums gebunden. So kann jeder Bürger in der zweisprachigen Re-

gion sein Kind in einer sorbischen Kindertagesstätte oder Schule anmelden, er 

kann sich an sorbischen kulturellen Aktivitäten beteiligen oder die sorbische 

Sprache, soweit er sie beherrscht, im Verkehr mit Behörden verwenden. Ande-

rerseits kann niemand gegen seinen Willen als Sorbe „vereinnahmt“ werden. 

Hier zeigt sich eine weitere Hürde für eine statistische Erfassung von Minder-

heiten – sie wäre an objektiven Kriterien nicht zu überprüfen und unterläge zahl-

reichen unwägbaren Einflüssen, nicht zuletzt bestimmten politischen Stim-

mungslagen. Als Beispiel sei auf Tschechien verwiesen. Bei der ersten Volks-

zählung nach der politischen Wende im Jahre 1991 gaben über 13 Prozent der 

Einwohner an, mährischer Volkszugehörigkeit zu sein, zehn Jahre später waren 

es lediglich etwas über drei Prozent.  

Als mögliches Kriterium für die Ermittlung der Zahl der Sorben könnte die 

Sprache in Frage kommen. Aber auch hier zeigen sich grundsätzliche Probleme:  

– Alle Sprecher der Minderheitensprache beherrschen zugleich auch die Lan-

dessprache. Es gibt keinen einzigen Sorbischsprachigen, der nicht auch 

Deutsch spricht. 

– Aber nicht alle sich zur sorbischen Minderheit bekennenden Menschen be-

herrschen die Minderheitensprache. 

– Und nicht alle Menschen mit sorbischen Sprachkenntnissen sehen sich selbst 

als Angehörige der sorbischen Minderheit. 

Allerdings wird bis heute das Sorbe-Sein in der Selbstidentifizierung vieler 

Minderheitenangehöriger wie auch in der Fremdzuschreibung durch Angehörige 

der Mehrheit in besonderem Maße an den Sprachkenntnissen festgemacht. Die 

Sprache wird – auch von der Politik – als das wesentliche Kriterium einer sorbi-

schen ethnischen Verortung angesehen. Dagegen stehen Auffassungen, man 

könne ein „vollwertiger Sorbe“ durchaus auch ohne Kenntnisse des Sorbischen 

                                                        
12 Framework Convention for the Protection of National Minorities Strasbourg, 1.02.1995. Artikel 

3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm, 10.02.2014. Dort findet sich auch 

die amtliche deutsche Übersetzung. 
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sein, etwa wenn man sich an sorbischen kulturellen und politischen Aktivitäten 

beteiligt oder sorbische Traditionen pflegt. Der Prager Ethnologe Leoš Šatava 

stellt im Resümee von diesbezüglichen Diskussionen und Analysen aus den 

1990er Jahren allerdings fest:  

„Neben der fast unkritischen Hervorhebung und Vergötterung der 

sorbischen Sprache als ‚conditio sine qua non‘ der sorbischen Eth-

nizität wird man auch mit der Behauptung konfrontiert, ein ‚voll-

wertiger‘ Sorbe könne man durchaus auch ohne Kenntnis des Sor-

bischen sein. Da neben der Sprache in der Praxis nur wenige an-

dere Zeichen existieren, die die Sorben als eigenständiges Ethni-

kum definieren, gibt die Realität wohl eher den Vertretern des 

ersteren Standpunkts Recht.“
13

  

Dieser Bewertung ist grundsätzlich zuzustimmen. Die enge Bindung des Sorbe-

Seins an die Sprache ist historisch gewachsen. Die Kompensation des Sprach-

verlusts durch andere Komponenten einer Identifikation mit dem Sorbischem ist 

instabil und wohl eine Übergangsphase zu einem Identifikationswechsel. Tat-

sächlich dürfte sich also der Kreis der Personen mit aktiven sorbischen Sprach-

kenntnissen mit dem sich als Sorben identifizierenden Personenkreis weitge-

hend, allerdings nicht vollständig, decken. 

 

III. Zahlen der Sorben im Rückblick 

Wie hat sich die Zahl der Lausitzer Sorben, soweit sie in der Vergangenheit 

statistisch ermittelt wurde, entwickelt? 

(Tabelle auf der nächsten Seite)  

                                                        
13 Leoš Šatava: Sprachverhalten und ethnische Identität. Sorbische Schüler an der Jahrtausend-

wende, Bautzen: Domowina-Verlag 2005, S. 19. 
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Tab. 1. Ergebnisse amtlicher und privater Erhebungen zur Zahl der Sorben
14

 

Amtliche Volkszählungsergebnisse Private, nichtamtliche statistische Erhebungen 

Jahr Sorbische Bevölkerung in 

der Lausitz insgesamt 

Jahr Sorbische 

Bevölkerung in 

der Lausitz 

insgesamt 

Name des 

Publizisten 

1843–46 133.000 1840–41 164.000 Schmaler 

1858 160.000 1858–61 164.000 Bogusławski 

1885–90 113.000 1880–84 166.000 Mucke 

1910 103.000 1904–05 146.000 Černý 

1933 57.000 1936–38 111.000 Nowina 

1946*  25.210 1956*   57.970 Tschernik 

* 1946 bzw. 1956 nur Sachsen 

Bei Volkszählungen wurde bis 1945 auch nach der Muttersprache gefragt und 

die Zahl der Sorben auf dieser Grundlage festgelegt. Entsprechend diesen amtli-

chen Zählungen gab es 1843 133.000 Sorben und 1858 160.000 Sorben. Danach 

ging die amtlich ermittelte Zahl der Sorben beständig zurück, 1933 wurden ge-

rade einmal 57.000 Sorben festgestellt. Diesen amtlichen Statistiken stehen 

durchaus seriöse Erhebungen von privaten Forschern und Publizisten entgegen, 

die jeweils deutlich höhere Werte ergaben. Allerdings bestätigten auch diese 

Erhebungen seit 1885 einen beständigen, wenn auch nicht so drastischen Rück-

gang.  

Bei den Volkszählungen in der DDR wurden keine Angaben zur ethnischen 

Zugehörigkeit oder zur Sprache ermittelt. 1956 führte Ernst Tschernik, Mitar-

beiter am Institut für sorbische Volksforschung, eine wissenschaftliche Erhe-

bung zu sorbischen Sprachkenntnissen durch. Die von ihm vorgelegten Resul-

tate dienten in der DDR als Grundlage für die Festlegung, welche Gemeinden 

rechtlich (z.B. hinsichtlich der sowohl deutsch als auch sorbisch zu beschriften-

                                                        
14 Quellen: bis 1933: Ernst Tschernik: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung von 1832 bis 

1945. Eine demographische Untersuchung,  Berlin: Akademie-Verlag 1954, S. 43; für 1946: Die 

Wenden in Sachsen (nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946), in: Stiftung Archiv der 

Parteien und Massenorganisationen der DDR beim Bundesarchiv. Archiv der SED. Nachlass 

Wilhelm Koenen. NL 74/150, Bl. 9; für 1956: Die Statistik der sorbischsprachigen Bevölkerung 

1955/56 von Ernst Tschernik, in: Ludwig Elle: Sprachenpolitik in der Lausitz, Bautzen: Domo-

wina-Verlag 1995, S. 241–365.  
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den Ortstafeln) als zweisprachig zu behandeln waren.
15

 Mit wenigen Ausnah-

men waren das alle Gemeinden mit mehr als 10 % sorbischsprachiger Bevölke-

rung. Die mehr als 80.000 Sorbischsprachigen waren – unter der Annahme, dass 

es auch Sorben ohne sorbische Sprachkenntnisse gab und in Erwartung positiver 

Effekte der Minderheitenförderung – die Grundlage dafür, dass man bis zum 

Ende der DDR allgemein von 100.000 Sorben sprach.  

1987 führte das Institut für sorbische Volksforschung eine umfangreiche ethno-

soziologische Erhebung unter ca. 2.000 Einwohnern der Lausitz durch. Erstmals 

wurde neben sorbischen Sprachkenntnissen auch das ethnische Selbstbekenntnis 

erfragt. Auf Grundlage dieser Erhebungen wurden Hochrechnungen für die ge-

samte deutsch-sorbische Region durchgeführt. Danach betrug die Zahl der Sor-

ben (auf Basis der „Bekenntnisangaben“) 45.000 bis 50.000. Die gleichen Be-

rechnungen auf der Basis aktiver Sprachkenntnisse ergaben 67.000 Sorbisch-

sprecher. Ging man von den Angaben zur Muttersprache aus, ergab dies 40.000 

bis 45.000 Personen.
16

 In allen drei Kategorien war – regional unterschiedlich – 

gegenüber der Gesamtbevölkerung eine Überalterung des entsprechenden Per-

sonenkreises festzustellen. Diese unterschiedlichen Angaben zeigen die 

Schwankungsbreite und damit auch die Problemhaftigkeit jeglicher Sorbenzäh-

lung. 

In der Wendezeit wurde in Anlehnung an die Ergebnisse der 1987er-Befragung 

der Wert von 60.000 Sorben verbreitet, der bis heute im Umlauf ist und auch 

vom Bundesministerium des Innern genutzt wird. Allerdings ist festzustellen, 

dass sich zahlreiche Ausgangskriterien der Berechnungen von 1987 in den Jah-

ren nach der Wende erheblich verändert haben. Neben der bereits angesproche-

nen Überalterung des für das Sorbische relevanten Personenkreises kam es auch 

in der Lausitz zu erheblichen demographischen Veränderungen (Abwanderun-

gen, sinkende Geburtenzahlen). Eine Kompensation der damit verbundenen 

Verluste ist nicht auszumachen; die reale Zahl der Sorben, ob am Bekenntnis 

oder an den Sprachkenntnissen gemessen, dürfte also tatsächlich deutlich unter 

60.000 liegen.   

 

 

                                                        
15 Die von Tschernik ermittelten Daten zu den Sprachkenntnissen wurden erstmals veröffentlicht 

in Elle: Sprachenpolitik in der Lausitz (Anm. 14). 

16 Frank Förster: Ličba a socialna integracija Serbow, in: Rozhlad 7–8, 1990, S. 206–208.  



Wie zählt man Sorben im vereinigten Deutschland? 

73 

IV. Aktuelle Entwicklungstendenzen  

Die gesamte Lausitz erfassende Erhebungen zur sorbischen Bevölkerung wur-

den nach der politischen Wende nicht durchgeführt. Jedoch wurden einzelne 

sozial- und sprachwissenschaftliche Projekte realisiert, die in unterschiedlichem 

Maße quantitative Erhebungen einschlossen. Zu nennen sind hier insbesondere 

die Untersuchungen zu den Sprechern des Niedersorbischen sowie zur Ent-

wicklung der sorbischen Sprachträger in den sorbisch-katholischen Gemeinden. 

Diese Erhebungen beziehen sich jeweils auf Territorien innerhalb des soge-

nannten Siedlungsgebiets der Sorben. 

Unter Beachtung der Tatsache, dass die Sprecherzahl des Sorbischen nicht voll-

ständig mit der Zahl der Sorben übereinstimmt, lassen sich diese Untersuchun-

gen regional differenziert folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Die niedersorbische Sprachregion in Brandenburg 

Sie umfasst 26 Gemeinden im Umkreis der Stadt Cottbus, im Spree-Neiße-Kreis 

und den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald. Für diese 

Region wurde Mitte der neunziger Jahre eine Sprecherzahl von 7.000 ermittelt. 

Darunter waren damals bereits vornehmlich, ca. zwei Drittel, über 60-jährige 

(somit heute, sofern noch lebend, meist über 80-jährige) Personen. Daher muss 

davon ausgegangen werden, dass in den beiden darauffolgenden Jahrzehnten 

dieser Wert weiter stark zurückgegangen ist und die Grenze von 3.000 bereits 

unterschritten hat. 

2. Die obersorbische Region in Sachsen 

Diese Region ist zu differenzieren in sieben Gemeinden der sogenannten „sor-

bisch-katholischen Region“ im Kreis Bautzen, in die sonstigen 18 evangelischen 

Gemeinden in diesem Kreis sowie 16 Gemeinden im Kreis Görlitz. Das ober-

sorbische Sprachgebiet umfasst weitere  Gemeinden des Kreises Bautzen und 

(darunter die fünf Gemeinden der Schleifer Dialektregion) im Kreis Görlitz, die 

als „sorbisch-evangelisches Gebiet“ in Sachsen bezeichnet werden können. 

a. Die obersorbische katholische Region 

Im gesamten katholischen Gebiet lag die Zahl der Sorbischsprachigen 2001 bei 

7.000. Jedoch ist selbst für diese Region eine rückläufige Entwicklung zu be-

obachten, ungeachtet dessen, dass diese durch das Netz sorbischer Kindergärten 

und Schulen sowie die Intensität der Nutzung der sorbischen Sprache im Alltag 
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und bei der Religionsausübung schwächer verläuft als in der Niederlausitz und 

der evangelischen Oberlausitz. Indiz für diesen Rückgang ist nicht zuletzt die 

lange Zeit sinkende und jetzt auf niedrigerem Niveau stabilisierte Schülerzahl an 

den sorbischen Schulen. Der Rückgang durch Sterbeüberschüsse und Abwande-

rungen muss mit etwa 10 Prozent angesetzt werden, so dass heute in diesem 

Territorium von etwa 6.500 Personen mit Kenntnissen der sorbischen Sprache 

ausgegangen werden kann. 

b. Die obersorbisch-evangelische Region 

Die Sprecherzahl in der evangelischen Region lag Mitte der neunziger Jahre bei 

weniger als 10.000. Sie war, wie in der Niederlausitz, durch einen extrem hohen 

Altersdurchschnitt gekennzeichnet. Eine Kompensation des „natürlichen“ Rück-

gangs der Sprecherzahlen durch effektive, nachhaltige sprachfördernde Maß-

nahmen ist nicht auszumachen. Es fehlen – abgesehen von dem meist elementa-

ren Stand der Sprachkenntnisse – sprachenpolitische Strukturen, die auf die 

Förderung von aktiver Zweisprachigkeit ausgerichtet sind. Da neben der Über-

alterung der noch Sorbisch sprechenden Einwohner der Bevölkerungsverlust 

durch Sterbeüberschüsse und Abwanderungen in Rechnung zu stellen ist, muss 

hier von einem weiteren deutlichen Rückgang seit Mitte der neunziger Jahre um 

etwa ein Drittel (auf weniger als 6.000 sorbischsprachige Personen) ausgegan-

gen werden. 

Daraus ergibt sich, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wohl einige Hun-

dert Sorbischsprachige außerhalb des Siedlungsgebiets ansässig sind, für eine 

Schätzung von Personen, die gegenwärtig die sorbische Sprachen beherrschen, 

eine Gesamtzahl von unter 17.000.  

Generell muss für die Zukunft von einer weiter stark zurückgehenden Zahl der 

Sorbischsprachigen und damit schließlich der sorbischen Bevölkerung in der 

gesamten Lausitz ausgegangen werden. Die niedersorbische Region in Branden-

burg und die obersorbisch-evangelische Region in Sachsen sind heute faktisch 

als sprachlich nahezu vollständig assimiliert anzusehen. Es gibt im Alltag in 

diesen Gebieten heute keine relevante kontinuierlich und unwillkürlich stattfin-

dende öffentliche Nutzung des Sorbischen. Aus der obersorbisch-evangelischen 

Region besuchen nur noch wenige Schüler das Sorbische Gymnasium in 

Bautzen. In den Familien wird trotz sorbischer Sprachkenntnisse mancher An-

gehöriger, Einzelfälle ausgenommen, ausschließlich Deutsch gesprochen. Das 

Sorbische kommt fast nur noch zu besonderen Anlässen (Vereinsleben, Kultur-

veranstaltungen, Gottesdienste usw.) zur Anwendung.  
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VERFLECHTUNGEN  

UND MIGRATIONSBEWEGUNGEN  

IM EUROPÄISCHEN KONTEXT 

 

Ondřej Klípa 

Migration von Polen nach Deutschland im Kontext des polnischen 

EU-Beitritts 

 

Die Begriffswelt der Migrationsforschung ist mit den Migrationsbewegungen 

infolge der EU-Erweiterung von 2004 um einen Terminus reicher geworden: Es 

geht um die sog. „liquid migration“
1
, im Deutschen hier „flüchtige Migration“ 

genannt, denn der Begriff knüpft einerseits an Zygmunt Baumans „liquid mo-

dernity“ (dt. „flüchtige Moderne“) an,
2
 andererseits an die umfangreichen Stu-

dien zum Transnationalismus. Im Kontext der flüchtigen Migration geht es um 

eine Schwächung traditioneller gesellschaftlicher Institutionen, wie Familie, 

Staat, Grenze usw.
3
 Gemäß der Theorie von der flüchtigen Migration besitzt der 

Migrationsstrom aus den neuen EU-Ländern Merkmale, die sich der Einordnung 

in typische Muster der Auslandsmigration entziehen. Dabei geht es insbesondere 

um ein spezifisches Zusammenspiel bestimmter Migrationsbereiche, zu denen 

u.a. das Ziel der Migration, ihre Dauer, das rechtliche Umfeld, die familiären 

Bindungen der Migranten sowie deren Pläne und langfristige Absichten gehö-

ren. Anliegen des vorliegenden Aufsatzes ist es, ausgehend vom Konzept der 

flüchtigen Migration, die Migration von Polen nach Deutschland seit dem EU-

Beitritt Polens zu untersuchen. Befindet sich die Migration zwischen Polen und 

Deutschland im Einklang mit der Definition der flüchtigen Migration? Oder sind 

diesen Migrationsbewegungen Merkmale eigen, die eher an traditionelle Migra-

tionsarten denken lassen? In meine Analyse werde ich u.a. die jüngsten Arbeiten 

von Izabela Grabowska-Lusińska
4
 und Marek Okólski

5
 zur Typologisierung 

                                                        
1 Vgl. Birgit Glorius/Izabela Grabowska-Lusinska/Aimee Kuvik (Hg.): Mobility in Transition. 

Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013; God-

fried Engbersen/Erik Snel: Liquid migration. Dynamic and fluid patterns of post-accession mi-

gration flows, in: Glorius/Grabowska-Lusinska/Kuvik (Anm. 1), S. 21–40. 

2 Zygmunt Bauman: Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press 2000; auf Deutsch: Ders: Flüch-

tige Moderne (übers. von Reinhard Kreissl), Frankfurt (Main): Suhrkamp 2003. 

3 Glorius/Grabowska-Lusinska/Kuvik (Anm. 1), S. 31. 

4 Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration. How to measure ‘liquidity’ 

and other patterns of post-accession migration flows, in: Glorius/Grabowska-Lusinska/Kuvik 

(Anm. 1), S. 41–64. 
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neuester Migrationsbewegungen einbeziehen, in denen auch die flüchtige Mi-

gration eine Rolle spielt. Dabei wird zum einen die gegenwärtige polnische Mi-

gration nach Deutschland in den Gesamtkontext der Migration seit der EU-Er-

weiterung 2004 gestellt (horizontale Ebene), zum andern wird auch ein Abriss 

der wichtigsten geschichtlichen Daten zur polnischen Migration nach Deutsch-

land gegeben (vertikale Ebene).  

 

Migration nach der EU-Osterweiterung  

Abgesehen von der ethnischen Migration (vor allem von Personen deutscher und 

jüdischer Herkunft) und der politischen, mit den Krisen im sozialistischen Block 

verbundenen Migration, ist die Größenordnung der seit den Nachkriegsjahren 

aus Ostmitteleuropa zu beobachtenden Emigration sehr überschaubar geblieben 

– insbesondere, wenn man sie mit den Migrationsbewegungen in Westeuropa 

vergleicht. Auch in demokratischen Zeiten hat sich an diesen Zahlen kaum et-

was geändert. Obgleich die Grenzen zu Westeuropa praktisch offen waren, blie-

ben die dortigen Arbeitsmärkte seit den Zeiten der Ölkrise Anfang der 1970er 

Jahre faktisch geschlossen. Die Emigration aus Ostmitteleuropa in den 1990er 

Jahren trägt somit vor allem Merkmale der sog. neuen Migration, dazu gehören 

u.a.: Familienzusammenführung, Flüchtlingsmigration (Suche nach Asyl), zu-

dem eine immer umfassendere illegale oder halblegale Migration hauptsächlich 

im Kontext von Schwarzarbeit.
6
 Hinzu kommt, dass die Länder Ostmitteleuro-

pas zu einer der Regionen für die Transitmigration wurden,
7
 die sich oft in 

einem völlig illegalen Rahmen bewegte.  

Die Öffnung der Arbeitsmärkte und der EU-Beitritt waren ein wesentlicher Im-

puls für die hier zu untersuchende Migrationsbewegung. Mit Abstand die meis-

ten Migranten kamen nach der EU-Osterweiterung aus Polen; nach dem EU-

Beitritt verließen innerhalb von nur zwei Jahren 1,1 Mio. Menschen das Land.
8
 

Auf dem zweiten Platz folgte Litauen, auf dem dritten die Slowakei. Wichtige 

Gründe für diese Reihenfolge waren sicher zum einen das verfügbare Arbeits-

kräftereservoir sowie die allgemeine Wirtschaftslage (insbesondere das Ausmaß 

––––––––––––––––––––––––––– 
5 Izabela Grabowska-Lusińska/Marek Okólski: Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Scholar 2009. 

6 Die Merkmale der „neuen Migration“ sind am Beispiel der Migration nach Westeuropa nach 

1973 beschrieben worden, vgl. Klaus Bade: Migration in European History, Oxford: Blackwell 

2003, S. 262 f.; Engbersen/Snel (Anm. 1), S. 30. 

7 Für Europäer, aber auch für Migranten aus Afrika und dem östlichen Asien.  

8 Grabowska-Lusinska (Anm. 4); S. 45. 
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der Arbeitslosigkeit). Polen ist unter den neuen EU-Beitrittsländern aus Mit-

telosteuropa das größte Land. Die Arbeitslosenquote in Polen betrug 2003 fast 

20% und war damit die höchste sowohl unter den 15 EU-Staaten (hier lag die 

Quote bei durchschnittlich 8%) als auch unter den Beitrittskandidaten.
9
 Eine 

große Gruppe unter den Arbeitslosen stellten damals junge Leute unter 25 Jah-

ren dar, oft Hochschulabsolventen, die eher bereit waren zu emigrieren als die 

ältere Generation. Eine gewisse Rolle spielte sicher auch die Tradition der Aus-

landsmigration in Polen (etwa im Vergleich mit den weitaus weniger migra-

tionsfreudigen Tschechen).  

Ziel der Migranten waren natürlich die Länder, die sofort ihre Arbeitsmärkte 

öffneten und den größten Arbeitskräftebedarf hatten. Diese Länder nahmen auch 

das Gros der neuen polnischen und anderen Migranten auf. Unter den drei Län-

dern, die sofort nach der EU-Erweiterung ihren Arbeitsmarkt öffneten, nahm 

Großbritannien den größten Teil der Migranten auf und überholte so in Bezug 

auf die absolute Anzahl polnischer Migranten sogar Deutschland. Im Verhältnis 

zur Einwohnerzahl der Aufnahmeländer stieg der Migrantenanteil aus den neuen 

EU-Ländern jedoch am stärksten in Irland. Eine geringere Zahl von Migranten 

nahm mit Schweden das dritte Land aus dieser Staatengruppe auf (und auch 

Norwegen als Nicht-EU-Land). Ursache war möglicherweise die Sprache – viele 

der Migranten hatten eine gute Ausbildung, verfügten bereits über gute Sprach-

kenntnisse oder waren bereit, diese zu vertiefen.
10

 Den vierten Platz (nach Groß-

britannien, Deutschland und Irland) in Bezug auf die Aufnahme von Migranten 

aus den neuen EU-Staaten nahmen schon bald aufgrund ihres sehr offenen und 

ungesättigten Arbeitsmarktes die Niederlande ein, die (als neuntes Land der EU) 

ihren Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den Beitrittsländern im Jahre 2007 

öffneten.
11

      

Das weitaus größte Interesse der Forschung sowie auch der lokalen und polni-

schen Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der Migrationswelle nach der EU-

Erweiterung wird den polnischen Immigranten auf den Britischen Inseln zuteil. 

Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sahen sich die Briten mit einer polnischen 

                                                        
9 Einen vergleichbaren Wert verzeichnete nur die Slowakei mit ca. 17%; vgl.: Employment in 

Europe 2003, Brussels: European Commission, 2003, S. 24. 

10 Vgl. Marta Moskal: Transnational social networks, human capital and economic resources of 

Polish immigrants in Scotland, in: Glorius/Grabowska-Lusinska/Kuvik (Anm. 1), S. 155–168 

(164). 

11 Krystyna Iglicka/Magdalena Ziolek-Skrzypczak: EU Membership Highlights Poland's Migration 

Challenges, Washington: Migration Policy Institute 2010. Online: 

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges, 

12.12.2014. 

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges
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Migration solch großen Ausmaßes konfrontiert. Binnen weniger Jahre avan-

cierten die Polen nach 2004 zur zweitgrößten (nach den Indern) Gruppe von 

Einwanderern, die in Großbritannien wohnten, aber außerhalb des Landes gebo-

ren waren.
12

 Und eben das Beispiel der Polen in Großbritannien ist typisch für 

die eingangs erwähnte flüchtige Migration. Flüchtige Migration ist – analog zu 

den klassischen Programmen der Auslandsarbeit in den Jahrzehnten nach 

Kriegsende in Europa – ganz klar Arbeitsmigration, sie ist zudem zeitlich be-

grenzt und legal. An dieser Stelle hören aber die gemeinsamen Merkmale auch 

schon auf. In Zeiten offener Grenzen haben die Migranten viel größere Mög-

lichkeiten, so sind z.B. eine Rückkehr und eine erneute Ausreise ohne weiteres 

möglich. Zugleich macht es die sich oft ändernde Situation auf dem Arbeits-

markt erforderlich, ggf. auch alternative Möglichkeiten in mehreren Ländern 

gleichzeitig im Blick zu haben.
13

 Solche Migrationsbewegungen sind jedoch 

sehr schwer zu erfassen und zu dokumentieren. Die Verwendung des Begriffs 

der flüchtigen Migration ist folglich zugleich eine Art Eingeständnis, dass die 

statistische Erfassung des Phänomens sich immer schwieriger gestaltet, da die 

flüchtige Migration eine in großem Maße unsichtbare Migration ist. Weitere 

Merkmale der flüchtigen Migration sind: Unklarheit bezüglich des Ziellandes 

der Migration, untergeordnete Bedeutung von Familienstrategien bei der Ent-

scheidungsfindung, gewollte Unbestimmtheit hinsichtlich langfristiger Pläne
14

.     

 

Zur Migration von Polen nach Deutschland 

Für ein besseres Verständnis der Anwendung des Konzepts der flüchtigen Mi-

gration auf die Situation der Polen in Deutschland ist es unerlässlich, sich zu 

vergegenwärtigen, welche Quellen und Anknüpfungspunkte diese Migration hat. 

Dazu bietet sich ein Blick auf die deutsche Arbeitsmarktpolitik insbesondere der 

vergangenen Jahrzehnte an.  

Die Migration von Polen nach Deutschland ist – im Unterschied zu der sehr 

vielgestaltigen Migration nach Frankreich oder Großbritannien – vor allem Ar-

beitsmigration. Die erste Migrationswelle in neuerer Zeit gab es Ende des 19. 

Jahrhunderts, als polnische Arbeitskräfte ins Deutsche Reich strömten und dort 

vor allem in der boomenden Schwerindustrie des Rheinlandes Beschäftigung 

fanden. Geographisch weit entfernt von den angestammten polnischen Sied-

                                                        
12 Iglicka/ Ziolek-Skrzypczak (Anm. 11). 

13 Grabowska-Lusinska (Anm. 4), S. 56. 

14 Engbersen/Snel (Anm. 1), s. 35. 
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lungsräumen und durch den ständigen Kontakt mit ihren deutschen Arbeitskol-

legen assimilierte sich diese Gruppe ziemlich schnell. Politisch viel bedeutender 

war die etwa gleichzeitig stattfindende Migration polnischer Bauern aus dem 

großpolnischen Raum als Wanderarbeiter für Großgrundbesitzer in der deut-

schen Landwirtschaft. Diese Bewegung hatte Gegenreaktionen von Seiten der 

Bismarck-Regierung zur Folge. Diese Wanderarbeiter weckten – ähnlich wie die 

damaligen „galizischen Hausierer“ – Furcht vor dem Einfluss fremder Völker 

(des polnischen im ersten, des jüdischen im zweiten Falle) auf die deutsche 

Kultur. Bismarck schuf also ein utilitaristisch orientiertes Kontrollsystem für die 

Nutzung dieser Arbeitskräfte, ein System, das heute von einigen Forschern als 

Keimzelle späterer Programme für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte 

im Deutschland der Nachkriegszeit (Westdeutschland und Ostdeutschland) an-

gesehen wird.
15

 

Seit der Zeit Bismarcks bis zum Zweiten Weltkriegs gab es keine nennenswer-

ten Migrationsbewegungen aus Polen nach Deutschland. Nach dem Krieg waren 

die Migranten in ihrer übergroßen Mehrheit deutschstämmige Aussiedler, die 

sich vorwiegend nach Westdeutschland orientierten. Auf diese Migration werde 

ich jedoch im Folgenden nicht detailliert eingehen,
16

 denn sie spielt in der Zeit 

des demokratischen Polens eine immer geringere Rolle und hat für die hier be-

sonders interessierende Zeit nach dem polnischen EU-Beitritt  faktisch nur noch 

marginale Bedeutung.
17

 

Was die Arbeitsmigration anbelangt, verbindet man diese in der Nachkriegszeit 

fast ausschließlich mit den Anwerbeprogrammen für Gastarbeiter in West-

deutschland, die jedoch Polen nicht betrafen.
18

 Obgleich auch Bürger der 

Volksrepublik Polen natürlich aus politischen oder anderen Gründen nach 

Westdeutschland auswanderten (allein in den 1980er Jahren ca. 300.000 Perso-

nen) und etliche sogar mit offizieller Genehmigung der Volksrepublik Polen zur 

Arbeit nach Westdeutschland kamen, kann man von einer klassischen, auf bila-

                                                        
15 Bade (Anm. 6), S. 246. 

16 Eine ausführliche Beschreibung dieser Thematik findet sich im Beitrag von Jannis Panagiotidis 

im vorliegenden Band (vgl. S. 19–38). 

17 Die Zahl der Aussiedler aus Polen ist von noch 250.000 im Jahre 1989 bis 1996 auf ca. 5.000 

pro Jahr zurückgegangen. Seit dem Jahr 2000 liegt die Zahl bei lediglich 400–600 Spätaussied-

lern pro Jahr; vgl.: Aussiedlermigration in Deutschland, Hg. Bundeszentrale für politische Bil-

dung, online: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migra-

tion/56395/aussiedlermigration, 12.12.2014 

18 Als einziges sozialistisches Land war Jugoslawien daran beteiligt. Jugoslawien war das letzte 

Land, mit dem Westdeutschland ein entsprechendes bilaterales Anwerbeabkommen abschloss 

(1968), kurz vor dem Anwerbestopp für Gastarbeiter im Jahre 1973. Vgl. Bade (Anm. 6), S. 242.    

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56395/aussiedlermigration
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56395/aussiedlermigration
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terale Verträge gestützten Arbeitsmigration polnischer Arbeitnehmer nur für 

Ostdeutschland sprechen. Die DDR nahm zu kommunistischen Zeiten viele sog. 

Vertragsarbeiter auf, sie hatte zu diesem Zwecke eine Reihe von Abkommen mit 

anderen sozialistischen Staaten (z.B. mit Vietnam) oder mit Ländern der Dritten 

Welt (z.B. Mosambik) geschlossen. Auch wenn man die Zahl der ausländischen 

Vertragsarbeiter in der DDR nicht mit der Zahl der Gastarbeiter in West-

deutschland vergleichen kann,
19

 war dennoch die DDR im Rahmen des sowjeti-

schen Blocks mit großem Abstand das Land mit den meisten ausländischen Ar-

beitnehmern. Ende der 1980er Jahre lebten in Ostdeutschland ca. 190.000 aus-

ländische Vertragsarbeiter,
20

 darunter ca. 38.000 Polen.
21

 

Hauptgrund für die damaligen Anwerbeprogramme war natürlich der Arbeits-

kräftemangel, hervorgerufen nicht nur durch das Wirtschaftswachstum, sondern 

auch durch die (bis 1961) andauernde Fluchtbewegung ostdeutscher Arbeits-

kräfte nach Westdeutschland sowie durch die planwirtschaftlich bedingten Miss-

stände.
22

 In Polen herrschte zur gleichen Zeit, vor allem in den westlichen Lan-

desteilen, Arbeitskräfteüberschuss. Die Ursachen lagen in der hohen Geburten-

rate, aber auch in der zu langsamen Entwicklung (und dem nach dem Krieg 

begonnenen Wiederaufbau) der Industrie und in der Einsparung von Arbeits-

kräften in der kollektivierten Landwirtschaft (im Unterschied zu den östlichen 

Landesteilen). Es lag daher auf der Hand, das die DDR für die Polen zu einem 

wichtigen, statistisch betrachtet zum zweitwichtigsten Migrationsziel wurde – an 

erster Stelle stand die Tschechoslowakei, wo damals (besonders ab der zweiten 

Hälfte der 1960er Jahre) die meisten Polen im gesamten sowjetischen Block 

arbeiteten. 

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war Deutschland statistischen Angaben 

zufolge das Land, das die meisten polnischen Zuwanderer aufnahm; erst im 

Jahre 2006 wurde es von Großbritannien überholt.
23

 Viele begaben sich nach 

Deutschland, um dort illegal zu arbeiten, viele aber auch aus anderen, von Er-

werbsarbeit unabhängigen Gründen. Und obwohl bereits im Jahre 1973 der le-

galen Migration nach Deutschland ein Riegel vorgeschoben worden war, gelang 

                                                        
19 In den 1960er Jahren nahm Westdeutschland ca. 2 Mio. Gastarbeiter auf; vgl. Bade (Anm. 6),   

S. 230. 

20 Ebenda, S. 246. 

21 Edward Marek: Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, Warszawa: Instytut pracy          

i spraw socjalnych, 1991, S. 56. 

22 Katherine Verdery: What Was Socialism, And What Comes Next, Princeton: Princeton Univer-

sity Press, 1996, S. 23. 

23 Rocznik demograficzny 2013, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, S. 501. 
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es immer wieder einer bestimmten Anzahl von Personen, in Deutschland auf 

legalem Wege eine Arbeit aufzunehmen. Zu verdanken war dies der bereits seit 

den 1970er Jahren (und faktisch bis heute) praktizierten Anwerbestoppausnah-

meverordnung im Zusammenhang mit der Wirtschaftsmigration. Von dieser 

Verordnung profitierten zunächst nur einige wenige spezifische Berufsgruppen, 

wie z.B. Spezialitätenköche.
24

 Aber schon ab dem Ende der 1980er Jahre wurde 

der Arbeitsmarkt auch für bestimmte gering qualifizierte Arbeitskräfte geöffnet 

(Saisonarbeitnehmer, Pendelmigranten aus der Grenzregion usw.). Geregelt 

wurde dies vorwiegend über bilaterale Abkommen mit ostmitteleuropäischen 

Ländern. Seit dem Jahr 2000 schließlich gibt es die Möglichkeit der „Green-

card“ für hochqualifizierte Fachkräfte aus der IT-Branche.
25

 

Beide Möglichkeiten wurden von polnischen Arbeitnehmern gern genutzt. Das 

Programm für hochqualifizierte Fachkräfte führte nicht zu einer großen Zuwan-

derungswelle; mit einer deutschen Greencard kamen insgesamt (aus allen an 

dem Programm beteiligten Ländern) lediglich 17.931 Spezialisten nach 

Deutschland. Wesentlich größeren Zuspruch unter Polen hatte das Programm für 

Saisonarbeitnehmer.
26

 Betrachtet man die Zahl der Migranten, so war dies das 

größte Saisonarbeiterprogramm im gesamten OECD-Raum. In den Jahren 2005–

2010 kamen Jahr für Jahr ca. 300.000 Saisonarbeiter nach Deutschland, 95% 

von ihnen aus Polen und Rumänien. Nach der Öffnung des Arbeitsmarktes im 

Jahre 2011 ging diese Zahl auf etwa die Hälfte zurück.
27

 Die saisonale Migra-

tion kam jedoch nicht zum Erliegen. Die geringeren Zahlen sind wahrscheinlich 

vor allem darauf zurückzuführen – und so ist es oft bei zeitlich befristeter Mi-

gration – dass die Betreffenden sich nach der Öffnung des Arbeitsmarktes für 

die Zeit ihrer Saisonarbeit nicht mehr von ihrem Hauptwohnsitz abmeldeten, so 

dass folglich auch keine Informationen zu ihrer Ausreise nach Deutschland vor-

liegen.
28

 Für die Arbeitnehmer im Rahmen des Regierungsprogramms gibt es 

jedoch Angaben zu jedem einzelnen Arbeitnehmer. Bestätigt werden sie von 

                                                        
24 Recruiting Immigrant Workers, Germany, OECD Publishing 2013, S. 62 f. 

25 Nach der Abschaffung der „Greencard“ im Jahre 2005 wurde die Öffnung des Arbeitsmarktes 

für hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu einem Hauptanliegen deutscher Arbeits-

marktpolitik. Ausdruck dessen sind das 2005 erlassene Aufenthaltsgesetz sowie die Einführung 

des europäischen Systems der „Blue Card“ im Jahre 2012. Diese Karte bedeutete die bedin-

gungslose Öffnung des Arbeitsmarktes für Personen auf hochdotierten Stellen (46.400 EUR bzw. 

36.192 EUR pro Jahr, je nach Beruf); vgl.: Recruiting Immigrant Workers (Anm. 24), S. 67 f. 

26 Engbersen/Snel (Anm. 1), S. 32. 

27 Recruiting Immigrant Workers (Anm. 24), S. 58. 

28 Sehr Ähnliches lässt sich für die Niederlande konstatieren, wo nach 2006 (in diesem Jahr hatten 

die Niederlande ihren Arbeitsmarkt für die neuen EU-Länder geöffnet) die Kategorie von Polen 

mit einer befristeten Arbeitserlaubnis faktisch verschwand; vgl. Engbersen/Snel (Anm. 1), S. 27. 
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Schätzungen des polnischen Statistischen Hauptamtes über Polen, die sich zeit-

lich befristet in Deutschland aufhalten. Deren Zahl steigt seit 2010 immer stär-

ker an und liegt bereits über dem Niveau des Migrationshochs aus dem Jahre 

2008.
29

 Für viele ist die Tätigkeit als Saisonarbeiter eine komfortable Lösung, 

denn sie können sich immer noch für eine andere Arbeit entscheiden, länger als 

geplant im Ausland bleiben oder in Länder gehen, deren Arbeitsmärkte schon 

länger offen sind. Saisonarbeit in Deutschland ist besonders beliebt bei Perso-

nen, die in Polen ihre Familien haben und möglichst oft und möglichst lange mit 

der Familie zusammen sein wollen. Das ist der Grund, warum weder das Phä-

nomen der Saisonarbeit in Deutschland noch die polnischen Saisonarbeitnehmer 

nach dem Jahr 2011 von der Bildfläche verschwunden sind. 

In der Zeit nach der EU-Osterweiterung, genauer gesagt im Jahre 2006, verlor 

Deutschland seine Spitzenposition als das Land unter den Zielländern befristeter 

Migration aus Polen, das die meisten Migranten aufgenommen hatte. 2006 ka-

men nur noch 450.000 Polen zu einem zeitlich befristeten Aufenthalt nach 

Deutschland, in Großbritannien betrug diese Anzahl im gleichen Jahr 580.000.
30

 

Für die Polen mit dem Zielland Deutschland vollzog sich der eigentliche EU-

Beitritt erst im Mai 2011, als Deutschland (und Österreich) zum spätestmögli-

chen Termin ihre Arbeitsmärkte für die acht neuen EU-Mitgliedstaaten öffneten. 

Trotz gewisser Ängste in der Öffentlichkeit vor einer möglichen Flut polnischer 

Arbeitnehmer war in Expertenkreisen damals klar, dass es zu so einer Zuwande-

rerflut nicht kommen würde.
31

 Zum einen hatte der größte Teil der 

Migrationswilligen (darunter auch hochqualifizierte Fachkräfte) bereits in den 

Jahren zuvor auf den Britischen Inseln Aufnahme gefunden. Zum anderen hatten 

viele Polen, die entweder befristet oder auch auf Dauer nach Deutschland kom-

men wollten, diesen Wunsch bereits realisiert, sei es im Rahmen der ethnischen 

Migration (auch schon früher) oder (später) im Rahmen der Familienzusammen-

führung, als Saisonarbeiter, als Hochqualifizierte
32

 oder als Unternehmer (hier 

                                                        
29 Rocznik demograficzny (Anm. 23), S. 501. 

30 Ebenda. 

31 Jahn Puhl: Interview with Polish Migration Expert: Germany Needs Immigrants. Online: 

http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-polish-migration-expert-germany-

needs-immigrants-a-759502.html, 8.12.2014. 

32 Neben den Programmen für IT-Experten gab es kurz vor der vollständigen Öffnung des Arbeits-

marktes 2011 noch einige andere Möglichkeiten für Bürger aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, 

z.B. für Absolventen deutscher Hochschulen. Vgl. dazu Elżbieta Opiłowska: Arbeitnehmerfrei-

zügigkeit zwischen Deutschland und Polen – Fakten, Daten, Trends, in: Dagmara Jajeśniak-

Quast/Laura Kiel/Marek Kłodnicki (Hg.): Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und 

Polen – eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven / Swobodny przepływ pracow-

ników między Polską a Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin: epubli 2014,    

S. 21–33 (26). 

http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-polish-migration-expert-germany-needs-immigrants-a-759502.html
http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-polish-migration-expert-germany-needs-immigrants-a-759502.html
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vor allem als Ein-Mann-Unternehmen). Gerade die letztgenannte Möglichkeit 

erfreute sich unter Polen mit Deutschland als Migrationsziel steigender Beliebt-

heit. Neben dem Vorteil niedrigerer Besteuerung und unternehmerfreundlicher 

Bedingungen (Transparenz und Stabilität des Systems, zügige und unkompli-

zierte Abwicklung bürokratischer Prozeduren), war die eigene Unternehmertä-

tigkeit für viele Polen eine Möglichkeit zur Umgehung des Beschäftigungsver-

botes, das bis 2011 in Kraft war. Unter den Personen, die dies nutzten, waren 

vor allem gutausgebildete (wenn auch nicht höchstqualifizierte) Fachkräfte, für 

die die deutschen Bestimmungen so gut wie keine Möglichkeiten für eine legale 

Beschäftigung (wie Greencards o.Ä.) vorsahen. Die ökonomischen und psy-

chologischen Rahmenbedingungen (mehr Liberalität, schwindendes Misstrauen 

einiger deutscher Arbeitgeber gegenüber ausländischen Arbeitskräften) führten 

dazu, dass die Polen in Deutschland schon bald die zahlenmäßig stärkste Gruppe 

von Unternehmern ausländischer Herkunft bildeten.
33

 Aus den hier dargestellten 

Gründen kamen 2011 letztendlich nur 7.784 Personen mit dem Ziel des ständi-

gen Wohnsitzes aus Polen nach Deutschland (Steigerung um 966 im Vergleich 

zu 2010) und 470.000 Personen mit dem Ziel eines zeitlich befristeten Aufent-

haltes (Steigerung um 30.000 im Vergleich zu 2010).
34

  

 

Sind die Polen in Deutschland ein Beispiel für flüchtige Migration? 

Wie Izabela Grabowska-Lusińska in ihrer Typologie beschreibt, ist es nicht nur 

die für die flüchtige Migration charakteristische gewollte Unbestimmtheit, die 

sich für die Migration nach der EU-Osterweiterung konstatieren lässt. Auch 

andere, eher traditionelle Migrationsstrategien lassen sich beobachten, u.a. zir-

kuläre Migration (oft saisonbedingt), langfristige Migration (länger als ein Jahr) 

sowie die Auswanderung mit dem Ziel des festen Wohnsitzes im anderen 

Land.
35

 Vor der Hintergrund der völlig neuen rechtlichen Rahmenbedingungen 

(viel weniger Barrieren zwischen dem Ausgangs- und dem Zielstaat der Migra-

tion) nähern sich nun die Migrationstypen eher wieder an die „alte“ Migration 

(legale Arbeitsmigration) denn an die sog. „neue“ Migration an, die in Europa in 

                                                        
33 Vgl.: Niemcy: polskie firmy powstają „jak grzyby po deszczu“. Online: 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010249,title,Niemcy-polskie-firmy-powstaja-jak-grzyby-po-desz-

czu,wid,14557329,wiadomosc.html?ticaid=113ddf, 8.12.2014. 

34 Zum Vergleich: Nach Großbritannien kamen 2002 lediglich 24.000 Polen, 2004 waren es jedoch 

schon 150.000 und 2007 sogar 690.000. Vgl. Rocznik demograficzny (Anm. 23), S. 471, 501.  

35 Dabei muss man natürlich auch bedenken, dass das Modell der flüchtigen Migration in erster 

Linie theoretischer Natur ist. Im Alltag kann es sich in großem Maße mit anderen Migrations-

arten überlappen. Vgl. Grabowska-Lusinska (Anm. 4), S. 57 f. 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010249,title,Niemcy-polskie-firmy-powstaja-jak-grzyby-po-deszczu,wid,14557329,wiadomosc.html?ticaid=113ddf
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010249,title,Niemcy-polskie-firmy-powstaja-jak-grzyby-po-deszczu,wid,14557329,wiadomosc.html?ticaid=113ddf
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den 1990er Jahren einsetzte.
36

 So führt Grabowska-Lusińska als Beispiel für die 

zirkuläre Migration eben die Situation der polnischen Saisonarbeiter in 

Deutschland an.
37

 Führt man sich die Merkmale der flüchtigen Migration vor 

Augen, so kann man die saisonale Migration über die Merkmale „zeitlich be-

fristet“, „legal“ und „Erwerbscharakter“ natürlich als solche charakterisieren. 

Schwieriger wird es mit den weiteren Merkmalen der flüchtigen Migration. 

Denn Saisonarbeit ist eben doch logischerweise mit einer gewissen Planung 

verbunden: Man kann ihr nur zu bestimmten Jahreszeiten nachgehen, sie richtet 

sich nach einer spezifischen Nachfrage (man hat also nicht völlige Freiheit bei 

der Wahl des Ziellandes). Der Entschluss, einer Saisonarbeit nachzugehen, geht 

zudem wahrscheinlich auch auf ökonomische Überlegungen der gesamten Fa-

milie zurück, zu der die Saisonarbeiter häufiger, als dies für die flüchtige Mi-

gration typisch ist, zurückkehren und der sie immer wieder Geldtransfers zu-

kommen lassen.
38

    

Deutschland ist zudem im Vergleich mit anderen Migrationszielländern bei Po-

len ein äußerst beliebtes Auswanderungsland. Auch nach dem Anbruch demo-

kratischer Zeiten in Polen stellt Deutschland weiterhin das häufigste Zielland 

polnischer Auswanderer dar, die sich dort auf Dauer niederlassen wollen. Seit 

1990 liegt die jährliche Zahl polnischer Auswanderer in Deutschland zwischen 

7.000 und 20.000 (mit einem Höchststand um die Jahrhundertwende; 2012 wur-

den in Deutschland 8.399 Auswanderer aus Polen registriert). In Großbritannien, 

dem Hauptzielland der Migration nach der EU-Erweiterung und dem zweit-

platzierten Land in Bezug auf die Zahl der Auswanderer, erreichte die Zahl der 

polnischen Auswanderer, die dort ihren ständigen Wohnsitz nahmen, im Jahre 

2008 mit 6.565 Personen den Höchststand (2012 lag sie bei 5.000; in den 1990er 

Jahren war das Phänomen von marginaler Bedeutung).
39

 Auswanderung auf 

Dauer passt natürlich überhaupt nicht zum Konzept der flüchtigen Migration, 

geht es doch bei der Auswanderung um die grundlegende Entscheidung, sich in 

einem Land niederzulassen, und das unabhängig vom Grund der Migration (die-

ser muss sich nicht unbedingt nur auf die Erwerbstätigkeit beschränken). In der 

Regel spielt bei einer solchen Entscheidung auch die Familie (oder die im neuen 

Land zu gründende Familie) eine wichtige Rolle. Das einzige zweifellos ge-

meinsame Merkmal beider Migrationsarten ist deren legaler Charakter. 

                                                        
36 Vgl. Engbersen/Snel (Anm. 1), S. 30. 

37 Grabowska-Lusinska (Anm. 4), S. 57. 

38 Ebenda. 

39 Rocznik demograficzny (Anm. 23), S. 471. 
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Noch weiter entfernt vom Konzept der flüchtigen Migration ist die Migration 

zum Zwecke der Familienzusammenführung, der oft eine ethnische Migration 

vorangegangen ist. Zur Zusammenführung von Familien kommt es wegen deren 

Bindungen zum Zielland und/oder unter Berücksichtigung der familiären Situa-

tion. Neueste statistische Angaben zeigen, dass auch diese Art der Migration 

von Polen nach Deutschland immer noch aktuell ist.
40

 Von den 8.000 nach 

Deutschland ausgewanderten polnischen Emigranten stammte fast ein Viertel 

(1.787 Personen) aus der Wojewodschaft Oppeln, d.h. aus einem Gebiet, das 

gerade einmal 1% des polnischen Territoriums ausmacht, zugleich aber das 

größte angestammte Siedlungsgebiet der deutschen Minderheit in Polen dar-

stellt. Zum Vergleich: Von den 4.900 polnischen Auswanderern in Großbritan-

nien stammten lediglich 135 Personen aus der Wojewodschaft Oppeln.
41

 Im 

Übrigen zeigt auch die letzte Volkszählung aus dem Jahre 2011, dass „familiäre 

Gründe“ ziemlich häufig bei der Abmeldung im polnischen Meldeamt als Moti-

vation für die Migration angegeben werden. Im Falle der Migration nach 

Deutschland wird diese Motivation von ca. einem Drittel der Befragten ange-

führt, im Falle Großbritanniens nur von etwas mehr als einem Zehntel.
42

             

Mit Hinblick auf die geographische Verteilung (abstrahierend von Migrations-

grund oder -dauer) der Migration von Polen nach Deutschland muss man auch 

die sich in der deutsch-polnischen Grenzregion vollziehende Migration im Auge 

haben, die ebenfalls nicht alle Kriterien der flüchtigen Migration erfüllt. Ob-

gleich die Anzahl der polnischen Migranten in den östlichen Bundesländern bei 

weitem nicht die Werte in den traditionellen polnischen Hochburgen (Berlin, 

Rheinland, Großstädte im Westen Deutschlands) erreicht, wird diesem neuen 

Migrationsphänomen (besonders sichtbar nach der EU-Erweiterung 2004) große 

Aufmerksamkeit von Seiten der Medien und der deutschen Politiker (insbeson-

dere aus extremistischen Parteien) zuteil.
43

 Zum ersten Mal gibt es in Deutsch-

land eine Region, in der sich polnische Migranten derart weit verstreut ansie-

deln. Sogar in Dörfern und Kleinstädten entlang der deutsch-polnischen Grenze 

steigt der Anteil von Polen an der Lokalbevölkerung stetig an. So kehren z.B. 

                                                        
40 Vgl. die Untersuchungen des Forschungsteams von Agnieszka Fihel, gegründet auf ältere Daten: 

Agnieszka Fihel/Paweł Kaczmarczyk (Hg.): Recent Trends in International Migration in Poland. 

The 2011 SOPEMI Report, CMR Working Papers 51/109, Warszawa: Ośrodek Badań nad 

Migracjami (Centre of Migration Research) 2011, Kapitel 3 und 4, S. 24. 

41 Rocznik demograficzny (Anm. 23), S. 477. 

42 Ebenda, S. 513. 

43 Man kann wohl davon ausgehen, dass diese Reaktionen vergleichbar sind mit den Reaktionen 

von DDR-Politikern, die sich gegen eine staatlich organisierte Migration polnischer Arbeiter aus-

sprachen, da sie fürchteten, diese Arbeiter würden sich in der DDR niederlassen. Vgl. Bade 

(Anm. 6), S. 246.   
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nach Frankfurt (Oder) Polen zurück, die hier vor 30 Jahren im Rahmen der Zu-

sammenarbeit zwischen der DDR und der VRP berufstätig waren. Verbunden ist 

dieses neue Phänomen mit einer nach der Wiedervereinigung einsetzenden Be-

wegung der deutschen Bevölkerung aus dem Osten in Richtung Berlin und in 

die weiter westlich gelegenen Regionen der Bundesrepublik. Dies wiederum 

führte zu einem dramatischen Verfall der Immobilienpreise in der Region ent-

lang der polnischen Grenze. Die fortschreitende Entvölkerung der östlichen 

Grenzregion geht einher mit einer wachsenden Zahl von Polen, die dort Woh-

nungen und Häuser kaufen, sich mit ihrer gesamten Familie dort ansiedeln und 

Unternehmen gründen.
44

 Wesentlich für diese Art von Migration sind umfas-

sende Investitionen in Immobilien sowie die Planung und der Aufbau einer 

neuen Existenz, wozu z.B. auch der Schulbesuch der Kinder in deutschen Schu-

len gehört. Es kann also nicht die Rede sein von gewollter Unbestimmtheit oder 

Unklarheit bezüglich des Aufenthaltslandes, und der familiäre Aspekt ist von 

wesentlicher Bedeutung. 

Für eine Annäherung der polnischen Migration nach Deutschland an die klassi-

schen Migrationsmodelle spricht nicht zuletzt auch ihr stetiger Charakter, d.h. 

eine große Vorhersagbarkeit. Zum einen hat diese Migration bereits vor dem 

polnischen EU-Beitritt (oder auch vor der Öffnung des deutschen Arbeits-

markts) stabile und hohe Werte erreicht, zum anderen gab es selbst nach dem 

Jahr 2011 keine dramatischen Änderungen in dieser Migration (entgegen den 

Befürchtungen einiger deutscher Politiker). Für die Polen ist Deutschland damit 

ein traditionelles – oft frühzeitig in die Planung einbezogenes – Zielland, in dem 

ein allmähliches, kontinuierliches, homogenes Ansteigen der Zahl polnischer 

Migranten zu beobachten ist.
45

 In einigen Fällen (so z.B. in der Saisonarbeit) 

könnte man meinen, dass die Polen das bereits aus der Zeit vor 2011 bekannte 

                                                        
44  Agnieszka Łada/Justyna Segeš Frelak: Analyse: Die neue polnische Migration nach Deutsch-

land aus lokaler Perspektive. Online: 

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=all, 8.12.2014. Ausführlich 

dazu: Dies. (Hg.): Eine Grenze verschwindet. Die neue polnische Migration nach Deutschland 

aus lokaler Perspektive, Warschau: Institut für Öffentliche Angelegenheiten 2012; auch online 

verfügbar: http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/1165731304.pdf, 16.12.2014. Zu beobach-

ten ist auch das umgekehrte Modell der Pendelmigration: Polen, die auf der deutschen Seite in 

preiswerten Immobilien wohnen, pendeln tagtäglich über die Grenze zur Arbeit nach Polen; vgl. 

dazu: Lucie Suchá: Leben in Deutschland, arbeiten in Polen. Online: http://www.cicero.de/Polen-

in-Deutschland/dieb-sei-mensch-gib-das-kalb-zurueck/54535/seite/2, 8.12.2014; auch: Opiłowska 

(Anm. 32), S. 31 f. 

45 Nach jüngsten statistischen Angaben (2012) hat die Zahl einen historischen Höchststand er-

reicht: In Deutschland leben zeitlich befristet 500.000 polnische Migranten; vgl.: Rocznik demo-

graficzny (Anm. 23), S. 501. 

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=1#bio0
http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=all
http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/1165731304.pdf
http://www.cicero.de/Polen-in-Deutschland/dieb-sei-mensch-gib-das-kalb-zurueck/54535/seite/2
http://www.cicero.de/Polen-in-Deutschland/dieb-sei-mensch-gib-das-kalb-zurueck/54535/seite/2
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Migrationsmuster einfach fortführen, allerdings jetzt unter viel komfortableren 

rechtlichen Rahmenbedingungen. 

 

Migration nach der EU-Erweiterung – Business as usual?  

Im vorliegenden Beitrag habe ich versucht zu zeigen, dass das in letzter Zeit oft 

untersuchte Phänomen der flüchtigen Migration auf die Migration von Polen 

nach Deutschland seit dem polnischen EU-Beitritt nicht ohne Vorbehalte an-

wendbar ist. Bei Betrachtung neuester statistischer Daten nicht nur aus 

Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, die seit 2004 besonders viele 

polnische Migranten aufgenommen haben (z.B. Großbritannien), kommen zu-

dem generelle Zweifel an der Zukunft des Phänomens der flüchtigen Migration. 

Denn auch in Großbritannien ist zunehmend die Tendenz erkennbar, dass die 

polnischen Migranten sich dort auf Dauer niederlassen und sogar ihre Familien 

nachholen.
46

 Die Finanzkrise, die 2008 ihren Ausgang nahm, hat zwar zu einer 

fortgesetzten „Flüchtigkeit“ der Migration beigetragen – besonders wenn man 

sich das Ausmaß der Rückkehr nach Polen und das Wechseln zwischen ver-

schiedenen Zielländern (vor allem in Bezug auf Irland) anschaut – nicht wenige 

der nach dem EU-Beitritt Polens gekommenen Migranten haben sich dennoch 

dafür entschieden, an ihrem bisherigen Emigrationsort zu bleiben.  

Die neuesten Erkenntnisse zu den polnischen Emigranten stellen jedoch nicht 

nur eine Herausforderung für die Migrationsforschung dar, sie werden auch 

einen unmittelbaren Einfluss auf die Sozialpolitik haben. Sollte sich nämlich 

bestätigen, dass trotz der besseren Wirtschaftslage in den letzten Jahren die pol-

nischen Migranten (in Deutschland und in anderen Ländern) nicht nur nicht in 

die Heimat zurückkehren, sondern dass ihre Zahl weiter wächst, ist das ein 

ernstes Problem, insbesondere für ein Land wie Polen, das praktisch keine ei-

gene Immigration besitzt, dessen Bevölkerung aber immer älter wird.
47

       

Dieselbe Frage, mit der sich die Deutschen in ihrer jüngsten Geschichte oft be-

schäftigt haben, wird in der aktuellen Situation von polnischen Migranten vor 

allem an polnische Politiker gerichtet: Wie ist es zu bewerkstelligen, dass ein 

                                                        
46  Łada/Segeš Frelak: Analyse: Die neue polnische Migration … (Anm. 44); Engbersen/Snel 

(Anm. 1), S. 32. 

47 Mit dem Problem der alternden Gesellschaft in Polen beschäftigt sich auch der Beitrag von 

Łukasz Krzyżowski im vorliegenden Band (S. 103–124). Die Ernsthaftigkeit des Problems spie-

gelt sich auch in der 2012 verabschiedeten Strategie der polnischen Regierung zur Migrations-

politik wider.  

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=1#bio0
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Land einerseits für die Zuwanderung von dringend benötigten Arbeitskräften 

attraktiv genug ist, dass jedoch diese Arbeitskräfte anschließend auch wieder in 

ihre Heimat zurückkehren möchten? 

Aus den hier gemachten Bemerkungen zu schließen, die seit der EU-Osterweite-

rung zu beobachtende Migration von Polen nach Deutschland sei identisch mit 

den Migrationsströmen älteren Datums, wäre jedoch verfehlt. Die neue polni-

sche „Diaspora“ in Deutschland befindet sich ganz sicher in einem ständigen 

Wandel, der jedoch nicht direkt auf den EU-Beitritt Polens, sondern auf Verän-

derungen in der deutschen Gesellschaft (größere Offenheit in Fragen der Zu-

wanderung und Einbürgerung, seit der Jahrhundertwende auch im rechtlichen 

Sinne) und das allgemeine Phänomen des Transnationalismus zurückzuführen 

ist. Auch die Möglichkeiten der ständigen virtuellen Kommunikation und des 

billigen und schnellen Reisens tragen in großem Maße zu einem Wandel der 

Identität in der Diaspora bei.  Zu bemerken ist dies, wenn man z.B. das man-

gelnde Engagement der neuen Migranten in Organisationen der Auslandspolen 

oder ganz allgemein den eher schwach ausgebildeten sozialen Zusammenhalt  

dieser Migranten untereinander betrachtet.
48

 Obgleich diese Wandlungsprozesse 

Einfluss auf die Identität und die Integration mit der Gesellschaft des aufneh-

menden Landes haben, betreffen sie jedoch nicht im gleichen Maße die Migra-

tionsstrategien, wie sie im Zusammenhang der flüchtigen Migration diskutiert 

werden. Zusammenfassend könnte man somit feststellen, dass sich die Merk-

male der Migration in den ersten Jahren nach der EU-Osterweiterung weniger 

geändert haben, als dies erwartet worden war. Möglicherweise wird somit 

„flüchtige Migration“ zu einem Begriff, mit dem lediglich ein historisches Phä-

nomen beschrieben wird, das zeitlich eng mit einer kurzen Periode nach dem 

EU-Beitritt und den damit einhergehenden Verhaltensweisen junger, relativ gut 

ausgebildeter Migranten verknüpft ist. 

 

  

                                                        
48 Vgl. Moskal (Anm. 10), S. 164 
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Mathias Wagner 

„Eurowaisen“ – verlorene Generation oder Europas Zukunft?1 

 

In einem Forschungsprojekt der Universitäten Bielefeld und Warschau haben 

wir die Lebenssituation polnischer Wanderarbeiter untersucht.
2
 Wanderarbeiter 

werden in der medialen Berichterstattung häufig ihrem Arbeitszeitraum entspre-

chend  als Saisonarbeiter oder Erntehelfer bezeichnet. In der wissenschaftlichen 

Literatur versucht man, mit den Begriffen einer pendelnden, rotierenden oder 

zirkulären Migration die Bewegung zwischen Heimatort und Arbeitsort hervor-

zuheben.
3
 Ebenfalls verwendet werden die Begriffe „Fernpendler, Wochenend-

pendler, Variomobile“.
4
 Mit dem historischen Begriff der Wanderarbeit betonen 

wir die Dimension des Alltags und nähern uns so an die gesellschaftspolitischen 

Fragen einer ortsungebundenen Lebensweise an. Die so angelegte Perspektive 

entspricht dem Fokus unserer Fragestellung nach den psychosozialen Auswir-

kungen der Wanderarbeit auf die Migranten und ihre Angehörigen. Zugleich 

entspricht die Alltagsperspektive unserem methodischen Ansatz einer ethnogra-

phischen teilnehmenden Beobachtung.  

An dieser Stelle erscheint es notwendig, näher auf unsere Forschungsmethode, 

eine Mischung aus verdeckter und offener teilnehmender Beobachtung, einzu-

gehen. In der ethnographischen Feldforschung geht man von einem mehrmona-

tigen Aufenthalt der Wissenschaftler in dem zu untersuchenden sozialen Feld 

aus. Unser Ansatz bestand darin, den Alltag polnischer Wanderarbeiter in ihrem 

Heimatort und an ihrem deutschen Arbeitsort zu untersuchen. Während die teil-

nehmende Beobachtung in den Heimatorten offen erfolgte, entschieden wir uns 

                                                        
1 Das Forschungsprojekt „Wanderarbeit als Alltagspraxis. Soziokulturelle Effekte saisonaler 

Migration in lokalen Gesellschaften: Fallstudien aus Polen und Deutschland“ wurde von den 

Universitäten Bielefeld und Warschau durchgeführt und von der Deutsch-Polnischen Wissen-

schaftsstiftung finanziert. Vgl. Mathias Wagner/Kamila Fiałkowska/Maria Piechowska/Wojciech 

Łukowski: Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft. Die Lebenswelt polnischer Saison-

arbeiter. Ethnographische Beobachtungen, Bielefeld: Transcript 2013. 

2 Die männliche Form wird in dem Artikel lediglich der flüssigeren Lesbarkeit wegen benutzt. 

Damit ist keinerlei Diskriminierung beabsichtigt. Vielmehr sei ausdrücklich auf die bedeutende 

Rolle der Frauen hingewiesen, deren Anteil an den polnischen Wanderarbeitern ungefähr 50 Pro- 

zent beträgt. In bestimmten Arbeitsbereichen, wie der häuslichen privaten Pflege, liegt der Anteil 

von Frauen bei (geschätzt) deutlich über 90 Prozent. 

3 Norbert Cyrus: Mobilität im Verborgenen. Plurilokale Mobilitätspraxen illegal beschäftigter 

polnischer Haushaltsarbeiterinnen in Berlin, in: Gudrun Hentges/Volker Hinnekamp/Almut Zergel 

(Hg.): Migrations- und Integrationsforschung in der Diskussion. Biografie, Sprache und Bildung 

als zentrale Bezugspunkte, Wiesbaden: VS 2008, S. 171–201 (175). 

4 Norbert F. Schneider/Ruth Limmer/Kerstin Ruckdeschel: Mobil, flexibel, gebunden. Familie und 

Beruf in der mobilen Gesellschaft, Frankfurt/M.: Campus 2002, S. 160. 
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für eine verdeckte teilnehmende Untersuchung am deutschen Arbeitsplatz. Eine 

offene Teilnahme hätte hier immer eine Sonderrolle der Forscher bedeutet. Da 

wir aber von einem mit Scham besetzten Verhalten bezüglich emotionaler 

Probleme im Kontext der Wanderarbeit ausgingen, erschien uns eine verdeckte 

teilnehmende Beobachtung sinnvoll. Zwei polnische Mitarbeiterinnen, Maria 

Piechowska und Kamila Fiałkowska, bewarben sich auf Annoncen deutscher 

Landwirte und bemühten sich, über informelle Kontakte als Erntehelferinnen 

angestellt zu werden.
5
 

In welchem Ausmaß die psychosozialen Probleme schambesetzt sind, zeigte 

sich, als wir uns bei Lehrern und Sozialarbeitern an polnischen Schulen um In-

formationen zu den Auswirkungen der Wanderarbeit auf die Kinder bemühten. 

Während einige Lehrerinnen und Schulleiterinnen eine große Offenheit und 

Kooperationsbereitschaft zeigten, trafen wir an anderen Schulen auf Ablehnung. 

In einem Fall wurde uns einerseits Zusammenarbeit zugesichert, während man 

gleichzeitig über mehrere Monate mit immer neuen Argumenten eine Befragung 

von Lehrern und Schülern verhinderte. Die Schulleitung blockierte so unser 

Vorhaben und brachte rechtliche Bedenken dahingehend vor, dass die Zustim-

mung der Eltern und der übergeordneten Schulbehörde für derlei Gespräche 

notwendig sei. Da uns jedoch in benachbarten Ortschaften Schulleitung, Lehre-

rinnen und Sozialarbeiterinnen vorbehaltlos unterstützten, handelt es sich bei 

den rechtlichen Bedenken wohl eher um eine Schutzbehauptung. Offensichtlich 

ist die Frage nach den familiären Auswirkungen der Wanderarbeit ein sensibles, 

schambesetztes Thema.  

Seit ungefähr zehn Jahren wird die Frage der Auswirkungen regelmäßiger und 

langfristiger Abwesenheit eines oder beider Elternteile osteuropäischer Wander-

arbeiter in den Medien unter dem Schlagwort der „Eurowaisen“ aufgegriffen.
6
 

Hinter dem Begriff steht die unausgesprochene Anschuldigung, Eltern würden 

für ein höheres Einkommen ihre Familie vernachlässigen. Bedenkt man den 

gesellschaftlichen Einfluss des von der katholischen Kirche vermittelten traditi-

onellen Familienbildes, so wird deutlich, in welchen emotionalen Zwiespalt sich 

                                                        
5 Auf die näheren Umstände wird in diesem Artikel nicht eingegangen. Verwiesen sei auf die 

Publikation der Arbeitsgruppe: Wagner et al. (Anm. 1). 

6 Der an keiner Stelle näher definierte Begriff hat eine doppelte Bedeutung. Man kann unter dem 

Begriff Kinder verstehen, deren Eltern durch Europa zu Waisen geworden sind, oder Kinder, 

deren Eltern für den Euro im Ausland arbeiten. Beide Lesarten haben einen wahren Kern, ohne 

jedoch die Gründe zu benennen. Daher wirkt der Begriff im Sinne einer Schuldzuweisung an die 

Eltern. Historisch vergleichen lässt sich das Problem mit den Kindern türkischer Migranten in der 

Bundesrepublik. Für sie wurden Begriffe wie „Kofferkinder“, „Pendelkinder“ geprägt. Vgl. 

Gülcin Wilhelm: Die Generation Koffer. Die zurückgelassenen Kinder, Berlin: Orlanda, 2011. 
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Wanderarbeiter begeben. Innerhalb dieses traditionellen Familienbildes sehen 

sich vor allem Frauen mit Kritik konfrontiert.
7
 Weibliche Migration widerspricht 

dem Muttermythos, denn die mütterliche Fürsorge sei für die körperliche und 

seelische Stabilität des Kindes unersetzlich. Mutterschaft erscheint als eine 

überhistorische biologische Konstante. Damit sollen nicht die Notwendigkeit 

eines stabilen emotionalen Nahraumes und die zuverlässige Anwesenheit be-

stimmter Personen für die Entwicklung des Kindes in Frage gestellt werden. 

Jedoch werden mit der Propagierung eines überhistorischen Mutterbildes die 

sozialen und ökonomischen Probleme unterprivilegierter Lebensverhältnisse 

ignoriert. Die Betreuung durch die leibliche Mutter erhält einen fast mystischen 

Charakter, hinter dem alle gesellschaftlichen Schwierigkeiten relativiert werden. 

Verlassen Frauen für Wochen oder Monate ihre Familie, geraten sie in eine 

emotionale Zwickmühle. Um die materielle Basis ihrer Familie zu sichern, sind 

sie gezwungen, ihre Kinder in die Obhut von nahen Verwandten zu geben und 

kommen so in Konflikt mit dem tradierten Mutterbild. Da hier zwei sich wider-

sprechende gesellschaftliche Ansprüche existieren, können die Wanderarbeite-

rinnen den Konflikt nur offensiv lösen oder schamhaft verschweigen. Die realen 

oder geahnten Vorwürfe verursachen bei den Arbeitsmigrantinnen Schamge-

fühle und lassen sie ihre Auslandsbeschäftigung verschweigen.
8
 Migration wird 

als Missachtung der gesellschaftlichen Norm der physisch in der Familie anwe-

send zu seienden Mutter erlebt. Als „Anpassungs-Scham“ wird die fehlende 

Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Werten beschrieben.  

„Anpassungs-Scham ist nach ‚außen‘ gerichtet, sie orientiert sich 

an den Blicken, den erwarteten Bewertungen durch Mitmenschen. 

Sie wird etwa ausgelöst, wenn man die herrschenden Normen und 

Erwartungen der Gruppe oder Gesellschaft nicht erfüllt.“
9
 

Jedoch sollte uns diese Interpretation nicht zu einer Verharmlosung des Pro-

blems verleiten. Fernpendler, so zeigen Studien, erleben die Trennung von den 

nahen Angehörigen und vor allem von den Kindern als belastend. „Fernpendler, 

Multi-Mobile und Wochenendpendler fühlen sich häufiger belastet wegen der 

                                                        
7 Dobrochna Kałwa: Migration polnischer Frauen in Privathaushalten der BRD, in: Sigrid Metz-

Göckel/Senganata Münst/Dobrochna Kałwa: Migration als Ressource. Zur Pendelmigration 

polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik, Opladen: Barbara Budrich 2010,         

S. 61–176 (77). 

8 Während der Forschung stießen wir in Polen wiederholt auf Ablehnung, wenn wir versuchten, 

mit Wanderarbeiterinnen in Kontakt zu treten. Da zu diesem Zeitpunkt der deutsche Arbeitsmarkt 

für Polen bereits uneingeschränkt geöffnet war, somit illegale Beschäftigung keine Bedeutung 

hatte, stellt die mit der Migration verbundene soziale Scham eine Erklärungsmöglichkeit dar. 

9 Stephan Marks: Scham – die tabuisierte Emotion, Düsseldorf: Patmos 2011. 
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[fehlenden] Beziehungen zu ihren Kindern.“
10

 Andere Studien erwähnen im 

Kontext der mobilen Lebensweise negative Auswirkungen bei Schülern. „Auf 

den Unterricht wirkt sich aus, dass viele Eltern in entfernte Arbeitsorte pendeln 

und nur am Wochenende oder noch seltener präsent sind. Die Lehrer stellen fest, 

dass die psychischen Auffälligkeiten von Jugendlichen zunehmen.“
11

 Während 

die Eltern im Ausland arbeiten, wachsen die Kinder bei den Großeltern auf. Den 

Kindern, so schreiben die Autoren der Studie, fehlt der Bezug zum Arbeitsalltag 

der Eltern. Bevor die Ergebnisse unserer Untersuchung vorgestellt werden, soll 

zunächst anhand einiger Beispiele der quantitative Umfang des Problems der 

„Eurowaisen“ umrissen werden.  

Dem Problem der Kinder von Wanderarbeitern begegnet man weltweit. Im süd-

amerikanischen Guyana leben in manchen Dörfern von einem Viertel der Kinder 

beide Elternteile im Ausland.
12

 Für die Ukraine wird allein im Gebiet um Lem-

berg eine Zahl von 20.000 Kindern angenommen, deren Eltern im Ausland ar-

beiten.
13

 Im Jahr 2009 arbeitete in 110.000 polnischen Familien mindestens ein 

Elternteil langfristig und regelmäßig im Ausland. Somit kann jedes fünfte Kind 

in Polen als „Eurowaise“ bezeichnet werden.
14

 Unsere Forschung setzte 

exemplarisch in einer niederschlesischen Gemeinde in einer typischen Migra-

tionsregion an. Von 162 Schülern der Klassen sieben bis neun einer Sekundar-

schule kamen 2010 rund 23 Prozent aus Familien von Wanderarbeitern. Im Jahr 

2009 ging im Falle von insgesamt 28 Schülern jeweils ein Elternteil langfristig 

einer Arbeit im Ausland nach, 2010 stieg die Zahl auf 34 Schüler. Hinzu kom-

men die Schüler, bei denen beide Elternteile gleichzeitig als Wanderarbeiter 

unterwegs sind. 2009 betrug deren Zahl nur zwei, ein Jahr darauf drei Schüler. 

Auch aus einer benachbarten Grundschule mit den Klassen eins bis sechs be-

richten die Lehrerinnen von Kindern, deren Eltern im Ausland arbeiten. Deren 

Zahl schwankt von Jahrgang zu Jahrgang. Während in einigen Klassen zwischen 

einem und zwei Drittel der Kinder betroffen sind, gibt es andere Klassen, in 

                                                        
10 Heiko Rüger: Berufsbedingte räumliche Mobilität in Deutschland und die Folgen für Familie 

und Gesundheit, in: Bevölkerungsforschung 31, 2010, S. 8–12 (11). 

11 Inga Haese/Anna Eckert/Andreas Willisch: Wittenberge. Von der Industriestadt zum Städtchen 

an der Elbe, in: Andreas Willisch (Hg.): Wittenberge ist überall. Überleben in schrumpfenden 

Regionen, Berlin: Ch. Links 2012, S. 49–59 (56). 

12 Jörg Dürrschmidt: Große Welt – Kleine Welt. Familiennetzwerke in London und Wittenberge 

als Überlebensstrategien, in: Berliner Debatte Initial, 23/1, 2012, S. 37–49 (38). 

13 Serhiy Voloshyn: Zarobitschanstwo – Eine Form der ukrainischen Arbeitsmigration. (Wer nach 

Stunden arbeiten will, bekommt 3,50 Euro), unveröffentlichte Magisterarbeit an der 

Philosophischen Fakultät der Leibniz-Universität Hannover, 2010, S. 28. 

14 Bożena Matyjas: Euro-Orphanhood – a New Dimension of Childhood in Migrating Families, in: 

The New Educational Review 25/3, 2011, S. 31–41 (32). 



„Eurowaisen“ - verlorene Generation oder Europas Zukunft? 

93 

denen von allen Schülern beide Elternteile zu Hause sind. Letzteres betrifft vor 

allem die Jahrgänge der ersten Klasse. Das deutet darauf hin, dass die Eltern 

kleiner Kinder sich bemühen, anwesend zu sein. Gleichwohl begegnet man in 

geringem Umfang auch in den ersten Klassen Kindern von Wanderarbeiterfami-

lien. Beispielsweise kamen in einer ersten Klasse fünf von 24 Schülern aus Fa-

milien von Wanderarbeitern. Im Verlauf ihrer Schulzeit macht jedoch die Mehr-

heit der Kinder in der Gemeinde die Erfahrung elterlicher Auslandsarbeit.  

In polnischen Regionen mit einem hohen Anteil von Wanderarbeitern wächst 

seit einigen Jahren eine Generation heran, für die Arbeitsmigration zur Norma-

lität geworden ist. Betroffen sind die Wojewodschaften Niederschlesien (poln. 

Dolnośląskie), Lublin (Lubelskie), Heiligkreuz (Świętokrzyskie) und Ermland-

Masuren (Warmińsko-Mazurskie). Dabei kann sich innerhalb der Wojewod-

schaften in den einzelnen Landkreisen der Umfang der Arbeitsmigration stark 

unterscheiden. Generell trifft man in den großen Städten nur vereinzelt auf 

Wanderarbeiter, da in den städtischen Regionen auch die Zahl der Arbeitslosen 

deutlich niedriger als im ländlichen Bereich ist.
15

 Seit ungefähr zehn bis fünf-

zehn Jahren ist eine steigende Zahl von Haushalten wirtschaftlich von der Ar-

beitsmigration abhängig. Dabei ist es von untergeordneter Bedeutung, ob es sich 

um eine lose Folge von Saisonarbeiten oder um eine regelmäßige Tätigkeit han-

delt, bei der ein Familienmitglied die überwiegende Zeit des Jahres im Ausland 

verbringt. Vor diesem Hintergrund kann die polnische Gesellschaft als Migrati-

onsgesellschaft beschrieben werden. 

Doch was bedeutet die Konstatierung einer Migrationsgesellschaft, in der eine 

gesamte Generation in einer Atmosphäre aufwächst, in der Arbeitsmigration zur 

Normalität geworden ist? Bevor ich auf diese zentrale Frage eingehe, möchte ich 

kurz unsere Arbeitsweise skizzieren. Da eine direkte Befragung der Kinder nur 

mit Zustimmung der Eltern rechtlich abgesichert durchführbar gewesen wäre, 

wir aber befürchten mussten, mit den Interviews auch eine künstliche Ge-

sprächssituation zu schaffen, in der die Eltern die Kontrolle behalten würden, 

entschieden wir uns für einen indirekten Weg. Mit Unterstützung der Schullei-

tung und von Lehrerinnen konnten wir an einer Grundschule die Schüler kurze 

Aufsätze schreiben lassen. Wir gaben das Thema vor, traten jedoch mit den 

Schülern nicht in direkten Kontakt. Vielmehr überließen wir es den Lehrerinnen 

in ihren Klassen, in Absprache mit uns die Aufsätze schreiben zu lassen. Auf 

diesem Weg sollte eine thematische Engführung vermieden werden. Das Thema 

                                                        
15 Eine Ausnahme stellt die oberschlesische Region mit ihrer unrentablen Kohle- und 

Stahlindustrie dar. 
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wurde von uns bewusst offen formuliert, um die Migration nicht von unserer 

Seite aus in den Vordergrund zu stellen. Die Aufgabe bestand darin aufzuschrei-

ben, wie sich die Schülerinnen und Schüler ihr Leben in zehn Jahren vorstellten. 

Eine große Bedeutung hatten Interviews mit Lehrerinnen und Schulsozialarbei-

terinnen. Die Interviews wurden überwiegend in den privaten Wohnungen und 

nur ausnahmsweise am Arbeitsplatz durchgeführt. Ergänzend führten wir mit 

älteren Schülern einer Sekundarschule eine Gruppendiskussion über Arbeits-

migration durch. In Anwesenheit der Schulsozialarbeiterin zeigten wir zunächst 

den Dokumentarfilm „Eurosieroty“ (‚Eurowaisen‘). Der Film wurde von Schü-

lern im Alter von 17, 18 Jahren in der Abschlussklasse einer Schule in Poznań 

gedreht. Beispielhaft zeigen die Schüler ihren Alltag in Polen, während ihre 

Eltern im westlichen Ausland arbeiten. Der Film wurde 2008 der Öffentlichkeit 

präsentiert und sorgte in Polen und Deutschland für Aufmerksamkeit. Wir nah-

men den Film als Anregung für eine anschließende Gruppendiskussion zu dem 

Thema. Die Gruppe von über 20 Schülern und Schülerinnen hatte die Schulso-

zialarbeiterin zusammengestellt. Alle Jugendlichen hatten die Erfahrung der 

Wanderarbeit in ihren Familien. Ihre Teilnahme an der Veranstaltung war frei-

willig. 

Gehen wir die Ergebnisse der Untersuchung systematisch durch und wenden uns 

zunächst den Aufsätzen der Grundschulkinder zu, also relativ junger Schüler. 

Entsprechend ihrem Alter kann es nicht verwundern, wenn von ihnen auch un-

realistische Träume entwickelt werden. In mancher Hinsicht unterscheiden sich 

diese Träume zunächst nicht von den Idealen gleichaltriger Kinder westlich der 

Oder. Auch in Polen träumen die zehn- bis dreizehnjährigen Jungen von einer 

Karriere als Fußballspieler oder einem Leben als Automechaniker, Fernfahrer 

oder Ingenieur. Bei den Mädchen wiederum ist bis heute der Traum vom eige-

nen Friseursalon erstaunlich präsent. Generell wird eine starke Kontinuität tra-

ditioneller Rollenmuster deutlich. Die Jungen orientieren sich an typisch männ-

lichen Berufen, während bei den Mädchen Familie und Haushalt eine herausra-

gende Rolle einnehmen. Nur eine Minderheit der Schüler erwähnt in den Auf-

sätzen Aspekte der Migration bzw. generell eines Auslandsaufenthaltes. Dem 

Alter entsprechend orientiert sich die Erfahrungswelt der Kinder noch stark am 

lokalen Alltagserleben im nahräumlichen Bereich. 

Jedoch gibt es in einigen Aufsätzen Hinweise auf die Arbeitsmigration oder eine 

Lebensperspektive im Ausland. In diesen Aufsätzen wird der Wunsch erwähnt, 

nahe Verwandte im Ausland zu besuchen und dort eine Arbeit aufzunehmen. 
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Erwähnt werden dabei Großbritannien, Deutschland und die USA, allesamt 

Staaten, die den Hauptstrom polnischer Arbeitsmigranten aufnehmen. Sollten 

sich keine zufriedenstellenden Einkommenschancen in Polen ergeben, werden 

Visionen einer alternativen Arbeitsperspektive im Ausland entwickelt. Das 

Ausland wird in den Vorstellungen der Kinder zu einem fast mythischen Ort, an 

dem sich alle Ziele verwirklichen lassen. Einmal sind es die „vielen Baupro-

jekte“ in England oder in einem anderen Aufsatz die „große deutsche Firma“, in 

der man später arbeiten wird. Großbritannien, die USA und Deutschland wecken 

in den Schülern Vorstellungen von unbegrenzten Möglichkeiten, die sich in 

Attributen wie „viel“ und „groß“ niederschlagen. Arbeitsmigration stellt nicht 

nur den letzten Ausweg zum Erreichen der Lebensziele dar, sondern dieser Weg 

scheint mit Sicherheit zum Erfolg zu führen. Nicht nur beruflich biete das Aus-

land die Chance auf Verwirklichung, sondern auch private Wünsche von Part-

nerschaft und Familie könnten demnach außerhalb Polens realisiert werden. 

Eine Schülerin der 6. Klasse zählt auf, was sie in zehn Jahren alles erreichen 

will: Familie, eine gute Arbeitsstelle, ein Haus mit Garten. Sollte ihr das aber 

alles nicht gelingen, so ergänzt sie ihre Aufzählung, dann würde sie eben nach 

England gehen und dort eine Familie gründen. England erscheint hier als Syno-

nym für die letzte Chance, den Mittelstandstraum eines Lebens in gesicherten 

Verhältnissen mit Eigenheim und Familie zu verwirklichen.  

Welches Migrationsland hier erwähnt wird, ist nebensächlich und steht mit den 

jeweiligen familiären Erfahrungen sowie Kontakten im Ausland im Zusammen-

hang. Eine Besonderheit stellt aber die schon im Grundschulalter vorhandene 

Perspektive der Arbeitsmigration dar.
16

 Bei anhaltend starken Differenzen im 

Lebensstandard kann daraus ein gesellschaftliches Problem erwachsen, denn die 

zugrundegelegten Kriterien einer guten Arbeitsstelle oder eines zufriedenstel-

lenden Einkommens sind subjektiv und werden immer auch vergleichend erfah-

ren. Kann ein in Polen vergleichsweise gutes Einkommen nur einen deutlich 

niedrigeren Lebensstandard als im westlichen Nachbarland sichern, so kann 

daraus die Entscheidung für die Arbeitsmigration resultieren. In dieser Situation 

wächst für Polen die Gefahr eines „brain drain“, also der Abwanderung von 

Fachkräften, deren Kenntnisse im Land selbst dringend benötigt werden. 

Lassen wir an dieser Stelle die aufgeworfenen Fragen stehen und wenden uns 

der Gruppendiskussion mit Schülern der Jahrgänge sieben bis neun zu. Ihrem 

Alter entsprechend sind die Aussagen dieser Schüler deutlich reflektierter als die 

                                                        
16 Die alltägliche Erfahrung mit der Arbeitsmigration wird auch darin deutlich, dass den Kindern 

der Umrechnungskurs von Euro in Złoty durchaus geläufig ist. 
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der Grundschüler. Außerdem drehte sich die Diskussion ausdrücklich um Fragen 

des Umgangs mit der familiären Erfahrung der Wanderarbeit, angeregt durch 

den Film „Eurosieroty“. Darin konnten die Schüler zum Beispiel sehen, wie ein 

Jugendlicher via Skype mit seinen in den Niederlanden arbeitenden Eltern 

sprach. Die Schüler wiesen in der Diskussion auf den Unterschied zwischen 

körperlicher Anwesenheit und technisch vermittelter Kommunikation hin. Ein 

Kontakt über die Bildtelefonie hebe die Distanz zwischen beiden Seiten nur 

scheinbar auf. Aufmerksam registrierten die Schüler Filmszenen, in denen das 

emotionale Defizit der Jugendlichen deutlich wurde. Einig waren sich die 

Schüler in ihrem positiven Urteil über den Film, der ihrer Ansicht nach auch die 

Alltagsprobleme gut darstellte. Neben dem Kontakt über Mobiltelefone gehören 

dazu die Organisation von Arbeiten im Haushalt, das Erledigen von Einkäufen 

und das Wirtschaften mit dem verfügbaren Geld. Kritik wurde laut, als es um 

die Frage von emotionalen Schwierigkeiten ging. Diesbezüglich konstatierten 

die Schüler eine eher beschönigende Darstellung des Films. Ein Problem be-

stand in dem Zusammenhang sicherlich auch in dem Altersunterschied zwischen 

den Schülern, mit denen wir diskutierten, und den Jugendlichen im Film. Letz-

tere waren Schüler einer Abiturklasse, während wir den Film mit jüngeren 

Schülern sahen. Ablehnend standen sie dem Begriff der „Eurowaisen“ gegen-

über, da die Abwesenheit ihrer Eltern zwar eine Distanz bedeutete, jedoch nicht 

endgültig sei.  

Wenden wir uns an dieser Stelle noch den Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen 

zu, die täglichen Umgang mit den Schülern haben. Gerade in den Klassen der 

Grundschule erleben die Lehrerinnen eine relativ große Offenheit der Kinder. 

Manchmal geben Kinder ihrer Lehrerin tagtäglich die Information, in wie vielen 

Tagen Mutter oder Vater wieder zurückkommen. Andere sagen, dass es ihnen 

nicht gutgehe, da die Eltern gerade wieder ins Ausland gefahren seien. Immer 

wieder berichten Lehrerinnen vom Einfluss der elterlichen Arbeitsmigration auf 

die emotionale Stabilität und das Verhalten der Kinder. Konkret sprechen die 

Lehrerinnen von einer emotionalen Erschütterung aufgrund der langen und re-

gelmäßigen Abwesenheit von Elternteilen. Überwiegend kann man von einer 

psychischen Belastung durch die Arbeitsmigration ausgehen, solange sich die 

Kinder im Grundschulalter befinden. Jedoch können die Auswirkungen auf das 

Verhalten sehr unterschiedlich sein. Berichtet wird von sozialem Rückzug, von 

häufigem Weinen, aber auch von verstärkter Aggressivität. Mit zunehmendem 

Alter der Schüler werden die Verhaltensänderungen für Außenstehende weniger 

sichtbar. Neben einem Leistungsabfall in der Schule sind bei einzelnen älteren 

Jugendlichen Ansätze einer Verwahrlosung zu beobachten, die von der Schulso-
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zialarbeiterin ursächlich in Verbindung mit der elterlichen Wanderarbeit ge-

bracht wird. Man kann aber die schulischen Leistungen der betroffenen Schüler 

nicht pauschal als unterdurchschnittlich beschreiben. Andererseits greift der 

Verweis auf den gestiegenen materiellen Lebensstandard, sichtbar in der techni-

schen Ausstattung der Schüler mit Computer, Internetanschluss und Mobiltele-

fon, zu kurz. Eher noch kommt es zu einer Leistungsverweigerung, da der mate-

rielle Sinn eines höheren Schulabschlusses nicht gesehen wird. Für die Schüler 

liegt in der Anstrengung kein Sinn, wenn sie beispielsweise erleben, wie ihre 

Mutter mit einem Putzjob in Berlin deutlich besser verdient als die Direktorin 

der heimischen Schule. Migration stellt für die Jugendlichen eine ökonomische 

und soziale Lebensperspektive dar, bei der zunächst vom konkreten Inhalt der 

Arbeit abgesehen wird.  

Die geschilderten Beobachtungen stellen jedoch nicht zwangsläufig eine Reak-

tion der Kinder auf die Arbeitsmigration der Eltern dar. Vielmehr handelt es sich 

um Beobachtungen mit einer gewissen Häufigkeit. Welche Auswirkungen die 

Abwesenheit eines Elternteils hat, steht in einem engen Zusammenhang mit 

seiner Beziehung zu dem Kind und ist auch eine Frage des Umgangs der Fami-

lienmitglieder miteinander. Entscheidend ist die emotionale und soziale Stabili-

tät der Beziehung zwischen dem Kind und der betreuenden Person. Dabei spie-

len die miteinander verbrachte Zeit, die Form der Interaktion, Vertrautheit und 

Verständnis eine herausragende Rolle. Der Weggang einer Vertrauensperson ins 

Ausland wird ein Kind als größeren Einschnitt in seinen Lebensalltag erleben, 

als wenn zu dem Arbeitsmigranten ein distanziertes Verhältnis besteht.
17

 Erst im 

Kontext verschiedener Faktoren werden die Auswirkungen von langdauernder 

Abwesenheit eines Elternteils sinnvoll zu beurteilen sein.  

Um die psychosozialen Auswirkungen der Wanderarbeit zu erfassen, ist es not-

wendig, die Perspektive auf das soziale Umfeld der Familien zu erweitern. Denn 

der Begriff „Eurowaisen“ suggeriert, es handele sich ausschließlich um ein 

Problem für die Kinder betroffener Familien. Dahinter steht eine medial insze-

nierte Emotionalisierung der Kinder als Opfer. Als Reaktion entstehen Scham-

gefühle der Eltern, die eine sachliche Auseinandersetzung mit den Zwängen und 

Chancen der Wanderarbeit behindern. Es dient nicht dem gesellschaftspoliti-

schen Diskurs, wenn sich Wanderarbeiter der Beschäftigung mit den Schwierig-

keiten ihrer Lebensform entziehen. Zu fordern wäre vielmehr eine gesellschafts-

                                                        
17 Annette Zebrala: „Als ob wir Waisen wären.“ Arbeitsmigration von Polen nach Deutschland 

und das Phänomen der Eurowaisen. Eine qualitative Studie, Bachelorarbeit zur Erlangung des 

akademischen Grades Bachelor of Arts, Hochschule Landshut 2009, S. 80. 
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politische Diskussion zur Wanderarbeit, die über die materiellen Aspekte hin-

ausgeht. Wanderarbeit, so zeigt unsere Forschung, bedeutet für alle Beteiligten 

Familienmitglieder eine Konfrontation mit psychischen und sozialen Herausfor-

derungen. Einige Beispiele aus unserer Untersuchung sollen diesen Aspekt ver-

deutlichen.
18

 Justyna Grabowska
19

 pendelt seit Anfang der 1990er Jahre zwi-

schen ihrem Heimatort in der Wojewodschaft Ermland-Masuren und ihrem Ber-

liner Arbeitsplatz. In den ersten Jahren betreute sie den Haushalt einer Berliner 

Familie, zu der auch ein siebenjähriges Kind gehörte. An ihrem Heimatort 

musste sie damals ihren Mann und die drei Kinder regelmäßig für mehrere Mo-

nate zurücklassen. Erschwerend war es für sie, dass ihr jüngster Sohn ungefähr 

gleichaltrig mit dem betreuten Kind in Berlin war. Im Rückblick beschreibt Frau 

Grabowska, welchen Verlust es für sie bedeutete, ihren Sohn nur in großen zeit-

lichen Abständen gesehen zu haben:  

„Das Verhältnis zu dem Jüngsten, ich weiß nicht, ob ich mich ir-

gendwann schuldig fühlen werde, dass ich ihn allein ließ. Das ru-

mort in mir, obwohl er mir erklärte […], denn ich redete mit ihm 

über das Thema und sagte: ‚Kind, ich weiß nicht, ich habe dich al-

leingelassen, allein mit deinem Papa und den Geschwistern. Ich 

war nicht bei dir, als du aufgewachsen bist, so täglich […].‘ Er er-

klärte mir, dass das gar nicht so schrecklich war, aber es schlug auf 

seine Psyche und ebenso auf meine. Weil er ist, so […], sogar 

wenn er Freude zeigen will oder etwas, dann hält er das zurück, er 

nimmt so einen Ausdruck im Gesicht an, damit er die Freude nicht 

zeigt, damit so […], damit niemand sieht, was in seinem Inneren so 

ist.“ 

Mutter und Kind beschreiben die Erfahrung der Trennung als belastend, obwohl 

die konkreten Ereignisse ungefähr zwanzig Jahre zurückliegen. Verschärft wird 

das Problem, da Verhaltensauffälligkeiten auch im zeitlichen Abstand mit den 

Erlebnissen der Wanderarbeit in Verbindung gebracht werden können. Andere 

Studien bestätigen die weitgehend negative Erinnerung auch Erwachsener an die 

Abwesenheit eines Elternteils während ihrer Kindheit.
20

 Zwei weitere Interview-

sequenzen betonen die emotionalen Schwierigkeiten in den Familien der Wan-

derarbeiter. Der Mann von Marta Bulczak arbeitet seit über zehn Jahren regel-

mäßig für mehrere Monate in Deutschland. „Mein Mann“, berichtet Marta 

                                                        
18 Vgl. Wagner et al. (Anm. 1), S. 201f. 

19 Alle Namen sind anonymisiert. 

20 Zebrala (Anm. 17), S. 82. 
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Bulczak, „wünschte sich sehr eine Tochter. Als sie zwei Jahre alt war und er 

wieder wegfuhr, da stand sie auf der Treppe und sie schrie, dass er nicht fahren 

sollte, da ging er weinend raus und fuhr los.“ In einem anderen Interview be-

richtete Elżbieta Jeleniewicz von den Reaktionen ihrer Familie auf ihre Aus-

landsarbeit:  

„Ja, ja, ja, das war überhaupt eine schwierige Situation für die 

ganze Familie, weil die ältere Tochter war, als ich zum ersten Mal 

wegfuhr, wie war sie da … vierzehn? Nun, mehr oder weniger, 

vielleicht fünfzehn. Dreizehn war der ältere Sohn, ja und der kleine 

war vier. Nun, erst einmal, kleine Kinder, noch solche Kinder, die 

die Mutter brauchen. Wenn die nächste Fahrt ins Ausland bevor-

stand, dann war schon einen Monat vorher die ganze Familie 

krank. Jetzt haben wir uns alle schon daran gewöhnt [Lachen].“  

Es drängt sich die Frage auf, welche langfristigen Entwicklungen sich hinter 

einer oberflächlichen Gewöhnung an diese Lebenssituation verbergen, oder 

anders ausgedrückt, wie viel Mobilität der Mensch verträgt.
21

 

Während sich die hier skizzierten Überlegungen auf die psychosozialen Aspekte 

konzentriert haben, erscheint es notwendig, noch einige Gedanken zur gesell-

schaftspolitischen Dimension des Themas zu ergänzen. Handelt es sich doch bei 

der Wanderarbeit um ein politisches Problem, das uns dazu herausfordert, Fra-

gen nach der gesellschaftlichen Zukunft zu stellen. In Anbetracht der darge-

stellten Probleme stellt sich die Frage, ob die Propagierung eines internationalen 

Arbeitsmarktes verbunden mit einer „neoliberalen Migrationspolitik für der 

Weisheit letzten Schluss“
22

 zu halten ist. Skeptisch gegenüber solchen 

Vorstellungen sollte uns jedenfalls machen, dass weltweit Migration im Grunde 

als Ausnahmeerscheinung anzusehen ist. Sicherlich nimmt die absolute Zahl von 

Migranten bei wachsender Bevölkerung weltweit zu. Betrachten wir jedoch die 

Motive genauer und verbinden die absoluten Zahlen mit prozentualen Angaben, 

erhalten wir ein anderes Bild. Migrationswissenschaftler schätzen für die zweite 

Hälfte des 20. Jahrhunderts die Zahl der außerhalb ihres Geburtslandes lebenden 

                                                        
21 An dieser Stelle kann unsere Forschung Antworten nur skizzieren. Notwendig wäre eine Quer-

schnittsuntersuchung, bei der ein breites Altersspektrum von Kindern, Eltern und Erwachsenen 

mit entsprechender Kindheitserfahrung untersucht werden. Wie wir aus anderen Bereichen wis-

sen, sagt allein das subjektive Gefühl einer Gewöhnung beispielsweise an Verkehrslärm noch 

nichts über die Langzeitschäden aus. 

22 Zitat aus einer Nachricht von Wolfgang Streeck an den Verfasser, E-Mail vom 3.9.2013. 
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Migranten auf zwei bis drei Prozent.
23

 Wohlgemerkt sind in dieser Zählung 

Flüchtlinge ausgeklammert, ist doch in unserem Fall die relativ freie Wahl des 

Migranten ein entscheidendes Kriterium. Aber, um das noch zu ergänzen, auch 

die viel zitierten Flüchtlinge, die an den südlichen Küsten der Europäischen 

Union ihre Hoffnungen häufig mit dem Leben bezahlen, folgen in der Regel der 

Not und verlassen nur ungern ihre Heimat. „Die meisten Menschen auf der 

Flucht versuchen vielmehr, in halbwegs erträglicher Entfernung zu ihren Fami-

lien, ihrem Eigentum und ihrem sozialem Leben zu bleiben, weil sie auf eine 

Rückkehrmöglichkeit hoffen.“
24

 Nicht ohne Grund findet sich immer wieder 

Armut als Antrieb der Migration, während mit zunehmendem Wohlstand die 

Tendenz zur Migration sinkt.
25

 

Mobilitätsformen, in denen über weite Strecken und mit mehrtägiger Dauer 

gependelt wird, erleben die Akteure als stark belastend.
26

 „Mobile Lebensfor-

men sind weitaus belastender als nichtmobile.“
27

 Frauen erleben zusätzlich die 

Zweiteilung zwischen Erwerbsarbeit und Haushalt als Stressfaktor.
28

 Hier wir-

ken sich vor allem traditionelle Rollenaufteilungen innerhalb der Familien ne-

gativ aus. Gleichwohl handelt es sich nicht nur um ein Problem sogenannter 

traditioneller Familien. Das Problem liegt darin, den familiären Alltag mit den 

beruflichen Anforderungen nach räumlicher und zeitlicher Mobilität zu verbin-

den.
29

 Es besteht ein Widerspruch zwischen der Forderung nach Flexibilität und 

Mobilität auf der einen Seite und den Vorstellungen von engem räumlichem 

Kontakt der Familienmitglieder.
30

  

Mobilität erscheint als eine zentrale Forderung der modernen Gesellschaft. Da-

bei verweisen sowohl die prozentual niedrigen Zahlen globaler Migranten als 

auch der Umfang des Fernpendelns in der Wanderarbeit auf die Beharrlichkeit, 

                                                        
23 Kałwa (Anm. 7), S. 61; Thomas Faist: Warum gibt es relativ wenige internationale Migranten? 

in: Ludger Pries (Hg.): Transnationale Migration, Soziale Welt, Sonderband 13, Baden-Baden: 

Nomos 1997, S. 63–84 (63). 

24 Gilles Reckinger: Lampedusa. Begegnungen am Rande Europas, Wuppertal: Peter Hammer 

2013, S. 220. 

25 Peter A. Fischer: Richtige Antworten auf die falschen Fragen? Weshalb Migration die Aus-

nahme und Immobilität die Regel ist, Baden-Baden: Nomos 1999, S. 91f. 

26 Schneider/Limmer/Ruckdeschel (Anm. 4), S. 159. 

27 Ebenda, S. 158. 

28 Beate Collet/Andrea Dauber: Gender and Job Mobility, in: Norbert F. Schneider/Beate Collet: 

Mobile Living Across Europe II. Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility in 

Cross-National Comparison, Opladen: Barbara Budrich 2010, S. 173–194 (185). 

29 Schneider/Limmer/Ruckdeschel (Anm. 4),  S. 14. 

30 Karen Körber: Nähe auf Distanz. Transnationale Familien in der Gegenwart, in: Gertraud 

Marinell-König/Alexander Preisinger (Hg.): Zwischenräume der Migration. Übe die Entgren-

zung von Kulturen und Identitäten, Bielefeld: Transcript, S. 91–112 (91). 
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mit der an lokalen Bindungen festgehalten wird. Wanderarbeit auch als Aus-

druck der Ortsgebundenheit zu verstehen, ist nur scheinbar ein Widerspruch. Als 

Alternative bietet sich oftmals nur die dauerhafte Migration an. In dem Fall 

würden die Bindungen an den Heimatort aber brüchig, und der Migrant wäre 

gezwungen, in der neuen, ihm zunächst fremden Umgebung neue soziale Bezie-

hungen aufzubauen. Wanderarbeit kann in der Situation auch eine Möglichkeit 

sein, einen Ortswechsel zu vermeiden. In dieser Perspektive ist man geneigt, in 

der Wanderarbeit fast ein subversives Element zu sehen, mit dem es den Akteu-

ren gelingt, die gesellschaftliche Forderung nach Mobilität zu unterlaufen. Sollte 

dies der Fall sein, so zeigen die mit der Wanderarbeit verbunden Probleme, dass 

es sich hier um ein untaugliches Instrument handelt.  

Die Lebensweise der Wanderarbeiter als flexibles und mobiles Subjekt erscheint 

als Ausdruck von Modernität. Mobilität wird im neuen Kapitalismus zu einem 

entscheidenden Kriterium des sozialen Unterschieds.
31

 Die ortsgebundenen 

Immobilienbesitzer werden auf die Schattenseite der Gesellschaft gedrängt und 

als nicht angepasste Anhänger eines unmodernen Lebensentwurfes angesehen. 

Entstanden ist eine „neue Kultur der Beweglichkeit“,
32

 die suggeriert, es handele 

sich bei der Mobilität um ein Grundbedürfnis des Menschen. Das historische 

Produkt einer bestimmten Gesellschaftsform erscheint in dem Fall als physiolo-

gisch verankertes Agens menschlicher Existenz. 

 „Ein Grundbedürfnis nach Mobilität haben nur wirtschaftliche und 

unternehmerische Strukturen, die in einem schärfer werdenden 

Wettbewerb das Motiv der Gewinnmaximierung immer stärker in 

den Mittelpunkt rücken und sich ihrer sozialen Verantwortung 

nicht immer ausreichend bewusst sind.“
33

  

Seit den 1990er Jahren kehrt die schon überwunden geglaubte massenhafte De-

stabilisierung von Arbeitsverhältnissen und damit das Phänomen der ständigen 

Zeitarbeiter, Tagelöhner, Wanderarbeiter und Arbeitslosen zurück.
34

 Das kapita-

listische Wirtschaftssystem ist, zumindest in den Bereichen von Landwirtschaft, 

Dienstleistungen und weiteren Arbeiten im Niedriglohnsektor auf flexibel ein-

setzbare billige Arbeitskräfte angewiesen. Die Bürger sollen sich von räumli-

                                                        
31 Stephan Lessenich: Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus. 

Bielefeld: Transcript, S. 76. 

32 Schneider/Limmer/Ruckdeschel (Anm. 4), S. 13. 

33 Schneider/Limmer/Ruckdeschel (Anm. 4), S. 42f. (Hervorhebung im Original). 

34 Robert Castel: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz: 

UVK Verlagsgesellschaft 2008, S. 357f. 
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chen Bindungen und sozialen Wurzeln lösen, die einer Verwertung ihrer Ar-

beitskraft im Wege stehen. Emotionale Probleme, die durch diese gesellschaftli-

che Forderung entstehen, werden als private Angelegenheit der Wanderarbeiter 

angesehen.  

„Die wiederholte Auflösung des sozialen Geflechts ist für die Pro-

duzenten wie für die Konsumenten belastend. […] Wenn jemand 

an seinem Wohnort keine Arbeit findet, muss er eben umziehen; 

wenn eine Qualifikation nicht mehr gebraucht wird, muss der Be-

treffende eben umlernen. Das ist ein Rückschritt. Nicht die Men-

schen müssen sich dem Markt anpassen, sondern der Markt muss 

sich den Menschen anpassen.“
35

  

In einer eigenwilligen Verdrehung der Realität verlassen die Wanderarbeiter ihre 

lokale, kulturelle und soziale Umgebung, um genau diese Faktoren lebenswerter 

zu gestalten. „Die Menschen sagen, sie würden so hart für die Familie arbeiten, 

doch ihre harte Arbeit beschneidet immer mehr die Zeit für die Familie, und das 

Familienleben leidet darunter. Die Mittel passen offenkundig nicht zum erklär-

ten Zweck.“
36

 

 

                                                        
35 Robert und Edward Skidelsky: Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie 

des guten Lebens, München: Antje Kunstmann 2013, S. 213. 

36 Joseph Stiglitz: Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft 

bedroht, München: Siedler 2012, S. 153 (Hervorhebung im Original). 
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Łukasz Krzyżowski 

„Flucht“ vor dem Alter?  

Die Folgen der Auslandsmigration von Polen im Kontext 

der Alterung der polnischen Gesellschaft  

 

Einführung 

Nach den Ergebnissen des Nationalen Zensus hat sich in Polen der Anteil von 

Personen im postproduktiven Alter von 15% im Jahr 2002 auf 17% im Jahr 

2011 erhöht. Im Vergleich zum vorangegangenen Zensus stieg die Anzahl der 

Personen im Rentenalter um über 760.000.
1
 Die Daten von Eurostat zeigen 

wiederum, dass im Jahr 2007 der Anteil von Personen im Alter von 80 Jahren 

und älter („oldest old“) in Polen etwa 3% der Gesamtbevölkerung ausmachte, im 

Jahr 2035 könnte dieser Anteil jedoch schon fast 8% betragen.
2
 Eine der 

ausführlich diskutierten Fragen, insbesondere in Gesellschaften mit einer 

schwach ausgeprägten Infrastruktur formeller Fürsorge, ist der Einfluss des Al-

terungsprozesses auf die Möglichkeit einer erfolgreichen informellen Betreuung 

von älteren Menschen durch die Familie, Freunde und Nachbarn. Diese Be-

fürchtungen, die oft panische Züge annehmen, fokussieren sich auf die Verände-

rungen der natürlichen Geburtenrate (und in der Folge der Größe der Familien), 

von der unter anderem die Möglichkeit der Gewährung emotionaler, finanzieller 

und instrumenteller Unterstützung durch Familienmitglieder abhängt. Mit ande-

ren Worten, in den alternden Gesellschaften ist ein Mangel an informellen Be-

treuungsleistungen wahrnehmbar (oder kann wahrnehmbar sein).
3
 Das komplexe 

Bild der Betreuung Älterer kompliziert sich zusätzlich, wenn parallel zu einer 

abnehmenden Anzahl von Personen, die ältere Menschen betreuen können, die 

Erwerbsmigration ins Ausland hoch ist. Mit einer solchen Situation haben wir es 

gegenwärtig zum Beispiel in Polen zu tun. 

Die kulturelle Notwendigkeit der persönlichen Pflichterfüllung der Kinder ge-

genüber ihren alten Eltern, einschließlich von Betreuungsleistungen, ist ein rela-

tiv stabiles Element des polnischen Normensystems, das zudem durch die 

                                                        
1 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa: GUS 

2012. 

2 Eurostat 2009. Ageing Report. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States 

(2008–2060), in: European Economy 2, 2009, S. 1–456. 

3 Janusz Mucha/Łukasz Krzyżowski: Ageing in Poland at the Dawn of the 21st Century, in: Polish 

Sociological Review 2, 2010, S. 247–260.  
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Schwäche der institutionellen öffentlichen Unterstützung aufrechterhalten wird. 

Um ein moralisches Dilemma zu vermeiden, dass entsteht, wenn Migranten 

ältere Menschen (vor allem die Eltern) ohne Unterstützung zurücklassen, ist zu 

betonen, dass die Transferleistungen zwischen den Generationen
4
 nicht einseitig 

und nicht immer unverzichtbar sind – Eltern helfen ebenso oft ihren im Ausland 

arbeitenden Kindern, und nicht alle älteren Eltern benötigen eine intensive Be-

treuung. Überhaupt muss auch die Dynamik dieser Verpflichtungen in den ver-

schiedenen Lebensphasen einer länderübergreifenden Familie berücksichtigt 

werden. Angesichts der Erwerbsmigration und des mit ihr verbundenen Kon-

taktes mit einem anderen Betreuungssystem verändern sich die Verpflichtungen 

gegenüber älteren Eltern (und die Möglichkeiten ihrer Realisierung), aber sie 

verschwinden nicht. Sie erfordern jedoch die Einführung eines neuen Typs so-

zialer Praktiken. Diese werden gewöhnlich im Rahmen des transnationalen Pa-

radigmas analysiert.
5
 Nach dieser Methode durchgeführte Untersuchungen zei-

gen, wie verschiedene Transfers (remittances) sowie eine Vielzahl sozial-kultu-

reller Praktiken, die über nationale Staatsgrenzen hinweg realisiert werden, die 

sozialen Beziehungen aufrechterhalten, einschließlich der Betreuungsleistungen 

zwischen den Generationen. Trotzdem werden, abgesehen von vereinzelten 

Forschungsprojekten, die Loretta Baldassar mit ihrem Team realisiert, die 

Transferleistungen durch Migranten analysiert, ohne die Spezifik des Lebens-

zyklus der länderübergreifenden Familie und der Bedürfnisse der einzelnen Ge-

nerationen zu berücksichtigen.
6
 Die Bedürfnisse älterer Eltern von Migranten 

sind andere als die von ihren kleinen Kindern.  

In diesem Artikel konzentriere ich mich auf die Perspektive in Polen lebender 

älterer Eltern, von denen mindestens ein Kind ausgewandert ist.
7
 Ich möchte die 

Aufmerksamkeit vor allem auf drei Phänomene lenken, die mit der Betreuung 

älterer Eltern im Zusammenhang mit der Auslandsmigration von Polen zusam-

menhängen. Erstens werden die Erwartungen von Eltern in der Regel durch 

deren vorherige Unterstützung für die Kinder legitimiert. Zweitens wird die 

Hilfe, die die Eltern von ihren im Ausland lebenden Kindern erhalten, gewöhn-

                                                        
4 In diesem Artikel werde ich den Begriff Generation in Bezug auf unterschiedliche Generationen 

in einer Familie verwenden. 

5 Vgl. Thomas Faist: The volume and dynamics of international migration and transnational social 

spaces, Oxford: Oxford University Press 2000; Steven Vertovec: Transnationalism, London & 

New York: Routledge 2009. 

6 Loretta Baldassar/Cora Baldock/Raelene Wilding: Families caring across borders: transnational 

migration, ageing and long distance care, London: Palgrave Macmillian 2007. 

7 Der vorliegende Artikel basiert auf einer Doktorarbeit, die sich dem generationenübergreifenden 

System der Betreuung unter Berücksichtigung sowohl der Perspektive erwachsener Kinder als 

auch ihrer älteren Eltern widmet. 
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lich von ihnen ausgeglichen – auch die Eltern helfen ihren ausgewanderten (und 

nicht ausgewanderten) Kindern. Drittens trägt die Migration eines Kindes selten 

zur sozialen Marginalisierung älterer Eltern bei, ganz im Gegenteil, die Ergeb-

nisse meiner Untersuchungen zeigen, dass sie oft die soziale Sicherheit älterer 

Eltern verbessert, die dank der Unterstützung durch ihre ausgewanderten Kinder 

auch den nicht ausgewanderten helfen können.  

Vorliegender Aufsatz gliedert sich in sechs Hauptteile. Im ersten Teil gibt es 

eine kurze Übersicht über die Literatur, die die theoretischen Grundlagen der 

empirischen Forschungen beschreibt. Im zweiten Teil werde ich die Methodik 

meiner Untersuchungen darlegen. Für den vorliegenden Text werden quantita-

tive und qualitative Daten aus eigenen Feldforschungen der Jahre 2010–2012 

verwendet. In den letzten drei Teilen stelle ich die Ergebnisse einer Analyse 

eigener Feldforschungen vor. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse schließt 

den Aufsatz ab. 

 

Generationenübergreifende Betreuung, Beziehungen und Transfers im 

Kontext der Auslandsmigration  

Obwohl der Begriff „Betreuung“ in vielen Kontexten auftaucht, ist festzustellen, 

dass seine Bedeutung nicht eindeutig ist, auch wenn man zu definieren versucht, 

was genau die Betreuung einer älteren Person bedeutet. Eine sehr allgemeine 

Definition von Betreuung bedeutet Hilfe (physische und emotionale Unterstüt-

zung) für eine Person, die sich nicht um sich selbst kümmern kann.
8
 Altersfor-

scher unterscheiden gewöhnlich fünf dominierende Formen der Betreuung von 

Älteren in der Familie, die sich in einer schwierigen gesundheitlichen und exis-

tentiellen
9
 Situation befinden:  

– ökonomische (finanzielle und materielle) Unterstützung,  

– praktische Hilfe im Haushalt (Hilfe beim Saubermachen, Kochen, Einkaufen, 

bei der Mobilität etc.),  

– persönliche Betreuung (Hilfe bei der Körperhygiene),  

– regelmäßige Besuche und emotionale Unterstützung,  

                                                        
8 Mary Daly: Care as a good for social policy, in: Journal of Social Policy 2, 2002, S. 251–270. 

9 Nicht alle älteren Personen – unabhängig von einer bestimmten „Altersgrenze“ (ein wichtiges 

Thema, auf das ich hier allerdings nicht näher eingehen kann) – benötigen Hilfe.  
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– Beratung und Hilfe bei Behördengängen, beim Ausfüllen von Unterlagen und 

dem Einholen von Informationen.
10

  

Die Gewährleistung und Inanspruchnahme von Betreuung ist eine bestimmte 

Form von Verpflichtung, wie sie in verwandtschaftlichen Beziehungsgeflechten 

auftritt und meist die nächsten Verwandten betrifft. Wichtig ist, dass diese Ver-

pflichtungen in der Regel definieren (wenn auch nicht präzise), wer wem welche 

Form von Betreuung und wie lange geben sollte.
11

 Wir haben es also einerseits 

mit einem normativ und moralisch definierten Bündel an Verpflichtungen zu 

tun, die man „Sohnespflicht“ nennen könnte, andererseits sind diese Verpflich-

tungen nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern werden entwickelt und verhan-

delt.
12

 

Die Betreuung eines älteren Menschen kann in unterschiedlichen Bereichen und 

durch unterschiedliche Betreuer ausgeübt werden. Einerseits unterscheiden wir 

die formelle, „professionelle“ und bezahlte Betreuung, andererseits die infor-

melle, meistens unbezahlte Betreuung einer älteren Person durch Familienmit-

glieder. Zwischen diesen beiden Polen haben wir z.B. noch die (meist unbe-

zahlte) Betreuung durch Nachbarn, Freunde oder Nichtregierungsorganisatio-

nen. Wie Carol Thomas bemerkt (1993), wird die Betreuung einer älteren Per-

son in der Familie normalerweise von Frauen mittels der Rollen geleistet, die sie 

in der Gesellschaft einnehmen (Ehefrau, Mutter, Tochter, Haushaltshilfe, Kran-

kenschwester) und erstreckt sich sowohl auf emotionale Faktoren (caring about 

someone) als auch auf konkrete Praktiken von Fürsorge für jemanden (caring 

for someone).
13

 Gleichzeitig ist festzustellen, dass Frauen statistisch länger leben 

als Männer und somit eine längere Betreuung erwarten können. Dies ist beson-

ders wichtig im Zusammenhang mit der Betreuung des einen Partners durch den 

anderen. Die Forschungen zeigen eindeutig, dass in alternden heterosexuellen 

Ehen und Partnerschaften gewöhnlich die Frau ihren Partner betreut. Diese Be-

treuung ist normalerweise mit negativen psychologischen Konsequenzen für den 

Betreuenden verbunden, die mit einem höheren Risiko für Depressionen, innere 

                                                        
10 Claudine Attias-Donfut: Family transfers and cultural transmissions between three generations 

in France, in: Vern L. Bengtson/Ariela Lowenstein (Hg.): Global ageing and challenges to fami-

lies, Hawthorne, New York: De Gruyter 2003, S. 214–252; Andreas Hoff: Patterns of inter-

generational support in grandparent-grandchild and parent-child relationships in Germany, in: 

Ageing & Society 27, S. 643–665. 

11 Alice Rossi / Peter Rossi: Of human bonding. Parent-child relations across the life course, New 

York: Aldine de Gruyter 1990. 

12 Merril Silverstein/Daphna Gans/Frances M. Yang: Intergenerational support to aging parents. 

The role of norms and needs, in: Journal of Family Issues 8, 2006, S. 1068–1084; Janet 

Finch/Jennifer Mason: Negotiating family responsibilities, London: Routledge 1993.  

13 Carol Thomas: De-constructing concepts of care, in: Sociology 4, 1993, S. 649–669. 
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Unruhe und Überlastung einhergehen als bei Personen, die nicht ihren Partner 

oder einen älteren Elternteil betreuen.
14

 

Analysen verschiedener Formen von generationsübergreifenden Transfer-

leistungen in Europa (einschließlich Polens), Nordamerika und Australien zei-

gen, dass die älteren Generationen den jüngeren wesentlich mehr geben als die 

jüngeren den älteren.
15

 Auch unter in Polen lebenden Älteren durchgeführte 

Untersuchungen deuten auf das Vorhandensein einer Asymmetrie von Leistun-

gen hin, bei der mehr Hilfe von den älteren Generationen an die jüngeren ge-

leistet wird als umgekehrt. Dies betrifft insbesondere die finanzielle Unterstüt-

zung.
16

 Andreas Hoff kommt bei seiner Analyse der deutschen Gesellschaft 

wiederum zu dem Schluss, dass finanzielle und Sachleistungen wesentlich häu-

figer (und in größerer Anzahl) von den älteren Generationen an die jüngeren 

fließen als umgekehrt, dass aber die übrigen Formen von Betreuung in beide 

Richtungen verlaufen und grundsätzlich ausgeglichen sind.
17

 

Die oben gemachten konzeptionellen Feststellungen beziehen sich in der Regel 

auf das Vorhandensein einer stationären Familie, ohne durch Erwerbsmigration 

bedingte potentielle Veränderungen bei den unterschiedlichen Formen von gene-

rationsübergreifender Unterstützung zu berücksichtigen, obwohl in letzter Zeit 

interessante Arbeiten zu diesem Thema erschienen sind.
18

 Für die analytischen 

Zwecke dieses Artikels lohnt es sich außerdem, die Forschungsergebnisse zu 

Transfersendungen von Migranten einzubeziehen (migrant remittances). 

Die bisherigen Forschungen zu Transfersendungen von Migranten konzentrier-

ten sich auf deren ökonomische Dimension, d.h. hauptsächlich auf die Überwei-

sung von Geld durch Migranten an ihre Angehörigen im Herkunftsland.
19

 Zwei 

hauptsächliche Formen von ökonomischen Transfers werden dabei unterschie-

                                                        
14 Martin Pinquart/Silvia Sörensen: Differences between caregivers and noncaregivers in 

psychological and physical health: A meta-analysis, in: Psychology and Aging 18, 2003,             

S. 250–267; Heejeong Choi/Nadine Marks: Transition of caregiving, marital disagreement, and 

psychological well-being. A prospective U.S. National Study, in: Journal of Family Issues 27/12, 

2006, S. 1701–1722. 

15 Harald Künemund/Andreas Motel-Klingebiel/Martin Kohli: Do intergenerational transfers from 

older parents increase social inequality among their middle-aged children? Evidence from the 

German Ageing Survey, in: Journal of Gerontology: Social Sciences 1, 2005, S. 30–36. 

16 Janusz Halik (Hg.): Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społe-

czeństwa. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2002; Leon Dyczewski: Więź między pokole-

niami w rodzinie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.  

17 Hoff (Anm. 10). 

18 Baldassar/Baldock/Wilding (Anm. 6). 

19 Richard H. Adams: The determinants of international remittances in developing countries, in: 

World Development 2, 2009, S. 93–103. 
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den: der bereits erwähnte Geldtransfer (remittances in cash) sowie der „Sach“-

Transfer (remittances in kinds). Der ökonomische Transfer spielt sich zumeist 

innerhalb des familiären Netzes (family remittances) oder einer territorial be-

grenzten Gemeinschaft (collective remittances) ab. Seit Beginn der neunziger 

Jahre werden die ökonomischen Theorien zu den Transfersendungen der Mi-

granten sukzessive um Forschungen ergänzt, die auch deren soziale Dimension 

berücksichtigen. Wie etwa die Untersuchungen von Peggy Levitt zeigen, über-

mitteln Migranten nicht nur Geld oder diverse Produkte und Gegenstände an 

ihre Angehörigen, sondern auch Ideen und Verhaltensmuster. Levitt unterschei-

det vier Formen solcher sozialen Transfers: den Transfer von Normen, Prakti-

ken, Identität sowie von sozialem Kapital.
20

  

Die hier genannten Untersuchungen zeigen das Funktionieren von Transfersen-

dungen in universalen Kategorien. Doch deren Dynamik verändert sich mit der 

Änderung des Lebenszyklus der länderübergreifenden Familie. So unterscheiden 

sich die Transfersendungen ausgewanderter Eltern an ihre zurückgebliebenen 

kleinen Kinder, Ehe- und Lebenspartner sehr wohl von der Unterstützung und 

Betreuung, die zurückgebliebenen älteren Eltern von ihren ausgewanderten Kin-

dern zuteilwird, was in der Literatur zu Transfersendungen häufig vernachlässigt 

wird. Gerade letztgenannte Richtung von Transfersendungen ist jedoch im 

Kontext der alternden Gesellschaften von großer Wichtigkeit. 

 

Die Methodik meiner eigenen Forschungen  

Die im vorliegenden Artikel dargelegten Analysen stammen von Forschungs-

projekten, deren Leiter
21

 ich war oder an deren Durchführung ich maßgeblich 

beteiligt war.
22

 Alle diese Projekte verbindet in den Untersuchungen zu Trans-

                                                        
20 Peggy Levitt: Social remittances: migration driven, local-level forms of cultural diffusion, in: 

International Migration Review 4, 1998, S. 926–948; Dies.: The transnational villagers, Berkeley, 

Los Angeles: University of California Press 2001; siehe auch Dies./Deepak Lamba-Nieves: So-

cial remittances revisited, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 37/1, 2011, S. 1–22. 

21 „Transnationale Betreuung und generationenübergreifende Beziehungen in Migrationskulturen“. 

Finanzierung dreimonatiger Feldforschungen 2010 in Island im Rahmen des EWR-Finanzie-

rungsmechanismus und des Norwegischen Finanzierungsmechanismus, Universität Islands. 2011 

führte ich die Follow-up-Studie „Transnationale Betreuung und generationsübergreifende Bezie-

hungen in Migrationskulturen“. Studiensemester an der Universität Islands, finanziert im Rahmen 

des EWR-Finanzierungsmechanismus und des Norwegischen Finanzierungsmechanismus. Qua-

litative und quantitative Forschungen in Island. 

22 Promotionsstipendium (2011–2013) des Narodowy Centrum Nauki in Krakau Nr. 

5317/B/H03/2011/40 zur Finanzierung des Forschungsprojekts „Transnationale Betreuung und 

generationenübergreifende Beziehungen. Aktuelle polnische „Migrationskulturen“; hauptverant-
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fers von Migranten eine multiple ethnologische Perspektive (multi-sited ethno-

graphy)
23

 sowie eine Teilnehmerauswahl, die die in verschiedenen Staaten woh-

nenden Akteure (mobile und relativ immobile) des familiären Netzwerkes 

(matched-sample methods) miteinander verknüpft, was die Berücksichtigung der 

Perspektive sowohl von Migranten als auch von Nichtmigranten ermöglicht.
24

  

Forschungsgrundlage für vorliegenden Aufsatz sind 35 individuelle Tiefeninter-

views (IDI), die unter älteren Eltern von in Island und Österreich lebenden pol-

nischen Migranten geführt wurden. Die überwiegende Mehrheit der befragten 

Eltern der Auswanderer lebte auf dem Land und in Kleinstädten, ihr Bildungs-

niveau war der Haupt- und Berufsschulabschluss. Alle Befragten waren min-

destens 17 Jahre alt. In dem Artikel werden auch die Ergebnisse von (im statisti-

schen Sinne nicht repräsentativen) quantitativen Untersuchungen vorgestellt. 

Der Fragebogen zur quantitativen Untersuchung wurde nach der Analyse der 

qualitativen Daten erstellt. Die vorgeschlagenen Antworten in den geschlosse-

nen Fragen sind Kategorien, die sich aus dem qualitativen Material ergeben 

haben. Die quantitative Untersuchung wurde unter Personen durchgeführt, die 

das 55. Lebensjahr vollendet haben
25

 und von denen mindestens ein Kind seit 

mindestens zwölf Monaten zu Erwerbszwecken ausgewandert ist. Ich habe mich 

für die Technik des Telefoninterviews entschieden. Um eine Genauigkeit zu 

gewährleisten, die der statistischen Repräsentativität nahekommt, fiel die Ent-

scheidung für eine Quotenstichprobe. Auf der Grundlage bestehender Zensus-

daten und großer repräsentativer Forschungen, die in der Gesamtpopulation 

älterer Menschen durchgeführt worden waren (z.B. die Untersuchung Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe) wurden zwei Kriterien ausgewählt: 

Geschlecht (300 Frauen, 200 Männer) sowie Alter (225 Personen im Alter zwi-

––––––––––––––––––––––––––– 
wortlich für die Projektdurchführung, Projektleiter: Prof. Janusz Mucha. Qualitative und quanti-

tative Forschungen in Polen und Österreich. 

23 George E. Marcus: Ethnography in/of the world system. The emergence of multi-sited ethnogra-

phy, in: Annual Review of Anthropology 24, 1995, S. 95–117.  

24 Valentina Mazzucato: Bridging boundaries with a transnational research approach. A simulta-

neous matched sample methodology, in: Mark Anthony Falzon (Hg.): Multi-sited ethnography. 

Theory, praxis and locality in contemporary research, Farnham: Ashgate 2009, S. 215–232. 

25 Die Annahme eines solchen Auswahlkriteriums bedeutet nicht, dass für mich ab dem 55. 

Lebensjahr das Alter beginnt. Das Kriterium 55 Jahre und älter hing mit dem angenommenen 

Forschungsplan zusammen, wonach die Ergebnisse eigener Untersuchungen mit den Ergebnissen 

repräsentativer Untersuchungen verglichen werden, die im Rahmen des Projekts Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) durchgeführt worden waren. Bei diesem 

Projekt (SHARE) wurden Personen im Alter von 55 Jahren und älter untersucht. Das angenom-

mene Auswahlkriterium der Stichprobe deckt sich allerdings grundsätzlich mit dem mittleren 

Rentenübergangsalter der Polen sowie mit dem Auftauchen einer dritten Generation in der Fami-

lie, der Enkel, was insgesamt die Form und Dynamik des generationsübergreifenden Austausches 

verändert. 
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schen 55–64 Jahren sowie 275 Personen im Alter von 65 Jahren und älter). Ins-

gesamt wurden 500 Telefoninterviews geführt. Die Untersuchung wurde in den 

Monaten März–April 2012 durchgeführt. Die Befragungen wurden von einer 

Gruppe von mir geschulter Interviewer durchgeführt. 

 

Die Legitimierung von Betreuungserwartungen von Seiten älterer Eltern 

von Migranten  

Mit den einzelnen Lebensphasen der länderübergreifenden Familie sind ver-

schiedene Verpflichtungen verbunden. Die Familienmitglieder sind durch das 

verwandtschaftliche Beziehungsgeflecht sozialisiert, und jedes Individuum in 

diesem Netzwerk ist (oder wird dies wahrscheinlich sein) Teil eines generatio-

nenübergreifenden Unterstützungssystems. Die erste Frage, auf die ich aufmerk-

sam machen möchte, ist die Tatsache, dass die älteren Eltern der untersuchten 

Migranten sehr häufig Bezug nahmen auf eine vorherige Hilfe für ihre Kinder, 

womit sie ihre eigenen Betreuungserwartungen an die Kinder rechtfertigten. Die 

Älteren bezogen sich in den Interviews häufig darauf, dass sie in die Kinder 

investiert hätten und darauf zählten, dass sich ihr vorheriges Engagement für 

eine Verbesserung der Lebensbedingungen der erwachsenen Kinder in einer 

Situation auszahlen werde, da sie selbst von ernsthaften gesundheitlichen und 

existentiellen Problemen betroffen sein würden: 

„Früher haben wir den Kindern unsere Zeit gewidmet, unsere... 

Wir haben also auf viele Annehmlichkeiten für die Kinder ver-

zichtet, daher meine ich, sie sollten zwar nicht auf alles verzichten, 

sich aber doch um ihre Eltern kümmern.“ [TPM_M_3]
26

 

Im Rahmen der Unterstützung ist wichtig, nicht um Hilfe nachzusuchen, die 

Erwartungen nicht zu verbalisieren – die Kinder sollten selbst wissen, wann sie 

Hilfe zu leisten und wie sie sich zu verhalten hätten. Ausschlaggebend ist hier 

die Bereitschaft, die Eltern zu betreuen. Ältere Eltern testen manchmal die Be-

reitschaft ihrer Kinder, sie zu betreuen, wenn sie noch verhältnismäßig rüstig 

sind, und sagen z.B., man solle sie ins Altersheim stecken, wenn sie im Alltag 

                                                        
26 Die Abkürzungen hinter den Aussagen der Gesprächspartner haben folgende Bedeutung: „TPM“ 

steht für Gesprächstranskript mit dem Elternteil eines Migranten; „M“ oder „K“ markieren das 

Geschlecht des Gesprächspartners (M)/der Gesprächspartnerin (K), die Zahl steht für die Num-

mer des Transkripts in der Datenbank. „TA“: Gesprächstranskript mit einem Migranten (M)/einer 

Migrantin (K). 
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nicht mehr zurechtkommen und ihren Körper nicht mehr kontrollieren. Die 

„richtige“ Reaktion auf eine solche Feststellung, in diesem Fall eine empörte, 

bildet eine Garantie sozialer Sicherheit im Falle des Verlustes der Unabhängig-

keit: 

„Als wir mal zusammensaßen und uns unterhielten, sagte ich: 

‚Wenn ich alt bin, dann gebt mich bitte ins Altersheim – hier wird 

sich keiner um mich kümmern!‘ … Da rief mein ältester Sohn: 

‚Dafür habe ich das Haus doch nicht gebaut.‘ Unten gibt es ein 

Zimmer mit Küche und eigenem Eingang, alles separat, mit dem 

Hintergedanken, wenn wir irgendwann alt sind und allein nicht 

klarkommen, dass wir dann unten bei ihm wohnen. Er war so sauer 

auf mich und sagte: ‚Mama, was redest du, ins Altersheim?‘ – Ich 

habe also fürs Alter vorgesorgt.“ [TPM_K_20] 

Die Erwartungen der Eltern an die Töchter sind, anders als gegenüber den Söh-

nen, unreflektiert und werden als selbstverständlich angesehen. Dies resultiert 

teilweise aus der Norm der Gegenseitigkeit, wonach Großeltern, vor allem durch 

die Arbeit der Großmütter, bei der Enkelbetreuung öfter einer Tochter als einem 

Sohn helfen: 

„Also, diese Kinder, die Enkel sind ausgereist [die die Befragte 

während der Ausreise der Eltern betreut hatte], da hat dann die 

zweite Tochter geheiratet, und die Kinder sind wieder aufgetaucht, 

also versuche ich sie auch wieder zu betreuen. Diese Kinder. Ihr 

ein bisschen zu helfen. Andererseits, wenn ich Hilfe brauche, be-

komme ich sie auch von meiner Tochter oder von dem Schwieger-

sohn, die Hilfe. So ein Geben und Nehmen muss sein, so ein fami-

liärer Zusammenhalt.“ [TPM_K_2] 

Im folgenden Zitat (TPM_K_4) schildert die Befragte, die übrigens nur ein paar 

Kilometer von ihrem Sohn entfernt wohnt, ihre Probleme im Haushalt anhand 

von Arbeiten, die in der Gesellschaft Frauen zugeschrieben werden. Beide 

Töchter der Befragten sind ausgewandert, gerade von ihnen wäre Hilfe in die-

sem Bereich wünschenswert: 

„Schließlich kommt die Zeit immer näher, dass man weniger leis-

tungsfähig ist, mehr Hilfe benötigt, um so ein Haus zu unterhalten. 

Das ist kein Museum, aber man muss doch die Fenster putzen, die 

Gardinen wechseln, ich habe auch Probleme mit Rheuma, mit den 
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Gelenken, es ist oft beschwerlich für mich, überhaupt Ordnung im 

Haushalt zu halten. Wenn da also eine von ihnen da wäre, dann 

wäre es leichter, wissen Sie, eine Tochter ist doch eine Tochter.“ 

[TPM_K_4] 

Es gibt große Unterschiede zwischen den an eine Tochter und den an einen Sohn 

gerichteten Erwartungen. Die Körperpflege (also Hilfe bei der Hygiene) wurde 

fast immer als eine Verpflichtung der Tochter gesehen. Bei der praktischen Hilfe 

im Haushalt wird die Arbeitsteilung unter Geschwistern häufig von den Eltern 

selbst organisiert und sieht so aus, dass das, womit sich im Haushalt in der pol-

nischen Gesellschaft für gewöhnlich die Frau beschäftigt, zu den Verpflichtun-

gen der Tochter und das, womit sich in der Regel der Mann befasst, zu den Ver-

pflichtungen des Sohnes gerechnet wird. Wenn nun eine Tochter auswandert, 

schwächt das die Erwartungen von Seiten der Eltern nicht ab. Trotzdem beton-

ten in einer solchen Situation die befragten Eltern oft, dass der geographischen 

Nähe wegen der Sohn, mehr als dies normalerweise vermutet wird, bei häusli-

chen Arbeiten helfen sollte:  

„Ich würde von meinem Sohn ein größeres Maß an Betreuung er-

warten, denn er ist doch hier und nicht im Ausland. Da diese Be-

fragung anonym ist, sage ich, dass ich nicht die Betreuung erhalte, 

wie sie eigentlich sein müsste. Denn mein Sohn wohnt doch hier. 

Zweimal war meine Tochter schon hier, und er auch nur zweimal 

in diesem Jahr. Und jetzt möchte ich, dass er kommt, dass mein 

Sohn kommt, um mir zu helfen. Denn hier gibt es so viel Arbeit, 

allein der Rasen, das Rasenmähen macht so viel Mühe. Manchmal 

überlege ich, dass ich ja früher alles selbst gemacht habe, aber jetzt 

habe ich überhaupt keine Kraft mehr. Und es wäre sehr gut, wenn 

mir jemand helfen würde.“ [TPM_K_1] 

Die Berücksichtigung solcher lebensgeschichtlichen Perspektiven bei der Ana-

lyse der empirischen Daten ermöglicht es, zwei wichtige Schlussfolgerungen zu 

ziehen. Erstens, die familiären Verpflichtungen ändern sich mit der Zeit. Es 

dauert im Allgemeinen sehr lange, bis man zu einer abhängigen Person gewor-

den ist, und es kommt verhältnismäßig selten zu kritischen Situationen, die sehr 

schnelle Veränderungen im familiären Netzwerk erforderlich machen. Die Er-

wartungen von Seiten der Eltern tauchen nicht plötzlich auf, sondern werden 

vorher verbalisiert. Zweitens, die familiären Verpflichtungen resultieren nicht 

nur und ausschließlich aus faktischen Problemen der Eltern, sondern auch aus 
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der Bewertung der vorherigen Beziehungen, darunter auch der Bewertung der 

Hilfe, die den Kindern durch die Eltern zuteilwurde. Frauen (Töchter) bewerten 

diese Beziehungen und die von den Eltern erhaltene Hilfe wesentlich besser als 

Männer (Söhne). Aufgrund dieser Bewertungen kann man annehmen, dass 

Töchter mehr Verpflichtungen gegenüber älteren Eltern auferlegt bekommen als 

Söhne. Diese Situation führt manchmal zu Spannungen in der Familie, wenn die 

Schwester aufgrund ihrer Ausreise in ein anderes Land nicht den Erwartungen 

der Eltern entspricht. In dieser Situation reagiert der Sohn, mit Bezugnahme auf 

die tatsächlich oder vermeintlich größere Unterstützung, die die Tochter in der 

Vergangenheit von Seiten der Eltern erhalten hat, negativ auf die an ihn gerich-

teten Erwartungen. Die Eltern nehmen dann eher indirekte Lösungen in An-

spruch, indem sie z.B. eine zusätzliche Haushaltshilfe anstellen. Oft beteiligen 

sich die ausgewanderten Kinder finanziell an einer solchen Form der Hilfe. Auf-

grund dieser beiden ersten Schlussfolgerungen kann man eine dritte formulieren, 

die besagt, dass den Beziehungen zwischen den Generationen in Gesellschaften, 

in denen ein tief verwurzeltes und als selbstverständlich angesehenes Familien-

modell dominiert, ein Streben nach Ausgleich im Unterstützungsnetzwerk inne-

wohnt. 

 

Elterliche Unterstützung für ausgewanderte und nicht ausgewanderte Kin-

der  

Die Hilfe für ausgewanderte und nicht ausgewanderte Kinder ist für die unter-

suchten Familien nicht nur ein Ausdruck von Fürsorge, sondern auch eine In-

vestition, die sich potentiell bei einer möglichen Bedrohung der sozialen Sicher-

heit im Alter auszahlen kann. In diesem Teil des Artikels beschäftige ich mich 

zuerst mit der Hilfe, die ausgewanderte Kinder erhalten und dann mit der für 

nicht ausgewanderte Kinder. Qualitative Untersuchungen zeigen nämlich, dass 

die Praxis, erwachsene Kinder zu unterstützen, ein wichtiger Faktor ist, der die 

spätere Gestalt der Beziehungen zwischen den Generationen determiniert. 

Trotzdem waren, wie die Befragten selbst betonten, Eltern selten in der kom-

fortablen Situation, alle ihre erwachsenen Kinder in gleicher Weise unterstützen 

zu können. Die Ungleichheit bei der gewährten Unterstützung führt zu Span-

nungen im familiären Geflecht. In welcher Weise helfen nun ältere Eltern ihren 

ausgewanderten Kindern?  

Die Befragten (ältere Eltern) bemühen sich, obwohl sie normalerweise die 

Migrationsentscheidung ihrer Kinder negativ bewerten, die Motive der Er-
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werbsgeneration zu verstehen und erklären selbst, dass das die einzige vernünf-

tige Lösung gewesen sei, um die soziale Sicherheit der Familie zu gewähr-

leisten. Die Hilfe für die ausgewanderten Kinder ist für die befragten Eltern vor 

allem Ausdruck der Sorge um deren Wohlstand, bildet aber auch (mehr oder 

weniger bewusst) eine Grundlage für spätere familiäre Erwartungen in Krisen-

situationen. Aus quantitativen Untersuchungen (Telefoninterviews) unter älteren 

Personen, die mindestens ein ausgewandertes Kind haben, geht hervor, dass 

Töchter öfter auswandern als Söhne, ähnlich wie bei den qualitativen Untersu-

chungen. Daraus ergeben sich natürlich ernsthafte Konsequenzen angesichts des 

polnischen, tiefverwurzelten und als selbstverständlich angesehenen familiären 

Betreuungssystems für Ältere. Unabhängig vom Geschlecht des ausgereisten 

Kindes erklären fast 30% der befragten Eltern, dass sie im Laufe der letzten 

zwölf Monate ihren ausgereisten Kindern geholfen hätten. Unterstützung für 

ihre erwachsenen Kinder deklariert wesentlich häufiger eine jüngere Gruppe von 

Befragten, die noch dazu relativ selten erklären, dass ihr Gesundheitszustand 

schlecht sei. Die Befragten helfen ihren ausgereisten Kindern meistens bei der 

Betreuung der Enkel.  

Tab. 1.  Formen der elterlichen Hilfe für ein ausgewandertes Kind nach dem Geschlecht des Kindes 

(Prozentanteile für die Antwort „ja“) 
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Betreuung eines Enkels/von Enkeln im Ausland  25% 26% 

Betreuung eines Enkels/von Enkeln in Polen, während dessen 

Eltern (oder ein Elternteil) sich im Ausland aufhalten 
42% 33% 

Betreuung eines Enkels/von Enkeln während des Aufenthaltes 

von Tochter/Sohn in Polen (z.B. im Urlaub)  
54% 41% 

Unterstützung in Form von Lebensmitteln, Kleidung, Kauf von 

Haushaltsgeräten etc. 
36% 45% 

Finanzielle Unterstützung 39% 21% 

Andere Hilfe, welche? 15% 16% 

Quelle: eigene Untersuchung (Telefoninterview) N = 150. Mehrfachantworten möglich – Pro-

zentanteile ergeben nicht 100%. 

Die in der obigen Tabelle enthaltenen Daten (vgl. Tabelle 1) zeigen, dass die 

Eltern ausgewanderten Töchtern generell öfter helfen als Söhnen, obwohl bei 

manchen Formen der Unterstützung diese Unterschiede nicht groß sind. Etwas 

über 40% der Befragten – unter denen, die erklärten, dass sie im Laufe der letz-

ten zwölf Monate ihrem ausgewanderten Kind Hilfe geleistet haben – helfen den 

Ausgewanderten durch die Betreuung eines Enkels in der Zeit, in der die Eltern 
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(oder zumindest ein Elternteil) im Ausland sind. Die Unterschiede in der Häu-

figkeit der Hilfeleistung an Töchter und Söhne resultieren aus der polnischen 

Betreuungskultur, in der eine ausgewanderte Frau (eine Tochter, die eigene Kin-

der hat) bei den Betreuungspflichten von ihrer Mutter ersetzt wird, selbst wenn 

der Mann (Sohn oder Schwiegersohn) im Haushalt bleibt. Diese Strategie der 

Umstrukturierung des länderübergreifenden Familienlebens hat Rachel Salazar 

Parreñas am Beispiel migrierender Frauen von den Philippinen mithilfe des 

Konzepts der „Familien mit Müttern auf Distanz“ (mother away families) gut 

beschrieben. Wenn nun der Sohn auswandert, der seine eigene von ihm gegrün-

dete Familie in Polen hat, wenn also das Modell der „Familie mit Vater auf 

Distanz“ (father away families) realisiert wird, erfüllt die Betreuungspflichten 

meistens dessen Ehefrau (Schwiegertochter), während die Rolle der Mutter sich 

auf sporadische Hilfen beschränkt.
27

  

Die Realisierung der Strategie der simultanen Kindererziehung in Polen und den 

Aufnahmestaaten weist verschiedene Formen auf und wird in unterschiedlichen 

Situationen praktiziert. Qualitative Untersuchungen zeigen, dass sich vor allem 

zeitweise die Großeltern in Polen während des Urlaubs ihrer ausgereisten Kinder 

um die Kinder kümmern. Mitunter wurde das Kind für längere Zeit in die Obhut 

der Großeltern (meistens der Großmutter) gegeben, wenn die Frau zeitweise im 

Ausland arbeitete. Eine interessante sozialkulturelle Praxis, die aktiviert wird, 

wenn in einer ausgereisten Familie ein zweites Kind geboren wird, ist die Be-

treuung des älteren Kindes während des Krankenhausaufenthaltes der Tochter 

und nach der Entbindung. Dies geschieht, weil unter den Migranten (den ausge-

reisten Kindern der untersuchten Eltern) die Männer vor allem arbeiten und in 

der Zeit vor und nach der Geburt nicht auf ihre Arbeit verzichten, was sie mit 

dem nun noch verstärkten finanziellen Sicherheitsbedürfnis der Familie begrün-

den.  

Die Bestimmung des Staates, in dem das Kind tatsächlich aufwächst, bereitet in 

vielen Fällen große Schwierigkeiten. Die Häufigkeit der „Migration von Groß-

müttern zwecks Betreuung“ in die üblichen Auswanderungsländer und die 

Dauer Ihres Aufenthaltes in diesem Staat ähnelt grundsätzlich der „Migration 

zwecks Betreuung durch die Großmutter“ von Auswandererkindern in Polen. 

Trotz der Probleme mit der eindeutigen Bezeichnung der Form, in der eine län-

derübergreifende Kindererziehung durch Migranten realisiert wird, zeichnet sich 

ein modellhaftes Schema ab, wie es auch in einem der hier untersuchten länder-

                                                        
27 Rhacel S. Parreñas: Children of global migration. Transnational families and gendered woes, 

Stanford: Stanford University Press 2005. 
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übergreifenden Migrantennetzwerke praktiziert wird.
28

 Die Möglichkeit, kosten-

lose Betreuung zu erhalten, ist eine wertvolle, ökonomisch messbare Ressource, 

denn die Migranten müssen wegen der Kinderbetreuung nicht auf ihre Arbeit 

verzichten. Werfen wir einen Blick auf die Strategie der Kinderbetreuung, reali-

siert am Beispiel des polnisch-österreichischen Sozialraums. 

Der gesamte Prozess der länderübergreifenden Betreuungsorganisation für die 

Enkelkinder aus Österreich beginnt mit den Weihnachtsfeiertagen. Die Anreise 

der Migranten aus Österreich nach Polen mit ihren Kindern vollzieht sich zu-

meist mit dem eigenen Auto. Die Länge der Zeit, in der die Eltern die Enkel aus 

Österreich betreuen, beträgt zwischen zwei und drei Wochen. Danach kehren die 

Migranten ohne Kind (Kinder) nach Österreich zurück, und die Kinder bleiben 

zwischen einem und zwei Monaten bei den Großeltern. Nach dieser Zeit fahren 

die Kinder, gewöhnlich mit einem Minibus, zusammen mit der Großmutter nach 

Österreich, die sie dort bis zu den Osterfeiertagen betreut. Über Ostern fahren 

alle nach Polen (normalerweise für eine oder zwei Wochen), danach gibt es eine 

kurze Pause in der Enkelbetreuung durch die Großmutter ([DI3] und [DII2]), 

und die Kinder kehren mit ihren Eltern nach Österreich zurück. In den Ferien 

werden die Kinder wieder nach Polen gebracht, und die Großmutter kümmert 

sich um ihre Enkel ([DI3]; [DII2] manchmal [DIII2) einen Monat lang. Dann 

werden die Kinder nach Österreich zurückgebracht. Die Großmutter fährt dann 

erst wieder im Oktober nach Österreich. Ihre Aufenthalte in Österreich fallen 

also in erster Linie auf die Wintermonate, denn in dieser Zeit fallen zu Hause 

keine Feld- und Gartenarbeiten an.
29

  

Aus der Beschreibung des Unterstützungsgeflechts zwischen den Generationen 

wird klar, dass die Transferleistungen zwischen den Generationen (in diesem 

Fall geht es hauptsächlich um Zeitressourcen) grundsätzlich in eine Richtung 

                                                        
28 Im Rahmen dieses Netzwerkes wurden folgende Akteure quantitativ untersucht (individuelle 

Tiefeninterviews sowie teilnehmende Beobachtung in Polen und Österreich): die Eltern (Mutter  - 

59 Jahre [M59], Vater - 65 Jahre [O65]); ihre Tochter (34 Jahre [C34]) wohnhaft in Wien, zu-

sammen mit ihrem Ehemann (38 Jahre [MZ38]) sowie zwei Kinder (3 Jahre [DI3] und 2 Jahre 

[DII2]); ihr Sohn (31 Jahre [SI31]) wohnhaft mit Ehefrau (31 Jahre [SAI31]) und Kind (2 Jahre 

[DIII2]) in Wien; sowie ein weiterer Sohn (33 Jahre [SII33]) wohnhaft mit Ehefrau (33 Jahre 

[SAII33]) und Sohn (2 Jahre [DIV2]) in Polen, 20 km von den Eltern entfernt. Dieses Netzwerk 

dient als Beispiel einer länderübergreifenden Arbeitsteilung bei der Betreuung in drei Generatio-

nen: Enkel, erwachsene Kinder (ausgewanderte und nicht ausgewanderte) sowie Großeltern 

(nicht ausgewandert und die Strategie der länderübergreifenden Betreuungsmigration realisie-

rend).  

29 Wie ich im methodischen Teil geschrieben habe, wohnen die meisten der befragten Eltern von 

Migranten auf dem Lande und in Kleinstädten. Obwohl sämtliche Befragten mindestens 70 Jahre 

alt waren, arbeiteten sie weiterhin auf dem Bauernhof. 
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und von „oben“ (Eltern) nach „unten“ (erwachsene Kinder) erfolgen. Mit der 

Zeit jedoch ändert sich die Richtung, und die erwachsenen Kinder helfen mehr 

ihren Eltern als diese den ausgewanderten Kindern. In der Zeit, in der die Eltern 

ihren erwachsenen Kindern helfen, kann es mitunter zu Spannungen in der Fa-

milie kommen, die aus den begrenzten Möglichkeiten der Eltern erwachsen:  

„Meine Mutter hat sich gern um mein Kind und um das Kind mei-

ner Schwester gekümmert. Meine Schwester, die nie gearbeitet hat, 

hat ihre Kinder immer bei meiner Mutter abgeladen. Da die Oma 

stets zur Verfügung stand, hatte sie drei Kinder in den Ferien. 

Meine Schwester hat sich finanziell nie dafür verantwortlich ge-

fühlt, ich sollte das alles bezahlen, aber ich habe ja nichts verdient 

und verdiene hier auch nicht so sonderlich.“ [TA_K_8] 

Dieses Zitat ist ein Beispiel für die Erklärungen, die Migranten anführen, um die 

Richtigkeit ihrer Erwartungen an die Eltern hinsichtlich der Kinderbetreuung zu 

begründen. Erste Bedingung ist die berufliche Aktivität. Eine Frau, die arbeitet, 

hat unabhängig von ihrer Auswanderung nach Meinung der Befragten ein größe-

res „Recht“, ihre Mutter (Oma) um die Betreuung der Enkel zu bitten. Wenn 

zudem die Hilfe der Eltern finanziell entlohnt wird, wenn es also im Netzwerk 

zu einem relativ einfachen, direkten Ausgleich des Austausches kommt, stellt 

dies in den Augen der untersuchten Migranten ein wichtigeres Argument für den 

Anspruch auf Hilfe von Seiten der Mutter dar als ein vermeintlicher Ausgleich 

des Austausches, der in der Zukunft durch die Betreuung eines älteren Men-

schen erfolgt – und zwar durch das Kind, das nicht ausgewandert ist und dessen 

Erwartungen gegenüber den Eltern in Bezug auf die Enkelbetreuung „nur“ auf 

der zeitlich verschobenen Verpflichtung zur Betreuung der Eltern beruht, wenn 

diese eine solche einmal benötigen würden. Gleichwohl ist aus der Perspektive 

älterer Eltern das ungeschriebene Versprechen auf Betreuung durch das nicht 

ausgewanderte Kind im Alter attraktiver als eine gelegentliche finanzielle Unter-

stützung durch die ausgewanderten Kinder. Interessanterweise helfen die in die 

qualitative Untersuchung einbezogenen Eltern, nach deren Meinung das ausge-

wanderte Kind nicht nach Polen zurückkehren würde, in der Regel mehr den 

nicht ausgewanderten als den ausgewanderten Kindern. Das ändert nichts an der 

Tatsache, dass eine über die Entfernung gewährte Unterstützung selbst dann 

hoch geschätzt ist, wenn ihr Wert wesentlich geringer ist als der Wert alltägli-

cher Hilfe, die von einem nicht ausgewandertem Kind geleistet wird.  
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Eine Bestätigung der obigen Thesen sind die Ergebnisse der quantitativen Un-

tersuchung älterer Menschen, von denen mindestens ein Kind ausgewandert ist. 

Sie zeigen, dass die Eltern mehr denjenigen Kindern helfen, die dauerhaft in 

Polen leben, als denen, die auswandern. Wie bereits bemerkt, erklärten fast 30% 

der befragten älteren Eltern, dass sie im Laufe der letzten zwölf Monate ihren 

ausgewanderten Kindern geholfen hätten. Der Anteil der Befragten, die erklär-

ten, dass sie einem nicht ausgewanderten Kind geholfen hätten, beträgt hingegen 

60%. Eltern, die ein nicht ausgewandertes Kind unterstützen, tun dies – wie 

schon für die Hilfeleistung für ausgewanderte Kinder festgestellt –, öfter im 

Verhältnis zu einer Tochter als zu einem Sohn. Bei der Hilfe, die einem nicht 

ausgewanderten Kind zuteilwird, ändern sich auch die Formen der geleisteten 

Unterstützung. 

Tab. 2. Formen der elterlichen Hilfe für ein nicht ausgewandertes Kind nach dem Geschlecht des 

Kindes (Prozentanteile für die Antwort „ja“) 
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Betreuung von Enkeln 46% 40% 

Hilfe in Naturalien: Lebensmittel, Kleidung, 

Haushaltsgeräte 
63% 58% 

Finanzielle Unterstützung 64% 60% 

Andere Hilfe 14% 15% 

Quelle: eigene Forschungen (Telefoninterview) N = 230. Mehrfachantworten möglich – 

Prozentanteile ergeben nicht 100%. 

Wie oben gesehen (vgl. Tabelle 1), helfen Eltern ihren auswandernden Kindern 

zumeist durch die Betreuung der Enkel – sowohl in Polen als auch im Aufnah-

meland. Bei nicht ausgewanderten, dauerhaft in Polen lebenden Kindern ändern 

sich die Formen der erteilten Hilfe durch die Eltern, an erster Stelle stehen hier 

finanzielle Unterstützung und Sachmittelhilfe. Die in Tabelle 2 enthaltenen Da-

ten bestätigen die Erkenntnis von Elżbieta Tarkowska, die aufgrund zahlreicher 

Untersuchungen feststellt, dass ältere Personen in vielen polnischen Haushalten 

oft die einzigen sind, die über ein ständiges (wenn auch niedriges) Einkommen 
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verfügen.
30

 In diesem Zusammenhang befreit die Migration der Kinder die El-

tern von der Verpflichtung, ihnen Hilfe zu leisten. Mit anderen Worten, die 

Auswanderung eines Teils der Kinder ist in einer Situation, da die soziale Si-

cherheit des familiären Netzes sich in hohem Maße auf die Renteneinkünfte der 

Eltern stützt, aus der Perspektive des gesamten Haushalts ein rationales Verhal-

ten. Die Erwerbsmigration befreit nicht nur die Eltern davon, den auswandern-

den Kindern Sachmittel- und finanzielle Hilfe zu leisten, sondern vergrößert 

dank der Geld- und Sachtransfers von Seiten der im Ausland tätigen Kinder 

auch die Möglichkeiten der Eltern, den zu Hause gebliebenen Kindern zu helfen, 

von denen die Eltern in höherem Maße als von den ausgewanderten die Erfül-

lung familiärer Verpflichtungen in Bezug auf die persönliche Betreuung und 

Pflege erwarten dürfen, da diese in direkter Form nur von den Kindern geleistet 

werden kann, die mit den Eltern zusammen oder in räumlicher Nähe zu ihnen 

wohnen. Die Migranten können ihren Eltern in dieser Hinsicht nur mittelbar 

helfen, indem sie für die Kosten dieser Hilfe aufkommen. So entsteht eine modi-

fizierte Form generationsübergreifender Hilfe, die sich aus der Arbeitsmigration 

in länderübergreifenden Sozialräumen ergibt.  

 

Hilfe für die Eltern durch migrierende und nicht migrierende Kinder  

Wie bereits erwähnt (im Zusammenhang mit der Hilfe älterer Eltern für ihre 

Kinder), erhalten Migranten von ihren Eltern Hilfe zumeist im Bereich der En-

kelbetreuung.
31

 Nichtmigranten erhalten hingegen von den Eltern Unterstützung 

zumeist in Form von finanzieller und Sachmittelhilfe. Diese Verteilung der Res-

sourcen ist verbunden mit der Lebensstrategie der Akteure des familiären Net-

zes. Den ausgewanderten Kindern finanziell zu helfen, erscheint den Eltern 

überflüssig, da deren Ausreise durch ökonomische Faktoren motiviert ist und sie 

oft mehr verdienen als die zurückgebliebenen, relativ immobilen Familienmit-

glieder. Die Migranten selbst unterstützen ihre Eltern finanziell und leisten Hilfe 

mit Sachmitteln, was aus der Perspektive der Eltern deren Möglichkeiten ver-

bessert, die nicht ausgewanderten Kinder zu unterstützen. Es ist daher interes-

                                                        
30 Elżbieta Tarkowska: Co wiemy i czego nie wiemy o polskiej biedzie, in: Janusz Mucha/Ewa 

Narkiewicz-Niedbalec/Maria Zielińska (Hg.): Co nas łączy, co nas dzieli, Zielona Góra: Oficyna 

Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008, S. 139–165; Dies.: Oblicza polskiej biedy. 

Analizy Laboratorium Więzi  2, S. 1–10, abrufbar unter: 

http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf

01.05.2012. 

31 Die Eltern helfen den auswandernden Kindern manchmal zusätzlich finanziell zu Beginn der 

Ausreise. 

http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf
http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf
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sant, eine vergleichende Analyse von Hilfsleistungen vorzunehmen, die ältere 

Eltern von ausgewanderten und nicht ausgewanderten Kindern erhalten. 

Tab. 3. Verteilung von Betreuungstätigkeiten unter Geschwistern (Prozentanteile für die Antwort 

„ja“) 

 
Migrant 
(in) 

(N=293) 
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Persönliche Hilfe, z. B. Anziehen, Baden oder Duschen, Essen, 

Aufstehen oder Hinlegen, Toilette, Hilfe bei der Bewegung  
6% 9% 

Praktische Haushaltshilfe, z. B. bei Reparaturen im Haus, 

Gartenarbeit, Transport, Kochen, Saubermachen  
41% 84% 

Hilfe bei Ausfüllen von Unterlagen oder Behördengängen, 

Erledigung von  finanziellen oder rechtlichen Angelegenheiten 
16% 43% 

Emotionale Unterstützung, Beratung und Sich-kümmern  92% 93% 

Größere Einkäufe von Lebensmitteln, Haushaltsgeräten, Reini-

gungsmitteln, Kleidung und Medikamenten  
74% 76% 

Zahlung von Arztbesuchen, medizinischen Behandlungen, 
Kuraufenthalten  

40% 19% 

Zahlung von Rechnungen für Strom, Gas, Wasser, Telefon etc. 50% 36% 

Hilfe bei Arzt- und Kirchenbesuchen, Treffen mit Familie und 
Freunden  

33% 70% 

Zahlung von Ausflügen, Erholungsangeboten oder anderen 

Formen der Freizeitgestaltung  
21% 6% 

Finanzielle Unterstützung 48% 15% 

Quelle: Eigene Untersuchung (telefonisches Interview), Mehrfachantworten möglich – Prozent-

anteile ergeben nicht 100%. 

Generell helfen nicht ausgewanderte Kinder ihren Eltern etwas öfter (65%) als 

ausgewanderte (58%). Je älter ein Befragter ist, desto öfter gibt es bejahende 

Antworten hinsichtlich der Unterstützung durch (ausgewanderte und nicht aus-

gewanderte) Kinder. Tabelle 3 zeigt, dass die von Migranten geleistete Unter-

stützung in Bereichen dominiert, die eine physische Anwesenheit vor Ort nicht 

erfordern. Dies betrifft insbesondere Formen von Unterstützung, die finanzielle 

Aufwendungen in direkter (Geldtransfers) als auch in direkter (Bezahlung diver-

ser Dienstleistungen) Form erforderlich machen. Die Migranten versuchen 

durch die Übernahme der Kosten für zusätzliche Arztbesuche und Therapiemaß-

nahmen, durch die Begleichung von Rechnungen oder die Zahlung von Reisen 

den Eltern indirekt zu helfen.  

Aus den Untersuchungen ergeben sich verschiedene Spielarten ökonomischer 

Unterstützung – der häufigsten Hilfsform ausgewanderter Kinder für ihre Eltern. 
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Geld (in indirekter oder direkter Form) wird von den Eltern der Migranten nicht 

nur bezüglich seiner quantitativen, sondern auch seiner qualitativen Dimension 

geschätzt. Mit anderen Worten, Geldtransfers der Ausgewanderten haben für die 

älteren Eltern einen hohen sentimentalen Wert und sind ein symbolischer Aus-

druck der Fürsorge, die ihnen von den ausgewanderten Kindern zuteilwird. Für 

die Migranten selbst (besonders die Frauen) stellt die geleistete finanzielle Hilfe 

eine Kompensation dar für die mangelnde Anwesenheit vor Ort und dafür, dass 

sie die Eltern (zumeist die Mutter) nicht persönlich bei der Körperpflege oder 

anderweitig im Haushalt unterstützen können. Wert und Bedeutung der Geld-

transfers werden oft auch ausgehandelt, wobei der Wille der Migranten zur fi-

nanziellen Unterstützung der Eltern durch die Norm der Gegenseitigkeit be-

stimmt wird.  

Die nicht ausgewanderten Kinder unterstützen ihre Eltern hauptsächlich durch 

Tätigkeiten, die nicht direkt mit finanziellen Aufwendungen verbunden sind; 

wichtig sind hingegen die physische Anwesenheit und die aufgewendete Zeit. 

Verantwortungsbereiche sind insbesondere die praktische Hilfe im Haushalt 

(Putzen, Kochen, Einkaufen), Beratung in Behördenfragen und rechtlichen An-

gelegenheiten sowie Hilfe bei der Beförderung der Eltern über größere Entfer-

nungen und bei der Sicherung von deren Mobilität. Es gibt auch Formen der 

Unterstützung für die Eltern, die nicht automatisch mit migrierenden oder nicht 

migrierenden Kindern verknüpft werden. Dabei geht es vor allem um die Kon-

trolle der elterlichen Lebenssituation und die Fürsorge, was den Angaben der 

befragten Eltern der Migranten zufolge dank der neuen Kommunikationstech-

nologien sehr effektiv möglich ist. Auch die Erledigung größere Einkäufe muss 

nicht eng mit einem konkreten Kind verbunden sein. Die Migranten bringen bei 

ihren Heimatreisen häufig Reinigungsmittel und Lebensmittel mit langem Halt-

barkeitsdatum mit.  Bei ihren Aufenthalten erledigen die Kinder zudem Groß-

einkäufe „auf Vorrat“. Möglich sind auch Online-Einkäufe, die dann direkt an 

die elterliche Adresse geliefert werden. 

Obwohl die Verteilung von Betreuungsleistungen zwischen den Geschwistern in 

einer länderübergreifenden Familie rational und funktional zu sein scheint, tre-

ten im Zusammenhang damit durchaus gender-bestimmte Spannungen zutage. 

Wandert die Tochter aus, übernimmt der Sohn nur selten die kulturell der 

Schwester zugeschriebenen Verpflichtungen, was zu Spannungen und Konflik-

ten führt. Auswandernde polnische Frauen unterstützen ihre Eltern häufiger 

finanziell als polnische Männer, was in vergleichbaren, allerdings Migranten aus 

anderen Kulturkreisen (vor allem aus Asien) betreffenden Untersuchungen 
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grundsätzlich nicht vorkommt.
32

 Die Erfüllung familiärer Verpflichtungen im 

Migrationskontext verlangt den Migranten (besonders den Frauen) häufig viele 

Entbehrungen ab, die besonders auf die Doppelbelastung auf Grund der Versor-

gung auch der eigenen Kinder zurückzuführen sind. Eine solche Situation bringt 

nicht nur die Notwendigkeit mit sich, schwierige Entscheidungen zu treffen, wer 

in welchem Umfang unterstützt werden muss, sondern macht auch die Erschlie-

ßung zusätzlicher Geldquellen, z.B. die Inanspruchnahme von Sozialleistungen 

im Aufnahmestaat, erforderlich. 

 

Zusammenfassung  

Migration ist trotz einer fortschreitenden Individualisierung vieler Gesellschaf-

ten sehr oft nicht Ausdruck eines egoistischen Denkens an das eigene Fortkom-

men, sondern eine kollektive Strategie zur Gewährleistung der sozialen Sicher-

heit der breitverstandenen Familie. Deren Geschicke hängen in zunehmendem 

Maße von länderübergreifenden Verbindungen zwischen mobilen und relativ 

wenig mobilen Mitgliedern des verwandtschaftlichen Netzes ab. Die Bedürf-

nisse sowohl der einen als auch der anderen verändern sich im Laufe des Lebens 

eines Individuums. Obwohl in der Regel wesentlich mehr gesellschaftliche 

Aufmerksamkeit den Problemen von Kindern zuteilwird (die z.B. in Polen, aber 

auch vielen anderen Ländern am meisten von Armut bedroht sind) als denen von 

Älteren (die mitunter die einzigen Ernährer der gesamten Familie sind), hat das 

wachsende Gewicht dieser Älteren in der demographischen Struktur der meisten 

hochentwickelten (postindustriellen) und sich entwickelnden (industriellen) 

Staaten zur Folge, dass das Augenmerk vieler Wissenschaftler und Politiker auf 

diese Altersgruppe gerichtet wird. In länderübergreifenden Sozialräumen unter-

liegt der Generationenvertrag zahlreichen Veränderungen, wird aber nicht auf-

gekündigt. Die Analyse des qualitativen Materials zeigt, dass in Situationen, in 

denen Eltern Betreuung benötigen, die von den Migranten geleistete Hilfe drei 

Formen von Unterstützung und Transfers umfasst, die unterteilt werden können 

im Hinblick auf den Grad an Veränderungen, wie sie sich in der polnischen 

stationären Betreuungskultur vollzogen haben:  

a) Praktiken, die trotz der Migration im selben Umfang von den Migranten aus-

geführt werden wie durch die relativ immobilen Akteure des familiären Netz-

                                                        
32 Vgl. Supriya Singh/Shanthi Robertson/Anuja Cabraal: Transnational family money. Remit-

tances, gifts and inheritance, in: Journal of Intercultural Studies 33/5, 2012, S. 475–492. 
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werkes, z.B.: emotionale Unterstützung, Beratung, Hilfe in rechtlichen 

Angelegenheiten, bei gesundheitlichen Fragen und verschiedenen 

Dienstleistungen;  

b) Praktiken, die in länderübergreifenden Räumen Veränderungen unterliegen, 

z.B.: Beaufsichtigung der Lebenssituation der Eltern mit Hilfe von Skype (z.B. 

Vereinbarung von Arztterminen), Erledigung von Einkäufen über das Internet, 

Bezahlung einer Haushaltshilfe für die Eltern, zuständig etwa für das 

Saubermachen und Kochen, Bezahlung von Rechnungen über das Internet;  

c) neue Praktiken, die sich direkt aus der Migration in länderübergreifenden 

Räumen ergeben, z.B.: finanzielle Hilfe für die Eltern (indirekt und direkt), die 

in der polnischen stationären Betreuungskultur grundsätzlich nicht vorkommt 

(wie dies auch die eingangs vorgestellten Forschungsergebnisse bestätigen); 

d) technische Hilfe, zum Beispiel der Anschluss neuer Geräte in der elterlichen 

Wohnung, die aus den Migrationsländern mitgebracht werden und den Eltern 

das Leben erleichtern sollen; Untersuchungen des Gesundheitszustandes der 

Eltern in den Migrationsländern, Übersendung von Arzneimitteln; Vermittlung 

von Computer- und Internetkenntnissen an die Eltern. Die Migranten sind 

somit in der Regel verantwortlich für die finanzielle Unterstützung der Eltern, 

helfen Ihnen bei der Bezahlung von Rechnungen und finanzieren zusätzliche 

Arztbesuche.  

Der im Migrationsprozess veränderte (aber weiterhin realisierte) Kontakt zwi-

schen den Generationen regelt das Funktionieren des länderübergreifenden so-

zialen Sicherungssystems. Im Zuge seiner Realisierung kommt es zu zahlrei-

chen, für gewöhnlich nur scheinbaren Widersprüchen, aber auch durchaus zu 

realen, die dann in seltenen Fällen offene Konflikte und Spannungen zu Folge 

haben können. Hintergrund ist die länderübergreifende Realität im Zusammen-

hang mit der Betreuung älterer Personen in Polen. Einerseits ist mit der Er-

werbsmigration die Ausreise eines erwachsenen Kindes in ein anderes Land 

verbunden, in dem die Möglichkeiten, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, 

größer sind als im Herkunftsland. Infolgedessen bleiben jedoch vor Ort in Polen 

immer weniger Personen zurück, die sich um die Eltern kümmern können. An-

dererseits vergrößert die Ausreise eines Kindes im Allgemeinen nicht nur dessen 

eigene soziale Sicherheit, sondern auch die seiner Familie – sowohl die der ei-

genen, neuen (so diese vorhanden ist) als auch die der Herkunftsfamilie. Dabei 

darf man nicht vergessen, dass die Entscheidung zur Migration sehr oft – und in 

der polnischen Migrationskultur fast immer – in einem größeren Personenkreis 
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getroffen wird, zumeist unter Mitgliedern der engsten Familie, für die die Aus-

reise eines Akteurs des Netzwerkes nicht bedeutet, dass dieses zerreißt, sondern 

dass es erweitert wird. So interpretiert, können die Praktiken der Migranten als 

Metapher von „Entdeckungsreisenden“ analysiert werden, die sich auf der Suche 

nach neuen Quellen sozialer Sicherheit befinden. Staatliche Einrichtungen wür-

den es jedoch vorziehen, wenn die erwachsenen Kinder in der Herkunftsgesell-

schaft blieben, da dies in der Regel ein Garant für die Betreuung der älteren 

Eltern ist. Wenn jedoch niemand aus der Familie länderübergreifende Aktivitä-

ten unternimmt, kann auch ein Prozess in Gang gesetzt werden, der den staatli-

chen Bestrebungen zuwiderläuft: Denn obwohl alle Kinder in der Nähe ihrer 

Eltern blieben, verfügten sie möglicherweise nicht über die entsprechenden Res-

sourcen zu deren Unterstützung. Bedacht werden muss auch, dass die älteren 

Eltern ihrerseits oft ihre erwachsenen Kinder unterstützen – sowohl die nicht 

ausgewanderten (öfter) als auch die ausgewanderten (seltener). Die Beziehungen 

zwischen den Generationen haben hier somit keinen ausbeuterischen Charakter, 

sondern basieren auf einer gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Generatio-

nen in einer Familie. 
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NEUE BLICKE AUF DIE  

„ÜBERALTERUNG DER GESELLSCHAFT“ 

 

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Małgorzata Mossakowska,  

Piotr Błędowski1 

Medizinische, psychologische, soziologische und ökonomische 

Aspekte des Älterwerdens von Menschen in Polen – das Projekt 

PolSenior 

 

Die Alterung der Gesellschaft ist eine große Herausforderung. Sie macht es 

erforderlich, die uns umgebende Realität an die schnell wachsende Zahl älterer 

Personen anzupassen – bei einer gleichzeitig abnehmenden Zahl jüngerer 

Menschen. Um dieser Herausforderung adäquat begegnen zu können, ist eine 

Änderung unseres Denkverhaltens und ein neuer Blick auf die Alterung der 

Gesellschaften notwendig. Anstatt sie als „geriatrischen Tsunami“ zu sehen, also 

als Welle, die alles überschwemmt und zerstört, sollte der Blick auf die große 

Anzahl neuer Möglichkeiten und Chancen gelenkt werden, die eine Nutzung der 

Erfahrungen von Senioren mit sich bringt. Dies hat sowohl auf dem Arbeits-

markt als auch z.B. im Bereich des Konsums eine Bedeutung. Macht man sich 

bewusst, dass ältere Personen sowohl Nehmende als auch Gebende im System 

sein können, dann erfordert dies eine Bestimmung der Bedürfnisse der schnell 

wachsenden Gruppe von Senioren, aber auch eine Definition ihrer Möglichkei-

ten und Fähigkeiten. 

 

Die Alterung der polnischen Gesellschaft vor dem Hintergrund anderer 

europäischer Staaten 

Nach den Daten von Eurostat
2
 waren 2010 in Polen 13,5% der Einwohner 65 

oder älter. Im selben Zeitraum lag der Durchschnitt für dieses Altersgruppe in 

                                                        
1 Katarzyna Wieczorowska-Tobis: Abteilung für Geriartrie, Lehrstuhl und Klinik für Palliativmedi-

zin, Karol-Marcinkowski-Universität Posen; Małgorzata Mossakowska: Internationales Institut 

für Molekulare Zellbiologie, Warschau; Piotr Błędowski: Handelshochschule Warschau (SGH), 

Institut für Arbeit und Sozialfragen. Die vorliegende Arbeit wurde finanziert durch die Zuwen-

dung PBZ-MEIN-9/2/2006. 

2 www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections, 

05.05.2014. 

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections
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den europäischen Staaten bei 17%, in einigen Ländern überschritt er sogar die 

20%-Marke (in Deutschland, das 2010 demographisch das „älteste“ Land Euro-

pas war, betrug der Anteil dieser Altersgruppe sogar 20,7%; in Italien waren es 

20,2%). Polen gehört deshalb nicht zu den „ältesten“ Ländern, ist jedoch den 

Prognosen nach eines der am schnellsten alternden Länder in Europa. Personen 

über 65 Jahre werden in Polen 2030 schon 22,5% der Bevölkerung ausmachen, 

womit wir ungefähr im Durchschnitt der europäischen Staaten liegen; weiterhin 

werden jedoch Länder wie Deutschland mit 28,1% den Durchschnitt übertreffen. 

Dies ändert sich in den Langzeitprognosen – 2060 wird der Anteil der Alters-

gruppe 65 Jahre und darüber in Polen bei 34,5% liegen, womit das Land zu den 

„ältesten“ Europas gehören wird, denn der Durchschnitt für Europa wird dann 

mit 29,3% prognostiziert; in Deutschland werden demnach 32,8% dieser Alters-

gruppe angehören. 

Die im Verhältnis zu anderen Ländern Europas schnellere Alterung resultiert in 

Polen nicht nur aus der Erwerbsemigration der jüngeren Generation, sondern 

auch aus der in den letzten Jahren zu beobachtenden negativen Geburtenent-

wicklung sowie der Alterung der geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge. All dies 

beeinflusst, zusammen mit der Verlängerung des durchschnittlichen Lebens-

alters, die schnelle Veränderung der demographischen Situation in Polen. 

Innerhalb des sich vergrößernden Anteils älterer Personen lässt sich der 

schnellste Zuwachs in der Gruppe der über 75-Jährigen beobachten. Im Jahre 

2010 lag der Anteil dieser Gruppe in Polen bei 6,7%, während die Prognosen für 

2030 bereits einen Anteil von 11,6% vorhersagen. Darüber hinaus muss darauf 

hingewiesen werden, dass der Rückgang der Sterblichkeit unter den ältesten 

Senioren bisher nicht adäquat erfasst wurde, was zu einem noch größeren Zu-

wachs in dieser Altersgruppe führen kann.
3
 Das Phänomen des schnellen 

Zuwachses in der ältesten Altersgruppe innerhalb aller alten Personen bezeich-

net man als „doppelte Alterung“. Diese hat besondere Bedeutung, da das mit 

dem Alter wachsende Risiko der  Unselbständigkeit und der Abhängigkeit von 

der Hilfe anderer besonders im sogenannten späten Alter (über 75) sehr hoch ist. 

Ein bezeichnendes Merkmal der Alterung der polnischen Gesellschaft ist der 

beachtliche Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung von Män-

nern und Frauen. Die Daten des Polnischen Statistischen Hauptamtes (GUS) von 

                                                        
3 Piotr Szukalski: Ludzie w wieku 75+ - nowa kategoria demograficzno-społeczna? in: Katarzyna 

Wieczorowska-Tobis/Dorota Talarska (Hg.): Camberwell Assessment of Need for the Elderly 

(CANE) jako narzędzie do oceny zapotrzebowania na opiekę przez osoby w wieku podeszłym, 

Warszawa: Akademia Medycyny 2013, S. 7–19. 
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2010 zeigen einen Unterschied von mehr als acht Jahren – die durchschnittliche 

Lebenserwartung bei Frauen betrug demnach damals 79,8 Jahre, bei Männern 

71,4 Jahre.
4
 Nach den Prognosen wird die hohe Sterblichkeit von Männern im 

mittleren Alter in Polen zurückgehen. Dennoch wird der Unterschied in der 

Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen auch 2030 noch bei mehr als 

sechs Jahren liegen (Frauen – 82,8 Jahre; Männer – 75,8 Jahre), also deutlich 

höher sein als gegenwärtig in vielen Staaten Europas. 

 

Das Projekt PolSenior 

Demographische Daten und Prognosen zur Alterung bildeten die Grundlage des 

in den Jahren 2007–2011 realisierten Projekts PolSenior: „Medizinische, psy-

chologische, soziologische und ökonomische Aspekte des Älterwerdens von 

Menschen in Polen“.
5
 Grundanliegen des Projekts war eine breite und interdis-

ziplinäre Charakterisierung alter Menschen in Polen, nicht nur um deren not-

wendigste Bedürfnisse, sondern auch mögliche Strategien zu ihrer Befriedigung 

aufzuzeigen. Ziel war es, die Schaffung von Grundlagen zur Erarbeitung einer 

Seniorenpolitik zu ermöglichen sowie der Herausforderung zu begegnen, die in 

der angemessenen Pflege einer wachsenden Zahl von älteren Personen besteht, 

ohne dabei die nötigen finanziellen Aufwendungen zu erhöhen. 

Die Prämissen des Programms und eine Beschreibung der Probandenauswahl 

wurden bereits publiziert.
6
 Für die Untersuchung wurden unabhängig voneinan-

der Personen aus sieben gleich großen Alterskohorten mit einer ähnlichen An-

zahl von Frauen und Männern ausgelost. Die Referenzgruppe bildeten Personen 

aus dem sogenannten Vorseniorenalter, also Menschen im Alter von 55 bis 59 

Jahren. Die sechs anderen Kohorten bildeten die Altersgruppen 65–69, 70–74, 

75–79, 80–84, 85–89 sowie 90 und älter. Die Effektivität der Probandengruppe 

lag bei 46%, was bedeutet, dass in etwa jede zweite ausgeloste Person unter-

sucht wurde. Häufigste Ursache für die Nichtteilnahme an der Untersuchung 

waren Absagen eines Teilnehmers oder seines familiären Betreuers sowie die 

Abwesenheit des Probanden trotz dreimaligen persönlichen Kontaktierungsver-

suchs. Im Zusammenhang mit der Feminisierung des Alters, also einer Verringe-

                                                        
4 http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf, 05.05.2014. 

5 www.polsenior.iimbc.gov.pl, 05.05.2014. 

6 Piotr Błędowski/Małgorzata Mossakowska/Jerzy Chudek et al.: Medical, psychological and 

socio-economic aspects of aging in Poland. Assumptions and objectives of the PolSenior project, 

in: Experimental Gerontology, 46/12 (2011), S. 1003–1009. 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf
http://www.polsenior.iimbc.gov.pl/
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rung des Prozentsatzes an Männern in den ältesten Altersgruppen, erlaubt diese 

Stichprobe auch eine Charakterisierung der Männer aus den ältesten Altersgrup-

pen. Gleichzeitig entstand dadurch jedoch die Notwendigkeit der Berücksichti-

gung der Überrepräsentation der ältesten Altersgruppen in der Gesamtpopula-

tion, ähnlich wie bei der Männeranzahl, also die Notwendigkeit einer Austarie-

rung der Stichprobe hinsichtlich der Ergebnisse zur Reichweite einzelner 

Merkmale in der Gesamtpopulation älterer Menschen in Polen. Die Untersu-

chung jedes Probanden umfasste einen medizinischen und einen psycho-sozio-

ökonomischen Teil sowie eine Reihe weiterer Untersuchungen (von grundle-

genden Untersuchungen wie z.B. dem Blutbild oder der Messung der Glukose-

konzentration bis hin zu spezifischen Untersuchungen, wie z.B. der Bestimmung 

der oxidativen Bilanz oder genetischen Untersuchungen). Zur Realisierung des 

Projekts wurde eine Forschungsgruppe unter Leitung des Internationalen Insti-

tuts für Molekulare Zellbiologie in Warschau gebildet. Leiter des Projekts war 

Prof. Piotr Błędowski von der SGH in Warschau. Für die Durchführung der 

Untersuchung wurde das Einverständnis der Ethikkommission der Schlesischen 

Medizinischen Universität eingeholt. Alle Personen, die am Projekt beteiligt 

waren und/oder als Betreuer wirkten, haben eine Einverständniserklärung zur 

Teilnahme an den Untersuchungen unterschrieben. 

Die im Rahmen des Projekts tätigen Krankenschwestern absolvierten eine 

Schulung zu den Prinzipien der Arbeit mit älteren Menschen sowie zur Samm-

lung von Daten für das Projekt PolSenior. Im Falle von Personen mit be-

schränkter verbaler Kontaktfähigkeit wurden deren Betreuer (Ersatzbefragung) 

eingeschaltet. Die Untersuchung umfasste drei Hausbesuche, bei denen Daten 

mit Hilfe von Fragebögen erhoben wurden: einem medizinischen und einem 

psychosozial-ökonomischen. Der medizinische Fragebogen betraf die Anam-

nese, er enthielt u.a. Angaben zu gegenwärtigen Beschwerden, eingenommenen 

Medikamenten, überstandenen Krankheiten, früheren Krankenhausaufenthalten, 

aber auch zu vorbeugenden Gesundheitsaktivitäten sowie eine Bewertung des 

funktionalen Zustands nach allgemein in der Geriatrie anerkannten Parametern. 

Im zweiten Fragebogen wurden u.a. Fragen zum Familienstand, zur beruflichen 

Aktivität, der materiellen und Wohnungssituation, bestehenden Unterstützungs-

quellen, zum Vereinsamungsgefühl, zu Freizeitaktivitäten und zur Lebensquali-

tät beantwortet. Während der Besuche wurden auch die grundlegenden Körper-

maße (Größe, Gewicht, Taillen- und Hüftumfang) erfasst, Blutdruck und Puls 

gemessen, Sehkraft und Gehör bewertet sowie Blut- und Urinproben zur Ana-

lyse entnommen. 
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Zum Umfang der Erfassung von Alltagskompetenzen gehörten u.a.: 

a) Bewertung der Fähigkeiten im Bereich der grundlegenden Alltagskompetenz 

(Activities of Daily Living: ADL) nach der Katz-Skala, 

b) Bewertung der instrumentellen Aktivitäten (Instrumental Activities of Daily 

Living: IADL) nach der Lawton-Skala 

c) Bewertung der kognitiven Defizite – nach der Folstein-Skala zur Kurzbewer-

tung des psychischen Zustands (Mini Mental Scale Examination: MMSE) 

d) Bewertung der Stimmung nach der Geriatrischen Skala zur Bewertung von 

Depressionen (Geriatric Depression Scale: GDS) 

e) Bewertung der Mobilität und des Risikos von Stürzen mit dem Test „Steh auf 

und geh“ (Timed Up and Go: TUG) 

f) Bewertung von auftretenden und sich verstärkenden Schmerzen (Visual Ana-

logue Scale: VAS). 

Zusätzlich wurde – nach Einholung einer gesonderten Zustimmung – eine 

Gruppe von ca. 1.000 Probanden aus 10 Wojewodschaften von einem Facharzt 

für Geriatrie untersucht. Während dieser Untersuchung wurden neben einer 

geriatrischen Bewertung u.a. auch ein EKG sowie eine Spirometrie durchge-

führt. 

 

Ausgewählte Ergebnisse des Projekts PolSenior und deren Bewertung 

Im Rahmen des Projekts PolSenior wurden gleichzeitig Bedürfnisse im Bereich 

Gesundheit und Gesellschaft ermittelt sowie deren laufende Erfüllung bewertet. 

Angesichts des breiten Fächers der bewerteten Parameter aus unterschiedlicher 

Perspektive ist PolSenior auch im internationalen Maßstab ein einzigartiges 

Projekt. 

Die Untersuchung hat eine deutlich zunehmende Funktionsschwäche im Bereich 

der Alltagskompetenz bei älteren Personen ergeben. Im Bereich der grundlegen-

den Alltagskompetenz (ADL – Katz-Skala) wurden die Selbständigkeit beim 

Baden (Ganzkörperwäsche), beim Anziehen, beim Toilettengang, beim Essen 

sowie das Aufstehen aus dem Bett bewertet, aber auch das Auftreten von Harn- 

und Stuhlinkontinenz. In der untersuchten Gesamtgruppe älterer Menschen wa-

ren im Bereich ADL über 90% selbständig. Am häufigsten war Hilfe beim Ba-



Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Małgorzata Mossakowska, Piotr Błędowski 

130 

den (Ganzkörperwäsche) (9,3%) und beim Anziehen (6,1%) nötig. Hinsichtlich 

aller analysierten Tätigkeiten waren Frauen häufiger auf Hilfe angewiesen als 

Männer, obwohl der Zusammenhang von Geschlecht und Hilfsbedürftigkeit im 

Bereich ADL sich mit zunehmenden Alter deutlich veränderte. Während in den 

jüngeren Altersgruppen hinsichtlich aller analysierten Tätigkeiten die Frauen 

leistungsfähiger waren, war es in den höheren Altersgruppen umgekehrt, was 

sich am deutlichsten an den Ergebnissen aus der Gruppe der über 90-Jährigen 

zeigte, in der nur 74,4% der Frauen, aber immerhin 84,0% der Männer selbstän-

dig agieren konnten.
7
 Dies stimmt mit der Ansicht überein, dass Männer in den 

ältesten Altersgruppen leistungsfähiger sind als Frauen. 

Die Bewertung im Bereich IADL (Lawton-Skala) umfasste: Selbständigkeit 

beim Einkaufen, Zubereitung von Mahlzeiten, Putzen, kleinere Hausarbeiten 

(Waschen/Kleinreparaturen), Regelung finanzieller Angelegenheiten, Einnahme 

von Medikamenten, Bedienung des Telefons sowie Benutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel. In der Gesamtgruppe der älteren Personen waren die Probanden am 

häufigsten – sogar mit Hilfe – nicht in der Lage, Einkäufe zu tätigen (36,0%), 

die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen (35,5%), Wäsche zu waschen (34,1%) 

oder kleinere Hausarbeiten auszuführen (34,7%). Im Bereich IADL wurde ähn-

lich wie im Bereich ADL eine Abhängigkeit vom Geschlecht beobachtet, d.h. in 

den jüngeren Gruppen waren die Frauen häufig leistungsfähiger in allen analy-

sierten Tätigkeiten, während mit zunehmendem Alter die Leistungsfähigkeit bei 

Frauen schneller als bei Männern abnahm. In der Gruppe der über 90-Jährigen 

waren nur 6,5% der Frauen auf keinerlei Hilfe angewiesen, während 13,6% der 

Männer ohne Hilfe auskamen.
8
 

In den durchgeführten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass der mit der 

Einschränkung der Selbständigkeit entstehende Hilfsbedarf im Alter jede sie-

bente Person zwischen 65 und 69 Jahren betrifft (14,5%), aber bereits jede 

zweite in der Gruppe der 80- bis 84-Jährigen (48,6%) und ¾ aller Personen über 

90 Jahre (80,4%).
9
 Beobachtet werden konnte ein deutlicher Anstieg des 

Hilfsbedarfs mit zunehmenden Alter, was bei der vorhergesagten Zunahme der 

                                                        
7 Barbara Wizner/Anna Skalska/Alicja Klich-Rączka et al.: Ocena stanu funkcjonalnego u osób w 

starszym wieku, in: Małgorzata Mossakowska/Andrzej Więcek/Piotr Błędowski (Hg.): Aspekty 

medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: 

Termedia, 2012, S. 81–94. 

8 Ebenda. 

9 Piotr Błędowski: Potrzeby opiekuńcze osób starszych, in: Mossakowska/Więcek/Błędowski: 

Aspekty medyczne … (Anm. 7), S. 449–466. 
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Gruppe der ältesten Senioren in Zukunft eine der politischen Herausforderungen 

gegenüber alten Menschen nicht nur in Polen darstellen dürfte. 

Hilfsbedarf meldeten in der PolSenior-Studie häufiger Frauen als Männer an, 

obwohl sie diese Hilfe nur relativ selten in Anspruch nehmen wollten (z.B. ein-

mal in der Woche). Hinzuweisen ist darauf, dass man einen Hilfesuchenden 

nicht mit einem Unselbständigen gleichsetzen darf, sondern dieses Ersuchen 

eher als Information darüber werten sollte, dass Hilfe bzw. Unterstützung nötig 

ist. Gleichwohl muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass fehlende 

Unterstützung für Hilfsbedürftige sich auf die Verschlechterung ihrer Leistungs-

fähigkeit auswirken und damit letzten Endes zu Unselbständigkeit führen kann. 

In Polen wird Hilfe und Unterstützung für ältere Personen am häufigsten von 

Familienmitgliedern geleistet. Wie Studien gezeigt haben, liegt die Quote hier 

bei 93,5% – ohne Berücksichtigung des Alters der betreuten Person. An zweiter 

Stelle wurden Nachbarn, Bekannte und Freunde genannt (9,3%). Bestellte Be-

treuer aus karitativen Einrichtungen wurden lediglich von einer unter 25 Perso-

nen genannt, die Hilfsbedarf deklariert hatten (4,0%). Jedoch wuchs die Bedeu-

tung von hauptamtlichen Betreuern karitativer Einrichtungen deutlich mit dem 

Alter – von 1,5% in der Gruppe der 65- bis 69-Jährigen auf 7,1% in der Gruppe 

der über 90-Jährigen.
10

 Dies kann einerseits resultieren aus dem wachsenden 

Bedarf an Betreuung, den die Familienmitglieder nicht mehr absichern können, 

anderseits natürlich aus dem gleichzeitigen Älterwerden der Betreuer selbst, 

denen die Hilfeleistung immer schwerer fällt. 

Der Anteil von Personen, die Hilfe der Familie in Anspruch nehmen, war am 

höchsten im ländlichen Raum (96,4% im Verhältnis zu 93,1% in Städten bis zu 

20.000 Einwohnern und 94,0% in Ballungsgebieten und Städten mit über 

500.000 Einwohnern).
11

 Im ländlichen Raum war die von Mitarbeitern karitati-

ver Einrichtungen geleistete Hilfe am seltensten (1,6% im Verhältnis zu 6,1% in 

Städten bis zu 20.000 Einwohnern und 5,5% in Ballungsgebieten und Städten 

mit über 500.000 Einwohnern). Dies dürfte einerseits mit der schwächeren Ent-

wicklung der Infrastruktur und den größeren Entfernungen zu den Hilfesuchen-

den zusammenhängen, da mit der An- und Abfahrt der Zeitaufwand insgesamt 

steigt. Andererseits kann dies auch mit den in Stadt und Land verschieden 

Lebensformen zusammenhängen. So hat die PolSenior-Studie ergeben, dass im 

                                                        
10 Ebenda. 

11 Barbara Sztur-Jaworska: Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu 

starości, in: Mossakowska/Więcek/Błędowski : Aspekty medyczne … (Anm. 7), S. 419–448. 
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ländlichen Raum lediglich 12,6% der älteren Menschen allein lebten, während 

dieser Anteil mit der Größe der Wohnorte wuchs und in Städten bis zu 20.000 

Einwohnern bei 18,9% lag, in Ballungsräumen und Großstädten über 500.000 

Einwohnern sogar 25,3% betrug. Ähnlich gestalten sich die Verhältnisse bei nur 

mit dem Ehepartner zusammenlebenden Personen – im ländlichen Raum betrug 

dieser Anteil 23,4%, in Städten bis zu 20.000 Einwohnern 31,9%, in Ballungs-

gebieten und Großstädten mit über 500.000 Einwohnern 35,7%. Im ländlichen 

Raum lebten zudem ältere und alleinstehende Menschen und Ehepaare häufiger 

in Mehrgenerationenfamilien mit Kindern und Enkeln zusammen (53,1%). In 

Städten bis zu 20.000 Einwohnern war dies bei nur 42,1%, in Ballungsgebieten 

und Großstädten mit über 500.000 Einwohnern nur bei 30% der Fall. Insgesamt 

lebte in der Gruppe der über 75-Jährigen im ländlichen Raum nur ein Drittel der 

älteren Personen in einem Eingenerationenhaushalt (35,9%), während es in 

Großstädten und Ballungsgebieten fast zweimal so viele waren (64,7%). Im 

Falle von Zwei- und Dreigenerationenhaushalten verhielt es sich umgekehrt 

(22,8% bzw. 51,7%). Es scheint also so, dass im ländlichen Raum die größeren 

Zwei- oder Dreigenerationenhaushalte zumindest potentiell in einer ergiebigeren 

Betreuungssituation sind, was in gewisser Weise den schlechteren Zugang zu 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf Grund der schwächer entwickelten 

Infrastruktur ausgleicht.
12

 Andererseits muss unterstrichen werden, dass schon in 

früheren Studien auf die größere Belastung der familiären Betreuer im ländli-

chen Raum hingewiesen wurde.
13

 

Die Altersrente stellt die Haupteinnahmequelle der Senioren da (85,8%); öfter 

allerdings bei Männern als bei Frauen (94,8% zu 80,3%).
14

 Frauen bestreiten 

dagegen häufiger als Männer ihren Lebensunterhalt aus anderen Rentenzahlun-

gen (17,6% zu 5,1%). Auf das Fehlen einer ständigen Einnahmequelle verwies 

ca. 1% der Befragten (1,4% Frauen; 0,4% Männer). Unter den Personen, die ein 

niedriges Einkommen angaben (unter 1.200 Zloty monatlich), stellten Frauen 

die überwiegende Mehrheit dar (ca. 2/3). Dagegen waren der Frauenanteil in der 

Gruppe mit einem Monatseinkommen von über 2.000 Złoty gering (ca. 25%). Je 

höher das Einkommen, desto geringer der Frauenanteil, lässt sich aus der 

Befragung schließen. Dies deutet auf ein größeres Armutsrisiko für Frauen hin. 

                                                        
12 Barbara Sztur-Jaworska: Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu 

starości, in: Mossakowska/Więcek/Błędowski : Aspekty medyczne … (Anm. 7), S. 419–448. 

13 Barbara Bień/Beata Wojszel/Elżbieta Sikorska-Simmons: Rural and urban caregivers for older 

adults in Poland: perceptions of positive and negative impact of caregiving, in: International 

Journal of Aging and Human Development 65/3, 2007, S. 185–202. 

14 Piotr Błędowski: Sytuacja materialna osób starszych, in: Mossakowska/Więcek/Błędowski: 

Aspekty medyczne … (Anm. 7), S. 393–406. 
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Dieses Risiko wird verstärkt durch die größere Häufigkeit von Einpersonenhaus-

halten älterer Frauen – in der Gruppe der über 75-Jährigen war ein Drittel der 

Frauen alleinstehend (32,7%), aber nur jeder siebente Mann (13,6%). Frauen 

erklärten öfter als Männer, dass das Geld bei ihnen nur für das billigste Essen 

reiche, aber nicht für Bekleidung (4,4% zu 2,8%) oder gar das Geld weder für 

das billigste Essen noch Bekleidung reiche (1,5% zu 0,7%). Umgekehrt haben 

die Frauen seltener angegeben, dass das Geld für alles ohne besondere Sparbe-

mühungen ausreiche (Frauen: 10,8%; Männer: 17,5%). Frauen haben auch öfter 

angegeben, dass ihnen im Gesundheitsbereich z.B. Geld zur Bezahlung von 

Medikamenten fehle. Die Antwort, dass hierfür manchmal Geld fehle, gaben 

16,3% der Frauen und 11,2% der Männer; dass häufig Geld fehle, 5,0% der 

Frauen und 2,6% der Männer. 

Unterstrichen werden muss auch der deutliche Einfluss des Alters auf die Aus-

sagen zu finanziellen Schwierigkeiten und den daraus resultierenden Beschrän-

kungen im Zugang zu medizinischen Leistungen. Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang, dass derartige Probleme häufiger von jüngeren Senioren genannt 

wurden. So antworteten auf die Frage „Fehlte in den letzten 12 Monaten Geld 

für den Kauf von Medikamenten?“ 16,1% der Befragten in der Altersgruppe 65 

bis 69 Jahre sowie 16,6% in der Altersgruppe 70 bis 74 Jahre: „Ja, manchmal“. 

In den ältesten Gruppen waren es hingegen um die Hälfte weniger: 8,8% in der 

Gruppe der 85- bis 89-Jährigen und 9,0% in der Gruppe der über 90-Jährigen. 

Ähnlich verhielt es sich bei der Antwort: „Ja, oft“ (3,7% und 3,8% sowie 1,9% 

und 2,9%). Aufmerksamkeit verdient dabei der Umstand, dass die Antwort „Ja, 

oft“ von einem noch größeren Teil der Befragten aus der Altersgruppe der 55- 

bis 59-Jährigen gewählt wurde (4,5%). Dies kann bedeuten, dass die demnächst 

ins Rentenalter eintretende Generation sich in einer schlechteren finanziellen 

Lage befindet. Man kann jedoch auch nicht ausschließen, dass in den jüngeren 

Altersgruppen teurere Behandlungsmethoden angewandt werden, weshalb sich 

häufiger als bei den Älteren finanzielle Probleme beim Kauf von Medikamenten 

beobachten lassen. 

Im Kontext der von älteren Personen genannten finanziellen Engpässe und der 

damit verbundenen Schwierigkeiten beim Kauf von Medikamenten muss jedoch 

der bei älteren Senioren häufige Umstand der Mehrfachmedikation beachtet 

werden. Der Durchschnittspole nimmt über fünf Medikamente ein (5,1±3,5), 

darunter vier rezeptpflichtige (4,1±3,1) sowie zusätzlich ein rezeptfreies Medi-

kament (1,0±1,2). Mehr als jede zweite befragte Person nahm fünf und mehr 

Medikamente ein (55%), jeder zehnte Befragte zehn und mehr Medikamente 
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(11%).
15

 Das Phänomen der Mehrfachmedikation nahm mit dem Alter zu. Stadt-

bewohner nahmen zudem mehr Medikamente mit täglicher Dosierung ein als 

Landbewohner (5,5±3,6) und 4,5±3,4). Es ist erwiesen, dass die gleichzeitige 

Einnahme von mindestens fünf Medikamenten einen eigenständigen Risikofak-

tor nicht nur für Stürze
16

 und Knochenbrüche,
17

 sondern auch für Depressio-

nen
18

 darstellt. Unabhängig davon ist die Mehrfachmedikation mit einer Zu-

nahme der Krankheitshäufigkeit und Sterblichkeit bei älteren Patienten insge-

samt verbunden.
19

 Die tägliche Einnahme einer erheblichen Anzahl von Medika-

menten ist für alle entwickelten Gesellschaften Europas und der Welt charakte-

ristisch. Im Kontext des dokumentierten negativen Einflusses der Mehrfach-

medikation auf die Leistungsfähigkeit der Senioren muss jedoch eine Begren-

zung der übermäßigen Arzneimitteleinnahme angestrebt werden. 

Auf Basis des Interviews sowie der durchgeführten Untersuchungen konnte eine 

beträchtliche Nicht-Diagnostizierung bestehender grundlegender medizinischer 

Probleme aufgezeigt werden. Die Mängel in diesem Bereich erlauben es, die 

Prioritäten der Gesundheitspolitik neu zu setzen. 

Beispielhaft für ein Krankheitsbild im Alter ist die Anämie, die man an einem 

niedrigen Hämoglobinwert im Blutplasma ablesen kann. Das Auftreten von 

Anämie erhöht das Risiko von Leistungsdefiziten infolge der allgemein 

schlechteren Organfunktion durch chronischen Mangel von Sauerstoff, dessen 

Transport in die Organe durch die Krankheit reduziert wird. Dies zeigen bei-

spielsweise Untersuchungen, die auf das bei älteren Personen mit Anämie er-

höhte Risiko von Stürzen
20

 und Depressionen
21

 verweisen. Routinemäßig wird 

                                                        
15 Agnieszka Rajska-Neumann/Katarzyna Wieczorowska-Tobis/Małgorzata Mossakowska et al.: 

Farmakoterapia u osób starszych w Polsce, in: Mossakowska / Więcek / Błędowski: Aspekty me-

dyczne … (Anm. 7), S. 379–390. 

16 Nicola Boyle/Vasi Naganathan/Robert G. Cumming: Medication and falls: risk and optimisation, 

in: Clinics in Geriatric Medicine 26/4, 2010, S. 583–605. 

17 Shin-Wei Lai/Kuan-Fu Liao/Chien-Chang Liao et al.: Polypharmacy correlates with increased 

risk for hip fracture in the elderly: a population-based study, in: Medicine (Baltimore) 89/5, 2010, 

S. 295–299. 

18 Chi-pun Ben Liu/Dion Sik-yee Leung / Iris Chi: Social functioning, polypharmacy and depres-

sion in older Chinese primary care patients, in: Aging and Mental Health 15/6, 2011, S. 732–741. 

19 Johanna Jyrkkä/Hannes Enlund/Maarit J. Korhonen et al.: Polypharmacy status as an indicator 

of mortality in an elderly population, in: Drugs & Aging 26/12, 2009, S. 1039-1048. 

20 Brenda W. Penninx/Saskia M. Pluijm/Paul Lips et al.: Late-life anemia is associated with in-

creased risk of recurrent falls, in: Journal of the American Geriatrics Society 53/12, 2005,            

S. 2106–2111. 

21 Graziano Onder/Brenda W. Penninx/Matteo Cesari et al.: Anemia is associated with depression 

in older adults: results from the InCHIANTI study, in: Journals of Gerontology. Series A: Bio-

logical Sciences and Medicla Sciences 60 (2005) 9, S. 1168–1172. 
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bei Senioren mit kognitiven Störungen auch die Hämoglobinkonzentration un-

tersucht, denn Anämie ist eine der Krankheiten, die diese Störungen verstärken 

bzw. sie sogar hervorrufen.
22

 Darüber hinaus wird angenommen, dass eine Anä-

mie sich durch die Verringerung der physischen Leistungsfähigkeit und der 

Muskelkraft ungünstig auf die allgemeine Leistungsfähigkeit älterer Menschen 

auswirkt, gemessen an der Selbständigkeit im Bereich der Lebensaktivitäten.
23

 

Sie ist zudem Risikofaktor für eine erhöhte Sterblichkeitsrate.
24

 

Im Projekt PolSenior wurde bei 17,4% der Untersuchten eine Anämie diagnosti-

ziert, also bei jeder sechsten Person. Beobachtet wurde ein Häufigkeitsanstieg 

mit zunehmendem Alter; in der Gruppe der Personen im Alter zwischen 65 und 

79 Jahren waren 9% der Senioren betroffen, in der Gruppe der über 80-Jährigen 

sogar 26,9%. Anämie trat bei Männern häufiger als bei Frauen auf, insbesondere 

in den ältesten Altersgruppen. Sie wurde zudem häufiger bei Stadt- als bei Dorf-

bewohnern (18,8% zu 15,3%) diagnostiziert. Dass sie an dieser Krankheit litten, 

wussten hingegen nur 13% der befragten Senioren.
25

 Angesichts der allgemei-

nen Zugänglichkeit und der geringen Kosten einer Blutbild-Untersuchung (die 

Bestimmung des Hämoglobinwertes gehört dazu), auf deren Grundlage man 

eine Anämie diagnostizieren kann, muss die Notwendigkeit von regelmäßigen 

Kontrolluntersuchungen bei Senioren betont werden. Dies ist nicht zuletzt wich-

tig wegen der relativ einfachen Therapie wie z.B. der Vermeidung von Fehler-

nährung – einer häufigen Ursache von Anämie im Alter. Es besteht kein Zweifel 

daran, dass eine fehlende Therapie zur Verstärkung der Leistungsdefizite bei 

älteren Menschen führt und die Kosten der Betreuung erhöht. 

 

Zusammenfassung 

In Polen lebt die überwiegende Mehrheit der unselbständigen älteren Menschen 

zu Hause. Die Betreuung übernehmen zum allergrößten Teil Familienmitglieder. 

                                                        
22 Hakan M. Terekeci/Yasan Kucukardali/Yalcin Onem et al.: Relationship between anaemia and 

cognitive functions in elderly people, in: European Journal of Internal Medicine 21 (2010) 4,      

S. 87–90. 

23 Brenda W. Penninx/Marco Pahor/Matteo Cesari et al.: Anemia is associated with disability and 

decreased physical performance and muscle strength in the elderly, in: Journal of the American 

Geriatric Society 52/5, 2004, S. 719–724. 

24 Bruce F. Culleton/Braden J. Manns/Jianguo Zhang et al.: Impact of anemia on hospitalization 

and mortality in older adults, in: Blood 107/10, 2006, S. 3841–3846. 

25 Katarzyna Wieczorowska-Tobis/Natasza Czepulis/Małgorzata Mossakowska et al.: Występowa-

nie niedokrwistości w populacji starszych Polaków, in: Mossakowska / Więcek / Błędowski: 

Aspekty medyczne … (Anm. 7), S. 251–264. 
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Diese verfügen über keine Ausbildung für die Ausübung der Betreuung und 

erhalten häufig keinerlei Unterstützung. Ihre Belastung ist daher größer als in 

Ländern mit besserem Zugang zu Hilfseinrichtungen
26

 und zudem größer im 

ländlichen Raum als in den Städten. Die Optimierung der Betreuung erfordert 

eine systematische Bedarfsanalyse, aber auch die Schaffung eines Schulungs- 

und Unterstützungssystems. Nur ein solches Herangehen erlaubt es, die älteren 

Menschen weiterhin zu Hause zu betreuen und so die Belastungen für das Ge-

sundheitssystem zu reduzieren, die sich aus der Notwendigkeit einer raschen 

Entwicklung des institutionalisierten Betreuungssektors ergäbe. 

Im gegenwärtigen Sozial- und Gesundheitssystem in Polen gibt es keine syste-

matische Bedarfsanalyse hinsichtlich der Senioren aus den obersten Altersgrup-

pen. Die vorgeschlagenen Einführung eines Systems von Kontrolluntersuchun-

gen in der Gruppe der über 80-Jährigen fand bei den Entscheidungsträgern keine 

Zustimmung, und das trotz der zu erwartenden finanziellen Einsparungen im 

Zusammenhang mit einer frühzeitigen Bedarfsanalyse und darauf abgestimmten 

Maßnahmen, was in der Konsequenz einen längeren selbständigen Verbleib der 

Senioren in ihren Häusern/Wohnungen ermöglichen würde. Denn die wach-

sende Unselbständigkeit ist zweifellos die häufigste Ursache für die Unterbrin-

gung älterer Personen in Betreuungsinstitutionen. 

In Polen resultiert das Fehlen einer gut organisierten Betreuung, zumindest teil-

weise, aus der Trennung der Systeme für die Sozialfürsorge und das Gesund-

heitswesen. Dies führt häufig zu Doppelungen bei der Unterstützung, während 

in einigen Bereichen gar keine Unterstützung erfolgt. Wie die Studie PolSenior 

zeigt, hat das Gesundheitswesen das erhebliche Problem, dass die Zahl von Per-

sonen, bei denen bestimmte Erkrankungen diagnostiziert werden, zu tief ange-

setzt wird, was auf das Fehlen einer entsprechenden Aufklärungsarbeit zurück-

zuführen ist, die für die Spezifik von Problemen älterer Menschen sensibilisiert. 

In dieser Hinsicht muss unterstrichen werden, dass die Ergebnisse des Projekts 

PolSenior dabei geholfen haben, das vom Europäischen Sozialfonds im Rahmen 

des Operationellen Programms Humanressourcen kofinanzierte Programm Un-

terstützung der Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals im geriat-

rischen Bereich auf die Beine zu stellen, das sich an alle Mediziner richtet, die 

professionell mit der Betreuung älterer Menschen befasst sind. Dies ist ein 

positives Ergebnis, dessen indirekte Nutznießer auch alle älteren Menschen sind. 

                                                        
26 Giovani Lamura/Eva Mnich/Mike Nolan et al.: Family carers' experiences using support ser-

vices in Europe: empirical evidence from the EUROFAMCARE study, in: Gerontologist 48/6, 

2008, S. 752–771. 
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Darüber hinaus wurden zum ersten Mal in der Geschichte der öffentlichen 

Verwaltung in Polen – und man folgte damit den Empfehlungen der Autoren der 

Studie – Verwaltungsstrukturen für den Umgang mit älteren Menschen 

geschaffen. Es handelt sich dabei um die Abteilung Seniorenpolitik im 

Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik sowie den neugegründeten Ausschuss 

für Seniorenpolitik im polnischen Sejm. Es ist zu erwarten, dass die beiden 

Gremien in nächster Zeit ein gemeinsames Programm zur Seniorenpolitik 

ausarbeiten werden. 
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Loring Sittler 

Die wesentlichen Ergebnisse der Generali Altersstudie 2013 

 

Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle vor Beginn des eigentlichen Vortrags noch 

einen kleinen Exkurs zur gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen: 

Im 1. Engagementbericht der Bundesregierung wurde 2013 der Schwerpunkt 

„Engagement der Unternehmen“ behandelt. Die Berichtskommission beschreibt 

gesellschaftliche Verantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR) vor-

wiegend als ein Instrument, mit dem Unternehmen speziell ihr eigenes „Mar-

ken“-Ansehen (man spricht von „Reputation“) und allgemein das angeknackste 

Ansehen der Marktwirtschaft in Krisenzeiten reparieren können. 

Das eigentliche „Kerngeschäft“ sei hingegen das rein wirtschaftliche Handeln. 

Eine solche Argumentation reduziert die gesellschaftliche Verantwortung zu 

einem „nice to have“. Wir halten das für falsch. Die mindestens ausreichende 

Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung gehört untrennbar zum Kern-

geschäft. 

Unternehmen, die CSR als integralen Teil ihres Geschäftsmodells und mithin 

ihrer Existenz begreifen, üben gesellschaftliche Verantwortung mit der gleichen 

Fokussierung, Disziplin und Methode aus, mit der sie auch ihre Produkte und 

Dienstleistungen gestalten, produzieren und vertreiben. 

Aus diesem Grund stellt die Generali Gruppe in Deutschland seit fast sechs Jah-

ren ein einziges zentrales Thema in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen: Wie 

können wir dazu beitragen, das bürgerschaftliche Engagement der Älteren zu 

stärken und damit einen Beitrag leisten zur Bewältigung der Herausforderungen, 

die durch den demographischen Wandel entstehen? Dabei haben wir von An-

fang an Wert darauf gelegt, sowohl mit der Wissenschaft als auch mit der Poli-

tik, mit anderen Unternehmen und Stiftungen sowie bei Projekten auch mit zi-

vilgesellschaftlichen Organisationen eng und strategisch zusammenzuarbeiten. 

Das Ganze wird systematisch sichtbar gemacht, um die Chance zu erhöhen, die 

gesellschaftliche Agenda entsprechend zu beeinflussen. 
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Lassen Sie mich ganz kurz auf die demographischen Rahmenbedingungen ein-

gehen, die für uns alle eine Herausforderung bedeuten. Das dürfte nicht nur für 

Deutschland, sondern auch für Polen gelten. 

Der oft zitierte – und zumeist verharmlosende – Satz, dass wir „weniger und 

älter werden“, greift erheblich zu kurz. 

Folgende grundlegende Zahlen sollten jedem zu denken geben: 

a) Bis 2030 wird die Zahl der 20- bis 65-jährigen Erwerbsfähigen um 6,3 Mil-

lionen sinken. Schon heute bleiben mehr als 100.000 Ausbildungsplätze unbe-

setzt. 

b) Im selben Zeitraum wird die Zahl der 60- bis 64-Jährigen um 1,6 Millionen 

steigen. 

c) Die Zahl der über 65-Jährigen wird um 5,5 Millionen zunehmen. 

d) Dementsprechend verläuft die Entwicklung beim Verhältnis der aktiv in den 

Sozialversicherungsträgern Versicherten zur Anzahl der Rentner: 1960 kamen 

statistisch 3,9 Erwerbstätige auf einen Rentner, 1990 nur noch 2,3 und im 

Jahre 2012 lag das Verhältnis bei 1,8 zu 1 – und dieses Verhältnis wird sich 

wegen der niedrigen Geburtenrate weiter deutlich verschlechtern.  

Das kann nach Adam Riese nicht gut gehen: Wie soll ein einziger Arbeitnehmer 

eine komplette Rente bezahlen? Niemand hat eine Patentlösung für die Zukunft 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Dasselbe gilt für die Pflegeversicherung. 

Bis 2050 wird sich die Zahl der Pflegebedürftigen verdoppeln. Gleichzeitig 

schrumpft das sogenannte „informelle Pflegepotential“: Heute noch werden 70 

Prozent aller Pflegeleistungen zu Hause erbracht. Vorwiegend ältere Frauen 

erbringen diese gewaltigen Leistungen im Unsichtbaren, schlecht bezahlt, nur 

teilweise mit Pflegegeld und ohne gesellschaftliche Anerkennung, zumeist pau-

senlos. Diese Leistungserbringerinnen wird es in einigen Jahren einfach nicht 

mehr geben, weil sie sterben werden – und es folgen Ihnen auch nicht andere 

nach, weil diese nicht geboren wurden. Eine Lösung ist nicht absehbar, aber 

eines ist sicher: Mehr stationäre Pflegeheime wird niemand bezahlen, und schon 

heute fehlen mehr als 25.000 Altenpflegekräfte, also fehlt neben dem Geld auch 

qualifiziertes Personal. 

Die gegenwärtige Politik und Zivilgesellschaft ist bisher vorwiegend geprägt 

durch eine weitverbreitete Unfähigkeit, auf die geschilderten gesellschaftlichen 
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Herausforderungen des demographischen Wandels  angemessen zu reagieren. 

Der dringend notwendige soziale Wandel kommt nur ganz langsam und verein-

zelt in Gang. Als eine der wesentlichen Ursachen für diese Unfähigkeit zur ge-

sellschaftlichen Erneuerung – auch durch und mit den Älteren –  besteht im 

gesellschaftlich vorherrschenden defizitären Altersbild.  

Die schon jetzt bedeutenden Beiträge der Älteren zur Erwerbs- und Familienar-

beit, zur Ausbildung und darüber hinaus in zahllosen Engagementbereichen 

werden nicht wahrgenommen. Stattdessen beherrschen Vorurteile das Alters-

bild: Alle Alten stehen unter dem Generalverdacht, erschöpft, krank, isoliert, 

immobil, pflegebedürftig und auf ihre eigenen Interessen fixiert zu sein. Dem-

entsprechend will niemand alt sein oder so genannt werden. Das vorhandene – 

und erst recht das noch zu weckende (!) – Engagementpotential der Älteren wird 

generell unterschätzt. 

Da diese Vorurteile mit der gelebten Wirklichkeit im Alter überhaupt nicht 

übereinstimmen, wurde die Generali Altersstudie in Auftrag gegeben. Es sollten 

endlich empirisch belastbare Fakten recherchiert werden, auf denen ein neues 

und realitätsgerechtes Altersbild aufgebaut werden kann. Und zwar nicht im 

Soziologendeutsch mit komplizierten und kaum verständlichen Tabellen, son-

dern mit Antworten auf einfache Fragen und entsprechend kommentierten Er-

gebnissen. Das Ganze wurde Ende 2012 im Fischer Taschenbuchverlag und 

zusätzlich in einer noch preiswerteren Sonderausgabe von der Bundeszentrale 

für politische Bildung publiziert.
1
 

Mit der Befragung wurde das Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach beauf-

tragt. Die Interviewer des IfD führten im Februar und März 2012 eine etwa ein-

stündige face-to-face Befragung bei 4.197 Personen im Alter zwischen 65 und 

85 Jahren in Privathaushalten in Deutschland durch. Heimbewohner wurden 

nicht befragt. Die Befragten wurden repräsentativ (nach Regionen, Geschlecht, 

Einkommen, Bildung etc.) im Quotenverfahren ausgewählt. Die Antworten 

wurden teilweise mit Sekundärdaten zu vergleichbaren Fragen/Antworten aus 

dem Allensbacher Archiv ergänzt, um den historischen Wandel im Vergleich 

besser zu verdeutlichen. 

                                                        
1 Altersstudie 2013: Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren, Frankfurt/M.: Fi-

scher Taschenbuch Verlag 2012; Generali Zukunftsfonds (Hg.): Generali Altersstudie 2013 – Wie 

ältere Menschen leben, denken und sich engagieren, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 

2013 (=Schriftenreihe Bd. 1348). 
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Der Darstellung der Antworten in den einzelnen Kapiteln wurden Kommentare 

des wissenschaftlichen Beirats zur Seite gestellt, um tiefergehende Analysen zur 

Ausgangslage zu ermöglichen. Auf diese – auch politisch besonders wichtigen 

Aussagen – kann aus Zeitmangel heute nicht eingegangen werden. 

Damit wir uns nicht in Einzelheiten verlieren, hier vorab die wichtigsten Ergeb-

nisse: 

a) Die dichte soziale Vernetzung der Generation – nur wenig Vereinsamung im 

Alter: 71 Prozent der Älteren sind völlig zufrieden mit ihren sozialen 

Kontakten, 68 Prozent der Kinderlosen können auf Hilfe von außen 

zurückgreifen. 

b) Die hohe Mobilität: Selbst die 80- bis 85-Jährigen sind an vier von sieben 

Tagen unterwegs, rund ein Viertel der 65–85-Jährigen fährt mehrmals pro Wo-

che oder häufiger Auto. 68 Prozent haben ein eigenes Auto. 

c) Das hohe bürgerschaftliche Engagement außerhalb und innerhalb der Fami-

lie: Es ist mit 45 Prozent höher als bisher angenommen, auch bei den 80- bis 

85-Jährigen liegt der Anteil mit 29 Prozent sehr hoch. Dazu kommt das 

innerfamiliäre Engagement, das vom Zeitvolumen hochgerechnet 1,4 

Millionen Vollzeitstellen ausmacht. 

d) Der erhebliche Anteil der jetzt engagierten Älteren, die im Leben bisher nicht 

oder schwach engagiert waren: Die weit verbreitete These von der 

kontinuierlichen Engagementbiographie muss somit differenziert betrachtet 

werden – auch im Alter entsteht bei 55 Prozent neues Engagement, auch wenn 

die Personen vorher gar nicht oder schwach engagiert waren – und es gibt 

zusätzlich eine hohe Engagementbereitschaft (873 Millionen Stunden) bei 

denjenigen, die noch nicht engagiert sind. 

e) Das vorwiegende Fehlen eines Gruppenegoismus: 57 Prozent sehen die Ent-

wicklung unseres Landes und unserer Gesellschaft als ihre Aufgabe. 

Besonders hervorzuheben sind noch weitere folgende Einzelergebnisse: 

1. Wir haben es mit einer in praktisch allen Lebensbereichen sehr zufriedenen 

Generation zu tun. 
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Abb. 1: Die Zufriedenheit der Alten 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige Bevöl-

kerung 

 

2. Der Einkommenszuwachs der Älteren ist im Vergleich zu den Jüngeren in 

den letzten Jahren deutlich höher ausgefallen, auch wenn die hier dargestellten 

Durchschnittswerte nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass es natürlich auch 

in dieser Generation eine erhebliche und zunehmende Spreizung der Altersein-

kommen gibt. Im Kommentar von Professor Nägele in der Generali Altersstudie 

wird das näher ausgeführt. Wir können davon ausgehen, dass das Problem der 

Altersarmut in Zukunft erheblich zunehmen wird – sowohl wegen des sinkenden 

Rentenniveaus als auch wegen sinkender individueller Ansprüche wegen unter-

brochener Erwerbsbiographien und niedriger Einkommen. 

(Abbildung auf der nächsten Seite) 
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Abb. 2: Der Einkommenszuwachs der Alten 

Quelle: Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen, zuletzt AWA 2012; Basis: Westdeutsch-

land, Bevölkerung ab 14 Jahre 

3. Wir haben es in der heutigen Altengeneration mit einer der gesündesten Ge-

nerationen aller Zeiten zu tun. 

Abb. 3: Die Gesundheit der Alten 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige 

Bevölkerung 
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4. Neben der Gesundheit stellt die Erhaltung der eigenen Autonomie den 

höchsten Wert für die heutigen Alten dar. Mehr als zwei Drittel der Alten ziehen 

es vor, auch im höheren Alter in der eigenen Wohnung zu bleiben. Andere 

Wohnformen, auch Seniorenheime, sind nur für Minderheiten wünschenswert. 

Abb. 4: Die Präferenzen der Alten 

 

 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige Bevöl-

kerung 

Ein kennzeichnendes Merkmal der älteren Generation ist die Kontinuität von 

Lebensläufen:  

– 36 Prozent sind an ihrem heutigen Wohnort geboren;  

– 31 Prozent leben schon länger als 40 Jahre dort;  

– 63 Prozent leben in eigener Immobilie,  

– Ehepaare sind im Durchschnitt 43 Jahre verheiratet. 

5. Der gesellschaftliche Handlungsbedarf beim notwendigen altersgerechten 

Umbau von Wohnungen wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, wie 
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gering der Anteil von tatsächlich bereits umgebauten Wohnungen ist, lt. Exper-

ten liegt er zwischen einem und zwei Prozent. Darüber hinaus verweist Rolf G. 

Heinze in seinem Kommentar zur Generali Altersstudie
2
 auf die Notwendigkeit, 

entsprechende Wohnsettings zu schaffen, also eine angemessene Nahversor-

gung, die heute noch in vielen Fällen als ausreichend gilt (und daher als zufrie-

denstellend beurteilt wird), aber in Zukunft vielfach gefährdet ist. Die ermittel-

ten Antworten zur Wohnsituation zeichnen ein subjektiv „geschöntes“ Bild: 

 

Abb. 5: Das Wohnen der Alten 

 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige 

Bevölkerung 

 

6. Wenn man das noch bestehende Engagementpotential der Alten verwirklichen 

will, sollte man sich daran orientieren, dass die durchschnittliche Dauer des 

Engagements der Alten pro Woche bei vier Stunden liegt. Auch hier ist die Ver-

teilung sehr heterogen:  

                                                        
2 Rolf G. Heinze: Die Schaffung altersgerechter Wohnsettings als Herausforderung, in: Altersstudie 

2013 (Anm. 1), S. 119–131. 
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Abb. 6: Der zeitliche Umfang des Engagements der Alten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige 

bürgerschaftlich Engagierte 

7. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des schon kurz in der Zusammenfas-

sung erwähnten innerfamiliären Engagements der Alten wird deutlich, wenn 

man die Arbeitszeit hochrechnet, die auf diese Weise eingebracht wird: Es sind 

15 Stunden pro Monat oder umgerechnet in Vollzeitstellen 1,4 Millionen Voll-

zeitstellen. 

Abb. 7: Das innerfamiliäre Engagement der Alten (zeitlicher Umfang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige Eltern, 

die zur zeitlichen Unterstützung ihrer Kinder eine konkrete Angabe gemacht haben 
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8. Ein weiterer Beleg dafür, dass der sogenannte kleine Generationenvertrag 

noch hervorragend funktioniert, ist neben dem zeitlichen Engagement der Alten 

für die Jungen der regelmäßige finanzielle Transfer, der erbracht wird (also ohne 

Gelegenheitsgeschenke, Einzelzahlungen und Vererbungen): In Deutschland 

werden durchschnittlich ca. 157 Euro im Monat, hochgerechnet insgesamt neun 

Milliarden Euro, regelmäßig von den Älteren an die Jüngeren transferiert.  

Abb. 8: Die regelmäßigen finanziellen Zuwendungen der Alten in ihren Familien  

Quelle: Generali Altersstudie 2013; Basis: Bundesrepublik Deutschland, 65- bis 85-jährige Eltern 

Es darf also nicht verwundern, wenn die Alten keinen Generationskonflikt her-

aufziehen sehen: Sie erbringen ihren Teil zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 

– und sie könnten noch wesentlich mehr leisten, wenn es uns gemeinsam ge-

lingt, die strukturellen Engagementbedingungen weiter zu verbessern und so zu 

mehr Eigeninitiative zu ermutigen. Da kann noch viel getan werden. Leisten wir 

alle dazu unseren Beitrag. 
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in der AGE-Plattform, einem europäischen Netzwerk, das sich seit Jahren für 

gleiche Rechte älterer Menschen in der Europäischen Union einsetzt. 
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PRZEDMOWA 
 

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) Uniwersytetu Europej-

skiego Viadrina (EUV) prezentuje niniejszym drugi tom serii wydawniczej 

Interdisciplinary Polish Studies. W serii tej ukazują się kompendia i monografie 

ze wszystkich dziedzin studiów o Polsce – jako publikacje hybrydowe zarówno 

w formie drukowanej (w trybie print on demand), jak i online w repozytorium 

open access Biblioteki Uniwersytetu Viadrina. Także w dziedzinie publikacji 

ZIP konsekwentnie realizuje zatem swą długofalową strategię cyfrową, która 

sprawdza się już również w ramach platformy internetowej Pol-Int. Wydawcy 

serii dążą ponadto do tego, żeby wszystkie jej tomy ukazywały się w dwóch 

językach, aby także w świecie praktyki umożliwić jak najszerszy dostęp do 

publikowanych tu artykułów. 

Niniejszy tom „Przemiany demograficzne w Niemczech i Polsce. Historia, po-

wiązania i nowe perspektywy badawczeˮ jest pokłosiem międzynarodowej kon-

ferencji o charakterze interdyscyplinarnym, zorganizowanej przez ZIP w paź-

dzierniku 2013 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we współpracy z 

Instytutem Zachodnim w Poznaniu i Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w 

Słubicach. 

Konferencja oraz niniejsza publikacja zostały dofinansowane przez Fundację 

Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) i Euroregion Pro Europa Viadrina, 

którym w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować. Dziękujemy rów-

nież tłumaczkom i tłumaczom artykułów: Matthiasowi Barelkowskiemu, 

Agnieszce Grzybkowskiej, Magdalenie Kurpiewskiej, Geronowi Lietzowi, Jan-

nisowi Panagiotidisowi, Adamowi Peszke i Małgorzacie Szajbel-Keck. Za ko-

rektę językową i stylistyczną składamy podziękowania Urszuli Kieżun i Gero-

nowi Lietzowi. Aleksandra Wągrodzka była odpowiedzialna za stworzenie cy-

frowej matrycy publikacji. Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój udział w 

przygotowaniu publikacji. 

Niniejszy tom jest poświęcony przede wszystkim demografii, a zwłaszcza bada-

niom migracyjnym i socjologicznym. Zagadnienie przemian demograficznych 

uważamy nie tylko za wyzwanie, lecz również za szansę dla naszych społe-

czeństw. Tym samym tom ten wpisuje się w „Rok szans demograficznych” – 

inicjatywę Federalnego Ministerstwa Nauki i Badań Naukowych, ogłoszoną na 

rok 2013. Konferencja, na której opiera się niniejsza publikacja, była poniekąd 
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kontynuacją pierwszej konferencji ZIP w roku 2012, podczas której ekonomiści, 

prawnicy i kulturoznawcy dokonali bilansu otwarcia niemieckiego rynku pracy 

dla obywateli Polski. Na drugiej konferencji m.in. historycy, socjolodzy i leka-

rze uważnie przyjrzeli się zjawisku przemian demograficznych w Polsce             

i Niemczech. Mamy nadzieję, że ścisłe zazębianie się specjalistycznej wiedzy    

z dziedziny historii, socjologii i medycyny oraz połączenie naukowej doskonało-

ści z jasno sformułowanym wymiarem praktycznym będzie cały czas znakiem 

firmowym naszej serii wydawniczej. 

 

Frankfurt nad Odrą, grudzień 2014 r. 

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, Katharina K. Kowalski 
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WPROWADZENIE 

 

Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel, 

Katharina K. Kowalski 

Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. 

Historia, powiązania i nowe perspektywy badawcze – wprowadzenie 

 

Zmiany struktury wiekowej ludności należą do najbardziej zapalnych politycz-

nych tematów współczesności, gdyż w znacznej mierze to właśnie od nich za-

leżą perspektywy materialne naszego społeczeństwa. Troska o równomierną 

liczebność pokoleń – zagrożoną jak się wydaje wskutek przemian demograficz-

nych – nie jest bynajmniej zjawiskiem nowym. Od dawien dawna ludzkie 

wspólnoty starają się o to, żeby ci z ich członków, którzy potrafią sami zaspo-

koić swoje potrzeby, potrafili zadbać także o tych, którzy (czasowo) nie są (już) 

w stanie tego uczynić. Tym, co różni obecną debatę o demografii od poprzed-

nich, jest inne postrzeganie kombinacji oddziaływania warunków przestrzen-

nych, reprodukcji i związanych z tym zmian demograficznych. Między innymi  

z powodu ruchów migracyjnych jako zjawiska globalnego z coraz większą 

ostrością ujawniają się problemy międzynarodowe i lokalne, w obliczu których 

perspektywa narodowa wydaje się niewystarczająca. Tym charakterystycznym 

dla późnej nowoczesności wielorakim perspektywom i orientacjom towarzyszy 

rozpowszechniony sceptycyzm społeczeństw wobec państwowych planów gene-

ralnych, które poprzez normatywną politykę prorodzinną, społeczną i migra-

cyjną mogą ingerować planistycznie w strukturę demograficzną małych i dużych 

obszarów, ograniczając indywidualną wolność.  

Aby z naukowego punktu widzenia zbliżyć się do zjawiska przemian demogra-

ficznych, warto użyć perspektywy interdyscyplinarnej, rezygnując z kategoryza-

cji narodowych. Jeśli otworzyć jakiekolwiek standardowe dzieło na temat de-

mografii – na przykład „Das Handbuch der Demographieˮ pod redakcją Ulricha 

Muellera
1
, to problematyka natychmiast ukazuje się z całą wyrazistością. 

„Demografię” można przetłumaczyć z greki w przybliżeniu jako „opis naroduˮ. 

Jest to dyscyplina naukowa, oparta z jednej strony na ilościowych metodach 

badawczych, przede wszystkim na statystyce. Wykorzystuje jednak również 

                                                        
1 Ulrich Mueller, Bernhard Nauck, Andreas Diekmann (red.): Handbuch der Demographie, Berlin: 

Springer, 2000, 2 tomy. 
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metody jakościowe, takie jak tworzenie teorii, modele opisujące i wyjaśniające. 

Analizowana jest wiekowa i liczbowa struktura ludności, jej rozkład 

geograficzny oraz czynniki środowiskowe i społeczne, które są odpowiedzialne 

za zmiany. Demografia obejmuje cztery duże dziedziny: teorię płodności (liczbę 

urodzeń), migrację (emigrację i imigrację), śmiertelność (wskaźnik 

śmiertelności) oraz teorie zajmujące się strukturą ludności. W poniższym tomie 

mowa jest przede wszystkim o aspektach migracji oraz strukturze ludności 

starszej w Polsce i Niemczech. Celem autorów i redaktorów publikacji nie jest 

jednak tylko omówienie tendencji zmian demograficznych dotyczących 

struktury wiekowej, stosunku ilościowego mężczyzn i kobiet, proporcji 

krajowców, obcokrajowców i osób naturalizowanych, ewolucji liczby urodzeń i 

zgonów, napływu i odpływu ludności; jest nim również nowe spojrzenie na 

temat „zaawansowanego starzenia się społeczeństwa”. 

Ponadto – żeby zrozumieć naszą dzisiejszą świadomość problemu procesów 

demograficznych jako efekt kombinacji oddziaływania przemian społecznych i 

politycznych oraz interpretacji naukowych – obiecujące wydaje się ujęcie histo-

ryczne i krytyczne wobec nauki. Istnieje daleko idąca zgodność co do tego, że w 

obliczu zaburzeń w strukturach demograficznych społeczeństw zachodnich 

celem musi być głębokie przeobrażenie organizacji naszego życia społecznego, 

zmiana indywidualnego poczucia odpowiedzialności i niepokładanie już ufności 

wyłącznie w rozwiązaniach oferowanych przez państwo. Aby to przeobrażenie 

zaistniało w myśleniu, bardzo pomocne jest uświadomienie sobie stosunkowo 

krótkiego przedziału czasu, w którym powstało znane nam dziś doskonale po-

dejście do „reprodukcji biologicznej”, do migracji i starzenia się. Ważne jest 

uzmysłowienie sobie kategorii i pojęć, przy pomocy których prowadzono i pro-

wadzi się ten dyskurs. Odejście od traktowania pojęcia „przemiany demogra-

ficzneˮ jako problemu, otwiera szansę wyznaczenia nowych priorytetów współ-

istnienia pokoleń także poza więziami rodzinnymi. Może ono przyczynić się do 

pojmowania przemian demograficznych już nie jako zjawiska regulowanego 

przez państwo i sterowanego ekonomicznie, lecz raczej jako przestrzeni ponad-

pokoleniowego kształtowania rzeczywistości. 

W nowoczesnym państwie opiekuńczym, w którym sektor pierwotny przede 

wszystkim w sferze przemysłu i usług został zastąpiony przez wyspecjalizowaną 

pracę zarobkową jako przeważającą formę działalności, społeczeństwa stwo-

rzyły instrumenty instytucjonalizacji i prawnej regulacji zasady solidarności i 

odpowiedzialności. Lojalność i zobowiązanie wobec najbliższych zostały roz-

ciągnięte na abstrakcyjną wspólnotę narodu. Tak samo jak rodzinne i lokalne 
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zależności oraz stosunki wymiany nadal istnieją niezależnie od ingerencji pań-

stwa, tak i państwo wciąż jest w dużym stopniu zdane na to, że większość bę-

dzie w stanie finansować nie tylko siebie samą, lecz także mniejszość (i struk-

tury państwowe).  

Nieprzypadkowo dyskusja naukowa wokół demograficznej przyszłości społe-

czeństwa rozwinęła się w tym historycznym momencie, w którym nowoczesne 

państwo oceniano na podstawie tego, czy potrafi ono zorganizować zaspokoje-

nie podstawowych potrzeb społeczeństwa zorganizowanego na zasadzie po-

działu pracy i ukierunkowanego głównie na pracę zarobkową. Poprzedził to 

ogromny wzrost liczby ludności w XIX-wiecznej Europie, postęp medycyny i 

techniki oraz bezprecedensowe zagęszczenie ludności w zurbanizowanych 

ośrodkach przemysłowych, wymagające nowej organizacji współżycia nie zna-

jących się nawzajem ludzi.  

Na rozwój nowoczesnych dziedzin nauki – zarówno ich dyscyplinarną instytu-

cjonalizację, jak i ścisłe splecenie z państwem – wpłynęły w ogromnej mierze 

wyzwania dotyczące zapewnienia „zdrowego organizmu naroduˮ, „produktyw-

nejˮ większości i zaspokojenie podstawowych potrzeb ogółu w rozmaitych 

kontekstach lokalnych
2
. Zwłaszcza nowoczesna medycyna, biologia i socjologia 

przyniosły koncepcje myślowe i badawcze służące identyfikowaniu problemów 

i ich rozwiązywaniu. We wzajemnym oddziaływaniu z polityką i opinią pu-

bliczną kategorie i założenia ze świata nauki zyskały wielką wagę w dyskursie o 

rozwoju demograficznym i w praktyce sterowania tym rozwojem. Należały do 

tego zarówno dyskursy na temat higieny, płci i rasy, koncepcje imperialistyczne 

i kolonialne, jak i polityka zdrowotna i działania państwa w imię powszechnego 

dobrobytu. Państwo interweniujące i uważające się za modernizatora było istot-

nym czynnikiem w dynamicznych procesach modernizacji, które za sprawą 

dramatycznego wzrostu długości życia, opanowania chorób i epidemii oraz 

zmniejszenia śmiertelności niemowląt trwale odmieniły rozwój demograficzny.  

Przemiany te wywarły przemożny wpływ na długość życia i strukturę pokole-

niową w Europie. Równie ważne były ogromne straty w strukturach ludności, 

spowodowane przez wojny, czystki etniczne i ludobójstwa, które odbywały się 

często w imię dobrobytu własnej, konkurującej z innymi ludności.  

                                                        
2 Por.: np. Alexander Pinwinkler: Historische Bevölkerungsforschungen. Deutschland und Öster-

reich im 20. Jahrhundert, Göttingen, 2014; Josef Ehmer: Bevölkerungswissen und Demographie 

in der Wissensgesellschaft des 20. Jahrhunderts [w:] Jürgen Reulecke (red.): Wissenschaften im 

20. Jahrhundert. Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft, Wiesbaden, 2008,     

s. 149–168. 
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Ponadto od drugiej połowy XX wieku zabezpieczenie ekonomiczne jednostki 

coraz bardziej uniezależniało się od rodziny. Dziś rodziny nie tylko są mniejsze, 

ale także życie bez rodziny stało się akceptowaną normalnością. Zaspokajanie 

podstawowych potrzeb ludzi w okresach niesamodzielności bierze na siebie 

system ochrony zdrowia i opieki społecznej, w którym finansowanym przez 

większość i regulowanym przez państwo zaspokajaniem potrzeb zajmują się 

eksperci w zamian za świadczenia pieniężne. Temu systemowi grozi jednak 

upadek, jeśli to większość musi korzystać z zaspokajania potrzeb. Pakt między-

pokoleniowy w połączeniu z tradycyjną umową międzypłciową oraz postulat 

wyższego wskaźnika urodzeń, wyrażany ilekroć jest mowa o przemianach de-

mograficznych, wydają się nam jednak anachroniczne, jeśli nawykliśmy do 

patrzenia poza narodowe opłotki i pojmowania globalnego przeludnienia – w 

sytuacji ograniczonych zasobów, a także globalnej i regionalnej dynamiki 

migracji – jako części tej złożonej problematyki. Wołanie o rozwiązania pań-

stwowe kryje w sobie niewielką dozę nadziei, zwłaszcza że dzieje interwencji 

państwa w strukturę ludności zawierają – oprócz optymistycznych – także wiele 

ponurych rozdziałów.  

Mimo całej złożoności i szeregu nader trudnych do rozwiązania problemów 

autorzy i redaktorzy niniejszego tomu starali się rzucić nowy snop światła na 

przemiany demograficzne, zbliżyć się do tego zjawiska z mało znanych i od-

miennych perspektyw. Skupienie się na Niemczech i Polsce, na pograniczu obu 

krajów oraz na Europie Środkowo-Wschodniej daje możliwość porównania 

odmiennych systemów i doświadczeń państwowego zabezpieczenia społecz-

nego, transformacji i turbulencji w dziejach XX wieku. Jednocześnie tylko w ten 

sposób otwiera się wgląd we wzajemne powiązania pomiędzy krajami, które 

zawsze niosą ze sobą ingerencje w strukturę ludności. W ten sposób wreszcie 

ujawniają się również określone podobieństwa.  

Pierwsze trzy artykuły w tym tomie zajmują się dziejami definiowania tożsamo-

ści narodowej przez państwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizowany tu 

okres, czyli wiek XX, był laboratorium definicji etnicznych i narodowych. 

Kiedy w następstwie pierwszej wojny światowej runęły cztery wieloetniczne 

imperia, wysłano badaczy i urzędników państwowych, aby opracowali definicję, 

która pozwoliłaby dokładnie określić, kogo właściwie można nazywać „roda-

kamiˮ. Ten proces nie został nigdy zakończony, gdyż akurat w Europie Środ-

kowo-Wschodniej tożsamość narodowa nigdy nie jest tak jasna, jak to się może 

wydawać na papierze. Ponadto bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny 

światowej próba selekcjonowania i dzielenia ludzi według ich tożsamości 
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narodowej została zdyskredytowana. Niemniej w wielu wypadkach celem 

rządów było to, żeby ludzie znaleźli się w kraju, do którego sami się 

przyporządkowywali np. według kryteriów etnicznych. 

W jaki sposób te pierwsze trzy artykuły są związane z tematem tego tomu po-

konferencyjnego, czyli przemianami demograficznymi? W odpowiedzi na to 

pytanie pomoże rzut oka na nowsze badania naukowe. Według nich liczenie, 

ewidencjonowanie i kategoryzowanie ludzi według kryteriów etnicznych było 

ważną cechą tych samych aparatów państwowych, które dążyły do zachowania i 

wspierania homogeniczności narodowej. Większość europejskich rządów w XX 

wieku kierowało się ideą stworzenia „prawdziwegoˮ państwa narodowego. Ten 

pronatalizm służący wspieraniu ludzi o „właściwymˮ pochodzeniu szedł zaś 

prawie zawsze ręka w rękę z restrykcjami wobec mniejszości i tych wszystkich, 

których uważano za „obcych”. Praca Matthew Connelly’ego o dążeniach do 

ograniczenia liczby ludności pokazuje sugestywnie, jak wskaźniki urodzeń, 

identyfikacja narodowa i spisy ludności stały się głównym obiektem zaintere-

sowania rządów w XX wieku.
3
 W centrum uwagi badań Tary Zahry znajduje się 

dążenie rządów po pierwszej i drugiej wojnie światowej do osiągnięcia jak naj-

wyższej liczby obywateli państwa na swoich terytoriach.
4
 Rządom – zwłaszcza 

w konsekwencji wojen – chodziło przy tym zwłaszcza o wytyczenie nowych 

granic według kategorii etnicznych. Aby osiągnąć cel polegający na stworzeniu 

spójnego państwa narodowego, w Europie Środkowo-Wschodniej władze od-

woływały się w coraz większym zakresie także do ludzi o niepewnym pocho-

dzeniu etnicznym. Jak bowiem miał być definiowany żydowski emigrant z 

ukraińskiego miasta, które przed drugą wojną światową należało do Polski? 

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku analizy sytuacji językowej, 

gdyż w Europie Środkowo-Wschodniej ludzie zwykle mówili w domu nie tylko 

jednym, lecz niekiedy dwoma lub trzema językami. Jak takie przypadki mogły 

być ujmowane w definicje przez państwo? 

Pierwszy referat, którego autorką jest Sarah Cramsey, pokazuje pewną możli-

wość „klasyfikowania ludziˮ w okresie powojennym. Opisywana jest szcze-

gólna sytuacja na granicy polsko-czechosłowackiej po roku 1945, gdzie oficjalni 

przedstawiciele obu państw podjęli próbę rozdzielenia grup etnicznych przy 

pomocy bardzo prostych kryteriów. Podczas czechosłowackiego spisu ludności 

                                                        
3 Matthew J. Connelly: Fatal Misconception: The Struggle to Control World Population, Cam-

bridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2008. 

4 Tara Zahra: Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian 

Lands, Ithaca: Cornell University Press 2011; Taż: The Lost Children: Reconstructing Europe's 

Families After World War II, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2011. 
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w 1930 roku nastąpił podział według kryteriów językowych (według języka 

używanego na co dzień). Według Cramsey doszło wtedy w 1945 roku w Cze-

chosłowacji do „rewolucji etnicznejˮ, bowiem teraz już nie Niemcy i Węgrzy 

byli uprzywilejowanymi mniejszościami etnicznymi, lecz Żydzi. W razie ży-

dowskiego pochodzenia otrzymywało się automatycznie obywatelstwo Czecho-

słowacji. Czechosłowacja odgrywała ponadto nader istotną rolę kraju tran-

zytowego dla polskich Żydów, którzy opuszczali Polskę w ciągu roku 1946. 

Tylko w owym roku przez kraj ten przejechało 170 000 ludzi. Z pewnością 

znajdowało się wśród nich również wiele rodzin mieszanych pochodzenia 

polsko-żydowskiego, ukraińsko-żydowskiego i czechosłowacko-żydowskiego. 

Interesujący w referacie Cramsey jest nie tylko fakt, że opowiada ona nieznaną 

dotychczas historię żydowskiej emigracji z Polski przez Czechosłowację do ba-

warskich obozów dla dipisów, lecz również mikroperspektywa, z której poka-

zywana jest ta historia. Przedstawiciele przygranicznego czeskiego miasteczka 

Náchod postanowili przyjąć i chronić uchodźców z drugiej strony granicy. Jak 

wyjaśnia Cramsey, wspieranie żydowskiej emigracji z Polski było całkowicie 

zgodne z dążeniem Czechosłowacji do stworzenia państwa jednorodnego et-

nicznie. Wypędzeniu Niemców i Węgrów z Czechosłowacji towarzyszyło po-

maganie Żydom, których celem była emigracja do Palestyny. 

Także artykuł Jannisa Panagiotidisa jest poświęcony decyzjom ludzi o opusz-

czeniu Polski – z tym że po 1950 roku. Rozczarowani standardem życia i wa-

runkami socjalnymi, ludzie ci nie mieli jednak prawa w dowolnym momencie 

wyjechać z kraju. Ich migracja następowała raczej w rozmaitych falach. 

Panagiotidis poświęca uwagę złożonemu i ciekawemu zagadnieniu, jak „et-

niczni Niemcyˮ – pojęcie nacechowane negatywnie w oficjalnych instancjach po 

drugiej wojnie światowej – którzy emigrowali do Niemiec Wschodnich i Za-

chodnich, żeby tam osiąść. Analizy Panagiotidisa są prekursorskie – tylko 

nieliczni autorzy badali dotychczas migrację tych, którzy ostatecznie osiedli w 

„innychˮ Niemczech. Przesiedlenie etnicznych Niemców z bloku wschodniego 

po zakończeniu wypędzeń jest z reguły kojarzone wyłącznie z Republiką Fede-

ralną Niemiec, która od 1950 do 1987 (początek dużej emigracji ze Związku 

Radzieckiego) roku przyjęła ok. 1,4 miliona wysiedleńców. Paradoks sytuacji 

Niemiec Wschodnich w kontekście emigracji od lat 50. XX wieku polega na 

tym, że wschodnioniemieckie państwo wprawdzie pilnie potrzebowało pracow-

ników, jednak większość emigrantów, których celem były Niemcy, wolała 

Niemcy Zachodnie, nawet jeśli przybywała z innych krajów socjalistycznych. 

Panagiotidis zbliża się do tego paradoksu poprzez dwa wymiary przemian de-

mograficznych: po jednej stronie znajdują się etnodemograficzne punkty 
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widzenia w kontekście homogeniczności narodowej; z drugiej zaś strony obser-

wujemy motywy utylitarystyczne, związane z wartością ekonomiczną. 

Z tego rozróżnienia jasno wynika również, że czynniki etnodemograficzne 

odgrywały po roku 1950 jedynie podrzędną rolę. Chociaż Niemcy były dla Pol-

ski nadal ideologicznym wrogiem, ludzie byli świadomi, że w Niemczech Za-

chodnich napotkają lepsze warunki życia. Ich emigracja nie wynikała z czynni-

ków narodowych, lecz osobistych, ekonomicznych i pragmatycznych. 

Panagiotidis podkreśla jednak, że również NRD włączyła się aktywnie w poli-

tykę związaną z wysiedleńcami i przyjmowała etnicznych Niemców, zwłaszcza 

z Polski, Związku Radzieckiego i Rumunii. W artykule analizowana jest ewolu-

cja kategorii administracyjnych w obu państwach niemieckich, ale także po-

wody podawane przez samych wysiedleńców jako uzasadnienie ich decyzji. 

Paradoksalnie to polityka odprężenia między Polską i Niemcami Zachodnimi 

doprowadziła do tego, że w późniejszym okresie NRD prawie całkowicie znikła 

z horyzontu jako kraj docelowy dla wysiedleńców. Kolejne fale wysiedleńców 

były teraz przyjmowane wyłącznie przez Niemcy Zachodnie. 

Referat Ludwiga Ellego obraca się wokół relacji mniejszości i tożsamości. Wy-

jaśniane jest rozumienie mniejszości we współczesnych Niemczech – po 

stuleciu pełnym etnicznych i narodowych prób definicji. Dziś członkiem mniej-

szości narodowej (a zarazem obywatelem Republiki Federalnej Niemiec) jest 

ten, kto odróżnia się od większości populacji własnym językiem, kulturą i histo-

rią oraz pragnie zachować tę tożsamość. Ważne jest również kryterium trady-

cyjnego obszaru osiedlenia (z wyjątkiem Sinti i Romów). W Niemczech – w 

odróżnieniu od praktyki spisów ludności w wielu krajach przed drugą wojną 

światową i niedługo po niej – kryterium stosowanego na co dzień języka nie jest 

decydujące. Głównym tematem wywodów Ellego jest sytuacja w znacznej mie-

rze zapomnianej mniejszości: Serbołużyczan. Po 1989 roku Serbołużyczanom 

udało się uzyskać status mniejszości także w Republice Federalnej Niemiec. 

Prognozy demograficzne dla Serbołużyczan są niekorzystne: są mniejszością 

coraz mniej liczną, coraz mniej ludzi mówi po górno- lub dolnołużycku. Ich 

sytuacja daje również innym mniejszościom i grupom narodowościowym w 

Europie możliwość wyciągnięcia własnych wniosków.  

O ile pierwsza część tomu pokonferencyjnego zajmuje się głównie historycz-

nymi implikacjami demografii, a część trzecia traktuje o przyszłości starzenia 

się, to rozdział drugi naświetla przede wszystkim współczesne przemiany de-

mograficzne w Niemczech, Polsce i Europie. Mathias Wagner, Łukasz 
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Krzyżowski i Ondřej Klípa analizują oddziaływanie narastającej międzynaro-

dowej migracji (zarobkowej) na demografię i życie codzienne. Biorą pod lupę 

transgraniczne stosunki wymiany, nie tylko w formie siły roboczej czy dóbr, 

lecz również wzorców kulturowych i wartości. W swym metodologicznym in-

strumentarium ważne miejsce zajmuje zwłaszcza perspektywa aktora wydarzeń. 

Przemiany demograficzne i transnarodowość nie przekładają się bowiem tylko 

na dyskursy naukowe i medialne, lecz przede wszystkim konkretnie oddziałują 

na codzienne życie aktorów społecznych, a zarazem są przez nich współkształ-

towane. Tradycyjne wzorce kulturowe, takie jak umowa międzypokoleniowa 

czy międzypłciowa, mogą zostać trwale przeobrażone – albo zamrożone – przez 

obecne zmiany demograficzne i stosunki migracyjne. Związanym z tym skut-

kom, szansom i wyzwaniom poświęcone są artykuły trzech wymienionych auto-

rów, przy czym traktują one czynniki demograficzne jako jeden z wielu aspek-

tów, poruszając także kwestię, jakie struktury społeczno-polityczne, kulturalne i 

gospodarcze poprawiają lub pogarszają jakość życia w perspektywie międzyna-

rodowej. 

Najpierw Ondřej Klípa podejmuje w swoim artykule próbę typologizacji ruchów 

migracyjnych polskich obywateli do sąsiednich Niemiec w kontekście przystą-

pienia Polski do UE. W centrum uwagi znajduje się pytanie o charakterystykę i 

dynamikę oraz o możliwe przyporządkowanie tej migracji do teoretycznego 

modelu tak zwanej płynnej migracji (liquid migration). Z uwzględnieniem 

specyficznych cech płynnej migracji oraz konkretnych skutków ruchów migra-

cyjnych z Polski do Niemiec na rozwój demograficzny obu krajów Klípie udaje 

się wypracować kategoryzację tych strumieni migracyjnych. Artykuł pokazuje 

w obrazowy sposób, że często badane w ostatnim czasie zjawisko płynnej mi-

gracji nie daje się bez zastrzeżeń zastosować do migracji Polaków do Niemiec 

od czasu przystąpienia Polski do UE. Podkreślane jest natomiast zbliżanie się 

analizowanej migracji polskiej do Niemiec do klasycznych modeli migracji. 

Referat Mathiasa Wagnera odnosi się do osobistych i politycznych wyzwań w 

związku z wychowywaniem dzieci migrujących par rodziców lub pojedynczych 

rodziców i opieką nad nimi. Bierze przy tej okazji pod lupę tradycyjne wzorce 

wychowania i normy moralne, opierając się na wynikach swoich – mających 

solidne podstawy etnograficzne – badań terenowych na temat pracy sezonowej, 

małych ojczyzn, szarej strefy w regionach przygranicznych oraz ubóstwa. Jego 

artykuł charakteryzuje się odejściem od wiktymizacji w analizie zjawiska pol-

skich „eurosierotˮ, ponieważ oprócz wszelkich traumatycznych doświadczeń dla 
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więzi rodzinnych eksponuje również potencjalne szanse i indywidualną swo-

bodę działania członków rodziny.  

O ile dokonana przez Wagnera analiza procesów migracyjnych ogniskuje się na 

relacji z dziećmi i młodzieżą oraz związanej z tym misji wychowawczej, to 

Łukasz Krzyżowski skupia się na osobach najstarszych i potrzebujących opieki 

członkach społeczeństwa. Pokazując poniekąd odwrotną stronę medalu zjawiska 

„eurosierotˮ, Krzyżowski naświetla rolę migrujących dorosłych dzieci starszych 

lub sędziwych rodziców. W centrum uwagi znajduje się często związany z tą 

formą migracji dylemat moralny w transnarodowym systemie opieki i konse-

kwencje dla polskiej demografii. 

Trzecia część tomu jest poświęcona sytuacji życiowej ludzi starszych w Niem-

czech i Polsce. Znamienne jest to, że debata o starzeniu się społeczeństwa bywa 

często prowadzona z daleko idącym wykluczeniem głosów ludzi starszych. Sto-

sownie do tego dyskurs jest zdominowany przez stereotypowe wyobrażenia i 

oceny, które ludzie młodsi kojarzą ze starzeniem się. W naszych nastawionych 

na sukces społeczeństwach przeważa wizja utraty oraz osłabienia możliwości 

fizycznych, finansowych i kognitywnych w codziennym życiu. Niewystarcza-

jąco naświetlone pozostaje w takim wizerunku starości możliwy wzrost zado-

wolenia z życia oraz zmieniające się w starszym wieku pojmowanie i postrzega-

nie czynników, które nadają życiu wartość. Z drugiej strony patrzenie z 

zewnątrz na życie w zaawansowanym wieku może pomijać pewne aspekty 

negatywne, które są bardzo ważne dla dyskusji i postaw społecznych.  

W państwie uważającym się za demokratyczne i pluralistyczne oczywistością 

jest dawanie grupom możliwości artykułowania swoich interesów i potrzeb w 

celu zapobiegania dyskryminacji. Ludzie starsi to kategoria szczególnie otwarta 

i dynamiczna, do której – miejmy nadzieję – będziemy kiedyś należeć wszyscy. 

Z tym większym pragnieniem wiedzy powinniśmy wsłuchiwać się w to, co mają 

dziś do opowiedzenia jej członkowie. Z tego powodu reprezentatywne badania 

na temat jakości życia w starszym wieku i subiektywne przeżywanie sytuacji po 

okresie klasycznej pracy zarobkowej zasługują na wielką uwagę. Do tomu włą-

czono dwa artykuły, które przybliżają czytelnikom dwie aktualne, zakrojone na 

szeroką skalę analizy. 

Loring Sittler przedstawia w swoim referacie analizę poświęconą ludziom star-

szym, zrealizowaną w 2013 roku na zlecenie firmy Generali. Poproszono w niej 

seniorów o samoocenę ich sytuacji i partycypacji społecznej. Uchwycono ich 

położenie materialne i socjalne, a także ich perspektywy i życzenia na bliższą 
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przyszłość. Rezultaty mogą przyczynić się do odrzucenia szeroko rozpowszech-

nionych stereotypów na temat żyjących w osamotnieniu i zubożałych emerytów. 

Zasadniczo pozytywne i optymistyczne samopostrzeganie seniorów oraz goto-

wość do akceptacji zmienionych warunków życia w starszym wieku to ważne 

wnioski po lekturze tego referatu. Równie naglący jest apel o dostrzeżenie du-

żych różnic w sytuacji materialnej i sytuacji odczuwanej pomiędzy miastem i 

wsią, ale również między wschodem i zachodem Niemiec. 

Referat Katarzyny Wieczorowskiej-Tobis, Małgorzaty Mossakowskiej i Piotra 

Błędowskiego o analizie PolSenior skupia się na zagadnieniu sytuacji mieszka-

niowej i jej związku z formą pomocy w razie ograniczonej umiejętności radze-

nia sobie w życiu codziennym w Polsce. Spojrzenie pada zwłaszcza na tych 

ludzi, którzy ze względu na wiek nie zajmują się już pracą zarobkową i są w 

życiu codziennym zdani na pomoc – na przykład w zakupach lub pielęgnacji 

ciała. Analiza ma przyczynić się do opracowania odpowiedzi z zakresu polityki 

regulacyjnej i zdrowotnej na starzenie się polskiego społeczeństwa. 

Zwłaszcza w regionach wiejskich przeważająca większość starszych, potrzebu-

jących wsparcia ludzi mieszka w swojej rodzinie, która też zaspokaja ich pod-

stawowe potrzeby. Konieczność wsparcia ze strony państwa stwierdzono tu 

przede wszystkim dla sprawujących opiekę członków rodziny – w formie szko-

leń i pomocy materialnej. W ten sposób można by w wielu wypadkach obejść 

kosztochłonne i niepożądane przez zainteresowane osoby całkowite przejęcie 

zaspokajania ich potrzeb przez zawodowych opiekunów w domach seniora. 

W tym kontekście pouczające jest porównanie z sytuacją zwłaszcza w zurbani-

zowanych regionach Niemiec. O ile tam dopiero poszukuje się i próbuje tworzyć 

struktury, w których ludzie starsi mogą starzeć się we własnym domu w otocze-

niu troszczących się o nich ludzi, z którymi łączą ich również więź emocjonalna, 

to w Polsce ta już istniejąca struktura mogłaby często zostać zachowana stosun-

kowo niewielkim wysiłkiem. 

To właśnie takie różnice i paralele społecznych przemian i życzeń uzmysławiają 

konieczność otwarcia nowych perspektyw na sytuację starzenia się. Są one 

bodźcem do zastanowienia się nad tym, co powinno być celem społeczeństwa i 

każdego dotkniętego starzeniem się członka tego społeczeństwa w dobie nowo-

czesności refleksyjnej. W ten sposób można wziąć pod lupę i przedyskutować 

wartości i normatywne wyobrażenia na temat nowoczesności i osobistej auto-

nomii.  
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Zwłaszcza przy formułowaniu propozycji rozwiązań dotyczących organizowa-

nego w ramach rodziny lub prywatnie zaspokajania podstawowych potrzeb ludzi 

w starszym wieku przychodzą na myśl wspomniane uprzednio zjawiska migra-

cji. Dlatego wykraczające ponad poszczególne dyscypliny naukowe spojrzenie 

na zjawisko przemian demograficznych niesie ze sobą nową perspektywę dla 

dyscypliny przeważnie i tradycyjnie pesymistycznie zapatrującej się na przy-

szłość. W niniejszym tomie pokonferencyjnym próbujemy przyjrzeć się bliżej 

pojęciom używanym w związku z zaawansowanym starzeniem się 

społeczeństwa i kontynuującym tradycje interwencji państwa, które nie potrafią 

sprostać wyzwaniom. Dla naszej dyskusji ważne są zwłaszcza zjawiska 

wzajemnych powiązań pomiędzy Niemcami i Polską, wymiary migracji i 

podejścia do starości w kontekście migracji w UE. Już w roku 2009 co piąty 

człowiek żyjący w Niemczech był pochodzenia migracyjnego; tendencja nadal 

rośnie. Źródłem tego wzrostu już od dłuższego czasu nie jest wyłącznie 

imigracja, bowiem już co trzecia osoba pochodzenia migracyjnego urodziła się 

w Niemczech
5
. Najnowsze statystyki  wykazują też coraz silniejsze powiązanie 

pomiędzy Niemcami i Polakami. Obywatele polscy, w liczbie 609 855 osób, 

stanowili w 2013 roku największą grupę obcokrajowców z Unii Europejskiej w 

Niemczech i drugą co do wielkości grupę obcokrajowców ogółem (po Turkach 

– 1 549 808 osób). Również w Polsce obywatele niemieccy są największą grupą 

spośród osiedlających się tam osób z krajów UE
6
. Analiza salda migracji nie-

Niemców z Polski do Niemiec oraz salda migracji obywateli niemieckich z 

Niemiec do Polski w latach 2009–2013 wykazuje jednak wielką dysproporcję. 

W Niemczech nadal osiedla się więcej obywateli polskich niż odwrotnie
7
. 

 

 

                                                        
5 Martin Jung, Michael Unterberg, Mirko Bendig, Britta Seidl-Bowe: Unternehmensgründungen 

von Migranten und Migrantinnen. Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Infrastruktur, evers & jung GmbH, 2011, s. 22. 

6 GUS, Rocznik demograficzny 2013, s. 483. 

7 I tak w latach 2009–2013 saldo migracji Niemców do Polski wyniosło 1 284, a nie-Niemców        

z Polski do Niemiec 71 654. Deutsches Statistisches Bundesamt, Fachserie Wanderungen     

2009–2013. 
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DEMOGRAFIA I TOŻSAMOŚĆ ETNICZNA  

W XX WIEKU 

 

Jannis Panagiotidis 

Utylitarne i etnodemograficzne rozważania na temat migracji 

etnicznych Niemców z Polski do obu państw niemieckich  

(1949–1989) 

 

Niniejszy artykuł bada demograficzny wymiar migracyjnej dynamiki w trójkącie 

migracyjnym utworzonym przez Polską Republikę Ludową (PRL), Republikę 

Federalną Niemiec (RFN) i Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) po II 

wojnie światowej. Te trzy państwa były związane ze sobą początkowo wymu-

szonymi i kolektywnymi, a później dobrowolnymi i indywidualnymi ruchami 

migracyjnymi ludności. Polska w swoich powojennych granicach była głównym 

państwem, z którego pochodzili niemieccy uchodźcy i wysiedleńcy (ok. 7,5 mln 

z 12,75 mln)
1
. Aż do roku 1989 większość przesiedleńców, którzy później 

indywidualnie przenosili się z Europy Wschodniej do obu krajów niemieckich, 

również pochodziła z Polski (1,24 mln z 1,94 mln wysiedleńców (Aussiedler) w 

Niemczech Zachodnich; 115 000–130 000 spośród nie więcej niż 150 000 sta-

łych imigrantów do Niemiec Wschodnich z Europy Wschodniej)
2
. Podczas gdy 

przymusowi migranci uchodzili lub byli wydaleni z Polski po II wojnie świa-

towej z powodu ich niemieckiej narodowości, większość następujących po nich 

dobrowolnych migrantów należała do narodowościowo dwuznacznych „auto-

chtonicznych” mieszkańców Śląska i Mazur, którzy byli obywatelami Niemiec 

przed wojną lub byli zapisani na niemieckiej Volksliste podczas wojny, ale osz-

czędzono im wydalenia. Ich migracja do obu państw niemieckich nie płynęła 

jednorodnym strumieniem, ale pojawiała się falami. Szczyty emigracyjne przy-

padają na lata 1950–51 (ok. 76 000, spośród których 42 500 wyemigrowało do 

Niemiec Zachodnich), 1956–59 (275 000, z tego 245 000 do Niemiec 

Zachodnich), 1971–72 (40 000), 1976–81 (220 000) i 1987–1990 (570 000, w 

                                                        
1 Hugo Service: Germans to Poles. Communism, Nationalism and Ethnic Cleansing after the 

Second World War, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, s. 332; Mathias Beer: Flucht 

und Vertreibung der Deutschen. Voraussetzungen, Verlauf, Folgen, München: Beck, 2011, s. 85. 

2 Te i kolejne liczby zostały przejęte od: Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–

1989, Warszawa: Instytut Pamie̜ci Narodowej, 2010, tabele 3 i 9; na temat NRD zobacz również: 

Claudia Schneider: Als Deutsche unter Deutschen? „Übersiedler aus der VR Polen“ in der DDR 

ab 1964 [w:] Kim Christian Priemel (red.): Transit – Transfer. Politik und Praxis der Einwande-

rung in der DDR 1945–1990, Berlin: Be.bra, 2011, s. 51–74, szczególnie s. 55 i 64. 



Jannis Panagiotidis 

170 

ostatnich trzech przypadkach prawie wyłącznie do Niemiec Zachodnich). 

Niemcy Wschodnie przyjęły część dwóch dużych fal imigracyjnych przed 1970 

rokiem i miały swój własny szczyt emigracyjny między latami 1964 a 1971 

(prawie 25 000 osób). Nie można jednak zakładać, że wszyscy tam zostali, a 

szczególnie spośród tych, którzy wyemigrowali przed wzniesieniem Muru 

Berlińskiego w 1961 roku. 

Demografia jest głównym czynnikiem przy tworzeniu państwowych przepisów i 

ograniczeń migracyjnych, które następnie w decydującym stopniu kształtują fale 

migracyjne
3
. Wspieranie emigracji przez kraj wysyłający jest okazją do 

zredukowania „nadwyżki demograficznej”. Dla kraju przyjmującego imigracja 

może być sposobem na nadrobienie niedoborów demograficznych. Oprócz uty-

litarnych czynników, które koncentrują się na ekonomicznej wartości (w szcze-

gólności na wieku i wykształceniu zawodowym) migrantów, również etnode-

mograficzne czynniki mogą wpłynąć na przepisy migracyjne. Państwa mogą 

zachęcać do emigracji szczególnie „niechciane” mniejszości, aby podnieść ho-

mogeniczność społeczności (np. Muzułmanów z międzywojennej Jugosławii)
4
. 

Kraje mogą również wspierać imigrację etnicznie „pożądanych” jednostek (np. z 

powodu subiektywnie odbieranej „współetnicznej” tożsamości, jak w przypadku 

żydowskich aliji do Izraela, albo podobieństwa, jak w przypadku „Polityki Bia-

łej Australii” przed 1949 rokiem), albo zabronić imigracji etnicznie „niepożąda-

nych” osób (np. etnicznie ograniczona imigracja do Stanów Zjednoczonych w 

latach dwudziestych dwudziestego wieku)
5
. Co ważne, utylitarne i etnodemogra-

ficzne cele nie są zawsze ze sobą zgodne, ponieważ etnicznie niepożądani oby-

watele predystynowani do emigracji mogą być przydatni ekonomicznie, podczas 

gdy etnicznie pożądani imigranci mogą okazać się ekonomicznym obciążeniem. 

W badanym tutaj przypadku czynnik etnodemograficzny jest szczególnie wi-

doczny zważywszy na to, że początkowa migracja była wywołana etnicznie 

umotywowanymi wydaleniami, spowodowanymi próbą stworzenia narodowo-

ściowo homogenicznych państw poprzez „etniczną segregację”. Ten cel był 

podstawą powojennej polityki osiedleńczej we Wschodniej Europie i był 

                                                        
3 Jochen Oltmer: Einführung: Europäische Migrationsverhältnisse und Migrationsregime in der 

Neuzeit, „Geschichte und Gesellschaft“ 35, 2009, s. 5–27. 

4 Edvin Pezo: Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die 

Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966), München: Oldenbourg, 2013. 

5 Christian Joppke: Selecting by Origin. Ethnic Migration in the Liberal State, Cambrige, MA: 

Harvard University Press, 2005. 
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szczególnie chętnie przyjęty przez polski rząd komunistyczny
6
. Po zakończeniu 

masowych wydaleń i transferów ludności kontynuowano tę zasadę za pomocą 

etnicznego jednoczenia rodzin rozdzielonych granicą po okresie wysiedleń. Jak 

się okaże, utylitarne rozważania zarówno wysyłających, jak i przyjmujących 

państw zaczęły po krótkim czasie wpływać również na fale migracyjne. Państwa 

zostały skonfrontowane z koniecznością uwzględnienia celów, często stojących 

w konflikcie etnodemograficznych i utylitarno-demograficznych. 

Niniejsza analiza czterech polsko-niemieckich fal emigracyjnych w pięćdzie-

siątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach pokaże, 

że konflikt interesów był szczególnie widoczny od strony państwa wysyłają-

cego, Polski, która z jednej strony była zainteresowana etniczną homogenizacją, 

a z drugiej niechętnie osłabiała narodową gospodarkę poprzez utratę siły robo-

czej. Dodatkowo, próby osiągnięcia homogeniczności komplikowały się przez 

dwuznaczną pozycję branych pod uwagę grup społecznych, co skutkowało w 

„nieeuklidyjskiej demografii” procesu migracyjnego, ponieważ każda kolejna 

fala migracyjna zwiększała pulę potencjalnych „niemieckich” migrantów za-

miast ją zmniejszać
7
. Wśród krajów przyjmujących najtrudniej było NRD 

uzyskać imigrantów atrakcyjnych zarówno etnicznie jak i utylitarnie. Niemcy 

Zachodnie natomiast najmniej przejmowały się tymi kryteriami w rozważanych 

okresach, ponieważ wierzyły w „etnohumanitarny” koncept Aussiedlerów jako 

„uchodźców po wygnaniu”. Jak pokażę, rząd federalny zaczął powoływać się na 

domniemane utylitarne i etnodemograficzne korzyści imigracji etnicznych 

Niemców dopiero, kiedy masowy przypływ w późnych latach osiemdziesiątych 

pokazał, że były one iluzją. 

 

Powojenne początki 

Wydalenie większości niemieckich obywateli z dawnych „terytoriów wschod-

nich” (z polskiego punktu widzenia „terytoriów zachodnich”), które Polska 

otrzymała jako kompensację po utracie własnych terytoriów wschodnich na 

rzecz Związku Radzieckiego, zapoczątkowało powojenną polsko-niemiecką 

                                                        
6 Philipp Ther: Die dunkle Seite der Nationalstaaten. „Ethnische Säuberungen“ im modernen 

Europa, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, rozdz. 3.3. 

7 Pojęcie „nieeuklidejskiej demografii“ jest zapożyczone z: Rogers Brubaker: Migrations of Ethnic 

Unmixing in the New Europe, „International Migration Review” 32, 1998, s. 1047–1065 (1053). 

Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt.  (przyp. 2), s. 237 pisze o „niezwykłej 

arytmetyce”. 
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migrację. Te wydalenia były częścią starań komunistycznego rządu, by stworzyć 

bardziej etnicznie homogeniczne państwo, co również oznaczało usunięcie lub 

przemieszczenie etnicznych Ukraińców. To „rozdzielanie” było wspierane przez 

skierowaną na zachód migrację ocalałych Żydów, którzy w wielu przypadkach 

uchodzili przed ożywiającym się antysemityzmem i przemocą. W tym samym 

czasie około miliona przedwojennych niemieckich obywateli zamieszkujących 

Śląsk i Mazury zostało „zweryfikowanych” jako Polacy i oznaczonych jako 

„miejscowi”, i dlatego zwolnionych z obowiązku opuszczenia kraju. Podczas 

podobnych badań kontrolnych większość spośród 2,8 miliona polskich 

obywateli zarejestrowanych jako etniczni Niemcy na Deutsche Volksliste 

podczas nazistowskiej okupacji została „zrehabilitowana” i odzyskała polskie 

obywatelstwo
8
. 

Po przeniesieniu większości niemieckiej populacji na zachód od granicy na 

Odrze i Nysie, Polska stała się „krajem bez wyjścia” (Dariusz Stola) w późnych 

latach czterdziestych. Było to częścią ogólnego procesu „sowietyzacji”, imple-

mentowanego przez komunistyczny reżim. Miało to też zapobiec dalszemu kur-

czeniu się siły roboczej
9
. Narodowa homogeniczność pozostawała istotna, ale 

musiała zostać osiągnięta w inny sposób: dopóki rzeczona populacja pozosta-

wała wyraźnie niemiecka (poprzez język i/lub wyznanie ewangelickie), wydale-

nie było podstawową metodą pozbycia się jej. Autochtoni byli uważani za Pola-

ków, dopóki się tego nie wyrzekali. Kiedy wielu z nich „odkrywało na nowo” 

swoją „niemieckość” podczas kolejnych dziesięcioleci i na tej podstawie pra-

gnęło emigrować, władze państwowe obchodziły się z tymi życzeniami tak, by 

nie doprowadzić do „reakcji łańcuchowej”, która zakłóciłaby konsolidację spo-

łeczeństwa w nowo spolonizowanych regionach
10

. Polska musiała więc 

wielokrotnie szukać równowagi między rosnącym niespełnionym pragnieniem 

niektórych obywateli, żeby wyemigrować na zachód, które mogło doprowadzić 

do „emigracyjnej psychozy”, a zbytnią utratą siły roboczej. 

Podczas gdy okupowane Niemcy mogły tylko biernie przyjmować wysiedleń-

ców ze swojego „utraconego wschodu” zaraz po wojnie, zarówno RFN jak i 

NRD zaczęły samodzielnie działać w tej sprawie, jak tylko zostały uznane za 

                                                        
8 Zarówno wysiedlenie jaki i weryfikacja/rehabilitacja są szczegółowo omawiane przez Hugo 

Service: Germans to Poles..., dz. cyt. (przyp. 1), szczególnie w rozdz. 4 i 6. 

9 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt.  (przyp. 2), rozdz. 1. 

10 Na temat pojawienia się niemieckiej mniejszości wśród „zweryfikowanych” autochtonów zob.: 

Philipp Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens nach dem Zweiten Welt-

krieg. Die Entstehung einer deutschen Minderheit, „Geschichte und Gesellschaft“ 26, 2000,        

s. 407–438. 
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niezależne państwa w 1949 roku, czyli po zakończeniu masowych wysiedleń. 

Ich podejścia do byłych obywateli Niemieckiej Rzeszy, którzy pozostali na 

wschód od linii na Odrze i Nysie, różniły się zasadniczo z legalnego punktu 

widzenia, ale początkowo były również w pewien sposób do siebie podobne w 

przyjmowaniu tych ludzi w procesie humanitarnego łączenia rozdzielonych 

rodzin. 

Niemcy Wschodnie zaakceptowały zarówno utratę części terytorium, jak i 

części populacji, kiedy podpisały Układ Zgorzelecki w lipcu 1950 roku. Rząd 

SED (Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec) przyjął narodową homogenizację 

za podstawową zasadę organizacyjną państwa. Widać to wyraźnie na przykład w 

oświadczeniu ambasadora NRD, Stefana Heymanna, w listopadzie 1954 roku w 

Warszawie, że jego państwo wspiera Polskę w próbach przekonania „byłych 

Niemców”, aby zaakceptowali polskie obywatelstwo. Powinno się wyjaśnić tym 

ludziom, że „tylko ten może być dobrym Niemcem, kto wspiera interesy Pol-

skiej Republiki Ludowej, pomaga budować kraj i przez to pokazuje, że jest rów-

nież dobrym polskim patriotą”
11

. W tym samym czasie w obliczu sporej popula-

cji wysiedleńców, spośród których wielu miało nadal krewnych w starej ojczyź-

nie, Niemcy Wschodnie nie mogły pozostać zupełnie obojętne na problem łą-

czenia rodzin. Rząd SED odegrał ważną rolę w organizacji „Operacji Link”, 

która w latach 1950–51 umożliwiła 76 tys. ludziom (uznanym za obywateli 

Niemiec) wyjechać do któregoś z obu państw niemieckich
12

. W 1952 roku NRD 

i Polska podpisały protokół w sprawie łączenia rodzin i następnie zaangażowały 

się w coroczne pertraktacje na ten temat
13

. W początkowym okresie Niemcy 

Wschodnie niewiele przejmowały się aspektem utylitarnym. 

Niemcy Zachodnie natomiast nie zaakceptowały utraty „terytoriów wschodnich” 

i ich mieszkańców. Zgodnie z tym punktem widzenia „zweryfikowani” auto-

chtoni, którzy pozostali na Śląsku i Mazurach, utrzymali niemieckie obywatel-

stwo tak samo jak inni zapisani na Volksliste. Podobnie jednak do Niemiec 

Wschodnich, państwo zachodnioniemieckie separowało imigrację Aussiedlerów 

z Polski (jak i z innych krajów socjalistycznych Europy Wschodniej) od wyraź-

                                                        
11 Staatssekretariat für Innere Angelegenheiten, Abt. Bevölkerungspolitik, Protokoll der Bespre-

chung über Familienzusammenführung vom 23. bis 25.11.1954 in Warszawa (2 grudnia 1954) 

[w:] Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PAAA), Bestand Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten der DDR (MfAA) C 519/76. 

12 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 71. 

13 Schlussprotokoll der zwischen der Delegation der Regierung der DDR und der Delegation der 

Republik Polen stattgefundenen Gespräche über die Zusammenführung der sich in Polen aufhal-

tenden Deutschen mit ihren in der DDR wohnhaften Familienangehörigen (1 lipca 1952) [w:] 

Bundesarchiv Berlin (BArchB) DO1/17281. 
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nych demograficznych rozważań. W przeciwieństwie do NRD, RFN zachowała 

takie podejście przez wszystkie powojenne dekady i przyjmowała przesiedleń-

ców bez jakiejkolwiek selekcji co do wieku lub umiejętności. Dane na temat 

wieku, płci i wyznania religijnego zaczęto zbierać dopiero od 1957 roku. Infor-

macje na temat zawodu zaczęto zbierać systematycznie dopiero w późnych la-

tach sześćdziesiątych
14

. W rzeczywistości jednak czynniki utylitarne odgrywały 

rolę w rozsyłaniu przesiedleńców, ponieważ poszczególne kraje związkowe 

rywalizowały o „najlepszych” Aussiedlerów, a przynajmniej próbowały nie 

zostać zarzucone przez zbyt dużą liczbę osób wymagających wsparcia socjal-

nego
15

. Na skalę narodową nowoprzybyli nie byli jednak postrzegani jako czyn-

nik demograficzny. Ponieważ uważano ich za „tylną straż” poprzednich wysie-

dleń niemieckiej populacji z tych terytoriów, uznano ich za uchodźców i ich 

przyjęcie było z powodów humanitarnych a nie utylitarnych. 

Humanitaryzm był oczywiście rewaluowany przez czynnik etnonarodowo-

ściowy: decydującym kryterium dla otrzymania statusu Aussiedlera było albo 

niemieckie obywatelstwo, albo niemieckie pochodzenie (Volkszugehörigkeit). 

Obserwatorzy z tamtych czasów nazywali to „współnarodowym azylem”
16

. 

Jednak ten etnicznie umotywowany azyl nie stanowił części jakichś większych 

starań o ulepszenie narodowej homogeniczności populacji. W rzeczywistości, po 

przyjęciu więcej niż ośmiu milionów wysiedleńców i uchodźców z Europy 

Wschodniej, Niemcy Zachodnie stały się bardziej „niemieckie” niż kiedykol-

wiek – mimo tego, że przesiedleńcy byli początkowo spostrzegani jako obcy 

przez lokalne społeczności
17

. Powiększanie niemieckiej populacji nie było samo 

przez się mile widziane: państwo samo promowało emigrację niektórych warstw 

swojej populacji, w szczególności rolników, którzy mieli mało szans na po-

myślne przesiedlenie
18

. Kiedy niemiecki przemysł hutniczy zaproponował w 

1952 roku rekrutację do pracy siedmiogrodzkich Sasów z Austrii, zarówno 

Biuro Spraw Zagranicznych, jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wysie-

dleńców sprzeciwiły się temu pomysłowi, żeby uniknąć niechcianego prece-

                                                        
14 Hans Harmsen: Soziale Dienste für Spätaussiedler, Bonn: Eichholz, 1976, s. 38, 43. 

15 Ministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte Baden-Württemberg, Vermerk 

Abteilung II (3.6.1957), Betr: Zuweisung von Spätaussiedlern aus den fremdverwalteten deu-

tschen Ostgebieten über das Grenzdurchgangslager Friedland, w: Hauptstaatsarchiv (HStA) 

Stuttgart EA 12/201, Az. 2266, Nr 12. 

16 Heinrich Rogge: Eingliederung und Vertreibung im Spiegel des Rechts [w:] Eugen Lemberg i in. 

(red.): Die Vertriebenen in Westdeutschland, tom 1, Kiel: Hirt, 1959, s. 174–245 (186–187). 

17 Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, Mün-

chen: Siedler, 2008. 

18 Johannes Dieter Steinert: Migration und Politik. Westdeutschland, Europa, Übersee, 1945–

1961, Osnabrück: secolo, 1995, s. 29, 136–143, 175–195. 
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densu, który mogłyby wykorzystać niemieckie mniejszości w innych 

miejscach
19

. Po tym jak wysiedleńcy żyjący już w kraju zostali zaabsorbowani 

przez rynek pracy, potrzeba dodatkowej siły roboczej podczas „cudu gospodar-

czego” (Wirtschaftswunder) w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była 

zaspokajana przez zagranicznych Gastarbeiterów, których obecność miała być 

tylko tymczasowa i dlatego nieistotna w kontekście etnicznej struktury popula-

cji
20

. Co więcej, Niemcy Zachodnie nie mogły zupełnie opowiedzieć się za 

zasadą „etnicznej segregacji”, gdyż nie zaakceptowały utraty „terytoriów 

wschodnich” na rzecz Polski i przez to nie chciały całkowicie wspierać emigra-

cji pozostałej tam „niemieckiej” populacji, która teoretycznie mogła podsycać 

rewizjonistyczne ruchy na tamtych ziemiach
21

. 

 

Łączenie rodzin w latach pięćdziesiątych 

Polskie władze szybko uświadomiły sobie, że wbrew twardej polityce asymila-

cyjnej integracja „autochtonów” w społeczeństwie nie przebiegała w planowany 

sposób
22

. Wbrew swojej polityce „bez wyjścia” władze Polski poddały się po 

raz pierwszy w latach pięćdziesiątych presji emigracyjnej oraz inicjatywom 

rządu Niemiec Wschodnich i humanitarnych organizacji Niemiec Zachodnich, 

kiedy zgodziły się na „Operację Link”. Ta operacja została zaniechana w 1951 

roku z obawy przed niepokojami wśród miejscowej populacji
23

. Władze były 

świadome dynamicznej natury procesu narodowej homogenizacji na nowych 

terytoriach: podczas gdy ideologicznie miejscowa ludność była polska, w rze-

czywistości była ona zmienna w swojej identyfikacji narodowościowej. Kiedy 

wznowiono transporty do Niemiec Zachodnich w 1954 roku, podania o zgodę na 

emigrację ruszyły lawinowo – ludzie zaczęli wypełniać formularze i sprzedawać 

swoją własność
24

. Emigrację ułatwiły porozumienia między zachodnioniemiec-

kim i polskim Czerwonym Krzyżem w sprawie łączenia rodzin. Wraz z decen-

tralizacją procedur emigracyjnych w 1956 roku, cały proces został raptownie 

                                                        
19 Johannes Dieter Steinert: Migration und Politik. Westdeutschland…, dz. cyt. (przyp. 18), s. 214. 

20 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbei-

ter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2003, rozdz. 4. 

21 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 120. 

22 Na temat przepisów asymilacyjnych odnośnie „autochtonów” zob.: Hugo Service: Germans to 

Poles..., dz. cyt. (przyp. 1), rozdz. 9. 

23 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 72–75. 

24 Tamże, s. 111 
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przyspieszony, skutkiem czego ponad 100 tys. emigrantów wyjechało zarówno 

w 1957 jak i 1958 roku
25

. 

Wbrew oczekiwaniom presja emigracyjna nie zmalała w skutek tych działań. 

Wprost przeciwnie: im więcej ludzi wyjeżdżało, tym więcej chciało wyjechać
26

. 

To oczywiście sprzeciwiało się narodowej homogenizacji, ponieważ ludzie, 

którzy wcześniej „siedzieli cicho”, teraz oświadczali, że są Niemcami. Mimo to 

komisja do spraw narodowości przy Komitecie Centralnym zalecała kontynuo-

wanie szczodrej polityki emigracyjnej, podobno po to, aby osłabić próby ustabi-

lizowania się niemieckiej mniejszości w kraju
27

. Dopiero w 1958 roku wprowa-

dzono obostrzenia i fala emigracyjna stopniowo osłabła. Jak widać narodowa 

homogenizacja, implementowana poprzez pozwalanie członkom niechcianych 

mniejszości wyemigrować, nie powiodła się w przypadku ludności o dwuznacz-

nym polsko-niemieckim pochodzeniu. Tak było w latach pięćdziesiątych i tak 

pozostało aż do końca lat osiemdziesiątych. Ta strategia odniosła większy suk-

ces w przypadku polskich Żydów, spośród których około 50 tys. wyjechało do 

Izraela między 1956 a 1960 rokiem, kończąc w ten sposób odczuwalną obec-

ność Żydów w Polsce (tych kilku, którzy zostali, wydalono podczas kampanii 

„antysyjonistycznej” w 1968 roku)
28

. Mimo to kręgi miejscowych mieszkańców, 

które podsycały „nastroje emigracyjne” przetrwały nawet po tym masowym 

exodusie. 

Podczas gdy wschodnioniemieckie starania były istotne podczas „Operacji 

Link”, Niemcy Zachodnie odegrały kluczową rolę w rozwoju fali emigracyjnej 

w latach1957–58. Schematy ustalone w tym czasie powtarzały się przez kolejne 

dekady. Zachodnioniemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi udawało się kolejno 

podwyższać limity emigracyjne podczas negocjacji z polskim Czerwonym 

Krzyżem. Ekonomicznie mocna RFN stosowała również ekonomiczny nacisk 

wobec Polski, aby ułatwić emigrację, na przykład przez łączenie kwestii jedno-

czenia rodzin z negocjacjami handlowymi, dostawami zboża, albo obietnicą 

zwiększenia limitu kredytowego
29

. Pomimo tych starań Niemcy Zachodnie nie 

były zainteresowane całkowitą emigracją miejscowej ludności, ponieważ 

zaprzeczyłoby to ich nieugiętym roszczeniom do „Terytoriów Wschodnich”       

                                                        
25 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 117. 

26 Tamże, s. 121. 

27 Tamże, s. 123. 

28 Tamże, rozdz. 6. 

29 Tamże, s. 111, 113, 116. 
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i „prawa do Heimat”, propagowanych przez organizacje wysiedleńców
30

. W 

takiej sytuacji nie dziwi, że ze strony Niemiec Zachodnich pojawił się tylko 

umiarkowany sprzeciw, kiedy Polska wstrzymała transporty przesiedleńców w 

1959 roku
31

. 

NRD odegrała dwuznaczną rolę podczas kampanii łączenia rodzin w latach 

pięćdziesiątych. Z jednej strony była „Operacja Link” i coroczne konsultacje z 

polskimi władzami w kwestiach łączenia rodzin. Kiedy zachodnioniemieckiemu 

Czerwonemu Krzyżowi udało się podwyższyć limity emigracyjne w 1956 roku, 

NRD również zadbała o to, aby wznowiono łączenie rodzin we Wschodnich 

Niemczech
32

. Obawa przed utratą pozycji w konkurencji z Niemcami Zachod-

nimi dyktowała ich ruchy. Z drugiej strony, z powodów politycznych NRD była 

dużo mniej hojna w swojej polityce imigracyjnej niż jej zachodnia konkurentka: 

podczas gdy RFN przyjmowała każdego, kogo polskie władze wypuściły, 

wschodnioniemieckie służby bezpieczeństwa nastawały na indagowanie poten-

cjalnych przesiedleńców i przez to opóźniały cały proces. Szczególnie paździer-

nik 1956 i w efekcie polska destalinizacja doprowadziły do „wzmożenia ostroż-

ności” władz SED
33

. 

 

Wschodnioniemiecka międzyetniczna rekrutacja pracowników w latach 60. 

XX w. 

Wschodnioniemiecki stosunek do polsko-niemieckiej ludności w Polsce zmienił 

się dramatycznie we wczesnych latach sześćdziesiątych, kiedy państwo próbo-

wało odejść od koncentrowania się wyłącznie na łączeniu rodzin i zwrócić się w 

stronę międzyetnicznej rekrutacji pracowników
34

. Była to reakcja na chroniczne 

niedobory siły roboczej NRD, spowodowane przez lata masowej emigracji mło-

dych i wykształconych osób do Niemiec Zachodnich przed wybudowaniem 

Muru Berlińskiego w 1961 roku. Rekrutacja „byłych Niemców” z Polski jako 

siły roboczej pozwoliłaby połączyć etnodemograficzne i utylitarne cele. Kiedy 

liczba wniosków o przesiedlenie z Polski do NRD gwałtownie wzrosła w 1963 

roku – skutkiem zejścia się wyżu demograficznego z ekonomiczną stagnacją w 

                                                        
30 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 120. Na temat „prawa do 

ojczyzny“ zob.: Andrew Demshuk: What was the „Right to the Heimat“? West German Expel-

lees and the Many Meanings of Heimkehr, „Central European History” 45, 2012, str. 523–556. 

31 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt.  (przyp. 2), s. 125. 

32 Tamże, s.113. 

33 Tamże, s.114. 

34 Zob.: Claudia Schneider: Als Deutsche unter…, dz. cyt. (przyp. 2) . 
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Polsce – władze postanowiły wykorzystać tę okazję i przyspieszyć imigrację i 

naturalizację przesiedleńców. Kryteria utylitarne, jak wiek, zawód i możliwość 

zakwaterowania, były decydujące dla pozytywnej decyzji. Spośród 24 640 imi-

grantów z Polski między 1964 a 1971 rokiem, 12 917 było w wieku produkcyj-

nym, a pozostałe 10 767 to młodzież i dzieci
35

. Ludzie starzy i emeryci bez 

krewnych w NRD byli przeważnie odrzucani
36

. Co do aspektu etnodemograficz-

nego, rodowici Polacy, którzy znaleźli się wśród aplikantów, byli odrzucani, 

częściowo dlatego, żeby nie irytować polskich władz, a częściowo dlatego, że 

„punktem wyjścia dla naszego masowego wydawania pozwoleń ma imigrację 

do NRD było uwzględnienie tego, że ci [polscy] obywatele są pochodzenia nie-

mieckiego”
37

. Władze NRD preferowały więc imigrantów pochodzenia niemiec-

kiego, którzy mogli uzupełnić siłę roboczą bez rozchwiania pożądanej narodo-

wej homogeniczności. 

W następstwie polskich protestów przeciwko hojnemu wydawaniu pozwoleń na 

imigrację (16 224 tylko w drugiej połowie 1964 roku), NRD musiała mocno 

ograniczyć swoje plany
38

. We wrześniu 1965 roku ograniczyła liczbę przesie-

dleń do 3 tys. osób rocznie, respektując „interesy Polskiej Republiki Ludowej”. 

Ciekawe, że ta liczba, którą polskie władze zgodziły się tolerować, była dużo 

niższa od liczby pozwoleń, które wydały do Niemiec Zachodnich – 11 474 w 

1964 roku, 13 198 w 196 i 14 669 w roku 1966
39

. Odmienny charakter zasad 

migracyjnych i demograficznych ambicji Niemiec Wschodnich i Zachodnich był 

decydujący dla tej różnicy. Aż do lat sześćdziesiątych NRD chciała rekrutować 

pracowników dla swojej gospodarki. RFN natomiast akceptowała przez cały 

czas obywateli Niemiec oraz ludzi pochodzenia niemieckiego niezależnie od ich 

profilu społecznego, co polskie władze wykorzystywały jako „humanitarny 

dumping”, jak nazywa to Dariusz Stola
40

. Pomimo nadwyżek w sile roboczej, 

które jako pierwsze spotęgowały presję emigracyjną, Polska nie chciała wypu-

ścić zbyt dużej liczby pracowników do innego kraju, nawet socjalistycznego. 

                                                        
35 Generaloberst Dickel an Mitglied des Staatsrates und Leiter der Abteilung für Staats- und 

Rechtsfragen Genossen Dr. Sorgenicht (4 lutego 1972) [w:] BArchB DO1/16970. 

36 Übersicht über die genehmigten Übersiedlungsanträge aus der VR Polen (10 października 1964) 

[w:] PAAA, MfAA C 519/76. 

37 Regierungsbeauftragter Bergmann, MdI an Stellv. Minister König, MfAA (28 października 

1964) [w:] PAAA, MfAA C 519/76. 

38 Bericht über die Durchführung des Beschlusses des Präsidiums des Ministerrates über Maßnah-

men zur Regelung der Übersiedlung von polnischen Staatsbürgern in die DDR vom 9. Juni 1964 

und des Abänderungsbeschlusses vom 23. Juli 1964 [w:] PAAA, MfAA C 519/76. 

39 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt.  (przyp. 2), tabela 9. 

40 Tamże, s. 189. 
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Fale emigracyjne do Niemiec Zachodnich w latach siedemdziesiątych 

Dzięki połączeniu nieograniczonej międzyetnicznej imigracji oraz ekonomicznej 

możności wykupienia w zasadzie ludzi z Polski, w latach siedemdziesiątych 

Niemcy Zachodnie stały się stopniowo prawie wyłącznym celem „autochtonicz-

nych” przesiedleńców, spośród których wielu urodziło się właściwie po wojnie. 

Kiedy polskie władze złagodziły ograniczenia emigracyjne do Niemiec Zachod-

nich, Niemcy Wschodnie wypadły ze współzawodnictwa o przesiedleńców, 

pomimo swoich nieprzerwanych starań. Do lat siedemdziesiątych poprawił się 

poziom życia w Polsce do tego stopnia, że przeniesienie się do innego państwa 

socjalistycznego przestało być na tyle atrakcyjne, żeby ludzie decydowali się na 

wyprowadzkę. Co więcej, wschodnioniemieckie władze nadal broniły się przed 

przesiedleńcami, którzy nie mieli wartości ekonomicznej
41

. W tym samym cza-

sie jednak uważały one dramatycznie niski poziom imigracji (mniej niż tysiąc 

osób rocznie od połowy lat siedemdziesiątych, w porównaniu z więcej niż 30 

tys. rocznie do RFN) za problematyczny. W związku ze słabą pozycją przetar-

gową NRD, jej próby jednoczesnego podniesienia jakości i ilości imigracji oka-

zały się bezowocne, szczególnie że Polska nadal niechętnie oddawała „ekono-

micznie przydatnych” emigrantów. 

Migracja z Polski do Niemiec Zachodnich w latach siedemdziesiątych odbyła 

się w dwóch głównych falach: w latach 1971–72 prawie 40 tys. nowych Aussie-

dlerów wjechało do RFN, podążając za unilateralną „Informacją” polskiego 

rządu ogłoszoną pod koniec 1970 roku, która po raz pierwszy uznawała prawo 

ludzi o „niewątpliwie niemieckim pochodzeniu” do emigracji do wybranego 

państwa niemieckiego. W ten sposób wykroczono więc poza zasadę łączenia 

rodzin. Ten krok był częścią procesu „normalizacji” między Polską i Niemcami 

Zachodnimi, podczas której RFN również po raz pierwszy zaakceptowała gra-

nicę na Odrze i Nysie. Analogicznie do pokojowej formuły Procesu Pokojowego 

na Bliskim Wschodzie: „ziemia za pokój”, Dariusz Stola określił tę umowę jako 

„ziemia za ludzi” – Polska mogła zatrzymać Śląsk, a Niemcy Zachodnie dostały 

za to Ślązaków
42

. Za tą pierwszą falą podążył głęboki spadek w liczbie emigran-

tów, ponieważ polskie władze próbowały uniknąć kolejnej „psychozy emigra-

cyjnej”
43

. Polsko-zachodnioniemiecki protokół emigracyjny z 1975 roku, który 

był częścią Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-

ropie, zakładał, że kolejne 100–125 tys. ludzi wyjedzie w ciągu kolejnych czte-

                                                        
41 Protokoll der Jahresberatung (16 grudnia 1977) [w:] BArchB DO1/16970. 

42 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 233. 

43 Tamże, s. 237–38. 
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rech lat. Ta umowa ustanowiła kolejną zasadę w wymianie, tym razem: „ludzie 

za pieniądze”, ponieważ RFN zaoferowała kredyt o wartości miliarda marek 

niemieckich
44

. I rzeczywiście ponad 130 tys. nowych Aussiedlerów z Polski 

przybyło do Niemiec Zachodnich w latach 1976–1979, a za nimi podążyło po-

nad 100 tys. kolejnych w latach 1980–1982. 

Przez cały ten czas Polska zachowała stałe stanowisko w kwestii dwóch demo-

graficznych czynników – narodowej homogeniczności i wartości ekonomicznej. 

Oprócz przyzwolenia na łączenie się bliskich członków rodziny, starała się rów-

nież podczas obu fal emigracyjnych pozbyć się ludzi, którzy byli problema-

tyczni politycznie (głosząc otwarcie swoje „niemieckie pochodzenie” lub „rewi-

zjonistyczną propagandę”) i/albo byli obciążeniem dla kraju
45

. Mimo to nie za 

wielu ludzi powinno było wyjechać z tego samego regionu w tym samym cza-

sie, aby uniknąć zakłóceń. Zasady tej było jednak bardzo trudno przestrzegać z 

powodu silnej regionalnej koncentracji wniosków o wyjazd na „terenach 

autochtonicznych”
46

. Innymi słowy: polskie władze próbowały po raz kolejny 

„zhomogenizować” populację poprzez pozbywanie się ludzi, którzy aktywnie 

deklarowali odrębność pochodzenia, starając się równocześnie nie osłabić siły 

roboczej w danym miejscu, i kontynuując tylko „humanitarny dumping”. 

„Dumping” sprawdzał się do pewnego stopnia, ponieważ emigranci zazwyczaj 

byli mniej aktywni ekonomicznie niż ogół populacji oraz byli mniej wykształ-

ceni zawodowo
47

. Narodowa homogenizacja odniosła mniejszy sukces: podob-

nie, do lat pięćdziesiątych każde wydane pozwolenie na emigrację zachęcało 

jeszcze więcej ludzi chcących wyjechać do „przyznania się” do swojej „nie-

mieckości”. Co więcej, każde połączenie się rozdzielonej rodziny rozdzielało 

kolejnych jej członków, pociągając za sobą łańcuch emigracyjny. Władze były 

świadome tego, że emigracja była „zaraźliwa”, ale nie mogły temu zaradzić, 

jeśli nie chciały zupełnie zamknąć bram wyjazdowych. Jak pisze Dariusz Stola: 

rozwiązanie „problemu mniejszościowego” leżało poza „oddalającym się hory-

zontem” i nie mogło zostać nigdy osiągnięte
48

. 

Tego typu demograficzne rozważania nadal nie pojawiały się w stanowisku 

Niemiec Zachodnich wobec imigracji Aussiedlerów, ponieważ nie zmieniła się 

humanitarna podstawa: ich migrację nadal uważano za humanitarne przestrze-

ganie praw i postulowane prawo Niemców do życia „jak Niemcy wśród Niem-

                                                        
44 Dariusz Stola: Kraj bez wyjścia? Migracje..., dz. cyt. (przyp. 2), s. 244. 

45 Tamże, s. 235 i 246. 

46 Tamże, s. 246. 

47 Tamże, s. 249–250. 

48 Tamże, s. 251. 
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ców”, a w szczególności w „wolnej części ojczyzny”. Rząd starał się zachować 

tę fasadę z obawy, żeby zagranica nie odczuła tego jako kontynuacji Volkstum-

politik, albo kampanii Heim ins Reich. Dlatego kiedy rząd federalny ustanowił 

komitet koordynacyjny do spraw Niemców w Europie Wschodniej i Południo-

wowschodniej, Biuro do Spraw Zagranicznych zaleciło, trzymanie go na ubo-

czu, w celu uniknięcia „niechcianej fałszywej interpretacji przez pryzmat prze-

szłości” (unerwünschte, vergangenheitsbezogene Fehlinterpretationen)
49

. 

Traktowano więc imigrację Aussiedlerów jako zjawisko odrębne od migracji 

siły roboczej. Trzeba tylko pamiętać, że polsko-niemiecki protokół emigracyjny 

został ustalony prawie dwa lata po tym, jak rekrutacja imigrantów do pracy 

została oficjalnie zakończona w 1973 roku
50

. Rząd federalny najwyraźniej nie 

widział konfliktu między Anwerbestopp a przyjęciem kolejnych 30 tys. przesie-

dleńców z Polski każdego roku, nie wspominając o kilku tysiącach ze Związku 

Radzieckiego i Rumunii. 

Oczywiście uświadamiano sobie coraz bardziej niektóre wskaźniki demogra-

ficzne: zauważono „korzystną strukturę wiekową” rodzin chcących wyemigro-

wać z Polski, na przykład w raporcie Biura do Spraw Zagranicznych omawiają-

cego kwestię wypłat emerytur ludziom żyjącym w Polsce
51

. Ogólnie mówiąc, 

Aussiedlerzy stali się czynnikiem demograficznym dopiero w tym czasie: do-

piero w połowie lat siedemdziesiątych badacze zaczęli systematycznie zbierać i 

analizować dla rządu informacje na temat struktury wiekowej, wykształcenia 

zawodowego, wielkości rodziny itd
52

. Jednak żadna pozytywna selekcja wie-

kowa nie została zastosowana. Rzeczywistym celem tych analiz imigrantów 

było ułatwienie ich absorbcji przez coraz bardziej obciążony rynek pracy. Pyta-

nie zatem, jakie sobie stawiano, nie było „co mogą imigranci zrobić dla kraju” 

tylko „co kraj może zrobić dla Aussiedlerów”. 

Brak utylitarnych rozważań demograficznych nie oznacza jednak, że czynnik 

narodowościowo-demograficzny był ważniejszy. Przynajmniej w oficjalnym 

                                                        
49 Auswärtiges Amt an Bundeskanzleramt (21 września 1970) [w:] Bundesarchiv Koblenz 

(BArchK) B136/6469. 

50 Na temat Anwerbestopp i jego europejskiego kontekstu zob.: Marcel Berlinghoff: Das Ende der 

“Gastarbeit”. Der Anwerbestopp in Westeuropa 1970–1974, Paderborn: Schöningh, 2013. 

51 Referat IV/3 an den Chef des Bundeskanzleramts (3 December 1973) [w:] BArchK B 136/6469. 

Pytanie, jakie należy tutaj zadać to: co jest bardziej ekonomiczne – eksportowanie wypłat eme-

rytalnych, czy importowanie ludzi. Z powodu „korzystnej struktury wiekowej” Ministerstwo 

Pracy zdecydowało się na import ludzi. 

52 Te studia to: Hans Harmsen: Soziale Dienste…, dz. cyt. (przyp. 14) i Tenże (red.): Die Aussied-

ler in der Bundesrepublik Deutschland. Anpassung, Umstellung, Eingliederung, Vienna: 

Braumüller, 1983. 
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dyskursie przyjmowanie niemieckich migrantów nie było interpretowane jako 

przeciwwaga dla wzrastającej obecności „obcokrajowców” (tzn. Gastarbeite-

rów, mających najpierw być tylko gośćmi, którzy jednak – jak się okazało – 

zostali). W latach siedemdziesiątych rozważania na temat etnicznej i ekono-

micznej przydatności Aussiedlerów nadal stanowiły temat tabu. Wzrastająca 

tendencja wśród ludzi do traktowania grup Aussiedler i Ausländer jako jednej 

była ostrzeżeniem dla władz na temat niebezpieczeństw związanych z łączeniem 

przyjazdów Aussiedlerów w jakikolwiek sposób z „prawdziwą” imigracją obco-

krajowców
53

. Szeroko odczuwana obcość kulturowa tej nowej generacji „etnicz-

nych Niemców” kwestionowała ich etnodemograficzną przydatność. Władze 

państwowe zaczynało też niepokoić, że osoby te mogą stać się „etnokulturalną 

irredentą”, jeśli nie otrzymają odpowiedniego treningu językowego i pomocy w 

integracji
54

. Dopiero w latach osiemdziesiątych rząd zaczął posługiwać się 

demograficznymi argumentami, żeby usprawiedliwić coraz bardziej sporną ma-

sową imigrację Aussiedlerów po otwarciu polskich i sowieckich granic.  

 

„Ein Gewinn für unser Land” – wysiedleńcy pochodzenia niemieckiego po 

1987 roku 

Kiedy oficjalna emigracja z Polski została ograniczona podczas politycznie 

trudnych lat osiemdziesiątych, krótkoterminowa mobilność stała się bardziej 

popularna. Zaowocowało to  niekończącym się napływem „nieoficjalnej” emi-

gracji z Polski do Niemiec Zachodnich, chociaż nie w takiej liczbie jak w po-

przednim dziesięcioleciu (około 85 tys. osób między 1982 a 1986 rokiem, spo-

śród czego tylko 30 tys. posiadało oficjalną zgodę na emigrację). Sytuacja zmie-

niła się z początkiem liberalizacji w 1987 roku: roczna liczba wzrosła do 48 423 

w 1987 roku, a potem podskoczyła do 140 226 w 1988 oraz 250 340 w roku 

1989. Kiedy zachodnioniemieckie władze uniemożliwiły od 1990 roku wjazd w 

charakterze turysty i dopiero potem staranie się o status Aussiedlera oraz zao-

strzyły procedury nadawania tego statusu, liczba wyjeżdzających spadła znów 

do 133 872 w 1990 i 40 129 w 1991 roku. Wraz ze zmianami wprowadzonymi 

w legislacji w 1992 roku, migracja etnicznych Niemców z Polski właściwie 

została zakończona. Nie stało się tak jednak w przypadku (byłego) Związku 

Radzieckiego, z którego głównie pochodzili Aussiedlerzy od 1990 roku. Przez 

                                                        
53 Guido Zurhausen: Aufgabe und Verantwortung von Bund, Ländern und Gemeinden für die 

Aufnahme und Eingliederung der Aussiedler [w:] Hans Harmsen: Soziale Dienste…, dz. cyt. 

(przyp. 14), s. 13–25 (22). 

54 Tamże.  
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następne lata około 200 tys. Russlanddeutsche przyjeżdżało rocznie do Nie-

miec
55

. 

W tym czasie imigracja Aussiedlerów stała się częścią większej debaty imigra-

cyjnej,  obejmującej również osoby starające się o azyl oraz dużą grupę długo-

terminowych azylantów, którzy przyjechali jako Gastarbeiterzy
56

. Tym samym 

stała się ona częścią szerszej debaty demograficznej pomiędzy dwoma wymia-

rami, o których tu mówimy. Ponieważ polityka „otwartych drzwi” dla etnicz-

nych Niemców z Europy Wschodniej otwarcie zaprzeczała równoczesnej ofi-

cjalnej retoryce, że „łódź jest pełna” stosowanej wobec osób starających się o 

azyl, jak również mantrze, że „Niemcy nie są krajem imigrantów”, rząd 

zainicjował kampanię przekonującą sceptyczną opinię publiczną o korzyściach 

związanych z przyjęciem Aussiedlerów. Częścią tych starań było utworzenie 

nowego stanowiska specjalnego reprezentanta do spraw Aussiedlerów, na któ-

rym zatrudniono chrześcijańskiego demokratę Horsta Waffenschmidta. Jego 

biuro zaczęło w listopadzie 1988 roku wydawać biuletyn informacyjny (Info-

Dienst Deutsche Aussiedler lub w skrócie IDDA). W jego pierwszym wydaniu 

Waffenschmidt podkreślał domniemane korzyści, jakie miała przynieść nowa 

fala imigracyjna, twierdząc, że „większość Aussiedlerów była dużym zyskiem 

dla społeczeństwa z powodu ich dużej liczby dzieci, bogatego dziedzictwa kul-

turowego oraz przykładnej religijności”
57

. W innym wydaniu, rok później, 

IDDA cytowała rezultaty badań eksperckich przeprowadzonych przez Instytut 

Gospodarki Niemieckiej (Institut der deutschen Wirtschaft), zgodnie z którymi 

nowoprzybyli mieli w znacznym stopniu wesprzeć rynek pracy, dostarczając 

wykształconej siły roboczej
58

. 

Zostały tu przywołane zarówno utylitarne, jak i etnodemograficzne korzyści: 

etniczni Niemcy z Europy Wschodniej mieli podobno dużo lepszą strukturę 

wiekową niż ludność miejscowa, gdyż ich rodziny miały więcej dzieci, które w 

przyszłości dołożyć miały do wyjałowionej opieki społecznej i funduszy eme-

rytalnych. Ich wykształcenie miało im umożliwić znalezienie dobrze opłacanego 

zatrudnienia i wesprzeć gospodarkę. Oczywiście tych argumentów można było 

użyć dla usprawiedliwienia jakiegokolwiek rodzaju emigracji i słusznie zwró-

                                                        
55 Na temat polskiej i rosyjskiej imigracji wysiedleńców zobacz: Ines Graudenz, Regina Römhild: 

Grenzerfahrungen. Deutschstämmige Migranten aus Polen und der ehemaligen Sowjetunion im 

Vergleich [w:] Ines Graudenz, Regina Römhild  (red.): Forschungsfeld Aussiedler. Ansichten aus 

Deutschland, Frankfurt/Main: Peter Lang, 1996, s. 29–67. 

56 Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik…, dz. cyt. (przyp. 20), rozdz. V. 

57 Info-Dienst Deutsche Aussiedler (IDDA) nr 1, listopad 1988. 

58 IDDA nr 8, listopad 1989. 
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cono uwagę, że ten rodzaj utylitarnej argumentacji nie odnosił się już do spe-

cjalnego statusu Aussiedler – nie przyjmowano ich już wyłącznie z powodów 

etnohumanitarnych, ale również dla korzyści demograficznych
59

. Z powodu 

obecnych nastrojów antyemigracyjnych argumentacja ta miała sens tylko w 

kontekście korzyści demograficznych: ich bogate (niemieckie!) dziedzictwo 

kulturowe i ich religijność, którą Waffenschmidt, jako oddany chrześcijanin 

szczególnie cenił, miały ich uczynić demograficznym atutem dla niemieckiego 

społeczeństwa, potrzebującego imigrantów z powodów utylitarnych, ale odrzu-

cającego imigrację w obawie przed obcokrajowcami. 

Jednym z mankamentów tej argumentacji było to, że duża część opinii publicz-

nej w nią nie wierzyła
60

. Niektórzy wątpili w etnodemograficzne korzyści z 

powodu wzrastającej kulturowej odrębności nowoprzybyłych i żądali bardziej 

szczegółowego procesu aplikacyjnego, mającego zapobiec przyjazdowi „fał-

szywych” współobywateli. Socjolog Christian Joppke nazwał to „restrykcyjnym 

wyzwaniem” dla imigracji Aussiedlerów
61

. Inni zupełnie odrzucali ów etniczny 

dyskurs i opowiadali się za przepisami imigracyjnymi nieopartymi na etniczno-

ści – była to „liberalna opozycja”, jak ją określa Joppke
62

. Z praktycznego 

punktu widzenia dużo większym problemem dla społeczeństwa i dla samych 

imigrantów był brak zgody między etnicznymi i utylitarnymi argumentami de-

mograficznymi wspomnianymi na początku: Aussiedlerzy byli nadal wybierani 

jedynie na podstawie pochodzenia, a nie wyksztalcenia zawodowego, czy ja-

kichkolwiek innych cech. Sprawdzanie znajomości języka zaczęło się dopiero w 

1996 roku, ale nawet wtedy kładziono nacisk raczej na „autentyczną” – nawet 

jeśli niewystarczalną – znajomość języka niemieckiego, niż na poziom zaawan-

sowania, który pomógłby w integracji (ten należało osiągnąć na kursach przed 

wyjazdem, jak i po przyjeździe do Niemiec)
63

. W tym kontekście powinny zo-

stać wspomniane wynikające z tego problemy integracyjne, które niepokoiły 

opinię publiczną przez około dekadę i wypełniały biblioteki socjologiczną, 

                                                        
59 Douglas B. Klusmeyer, Demetrios G. Papademetriou: Immigration Policy in the Federal Repub-

lic of Germany. Negotiating Membership and Remaking the Nation, New York: Berghahn, 2009, 

s. 181. 

60 Zob. dyskusję w: Daniel Levy: The Transformation of Germany’s Ethno-Cultural Idiom. The 

case of Ethnic German Immigrants [w:] Tenże, Yfaat Weiss (red.): Challenging Ethnic Citizen-

ship. German and Israeli Perspectives on Immigration, New York: Berghahn, 2002, s. 221–235, 

szczególnie 225–230. 

61 Christian Joppke: Selecting by Origin…, dz. cyt. (przyp. 5), s. 189 i 210–211. 

62 Tamże, s. 189 i 207–208. 

63 Wywiad wFederalnym Urzędzie Administracji w Kolonii, 26 sierpnia 2009, odręczne notatki. 
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antropologiczną i kryminologiczną literaturą
64

. Z czysto utylitarnego punktu 

widzenia można by argumentować, że uprzywilejowana i wspomagana przez 

państwo migracja Aussiedlerów przyczyniła się do pewnego rodzaju negatywnej 

selekcji, ponieważ zachęcała do emigracji ludzi, którzy w innej sytuacji nie 

odczuwaliby potrzeby wyjazdu. Odwracając ten argument, można nawet 

powiedzieć, że – zgodnie z jego logiką – powinno się preferować osoby 

starające się o azyl, ponieważ ich migracja powodowana niesprzyjającą sytuacją 

we własnym kraju, gwarantowała w pewien sposób pozytywną selekcję pod 

względem struktury wiekowej i wykształcenia. Ale jak na razie 

etnodemograficzne rozważania przeważały, czasami z bolesnymi 

konsekwencjami dla imigrantów, którym nie udało się zintegrować. 

 

Podsumowanie 

W tym artykule zostały zaprezentowane cztery dekady związków migracyjnych 

między Polską a Niemcami Wschodnimi i Niemcami Zachodnimi w aspekcie 

demograficznym. Zostały wyróżnione dwa demograficzne wymiary kształtujące 

przepisy migracyjne, które nie zawsze zgadzały się ze sobą: „etnodemogra-

ficzne” próby utworzenia narodowościowo homogenicznej społeczności z jednej 

strony i utylitarno-demograficzne rozważania na temat siły roboczej i struktury 

wiekowej z drugiej. Z całej tej dyskusji można wyciągnąć trzy podstawowe 

wnioski: 

1. Pojęcie narodowej homogeniczności jest problematyczne, kiedy ma się do 

czynienia z populacją o dwuznacznym pochodzeniu, z możliwą „ojczyzną ze-

wnętrzną”: na przykład problem polsko-śląski pokazuje, że próby zasymilowa-

nia tej populacji wraz z równoczesnymi próbami pozbycia się narodowościowo i 

ekonomicznie „niechcianych” elementów nie udały się, ponieważ każde „wy-

dalenie” pociągało za sobą reakcję łańcuchową w postaci „psychozy emigracyj-

nej” i te łańcuchowe emigracje trwały dłużej niż jedno pokolenie. W dodatku 

proces asymilacyjny był skuteczny na poziome kulturalno-językowym, co zau-

ważyły Niemcy Zachodnie w latach siedemdziesiątych, kiedy „etniczni Niemcy” 

z Polski okazywali się w rzeczywistości coraz bardziej polscy. To jednak nie 

miało żadnego wpływu na ich masową chęć życia w Niemczech Zachodnich. 

                                                        
64 Te problemy są streszczone przez: Barbara Dietz: Aussiedler in Germany. From Smooth 

Adaptation to Tough Integration [w:] Leo Lucassen, David Feldman, Jochen Oltmer (red.): Paths 

of Integration. Migrants in Western Europe (1880–2004), Amsterdam: Amsterdam University 

Press, 2006, s. 116–136. 
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Ostatecznie skończyło się na tym, że po pewnym czasie Polska sama reprodu-

kowała mniejszość, którą chciała zasymilować, równocześnie przeżywając po-

niekąd straty utylitarno-demograficzne. Jaką osiągało to skalę, wymaga wciąż 

zbadania. Jest tak, ponieważ wciąż nie jest jasne, jak porównać relatywny 

sukces „humanitarnego dumpingu” z zachodnioniemieckimi obserwacjami 

obecności „sprzyjającej struktury wiekowej” Aussiedlerów w latach siedemdzie-

siątych. 

2. Ogólnie widać, że polska preferencja, żeby, jako państwo wysyłające, tracić 

tylko „odpowiedni” rodzaj ludzi (czyli „Niemców” nieprzydatnych dla gospo-

darki) korespondowała z zachodnioniemiecką ideą wpuszczania przesiedleńców 

na podstawie etnicznego kryterium, bez dodatkowej utylitarnej selekcji. To mało 

selektywne podejście RFN, jak i chęć zaoferowania ulg gospodarczych lub pie-

niędzy w zamian za wolność przemieszczania się mniejszości niemieckiej, 

sprawiły, że RFN stała się prawie wyłącznym celem dla autochtonów poczyna-

jąc od lat siedemdziesiątych. Lokalna presja emigracyjna odegrała tu dużą rolę, 

gdyż od tego czasu ludzie chcieli wyjechać do Niemiec Zachodnich, albo wcale 

nie wyjeżdżać. W latach sześćdziesiątych sytuacja była trochę bardziej dwu-

znaczna: ponieważ NRD nadal oferowała poprawę standardu życiowego w po-

równaniu do Polski, ludzie brali ją pod uwagę jako alternatywny cel. Niemcy 

Wschodnie były również nadal zainteresowane przyjmowaniem „byłych Niem-

ców” tylko jako dodatkowej siły roboczej, która nie zachwiałaby narodowej 

homogeniczności. Jednak polskie władze nie chciały wypuścić tak dużej ilości, 

jaką by sobie NRD życzyła, ponieważ ryzyko zainicjowania „psychozy emigra-

cyjnej” nie było wyrównywane jakimiś konkretnymi zyskami dla Polski, jak to 

było w przypadku wymiany z Niemcami Zachodnimi. Wschodnioniemiecki cel 

pozyskania wielu i przydatnych imigrantów nie był kompatybilny z polskim 

celem, a NRD nie miała niczego do zaoferowania, żeby narzucić swoje stanowi-

sko. 

3. Należy zauważyć, że RFN nie miała żadnych jasnych utylitarnych lub etno-

demograficznych celów w tym całym procesie. Przez około dwadzieścia lat 

wysiedleńcy nie byli demograficznym faktorem, co widać w braku odpowied-

nich statystyk na ten temat. Kiedy zaczęto ich postrzegać w tych kategoriach w 

połowie lat siedemdziesiątych, ich potencjalne utylitarne zalety zostały już 

dawno przesłonięte przez ich „etnokulturalny” potencjał. Można więc podsu-

mować, że przez większość czasu Niemcy Zachodnie nie potrzebowały tych 

imigrantów, ale było je stać na przyjęcie ich. Dopiero wobec masowej migracji 

w późnych latach osiemdziesiątych stało się wątpliwe, czy RFN rzeczywiście 
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było na nie stać. Co ciekawe, wbrew jakiejkolwiek logice dopiero wtedy rząd 

zachodnioniemiecki zaczął propagować ideę, że państwo potrzebuje tych imi-

grantów. Dlatego też ten sposób argumentowania był ostatecznie nieprzekony-

wujący i szczególnie rosyjscy wysiedleńcy niemieckiego pochodzenia (jeszcze 

bardziej niż ci z Polski) stali się widoczną kulturalno-językową mniejszością, 

zamiast wtopić się między miejscowych Niemców, a domniemane długotermi-

nowe zyski demograficzne zostały przyćmione przez krótkoterminowe wydatki. 
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Sarah A. Cramsey 

„Najważniejsze miejsce w Europie”. Jak „etniczna rewolucja” 

i tysiące polskich Żydów dotarły do Náchodu w Czechosłowacji w 

1946 roku 

 

Otulone przez szmaragdowe wzgórza północno-wschodnich Czech, skromne 

miasto Náchod leży około pięciu kilometrów na zachód od polskiej granicy. 

Przy dobrej pogodzie przejście od nachodzkiego ratusza do granicy między 

obydwoma krajami zajęłoby mniej niż godzinę. Te nierozdzielone górami, 

wzgórzami, czy huczącymi rzekami skrawki Czech i Dolnego Śląska były sple-

cione ze sobą wspólną gospodarką, przystępnymi ścieżkami i dosyć ważną ma-

gistralą w dziejach nowożytnych. Nawet latach 1945 i 1946, kiedy inne części 

polskiej granicy były niepewne, ten rozdzielający region fragment granicy, po-

zostawał względnie bezpieczny i był często przekraczany
1
. 

Ponad 170 tys. polskich obywateli żydowskiego pochodzenia przeniosło się na 

zachód i pieszo przekroczyło tę granicę między wrześniem 1945 a grudniem 

1946
2
. Największa liczba tych emigrantów, oszacowana na 130 tys., 

                                                        
1 Po oficjalnym zakończeniu wrogich działań w maju 1945 Polska nadal była wrogim miejscem.  

W 1945 i 1946 roku granice Polski zmieniły się drastycznie i przesunęły o ponad 250 kilometrów 

na zachód a Związek Radziecki pochłonął jedną trzecią kraju na wschodzie. Z tego powodu 

większość polskich zachodnich i wschodnich granic była kwestionowana. Niektórzy historycy 

zaklasyfikowali walkę o władzę między oddziałami podziemia i lubelskimi komunistami jako 

prawdziwą wojnę domową. Zob.: Antony Polonsky , Boleslaw Drukier: The Beginnings of 

Communist Rule in Poland, December 1943 – June 1945, London: Routledge, 1980; Norman 

Naimark, Leonid Gibianskii (red.): The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe, 

Boulder, Colorado: Westview Press, 1997; Gregor Thum: Uprooted. How Breslau Became 

Wrocław during the Century of Expulsions, tłum. Tom Lampert i in., Princeton: Princeton 

University Press, 2011; Zbigniew K. Brzezinski: The Soviet Bloc: Unity and Conflict - Ideology 

and Power in the Relations among the USSR, Poland, Yugoslavia, China, and other Communist 

States, Cambridge: Harvard University Press, 1960; Marci Shore: Caviar and Ashes: A Warsaw 

Generation’s Life and Death in Marxism, 1918–1968, New Haven: Yale University Press, 2006; 

David Engel: Patterns of Anti-Jewish Violence in Poland, 1944–1946, „Yad Vashem Studies” 

XXVI, 1998, s. 43–85. 

2 Zwroty „obywatele polscy żydowskiego pochodzenia”, „Polacy żydowskiego pochodzenia”, lub 

„polscy Żydzi” pojawiają się we wszystkich dokumentach w tym artykule. W czeskojęzycznej 

dokumentacji na temat Náchodu używa się często zwrotu židovský původ dla opisania osób ży-

dowskiego pochodzenia, które niekoniecznie były uznane za „narodowych Żydów”. To jest 

istotne rozróżnienie. Zarówno w międzywojennej Czechosłowacji, jak i w międzywojennej Pol-

sce obywatele żydowskiego pochodzenia (albo członkowie religijnej społeczności) mogli zade-

klarować żydowską, polską, czechosłowacką lub niemiecką narodowość w obu z tych wieloet-

nicznych państw. Zazwyczaj klasyfikacja w spisie ludności odbywała się na podstawie „języka 

codziennej komunikacji”. Polacy albo Czechosłowacy żydowskiego pochodzenia byli klasyfiko-

wani jako Polacy lub Czechosłowacy w spisie, jeśli na co dzień mówili po polsku albo czecho-
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podróżowała przez Náchod nieustającymi pielgrzymkami między lutym a paź-

dziernikiem 1946 roku, po nieudanej repatriacji ze Związku Radzieckiego do 

nowych miejsc w zachodniej Polsce
3
. Pod koniec 1945 roku pociągi wyrusza-

jące ze stepów środkowoazjatyckich przywiozły setki tysięcy polskich Żydów z 

powrotem na polskie ziemie, ale nie do ich dawnych miejsc zamieszkania. Po-

nieważ ich dawne domy znajdowały się w rejonach oddanych Związkowi Ra-

dzieckiemu, powrót do Polski oznaczał powrót do swojego kraju, ale nie do 

swojego domostwa sprzed wojny. W związku z tym spory procent tych mię-

dzywojennych obywateli postanowił raczej wędrować dalej, niż zamieszkać w 

„niemieckich” domach, w miastach obszaru znanego wcześniej jako Prusy
4
. Po 

drodze jednak owi polscy Żydzi stanowili z punktu widzenia prawa nową i 

skomplikowaną kategorię 
5
. W biurokratycznym żargonie Administracji Naro-

––––––––––––––––––––––––––– 
słowacku. Należy zauważyć, że młode pokolenie w obu krajach było bardzo liczne w przededniu 

II wojny światowej. Na przykład ponad 40% polskich Żydów miała mniej niż 25 lat. Ci młodzi 

obywatele mieli możliwość uczęszczania do państwowych szkół i doskonalenia swojej znajo-

mości czeskiego i polskiego języka, i przez to prawdopodobieństwo, że zostali zidentyfikowani 

jako osoby nieżydowskiego pochodzenia w spisie było dużo większe. Zob.: Jeffrey Kopstein , 

Jason Wittenberg: Between State Loyalty and National Identity: Electoral Behavior in Interwar 

Poland, „Polin: Studies in Polish Jewry”, 24, 2011; Kateřina Čapková: Češi, Němci, Židé? 

Národní identita Židů v Čechách, 1918–1938, Prague: Paseka, 2005 oraz Tatjana Lichtenstein: 

‘Making’ Jews at Home: Zionism and the Construction of Jewish Nationality in Inter-war 

Czechoslovakia, „East European Jewish Affairs” 36/1, 2006, s. 49–71 i Taż: Racializing Jewish-

ness. Zionist Responses to National Indifference in Interwar Czechoslovakia, „Austrian History 

Yearbook”, 43, 2012, s. 75–97. 

3 Kiedy mówi się o populacjach wysiedleńców i (ogólnie) nieudokumentowanych ruchach, jak ten, 

trudno jest znaleźć konkretne liczby. Duże liczby dotychczas cytowane zostały potwierdzone 

przez liczne źródła. W swoim artykule dla „The Resistance” Isaac Asoffsky podaje liczby po-

dobne do Joint Distribution Committee (JDC), Światowego Kongresu Żydów i innych tutaj cy-

towanych publikacji, por. The Epic of the Jewish Trans-migrants through Czechoslovakia. As 

told by Isaac L Asoffsky and by Z. H.Wachsman, „The Resistance”, 5 lutego 1947, t. 6, 7, 8.. 

Duża liczba dokumentów i artykułów prasowych szacuje, że ponad 170 tys. polskich Żydów 

przeszło przez Czechosłowację w drodze do amerykańskich stref okupacyjnych  w Niemczech i 

Austrii i że 130 tys. polsko-żydowskich transmigrantów podróżowało przez Náchod lub jego 

okolicę tylko w 1946 roku. Oficjalnie czechosłowacki rząd ogłosił podobne liczby. Na przykład 

czeski konsul generalny w Nowym Jorku dr Rudolf Kuras zorganizował konferencję prasową    

17 marca 1947 roku, gdzie oświadczył, że „80 mln koron” zostało wydane przez państwo czecho-

słowackie „na pomoc 130 tys. transmigrantów”. Liczby zapisane w archiwach czechosłowac-

kiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych są rozsądniejsze. Zgodnie z rejestrami z Náchodu w 

1946 roku 37 341 polskich Żydów z różnych polskich miast zostało zarejestrowanych w biurze 

repatriacyjnym Náchodu. To jednak nie wyjaśnia, dlaczego oficjalne szacunki w prasie i rządo-

wej korespondencji są o tyle wyższe. 

4 Prawie wszyscy Polacy żydowskiego pochodzenia w tej grupie urodzili się na wschodnich teryto-

riach międzywojennej Polski. Ten obszar został zajęty przez Związek Radziecki jesienią 1939 

roku i wielu z nich deportowano niedługo potem. Zob.: Jan Gross, Revolution from Abroad: The 

Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia, Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 2002. 

5 Ta duża liczba polskich Żydów powróciła do Polski jako część masowego planu repatriacyjnego 

nadzorowanego przez Władysława Gomułkę (Ministra do spraw Ziem Odzyskanych) i innych w 
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dów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA) byli oni nazy-

wani „niepomyślnie zrepatriowanymi dipisami”
6
. Aż do wczesnych miesięcy 

1946 roku przyszłość tłoczących się wokół stacji kolejowych na całych tzw. 

Ziemiach Odzyskanych grup powracających Żydów pozostawała nieznana. Ten 

artykuł szczegółowo przedstawia wysoko nieprzewidywalny proces przenosze-

nia się polskich obywateli żydowskiego pochodzenia z Dolnego Śląska do ich 

(wymarzonej) etnicznej ojczyzny w Palestynie. 

Żadna organizacja nie wsparła finansowo, socjalnie i humanitarnie migracji tych 

podwójnie wysiedlonych ludzi w większym stopniu niż rząd czechosłowacki i 

jego urzędnicy. Czescy urzędnicy w Pradze, Náchodzie i na terenach między 

nimi razem z Jewish Joint Distribution Committee (pol. Żydowski Połączony 

Komitet Rozdzielczy, dalej JDC), z polskim rządem i UNRRA koordynowali 

przyjęcie żydowskich migrantów na granicy, ich zakwaterowanie, wyżywienie i 

potem wysłanie specjalnymi pociągami repatriacyjnymi do miejsc w amerykań-

skich strefach okupacyjnych w Austrii i Niemczech
7
. Gdy tylko ci polscy 

obywatele żydowskiego pochodzenia, którzy przeszli przez Náchod, znaleźli się 

w zorganizowanych przez Amerykanów obozach dla osób przesiedlonych po    

II wojnie światowej, stawali się żydowskimi obywatelami, których Chaim 

Weizmann, David Ben-Gurion, Światowa Organizacja Syjonistyczna i Agencja 

Żydowska potrzebowali do zaludnienia Mandatu Palestyny
8
. Dzięki niejasnym, 

––––––––––––––––––––––––––– 
polskim Rządzie Jedności Narodowej. Ci polscy obywatele żydowskiego pochodzenia przybyli 

ze wschodniej części międzywojennej Polski i dlatego najprawdopodobniej mówili przede 

wszystkim językami jidysz. Zob.: Keith Sword: Deportation and Exile. Poles in the Soviet Union, 

1939–48, London: Macmillan, 1994; Rebecca Manley: To the Tashkent Station. Evacuation and 

Survival in the Soviet Union at War, Ithaca: Cornell University Press, 2009; Albert Kaganovitch: 

Stalin's Great Power Politics, the Return of Jewish Refugees to Poland, and Continued Migration 

to Palestine, 1944–1946, „Holocaust and Genocide Studies” 26/1, 2012, s. 59–94. 

6 425-231-2, Archiv bezpecnostních složek (dalej jako ABS). 

7 Dziennikarz I. F. Stone towarzyszył grupie Żydów w podróży przez Náchod i do obozów dla 

osób przemieszczonych w Niemczech w 1946 roku. Nie wspomina po imieniu ani Náchodu, ani 

ludzi odpowiedzialnych za organizację spraw w Náchodzie w ochronie ich tożsamości. Zob.: I. F. 

Stone: Underground to Palestine, New York: Boni & Gaer, 1946. 

8 Prawdopodobnie konstelacja wydarzeń i decyzji otaczających Náchod umożliwiła ostatecznie 

deklarację Państwa Izraela w 1948 roku. Bez znaczącej liczby żydowskich osiedleńców, status 

quo populacji w Mandacie Palestyny około 1945 roku faworyzowałby ludność pochodzenia in-

nego niż żydowskie tak mocno, że autonomiczne państwo żydowskie wydawałoby się niemoż-

liwe. Chaim Weizmann zauważał często przy żydowskiej i nieżydowskiej widowni, że    II wojna 

światowa w Europie umożliwiła podniesienie żydowskiej populacji w Mandacie. Deklaracja 

Earla Harrisona i Trumana z 1945 roku, że 100 tys. świadectw powinno zostać wydanych żydow-

skim dipisom w strefach amerykańskich Europy Środkowej odzwierciedliła prośbę Weizmanna 

wyrażoną trzy lata wcześniej podczas wojennych dyskusji ze Światowym Kongresem Żydów. 

Większość Żydów w obozach dla dipisów do 1946 i 1947 roku była polskiego obywatelstwa 

przed wojną. Zob.: Avinoam J. Patt: Finding Home and Homeland. Jewish Youth and Zionism in 

the Aftermath of the Holocaust, Detroit: Wayne State University Press, 2009; Yosef Grodzinsky: 



Sarah A. Cramsey 

192 

ale ważnym zwrotom powojennego losu dla wielu polskich Żydów droga do 

Palestyny rozpoczęła się w Náchodzie, a ich dobroczyńcy pochodzili częściowo 

z Czechosłowacji. 

Żeby zrozumieć, dlaczego czechosłowaccy urzędnicy, zarówno żydowskiego, 

jak i nieżydowskiego pochodzenia, pomogli w 1946 roku prawie 130 tys. pol-

skich obywateli żydowskiego pochodzenia opuścić kraj ich urodzenia, trzeba 

przyjrzeć się okolicznościom otaczającym Náchod, które okazały się sympto-

matyczne dla głębszych i bardziej skomplikowanych zmian w czechosłowackiej 

świadomości. W środku wojny zapoczątkowanej przez niemiecką i – w nieco 

mniejszym stopniu – węgierską zdradę, Czechosłowacy na uchodźctwie zaczęli 

marzyć o powojennym kraju wolnym od zdradzieckich elementów etnicznych. 

Podczas gdy idea wysiedlenia niemieckich i węgierskich grup etnicznych z po-

wojennej Czechosłowacji zyskała duże poparcie zarówno na uchodźctwie, jak i 

w kraju, identyfikacja ludzi, którzy należeli do tych grup okazała się o wiele 

trudniejsza. Po powrocie do odrodzonej Czechosłowacji, prezydent Edvard 

Beneš i wielu innych wysoko postawionych przedstawicieli rządu zdecydowało 

się użyć danych z ostatniego międzywojennego spisu ludności z 1930 roku do 

odróżnienia Niemców i Węgrów od reszty obywateli. Prawie wszyscy rozpo-

znani poprzez ten spis jako Niemcy i Węgrzy mieli być wysiedleni razem z 

innymi oskarżonymi o otwartą kolaborację w czasach konfliktu
9
. 

W rezultacie wybór języka niemieckiego lub węgierskiego jako języka codzien-

nej komunikacji podczas spisu ludności z 1930 roku okazał się mieć poważne 

skutki po roku 1945, które praktycznie nie zezwalały na żaden kompromis. 

Językowa kategoryzacja, zagwarantowana w pierwszej Republice Czechosło-

wackiej, stała się nieodwracalną kategoryzacją etniczną. Powstał jednak duży 

dylemat przy używaniu tej samej metody dla zadecydowania o losie tych, którzy 

podczas wojny byli prześladowani jako etniczni Żydzi, ale którzy zostali za-

kwalifikowani jako Niemcy albo Węgrzy przez ów spis ludności prawie całe 

pokolenie wcześniej. Tysiące Żydów z Czechosłowacji i spoza niej znalazły się 

w tej problematycznej szarej strefie. 

––––––––––––––––––––––––––– 
In the Shadow of the Holocaust. The Struggle between Jews and Zionists in the aftermath of 

World War Two, Monroe, Maine: Common Courage Press, 2004; Atina Grossmann: Jews, Ger-

mans and Allies. Close Encounters in Occupied Germany, Princeton: Princeton University Press, 

2007; i ostatnio: Gerald Cohen: In War’s Wake. Europe’s Displaced Persons in the Postwar 

Order, New York: Oxford University Press, 2012. 

9 Zob.: rozdz. 6.: All the Germans Must Go [w:] Chad Bryant: Prague in Black: Nazi Rule and 

Czech nationalism, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2007). Por. również: 

Tenże: Either German or Czech. Fixing Nationality in Bohemia and Moravia, 1939–1946, 

„Slavic Review” 61/4, 2002, s. 683–706. 
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Dlatego, żeby odróżnić ofiary nazistowskich przepisów od zdradzieckich Niem-

ców czy Węgrów, czechosłowacka administracja stworzyła nową kategorię i 

przez to stworzyła nową etniczną kategorię w prawie cywilnym. Żydowskość, 

nadawana albo przez kongregację religijną albo udokumentowana pobytem w 

obozie dla internowanych z powodów rasowych, automatycznie gwarantowała 

obywatelstwo w odrodzonej republice nawet tym zaszufladkowanym jako 

Niemcy lub Węgrzy w 1930 roku. Krótko mówiąc, nowa forma żydowskiej 

tożsamości, ustalana na podstawie rasistowskich kalkulacji z okresu wojennego, 

weszła do kodeksu prawnego drugiej Republiki Czechosłowackiej
10

. Idea 

etnicznych Żydów, oddzielonych od zdradzieckich Niemców i Węgrów, rozro-

sła się i zaczęła obejmować również Żydów z Polski, którzy zbierali się na gra-

nicy w okolicy Náchodu. Skoro tylko pierwszeństwo etnicznej odrębności 

zostało ustalone, postąpiły za nim inne przepisy, które pozwoliły tym „żydow-

skim Żydom” opuścić Polskę i przenieść się gdzie indziej, w kierunku wyimagi-

nowanego państwa składającego się wyłącznie z etnicznych Żydów
11

. 

Podczas kryzysu humanitarnego w Náchodzie pojawiły się obok siebie dwie 

różne idee: pierwsza, która traktowała Żydów jako oddzielną grupę zasługującą 

na specjalne traktowanie – nazywam to „etniczną  rewolucją” – i druga, według 

której żydowscy Żydzi z Europy Środkowej powinni mieć gdzieś swoje etniczne 

państwo. Każdego miesiąca, przez całą zimę, wiosnę oraz lato 1946 roku dzie-

siątki tysięcy polsko-żydowskich emigrantów docierały do czechosłowackich 

granic. Administracja Náchodu, straż graniczna oraz członkowie rządu w Pradze 

musieli podjąć wiele decyzji zezwalających na wyjście tych byłych polskich 

obywateli z Polski. W ten sposób Czechosłowacy przyczynili się do ważnego 

historycznego wydarzenia zwanego bricha i odegrali kluczową rolę w na „wpół 

zorganizowanym ruchu żydowskich dipisów (DP, z ang. displaced persons) z 

Polski” w stronę Amerykańskiej Strefy w Niemczech, a potem do Palestyny
12

. 

                                                        
10 Zob.: Dekret nr S-3559/89-17/9-46 4 w ABS. 

11 Proces, w którym większość zaangażowanych Europejskich liderów, Czechosłowaków i Pola-

ków przekonała się, że Syjonizm jest najlepszą opcją dla ocalałej populacji żydowskiej Europy i 

że żydowscy ocaleńcy powinni mieć dostęp to transportu do Palestyny, gdzie mogą być częścią 

swojego własnego państwa etnicznego, wychodzi poza ramy tego artykułu. Zob. moją pracę 

doktorską: Sarah A. Cramsey: Uncertain Citizenhip. Jewish Belonging and the Ethnic Revolution 

in Poland and Czechoslovakia, 1938–1948, Unveröff. Dissertation: University of California, 

Berkeley 2014. Wystarczy powiedzieć, że czechosłowacki prezydent Edvard Beneš stał się zago-

rzałym rzecznikiem żydowskiej migracji do Palestyny wcześnie, jeszcze w czasie wojny (między 

1940 a 1941) i kontynuował wspieranie tego rozwiązania, kiedy zwycięstwo Aliantów stało się 

oczywiste. 

12 Bricha (hebrajskie słowo przetłumaczone jako ucieczka) zostało szczegółowo omówione za-

równo w europejskiej jak i izraelskiej historiografii. Zob.: np. Avinoam Patt: Stateless Citizens of 

Israel. Jewish displaced persons and Zionism in post-war Germany [w:] Jessica Reinisch, Eliza-
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Skonfrontowani z polskimi Żydami i nie-Żydami zbierającymi się na granicy, 

zarówno ministrowie w rozmowach prowadzonych na wyższym szczeblu, jak i 

miejscowi urzędnicy zdecydowali w kilku kluczowych momentach wiosną i 

latem 1946 roku, że tylko polskim obywatelom żydowskiego pochodzenia 

wolno wkroczyć do Czechosłowacji. Zaraz po przekroczeniu granicy, zanim ci 

transgraniczni migranci wywiezieni zostali bliżej w stronę strefy amerykańskiej 

w Niemczech lub, rzadziej, w Austrii, spędzili krótki czas w Náchodzie. W ten 

sposób czechosłowacki rząd, bardziej niż jakakolwiek inna jednostka publiczna 

czy prywatna, pomógł polskim Żydom przenieść się bliżej w stronę Palestyny w 

1946 roku
13

. 

Badanie, w jaki sposób decyzje czechosłowackiej władzy umożliwiły ruch lud-

nościowy, oferuje nowe perspektywy patrzenia na proces, w którym Żydzi z 

Polski stali się Żydami obozów dla dipisów w Niemczech. Szczególnie w ostat-

nich latach historycy zajmowali się badaniem doświadczeń Żydów zaraz po 

wojnie w Polsce oraz okoliczności, w jakich wielu ocalałych (polskich) Żydów 

stało się Sh'erit ha-Pletah (czyli ocalałymi ostatkami). Niewiele jednak 

szczegółów pojawiło się, dotyczących logistyki opuszczania Polski przez Ży-

dów i ich podróży na zachód przez Czechosłowację, która w końcu miała ich 

wyprowadzić z Europy
14

. 

––––––––––––––––––––––––––– 
beth White (red.): The Disentanglement of Populations. Migration, Expulsion and Displacement 

in Post-War Europe, 1944–1949, New York: Palgrave Macmillan, 2011; Yehuda Bauer: Flight 

and Rescue: Brichah, New York: Random House, 1970; David Engel: Between Liberation and 

Flight. Holocaust Survivors in Poland and the Struggle for Leadership 1944–1946, Tel-Aviv: 

‘Am Oved 1996; oraz Arieh J. Kochavi: Post-Holocaust Politics. Britain, the United States and 

Jewish Refugees, 1945–1948, Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina 

Press 2001. Niewiele jednak napisano na temat tego, co się wydarzyło w Náchodzie. Nowe cze-

skojęzyczne pozycje z fikcji historycznej badają związek Czechosłowacji z brichą i okoliczności 

wydarzeń w Náchodzie. Zob.: Jiří Sulč: Mosty do Tel Avivu, Praha: Knižní Klub, 2010. 

13 Czechosłowacki rząd wydał 80 mln koron na 130 tys. polsko-żydowskich transmigrantów.       

W 1946 roku tysiąc czechosłowackich koron odpowiadał ok. 20 dolarom. Czyli razem wydano     

1,6 mln dolarów. 

14 Temat żydowskiego życia w powojennej Polsce i badania na temat przemocy, z jaką Żydzi 

spotkali się po swoim powrocie do polskich domów są tematem wielu publikacji w ostatnich cza-

sach. Szczególnie książka Jana T. Grossa: Fear. Anti-Semitism after Auschwitz, New York: Ran-

dom House, 2006, zachęciła do zdrowej (i w niektórych przypadkach burzliwej) debaty na temat 

utrzymywania się antysemityzmu w Polsce i tego, jak nastroje wobec Żydów współgrały z bodź-

cami ekonomicznymi, zachęcając niektórych Polaków do konfrontacji ze swoimi (wracającymi) 

żydowskimi sąsiadami poprzez przemoc i pogardę. Uważam, że krótki artykuł Engela (cytowany 

w pierwszym przypisie) oferuje bardziej trafną ocenę przemocy wobec Żydów w powojennej 

Polsce niż studium Grossa, które polega bardziej na poszlakowych świadectwach niż na dokład-

nych statystycznych analizach. W ostatecznej ocenie Engela „wielorakość faktorów” (s. 38) wy-

wołała przemoc przeciwko Żydom w powojennej Polsce. Niniejszy artykuł jednak zadaje zupeł-

nie inne pytanie. Badania (takie jak Grossa) pytające, dlaczego polscy Żydzi opuścili Polskę w 
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Yehuda Bauer, w swoim rewolucyjnym studium brichy, stworzył wzór dla tego 

rodzaju badań. Opublikowana ponad czterdzieści lat temu monografia Bauera, 

pełna faktów i niekonwencjonalnych dokumentów, zajmuje się podróżą Żydów 

z całej Europy w stronę Palestyny w czasie wojny i po niej. Podczas gdy 

Náchod odgrywa ważną role jako stacja tranzytowa w książce Bauera, niniejszy 

artykuł oferuje nową dokumentację, by pokazać, jak precedensy stworzone 

przez urzędników w czechosłowackim rządzie zgromadziły się zapewniając, że 

Náchod pozostał otwartym punktem granicznym
15

. Poza tym, ukazując sytuację 

w Náchodzie jako reprezentatywną dla większych zmian w myśleniu o tym, 

gdzie jest miejsce Żydów, artykuł przedstawia nowe wyjaśnienie motywów 

stojących za ogólną polityką czechosłowackiego rządu
16

. 

W szerszym sensie, moje studium ukazuje, jak wydarzenia na granicy między 

Polską a Czechosłowacją znalazły się poza kontrolą zwycięskich aliantów i 

wykazuje, że przypływ polskich Żydów do Czech i dalej do strefy amerykań-

skiej nie powinien być rozumiany jako wydarzenie, które zostało umożliwione i 

zorganizowane tylko przez jedną osobę
17

. Istniejąca historiografia, która odnosi 

się do brichy oraz historia dyplomatyczna okresu powojennego podkreśla plany 

wielkich polityków wśród zwycięskich aliantów, urzędników z JDC w Nowym 

Jorku, tajnych agentów z Palestyny oraz urzędników z UNRRA z siedzibą w 

––––––––––––––––––––––––––– 
1945 roku i dlaczego więcej niż 3/4 polskich Żydów zrepatriowanych ze Związku Sowieckiego 

do Ziem Odzyskanych zrobiła to w pierwszej połowie 1946 roku odwracają uwagę od pytania,   

w jaki dokładnie sposób tak wielka ilość osób potrafiła wyruszyć na półlegalną i dyplomatycznie 

delikatną wędrówkę prowadzącą przez setki kilometrów z Polski w stronę strefy amerykańskiej 

w Niemczech. 

15 Praca Bauera (przyp. 12) powołuje się głównie na Archiwa Haganah w Tel Awiwie. Nie włącza 

dokumentacji z czeskich, czechosłowackich, czy polskich archiwów do swojego studium. Nie 

jest to zaskakujące, ponieważ książka została opublikowana w 1970 roku, kiedy dostęp do 

wschodnio-europejskich archiwów nie był łatwy. 

16 W Brichah Bauer zadaje pytanie, dlaczego przedstawiciele czechosłowackiego rządu tak bardzo 

wspierali brichę. Zob. na s. 219: „Jednak decydująca klauzula operacyjna stwierdziła jasno, że 

ministerstwo Nejedlego powinno zająć się podróżującymi i zapewnić transport przez terytorium 

Czech. To, że duża grupa komunistów w rządzie, w tym Klement Gottwald, wsparła tę decyzję 

jest oczywiście bardzo ważne. Można tylko zgadywać, jakie były motywy takiej postawy. Jest 

jasne, że jakakolwiek żydowska infiltracja Palestyny byłaby problematyczna dla brytyjskich i 

pro-komunistycznych lub pro-sowieckich polityków. Inne motywy wydają się również za tym 

kryć. Mówiąc ogólnie stosunek do żydowskich uchodźców był dlatego pozytywny w Czechosło-

wacji i to był pewnie kolejny powód. W każdym razie komunistyczni i niekomunistyczni mini-

strowie i urzędnicy współpracowali, aby umożliwić to nadzwyczajne przedsięwzięcie, wiedząc 

doskonale o sprzeciwie Wielkiej Brytanii na te masowe ruchy Żydów”. 

17 Mieszkaniec Náchodu Rudolf Beck, który pomagał organizować pomoc na miejscu, pisze na 

odwrotnej stronie zdjęcia w swoim prywatnym archiwum, że „nasze rządowe biura, Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansowały te wysiłki za zgodą 

Związku Radzieckiego, poprzez dostarczenie pojazdów i wydanie dokumentów tranzytowych”. 

Zob.: Prywatne Archiwum Rudolfa Becka, Náchod, Czeska Republika. 
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Europie i nie zajmuje się niejasnym procesem w jakim czechosłowacki Náchod 

stał się ważną stacją tranzytową
18

. 

Podróż z polskiego Śląska do granicznej stacji Náchod i przez całe terytorium 

Czechosłowacji aż do strefy amerykańskiej w Niemczech była pełna niepewno-

ści. Jan Masaryk, Edvard Beneš, Vladimír Clementis, Bolesław Bierut, Clement 

Atlee, Harry Truman i nawet Józef Stalin nie mogli ani aktywnie poprzeć, ani 

skutecznie zatrzymać wymęczonego tłumu ludzi, który napierał na granicę 

przecinającą historyczny Śląsk. Co więcej, tajni syjonistyczni agenci, którzy 

pracowali razem z na wpół zorganizowanym oddziałem mającym umożliwić 

polskim Żydom opuszczenie Polski, nie byli w stanie kontrolować, w jaki 

sposób czechosłowackie władze przygraniczne i w Pradze odpowiedzą na przy-

pływ przejściowych migrantów podczas zimy i wiosny 1946 roku. 

***** 

Różnorodna grupa zebrała się na spotkanie w związku z przepływem polskich 

Żydów 2 lutego 1946 roku. Reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

(MZV), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MV), Ministerstwa Zdrowia (MZ), 

UNNRA, JDC oraz dr Karel Stein z praskiej Gminy Żydowskiej zebrali się, 

żeby przedyskutować sprawę „żydowskich uciekinierów, [którzy] nie mogą 

zostać w Polsce” i „potrzebują pomocy”
19

. Ta międzynarodowa grupa 

zdecydowała, że Żydzi „mogą zostać [w] Czechosłowacji przez jakiś czas pod-

czas ich tranzytu”. Co więcej z powodu „antysemityzmu w Polsce mogą dostać 

azyl w Czechosłowacji”. Prawnie, ci przejściowi migranci znaleźli się w nowej 

kategorii w UNRRA i zostali określeni mianem „niepomyślnie zrepatriowanych 

                                                        
18 Zob.: Albert Kaganovitch: Stalin's Great Power Politics…, dz. cyt.  (przyp. 5), Yehuda Bauer: 

Flight and Rescue…, dz. cyt. (przyp. 12) oraz David Engel: Between Liberation and Flight…,   

dz. cyt.  (przyp. 12). 

19 Ten oraz kolejne cytaty w tym akapicie pochodzą z ABS 425-231-2. Czeskie nazwy wymienio-

nych ministerstw to: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo Vnitra, Ministerstvo Zdra-

votnictví. JDC (ang. Jewish Joint Distribution Committee, Amerykańsko-Żydowski Połączony 

Komitet Rozdzielczy) jest światową organizacją pomagającą Żydom założoną w 1914 roku. 

Więcej na temat JDC można znaleźć w: Yehuda Bauer: My Brother's Keeper. A History of the 

American Jewish Joint Distribution Committee, 1929–1939, Philadelphia: Jewish Publication 

Society of America, 1974; Tenże: Out of the Ashes. The Impact of American Jews on post-Holo-

caust European Jewry, Oxford, New York: Pergamon Press, 1989; Tenże: The Jewish Emergence 

from Powerlessness, Toronto, Buffalo: University of Toronto Press 1979; Yosef Litvak: The 

American Joint Distribution Committee and Polish Jewry, 1944–1949 [w:] Selwyn Ilan Troen, 

Benjamin Pinkus (red.): Organizing Rescue. Jewish National Solidarity in the Modern Period, 

New York: Routledge, 1992, s. 269–316. Na temat Światowego Kongresu Żydów zob.: Unity in 

dispersion; a history of the World Jewish Congress, New York: World Jewish Congress, 1948). 
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dipisów”
20

. Ich wejście do Czechosłowacji miało stać się legalne, miano im 

wydawać wizy tranzytowe w celu ewakuacji do Niemiec/Austrii, a rząd czecho-

słowacki miał zapewnić „dwa obozy dla opuszczających Polskę”
21

. Wreszcie, co 

najistotniejsze, porozumienie między UNRRA a MZV decydowało, że to 

UNRRA będzie odpowiedzialna za tych ludzi
22

. 

Umowa ta, zapewniająca wsparcie finansowe opieki nad niepomyślnie zrepa-

triowanymi polskimi Żydami ze strony UNRRA, była bezprecedensowa i zda-

wała się być przełomowym wydarzeniem dla tej organizacji. Od listopada 1943 

roku, kiedy UNRRA zebrała się na spotkanie inauguracyjne w Atlantic City i 

podczas dalszych konferencji w latach 1944 i 1945, członkowie UNRRA stwo-

rzyli specjalny język prawny definiujący dipisów i klaryfikujący rodzaj pomocy. 

Należy zauważyć, że starania Światowego Kongresu Żydów o wprowadzenie 

specjalnej kategorii „żydowskich dipisów” zostały odrzucone na każdym z 

trzech oficjalnych spotkań UNRRA podczas wojny. Co więcej, wytyczne 

UNRRA nie zezwalały dipisom na bycie zrepatriowanym więcej niż raz. Temat 

dipisów, którzy powrócili do swoich domów, a następnie po oficjalnym powro-

cie do domu wyrazili chęć dobrowolnego przesiedlenia, wywołał dyskusje w 

UNRRA w latach 1943, 1944 i 1945. Jednak oficjalne wytyczne organizacji nie 

zaoferowały żadnego wsparcia podwójnym dipisom. Umowa między czecho-

słowackim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i UNRRA w lutym 1946 roku 

stanowiła wyzwanie dla tej sytuacji. Teraz nawet po repatriacji polscy Żydzi 

mogli starać się o dobrowolne przesiedlenie i przez to otrzymać nowy status 

„niepomyślnie zrepatriowanego dipisa”. 

Nie minęło wiele czasu, żeby te umowy weszły w życie i dramatycznie zmieniły 

codzienne życie w czechosłowackim mieście przygranicznym. Mniej niż trzy 

tygodnie później, 21 lutego 1946 roku, straż graniczna w Náchodzie „zatrzymała 

[w ośrodku Czerwonego Krzyża] grupę polskich Żydów przekraczających gra-

nicę”. Raport straży granicznej wskazuje, że „członkowie tej grupy powinni 

zostać ukarani za przekroczenie granicy”, ale zamiast tego „zostali przeniesieni 

przez Urząd do Spraw Repatriacji w Náchodzie i bez jakiekolwiek kary prze-

                                                        
20 Na temat UNRRA zob.: Zorach Warhaftig: Relief and Rehabilitation. Implications of the 

UNRRA Program for Jewish Needs, New York: Institute of Jewish Affairs of the American Jew-

ish Congress and World Jewish Congress, 1944, oraz Daniel Plesch: America, Hitler and the UN. 

How the Allies Won World War II and Forged a Peace, London, New York: I.B. Tauris/Palgrave 

Macmillan, 2011. 

21 W liście z 16 stycznia 1946 do czechosłowackiego premiera Zdenka Fierlingera dyrektor JDC  

w Czechosłowacji Harold Trube poprosił premiera o zapewnienie funduszy, których „wymagało 

JDC od rządu”. Zob.: ABS 425-192-75. 

22 ABS 425-231-2. 
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transportowani do Bratysławy”. Ten zaskakujący zwrot wydarzeń „zdarzył się z 

zarządzenia konsula Novaka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za pośred-

nictwem reprezentantów JDC w Náchodzie, pana (Rudolfa) Becka oraz funk-

cjonariusza UNRRA, pana (Elfana) Riese”. Co więcej potwierdzono, że 

„zatrzymani” „chcieli przejść przez Bratysławę aż do (strefy amerykańskiej)”
23

. 

Trzech partnerów instytucyjnych, którzy wzięli udział w spotkaniu 21 lutego, 

interweniowało w sprawie zmiany losów owej grupy. Ci migranci, którzy w 

innej sytuacji zostaliby ukarani za nielegalne przekroczenie granicy, dostali 

pozwolenie na dalszą podróż do Bratysławy. Przejście graniczne w Náchodzie, 

wcześniej bariera dla dalszej emigracji, stała się teraz jednym z nielicznych 

punktów wyjazdu z Polski. 

Drugi precedens emigracji przez Náchod zaistniał, kiedy dziesiątki tysięcy pol-

skich Żydów powróciły z uchodźctwa w Związku Radzieckim. Od stycznia do 

sierpnia 1946 roku polskie Ziemie Odzyskane na zachodzie miały zaabsorbować 

przypływ tych zrepatriowanych obywateli. Absorbcja ta jednak nie zawsze 

działała. Kiedy Arieh Tartakower, członek WJC, spotkał się z polskim mini-

strem pracy i spraw socjalnych 21 marca 1946 roku, poznał oficjalne stanowisko 

rządu w sprawie powrotu Żydów do domu. Minister Stańczyk powiedział Tarta-

kowerowi, że „zasada wolnej emigracji będzie przestrzegana w przyszłości, tak 

jak jest przestrzegana obecnie”. Minister również „obawiał się, że obecne, już 

bardzo mocne tendencje do emigracji wśród pewnych grup polskich Żydów 

znacznie wzrosną wskutek procesu repatriacji”. Stańczyk zwrócił uwagę na to, 

że Żydzi zrepatriowani ze Związku Radzieckiego „chcą jak najszybciej opuścić 

Polskę […] (i) dlatego nie powinno się im w sprawie tej dobrowolnej emigracji 

robić żadnych problemów”
24

. Polscy Żydzi, zgodnie z polskim prawem, mogli 

więc legalnie opuścić kraj. 

Zarówno Tartakower, jak i Stańczyk byli zaniepokojeni tym, jak międzynaro-

dowi obserwatorzy zinterpretują masowy exodus polskich Żydów z terenów 

odzyskanych. „Należało za wszelką cenę uniknąć” podejrzeń o antysemicką 

propagandę i akty przemocy fizycznej wobec Żydów, jako przyczyn tej emigra-

cji. Obydwaj mężczyźni zgodzili się, że powinna zostać podkreślona „trudna 

sytuacja ekonomiczna żydowskiej populacji oraz beznadziejność żydowskiego 

życia w Polsce” jako „główne faktory motywujące ów exodus”. Ponadto „to, że 

Żydzi niechętnie pozostają w kraju, gdzie miliony ich pobratymców zostały 

                                                        
23 ABS 302/163-5. 

24 Archive of the World Jewish Congress at the American Jewish Archive, Cincinnati, OH (dalej 

jako WJC) H 273/13 oraz WJC, C 118/3. 
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zamordowane przez nazistów” mogłoby również zostać podkreślone
25

. Wysoko 

postawiony członek polskiego rządu oraz reprezentant Światowego Kongresu 

Żydów mieli podobne wizerunkowe obawy. Żaden z nich nie chciał, aby anty-

semicka przemoc była uważana za główny powód żydowskiej emigracji z Pol-

ski. 

W marcu 1946 roku, w tym samym miesiącu, w którym Tartakower spotkał się 

ze Stańczykiem, na biurkach pracowników czechosłowackiego Ministerstwa do 

Spraw Wewnętrznych znalazł się raport specjalny. Dwustronicowy dokument 

zwracał uwagę urzędników na „poważny” problem żydowskich uchodźców z 

Polski na północnowschodniej granicy
26

. Według autora tekstu oprócz 

„międzynarodowych żydowskich organizacji”, które „pomagają (polskim Ży-

dom) przenieść się dalej na zachód”, instytucje takie jak Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych, Spraw Społecznych i Spraw Zewnętrznych „próbowały podpi-

sać umowę z UNRRA”, żeby zaoferować dalszą pomoc. Umów tych jednak 

wtedy jeszcze nie podpisano, ponieważ UNRRA w Czechosłowacji „nie otrzy-

mała zgody na to ze swojej centrali”. Zamiast z UNRRA, Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych współpracowało z (niezidentyfikowanymi) organizacjami ży-

dowskimi, w celu „zarejestrowania uchodźców tego typu pod warunkiem, że 

obecnie żyją na ziemiach czechosłowackich”. Jednak bez znajomości opinii 

UNRRA na ten temat „dalsza infiltracja tych ludzi na ziemiach czechosłowac-

kich jest niemożliwa”
27

. Raport ten zachęcał do „ostrożności w tej sprawie”, 

ponieważ różne opinie krążyły w środowiskach rządowych w sprawie żydow-

skich emigrantów. Owo memorandum nie miało żadnych konsekwencji usta-

wowych. Niedługo jednak potem rzeczywista sytuacja wymogła 

natychmiastowe działania. 

***** 

„Katastrofalna sytuacja” zaistniała na polskim Śląsku już w kwietniu i maju 

1946 roku. Napływ uchodźców ze Związku Radzieckiego wzrósł znacznie, 

kiedy ciepła pogoda umożliwiła szybszą podróż po torach. Krótki telegram wy-

słany z Polski do Światowego Kongresu Żydów 14 maja informował, że 85 tys. 

repatriantów, w tym 15 tys. dzieci, dotarło na Dolny Śląsk. Polskie władze zażą-

dały „natychmiastowej pomocy, pieniędzy, ubrań i jedzenia”
28

. Niedługo po 

                                                        
25 WJC, H 273/13. 

26 ABS, 304-63. 

27 Jedenastu żydowskich uchodźców z Polski zostało zatrzymanych w Náchodzie w tygodniu 

poprzedzającym ten raport. 

28 WJC, H 276/13. Telegram z 14 maja 1946 od Bermana i Zelickiego do WJC. 
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tym, jak masy repatriantów dotarły na stacje kolejowe dopiero niedawno odzy-

skanych ziem, postanowiły z pełną świadomością wyruszyć w drogę jeszcze raz. 

Po opuszczeniu pociągów repatriacyjnych wielu polskich Żydów spotkało orga-

nizatorów młodzieży syjonistycznej, którzy rozpowszechniali informacje na 

temat zakwaterowania, życia codziennego na nowej ziemi oraz informowały, jak 

kontynuować swoją podróż w kierunku Palestyny
29

. 

Wraz ze wzrostem liczby polskich Żydów przekraczających czechosłowacką 

granicę 18 kwietnia 1946 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Czechosło-

wacji wysłało oficjalny komunikat do różnych narodowych i lokalnych oddzia-

łów. Tytułowa linia jest już bardzo wymowna: „Ludzie żydowskiego 

pochodzenia, polscy obywatele”. Warto ten komunikat przytoczyć tu w całości: 

„Ostatnio wielu Żydów uciekło z Polski do Czechosłowacji […] 

(ich) jedynym pragnieniem […] jest szybkie dotarcie do swoich 

rodzin w Ameryce, w Palestynie, w Kanadzie, na Zakarpaciu i w 

innych krajach. Międzynarodowe organizacje żydowskie, jak np. 

JDC, zaoferują pomoc i wsparcie w ewakuacji. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza, że niektóre z na-

szych oddziałów wzięły się ostro za tych ludzi […] a inne osta-

tecznie ewakuowały ich z powrotem do Polski, gdzie są poddawani 

prześladowaniom, zanim znów uda im się uciec do naszego kraju. 

Ministerstwo uważa ten stan za niedopuszczalny i (prosi) […] siły 

ochronne, aby zajęły się osobami pochodzenia żydowskiego o pol-

skiej narodowości. Nie (powinno się) zabraniać (im) opuszczenia 

terytorium naszego kraju na zachód, gdzie zamierzają osiąść. Nie 

powinni być ewakuowani do Polski, jak niewygodni obcokra-

jowcy, ponieważ oprócz tego, że to jest humanitarne traktowanie 

(tzn. niewysłanie ich do Polski), można po (ich pierwszej) próbie 

przekroczenia granicy spodziewać się, że spróbują tego ponownie 

w tym samym kierunku”
30

. 

                                                        
29 Por.: David Engel: Between Liberation and Flight…, dz. cyt.  (przyp. 12) oraz Yehuda Bauer: 

Flight and Rescue…, dz. cyt. (przyp. 12), s. 126: „Na stacjach kolejowych w Warszawie i Łodzi 

propagandyści z Żydowskiego Centralnego Komitetu i przedstawiciele Syjonistów otwarcie kon-

kurowali o nowoprzybyłych […] była ogólna gotowość, żeby opuścić kraj, ale ta gotowość nie 

była bezwarunkowa i większość repatriantów była gotowa siedzieć na walizkach w oczekiwaniu 

na legalny sposób opuszczenia Polski”. 

30 ABS 304-257-1. I dalej: „Jest w naszym interesie, żeby osoby żydowskiego pochodzenia i 

polskiego obywatelstwa szybko opuściły nasz kraj, aby ich pobyt w naszym kraju nie przedłużał 
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Tłumaczenie tej dyrektywy wyjaśnia oficjalny stan prawny odnoszący się do 

konkretnej grupy dipisów: obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Ina-

czej niż innych potencjalnych nieżydowskich emigrantów z Polski, tę konkretną 

grupę należało traktować w specjalny sposób i zezwolić im na wjazd do Czecho-

słowacji
31

. 

Dekret ten nie powołuje się na antysemityzm jako przyczynę migracji z Polski. 

Co więcej, ponieważ JDC opłaci podróż tej wybranej grupy ludzi, nie powinno 

się im zabraniać podróży
32

. A ponieważ, jeśli się tym ludziom raz zabroni wej-

ścia do kraju, najprawdopodobniej spróbują tego po raz kolejny, Ministerstwo 

sugeruje, żeby straż graniczna nie odmawiała polskim Żydom wejścia. Według 

oceny Ministerstwa zasłużyli na „humanitarne” traktowanie. Dlatego każdy Żyd, 

który spróbuje przejść przez granicę, będzie mógł iść dalej. Stąd, po czasach 

negatywnej selekcji przez nazistowską okupację, teraz selekcjonowano polskich 

Żydów pozytywnie, przynajmniej w oczach czechosłowackiego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. 

Inny dekret wydany przez to samo ministerstwo kilka miesięcy później, we 

wrześniu 1946 roku, również wyrażał tę samą myśl. W memorandum 

rozesłanym do komitetów narodowych w dużych i małych miastach w całym 

kraju Ministerstwo wyjaśniało, jak należy traktować „osoby, które okupanci 

uważali za «osoby żydowskiego pochodzenia»”
33

. Rozpoczynając rysem 

historycznym, tekst ten stwierdza:  

„wiadomo powszechnie, że barbarzyństwo nazistów wsparte przez 

teorie rasowe i przez nienawiść do wszystkiego, co nie miało bez-

pośredniego związku z nazistami, początkowo szerzyło się a potem 

––––––––––––––––––––––––––– 
się, żeby się tutaj nie osiedliły, ponieważ są to zazwyczaj ludzie, którzy nie będą pracować i po-

zostaną bez zatrudnienia”. 

31 Tylko polscy Żydzi mogli otrzymać paszporty, przekroczyć granicę, znaleźć schronienie w 

czechosłowackich obozach przejściowych i otrzymać wizy tranzytowe, które umożliwią dalszą 

podróż to stref amerykańskich w Niemczech i Austrii. Por. raport Zoracha Warhaftiga z jego wi-

zyty w Polsce w 1946 roku, WJC H 276/14, gdzie pisze, że „zgodnie z administracyjną praktyką 

(polskiego rządu) trzeba otrzymać od Centralnego Komitetu zaświadczenie, że jest się Żydem i 

dopiero wtedy można otrzymać paszport; teraz również Zjednoczenie Społeczności Religijnych 

może wystawiać takie zaświadczenia”. 

32 Obecnie wydaje się, że JDC zapłaci za koszty powstałe podczas tej migracji. Jednak w 1946 ro- 

ku państwo czechosłowackie pokryło większość kosztów związanych z tym przejściem. 

33 Por. 425-192-74, ABS. Dekret nr S-3559/89-17/9-46. Ten dekret odnosi się do przepisu w 

sprawie wysiedlenia osób narodowości niemieckiej i węgierskiej z Czechosłowacji. Zgodnie z 

tym dokumentem problemy powstały, kiedy Niemcy i Węgrzy żydowskiego pochodzenia, którzy 

cierpieli jako żydowska rasa podczas wojny, mieli zostać wysiedleni razem ze swoimi nieżydow-

skimi współziomkami.  
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wzmacniało w stosunku do osób tzw. ‘żydowskiego pochodzenia’  

i ‘częściowo żydowskiego pochodzenia’”.  

W odpowiedzi na to naganne zachowanie nazistów „czeski i słowacki naród 

odmówił udziału w dyskryminacji tych nieszczęsnych ofiar nazistowskich prze-

śladowań” i „potępia jakąkolwiek dyskryminację związaną z religią i językiem 

ojczystym oraz jakiekolwiek różnice w traktowaniu z tego powodu” z wyjąt-

kiem Niemców i Węgrów, którzy popełnili zbrodnie przeciwko Republice w 

czasie wojny. 

W momencie wydania tego dekretu osoby pochodzenia żydowskiego były przez 

czechosłowackie władze skategoryzowane jako Żydzi i pół-Żydzi  

„tylko dlatego, że ludzie określeni w ten sposób przez okupantów i 

niehumanitarnie prześladowani nie powinni cierpieć z powodu na-

szych przepisów prawnych, które nie uznają, ani nie odrzucają ta-

kiej rasowej dyskryminacji, (poza tą odnoszącą się do) narodowo-

ści niemieckiej i węgierskiej, i nie rozróżniają między (Żydami) a 

niemieckimi i węgierskimi  zdrajcami”
34

.  

Krótko mówiąc, Żyd był tak samo definiowany po wojnie jak w czasie wojny. 

Kiedy czechosłowaccy urzędnicy, którzy pracowali w obozach przejściowych w 

Náchodzie, wzbraniali Polakom bez żydowskiego pochodzenia przyłączenia się 

do grup dipisów w 1946 roku, robili tak w zgodzie z krajowym przepisem, który 

nakazywał specjalne traktowanie Żydów. 

***** 

W specjalnym wydaniu żydowskiego czasopisma „The Resistance”, skierowa-

nego do „dobrych obywateli Czechosłowacji”, Isaac Asoffsky, główny dyrektor 

HIAS, wyjaśnił w słowach i zdjęciach, co się wydarzyło w tym sennym mia-

steczku Náchod. W 1946 roku rząd czechosłowacki wydał ponad 30 mln koron 

(około 1,6 mln dolarów) na pomoc 130 tys. żydowskich uchodźców, „którzy 

                                                        
34 Dokument na końcu nawiązuje do kategoryzacji obywateli jako Żydów i wysiedlenia osób 

niemieckiego i węgierskiego pochodzenia bez żydowskich korzeni: „Koniecznym jest, żeby od-

powiednie Narodowe Komitety Okręgowe zbadały dokładnie każdy przypadek według konkret-

nych wytycznych. Skutki tych badań powinny zostać zgłoszone […] do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, które zastrzega sobie prawo w każdym przypadku do własnej decyzji, czy dana 

osoba żydowskiego pochodzenia lecz niemieckiej lub węgierskiej narodowości „germanizowała” 

albo „madziaryzowała się” wedle tego przepisu. Podpisano, Nosek”. Tamże. 
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uciekli z wrogich terenów” i emigrowali przez Czechosłowację
35

. Náchod, ich 

miejsce przekroczenia granicy i „kiedyś tylko punkt na mapie […] stał się 

centrum międzynarodowego zainteresowania i symbolem litości dla Żydów”. 

Asoffsky chwalił rząd czechosłowacki za jego spontaniczną i przychylną reakcję 

na to humanitarne zapotrzebowanie. Mimo że „napływ przygnębionych osób 

pojawił się […] jak niekontrolowana fala przypływu”, ludzie żyjący i pracujący 

w Náchodzie „przywitali ich serdecznie zamiast budować przeszkody na ich 

drodze”
36

. 

Chociaż Asoffsky zachwalał działania w Náchodzie, jego dziennikarski opis 

maskował bardziej skomplikowaną rzeczywistość, którą można było obserwo-

wać w 1946 roku. Wraz z nadejściem cieplejszej pogody, głośny pogrom w 

Kielcach 4 lipca 1946 roku oraz przyjazd pociągów repatriacyjnych z polskimi 

Żydami ze Związku Radzieckiego do nowych i nieznanych domów, dramatycz-

nie wzmogły przepływ uchodźców
37

. Ten zbieg poprawy pogody i wzrostu 

przemocy zmusił  zarówno urzędników, jak i pozarządowych oficjeli do zrewi-

dowania i rozszerzenia całej operacji. Bliższe spojrzenie na wydarzenia lipcowe 

1946 roku ukazuje, jak los prawie 60 tys. transmigrantów zależał od stosunków 

między JDC i czechosłowackimi biurokratami, między dostępnością czechosło-

wackich koron i zdecydowaniem kilku wysoko postawionych żydowskich, ame-

rykańskich i czeskich oficjałów. 

Przez dwa tygodnie, od 14 do 26 lipca 1946 roku, nieformalny zespół składający 

się z wysoko postawionych ministrów, przeniesionych żydowskich liderów oraz 

dwóch urzędników z UNRRA zebrał się na serię spotkań poświęconych exodu-

sowi polskich Żydów. Ustalenia sformułowane podczas tych dwóch tygodni 

były reakcją na wydarzenia z lutego i kwietnia, zaangażowały najwyższe szcze-

ble czechosłowackiego rządu i stworzyły pewne podziały wśród administrato-

rów UNRRA. Nawet, kiedy liczba migrantów wzrosła, ponieważ tempo ich 

przemieszczania się wzrosło, i koszty całego przedsięwzięcia pomnożyły się, 

exodus pozostał w mocy prawnej dzięki zaangażowaniu małej grupy przedsta-

                                                        
35 Archiv Ministerstva zahraničních věcí (dalej jako MZV), ZÚ Waszyngton, USA nr 33, cytat z: 

Isaac Asoffsky: The Epic of the Jewish Trans-migrants…, dz. cyt. (przyp. 3). 

36 Tamże. 

37 Odnośnie Kielc por.: Jan T. Gross: Fear. Anti-Semitism after Auschwitz, dz. cyt. (przyp. 14)       

i David Engel: Patterns of Anti-Jewish Violence…, dz. cyt. (przyp. 1). Chociaż pogrom w Kiel-

cach zainicjował wzrost liczby transmigrantów, wrosła ona znacznie w sierpniu, prawdopodob-

nie, kiedy ostatni zrepatriowani polscy Żydzi zajechali na Śląsk. Wtedy Śląsk był najbardziej 

zatłoczony, co by wyjaśniało, dlaczego więcej polskich Żydów ruszyło w stronę Náchodu niż we 

wcześniejszych miesiącach. Dlatego nie powinno się uważać Kielc za wydarzenie, które najbar-

dziej wzmożyło żydowską migrację. 
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wicieli czechosłowackiego rządu, JDC i UNRRA. W lipcu 1946 roku mniej niż 

kilkunastu mężczyzn i kobiet działających w Pradze, Náchodzie i na terenach 

między nimi sprawiło, że tysiące polskich Żydów miało możliwość bezpiecz-

nego opuszczenia Polski
38

. 

Dramatyzm spotkań na wysokim szczeblu podczas tych kluczowych miesięcy 

zachował się w sprawozdaniu złożonym przez Israela Jacobsona, amerykań-

skiego Żyda, który pracował jako dyrektor AJC w Czechosłowacji po wojnie
39

. 

Niedługo po pogromie w Kielcach, Jacobson wziął udział w spotkaniu na temat 

trudnej sytuacji finansowej transgranicznej operacji polsko-czechosłowackiej. 

Zorganizowana przemoc przeciwko Żydom, podsycana przez programy radiowe 

biskupa Hlonda oraz przypływ uchodźców ze Związku Radzieckiego do nace-

chowanego niestabilnością państwa polskiego, popychały coraz bardziej Żydów 

do emigracji z Polski. W konsekwencji koszt utrzymania i dalszego transportu z 

Náchodu wzrósł astronomicznie. „Prowizoryczne rozwiązania” Ministerstwa 

Spraw Społecznych i Pracy, Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych oraz 

JDC okazały się niewystarczające w obliczu nasilającego się exodusu. Co gor-

sza, czechosłowacki rząd przeznaczył na żywność między 5 stycznia a 1 lipca  

ponad 21 mln koron „bez wyraźnej decyzji, kto ostatecznie był odpowiedzialny” 

za jej dystrybucję. Przyszedł jednak czas żeby uregulować rachunki i przygoto-

wać się na znaczący przepływ ludzi. Kiedy więc zastępczyni głównego dyrek-

tora UNRRA w Europie, Mary Louise Gibbons, przyjechała do Czechosłowacji 

między 7 a 14 lipca 1946 roku, przedstawiciele różnych ministerstw i JDC ze-

brali się na spotkania z nią. 

                                                        
38 Bauer (dz. cyt. w przyp. 12) ogólnie przypisuje ruchowi Bricha siłę sprawczą. Zauważa również 

jednak, że ruch ten był dosyć zdecentralizowany. Pisze na str. 184: „powoli w ciągu 1945 roku 

dali o sobie znać żołnierze i palestyńscy shlihim [dosłownie ‘wysłannicy’ – mężczyźni i kobiety, 

którzy informowali polskich Żydów jak opuścić Polskę] z Mosadu i pod koniec roku wszystkie 

państwa Europy Środkowej i Wschodniej miały swoich palestyńskich dowódców Bricha. Wyraź-

nie nadszedł czas, żeby stworzyć dużo bardziej wydajną i scentralizowaną organizację, jednak 

starania o to zostały zablokowane, co można wyjaśnić jedynie skomplikowaną strukturą poli-

tyczną Syjonistów”. Bricha jest jednocześnie zjednoczona i podzielona. 

39 Pełną wersję tego raportu, z którego pochodzą – o ile inaczej nie podane – wszystkie cytaty na 

następnych stronach, można znaleźć w: Israel Jacobson: Report, 425-192-75, ABS. Kopiami 

większości dokumentów na temat Náchodu dysponuje również Jewish Joint Distribution Com-

mittee Archive (JDC). Por. m. in. Israel Jacobson: Report on JDC activities in Czechoslovakia, 

July-November 1946, Records of the Geneva Office (1945–1954) of the JDC nr G45-54, Czecho-

slovakia Section File  nr 201, JDC; oraz: tenże: Report nr 345 dated 7/29/46, Content: Czecho-

slovakia and Preliminary Report-Re: Infiltrees from Poland, „Records of the Geneva Office” nr 

G45-54, Poland Section File nr 780, JDC. Bauer również korzysta z raportu Jacobsona, por. Ye-

huda Bauer: Flight and Rescue…, dz. cyt. (przyp. 12), s. 182–188. 
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Na tych spotkaniach z rządowymi organami niższego rzędu podczas jej pobytu 

w Czechach, Gibbons poinformowała swoich kolegów, że  

„oni albo źle zrozumieli, albo zostali źle poinformowani […] co do 

przejęcia przez UNRRA odpowiedzialności za dostarczenie tych 

dodatkowych funduszy i jedzenia, koniecznych do nakarmienia i 

przetransportowania nieoczekiwanie dużej liczby uchodźców”.  

W rzeczywistości Gibbons pozostała niewzruszona, utrzymując, że „budżet dla 

Czechosłowacji został wcześniej ustalony” i „żadne dodatkowe fundusze nie 

mogą zostać przydzielone”. Z powodu tego niepowodzenia w dyskusjach fale 

niepokoju rozeszły się po biurokratycznych i dyplomatycznych kręgach. We-

dług Jacobsona, „wielki niepokój i zamieszanie wśród niższych warstw rządo-

wych pracowników, którzy dotychczas realizowali program pomocy dla pol-

skich podróżników bez autoryzacji swoich przełożonych” (tzn. szefów poszcze-

gólnych ministerstw) nastał wskutek oświadczenia Gibbon. Jacobson „natych-

miast naradził się z ministrem Masarykiem i wiceministrem Clementisem” w 

sprawie zaistniałej sytuacji
40

. 

Na spotkaniu Masaryk zapewnił Jacobsona i JDC, że „wszystko zostanie zro-

bione, żeby czechosłowacka granica pozostała otwarta i że osobiście podziękuje 

różnym urzędnikom, którzy asystowali przy tej ważnej pracy podczas (zaplano-

wanego) zebrania rządu 16 lipca”. Co więcej zadeklarował, że „Czechosłowacja 

musi pozostać schronieniem dla Żydów uciekających przed terrorem”. Masaryk 

obiecał emfatycznie, że jeśli Czechosłowacja zamknie granicę, to on w proteście 

„zrezygnuje ze stanowiska”. Wiceminister Masaryka, Clementis, „również 

potwierdził, że wszystko zostanie zrobione, by zachować otwartą granicę”, po 

tym jak go zapewniono, że transmigranci pozostaną w Czechosłowacji jedynie 

na czas oczekiwania na swój „wywóz z kraju”. Jacobson i JDC mieli teraz jasne 

przyzwolenie od ministra spraw zagranicznych i jego zastępcy, że exodus mógł 

być kontynuowany. 

Kilka dni później Jacobson powitał kolejnego przedstawiciela UNRRA na kon-

ferencji. Jacobson, niezadowolony z komentarzy Gibbons, usiadł razem z jej 

współpracownikami, wśród nich – Piotrem Alexejevem, ówczesnym prezyden-

tem misji UNRRA w Pradze. Razem z przedstawicielami JDC Jacobson z po-

mocą tłumacza starał się ustalić pozycję Alexejeva w sprawie Náchodu. Wyraził 

„głębokie pragnienie” swojej organizacji, żeby Alexejev „użył całej swojej siły 

                                                        
40 Jacobson zauważa, że Masaryk nie miał żadnej afiliacji partyjnej i że Clementis był komunistą. 
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przekonywania zarówno u swoich przełożonych w UNRRA w Londynie i Wa-

szyngtonie, jak i u czeskich przedstawicieli rządowych, dla zapewnienia, że 

fundusze i jedzenie nadal będą dostarczane polskim Żydom podróżującym przez 

Czechosłowację”. W odpowiedzi Alexejev „wyraził swoje zrozumienie i chęć 

zrobienia wszystkiego, co możliwe”. Odwrotnie niż jego koleżanka Gibbons, 

Alexejev stwierdził, że był przygotowany na to, żeby „negocjować bezpośrednio 

z czechosłowackimi przedstawicielami rządu i żeby poprosić ich o kontynuację 

współpracy w dostarczaniu jedzenia i transportu”. Najwyraźniej niechęć 

Gibbons, by zapewnić fundusze z UNRRA na operację w Náchodzie okazała się 

pomyłką. 

Ponownie w porozumieniu z UNRRA, Jacobson zaczął organizować więcej 

spotkań z wysoko postawionymi przedstawicielami czechosłowackiego rządu 

dwutorową strategią, żeby uzyskać narodowe i międzynarodowe zapewnienia 

pomocy dla transmigrantów. Kilka dni później 23 lipca Jacobson spotkał się z 

profesorem Zdenkem Nejedlým, ministrem do spraw socjalnych i pracy, na 

trzygodzinnym spotkaniu, na którym byli również obecni reprezentanci z 

Oddziału do Spraw Repatriacji. „Całość problemu została przedyskutowana” i 

okazało się, że minister nie był świadomy wszystkich problematycznych aspek-

tów”. Aby poprawić to poważne przeoczenie, Nejedlý  

„próbował dodzwonić się do ministra spraw zewnętrznych, mini-

stra spraw wewnętrznych i do premiera, aby poprosić, by jego mi-

nisterstwo zostało definitywnie wyznaczone do organizacji działań 

mających na celu ułatwienie szybkiego przejazdu polsko-żydow-

skich uchodźców przez Czechosłowację”.  

Kiedy nie mógł się dodzwonić ani do Masaryka ani do Václava Noska (ministra 

spraw wewnętrznych), Nejedlý zgodził się, że obecne ustalenia będą kontynuo-

wane” dopóki nie zostanie zorganizowane spotkanie z odpowiednimi przedsta-

wicielami rządowymi. Tymczasem, „obecnie istniejące ustalenia, tzn. infra-

struktura w Náchodzie, Bratysławie, Bloubetinie i Pradze, miały nadal służyć 

polskim uchodźcom” i „transport na czeskich kolejach” miał być kontynuowany 

do odwołania. 

Niedługo po tym ważnym spotkaniu Jacobson wyraził swoją wdzięczność z 

powodu szybkiego działania Nejedlego. W liście z podziękowaniami dla mini-

stra Jacobson napisał, że czuje się uhonorowany, że może zgłosić do głównej 

siedziby (JDC) „liberalny i humanitarny stosunek czechosłowackiego rządu i 

Czechosłowaków w pomocy, jakiej udzielają dotkniętym terrorem polskim Ży-
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dom uciekającym do bezpiecznego miejsca przez (ich kraj)”. Skoordynowane 

działania tych trzech liderów wykazały „chęć Czechosłowaków, by pomóc nie-

pomyślnie zrepatriowanym osobom z Polski”. Jacobson wyraził swoją „goto-

wość, by Ministerstwo Spraw Socjalnych przejęło organizację usług mających 

na celu szybki przejazd przez Czechosłowację tych wszystkich nieszczęsnych 

istot ludzkich”
41

. 

Przez cały rok 1964, a szczególnie podczas letnich miesięcy, kiedy exodus osią-

gnął szczytowe rozmiary, fundusze od czechosłowackiego rządu przyćmiły 

wkłady z JDC, Gminy Żydowskiej w Pradze i nawet UNRRA. W liście do 

Allana Strocka w Nowym Jorku z 22 lipca 1946 roku Ernst Frischer odniósł się 

do trudnej sytuacji na wschodniej granicy. Były żydowski reprezentant w cze-

skim rządzie na wygnaniu i obecny członek Narodowej Rady Żydowskiej w 

Pradze zauważył, że ponad 700 polskich Żydów codziennie przekraczało gra-

nicę. Tak wysoka liczba ludzi obciążyła finansowo wszystkie zaangażowane 

instytucje. Frischer oświadczył, że w przeciwieństwie do zachowania UNRRA, 

„zachowanie czechosłowackiego rządu było w tej sprawie celujące”. Frischer, 

kończąc swoją notatkę podkreślał: „Myślę, że to by się nie przysłużyło naszej 

sprawie, gdyby powstało wrażenie, że czechosłowacki rząd jest bardziej zainte-

resowany tymi uchodźcami niż międzynarodowa UNRRA”
42

. W środku kryzysu 

humanitarnego to Czechosłowacy zapewnili potrzebne środki finansowe. 

W przeciwieństwie do UNRRA, reprezentanci JDC i przedstawiciele z Pragi 

kontynuowali niesłabnącą pracę. Dwa dni po swoim spotkaniu z Nejedlym 25 

lipca 1946 roku, kiedy jego współpracownik przyglądał się na miejscu sytuacji 

w Náchodzie, Jacobson odbył kolację roboczą w domu doktora Zdenka Tomana 

(wiceministra spraw wewnętrznych)
43

. Podczas tego spotkania Toman „wyraził 

swój wielki niepokój, że ukraińscy faszyści i inne niepożądane osoby przekra-

dały się przez Czechosłowację udając polsko-żydowskich uchodźców”. Obu 

mężczyzn „omówiło organizację zabezpieczeń i użycie personelu JDC do 

wsparcia wysiłków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas sprawdzania 

przychodzących uchodźców”. Po dyskusji Toman zaproponował, że Jacobson 

powinien zadecydować „czy AJDC powinno skontaktować się z polskim amba-

                                                        
41 ABS, 425-192-75. 

42 ABS, 425-233-04. 

43 W wywiadach zawartych w filmie dokumentalnym z 2003 roku Between a Star and Crescent: 

Bricha [Mezi hvězdou a půlměsícem: Bricha] Jacobson i jego żona mówią o istotnej roli Tomana 

w działaniach w Náchodzie. Dokument ten pokazuje również nagranie wywiadu ze Zdenkiem 

Tomanem w 1980 roku, w którym twierdzi, że samodzielnie utrzymał granicę otwartą na przy-

pływ uchodźców. 
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sadorem w tej sprawie i czy czechosłowacki rząd powinien zająć się tym bezpo-

średnio”. Godne uwagi jest to, że podczas tego humanitarnego kryzysu zaraz po 

wojnie, która opróżniła państwowe skarbce i zniweczyła zdolność miejscowych 

społeczności do zorganizowanego działania, JDC stało się niepaństwowym 

działaczem z pozornie fiskalną i polityczną władzą. Jacobson zakończył spra-

wozdanie oceną swojego ważnego spotkania, w którym wzięli udział przedsta-

wiciele z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Zewnętrznych, Spraw 

Socjalnych i Prawa oraz oczywiście JDC. Zebrani zaakceptowali plan Nejedlego 

i „zgodzili się, że natychmiastowe kroki zostaną podjęte, aby stworzyć przy-

najmniej prawie legalny aparat do zajęcia się problemem” exodusu. Ponadto 

„przedstawiciele zdecydowali, że konieczne było zorientowanie się na temat 

uzupełniających przydziałów z UNRRA dla zaradzenia tej sytuacji i że rachunek 

za jedzenie wydane od 5 stycznia do dziś w wysokości 21.000.000 koron powi-

nien zostać wysłany do UNRRA”. Kiedy zapytano go, czy istniała jakaś finan-

sowa alternatywa, jeśliby UNRRA odmówiła funduszy, Jacobson przyznał, że 

wszyscy obecni „powinni założyć, że UNRRA spełni swoje zobowiązania w tej 

sprawie”. JDC miało współpracować z czechosłowackim rządem, by zapewnić, 

że przydział zostanie dostarczony
44

. Na koniec „zgodzono się, że udzielanie 

pomocy przejeżdżającym polskim Żydom nie zostanie wstrzymane w żadnym 

wypadku bez wcześniejszej konsultacji z AJCD”. 

Zaangażowanie czechosłowackiego rządu w tych działaniach wymagało współ-

pracy różnych urzędów państwowych i lokalnych komórek. Jacobson zauważył, 

że poglądy Nejedlego były zgodne z poglądami zaangażowanych w sprawę 

pracowników w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Ministerstwie Spraw 

Zewnętrznych. Krajowi administratorzy z różnych partii politycznych oraz 

urzędnicy państwowi reprezentowali wspólną postawę w sprawie polsko-

żydowskich transmigrantów: potrzebowali oni pomocy w opuszczeniu Polski i 

ich miejsce było gdzie indziej. Nawet mimo chaotycznych rządowych 

przetasowań, które nastąpiły po wyzwoleniu i ponownym ustanowieniu agencji 

rządowych w Pradze, problem w Náchodzie zjednoczył personel w najróżniej-

szych jednostkach na szczeblu krajowym oraz na miejscu na Śląsku
45

. 

                                                        
44 Bauer (dz. cyt. w przyp. 12), s. 219 pisze: „Ostatecznie UNRRA zapłaciła tylko 250 tys. dola-

rów na pokrycie kosztów, jakie ponieśli Czesi. Sumę tę podobno wypłacono pod koniec września 

1946, kiedy rzeczywiste wydatki doszły do 52 406 750 koron (czyli około 1 048 000 dolarów).  

O ile wiadomo nigdy nie zwrócono Czechom reszty tej sumy”. 

45 13 września 1946 Pan Edward M. Warburg, przewodniczący amerykańskiego JDC stwierdził, że 

60 tys. polskich Żydów ruszyło w drogę podczas ostatnich trzech miesięcy w ucieczce przed wy-

buchami antysemityzmu w Polsce: „Czechosłowacki rząd dostarczył bardzo hojną pomoc, 



„Najważniejsze miejsce w Europie” 

 

209 

Doskonałą ilustracją procesu, w którym lokalne osobistości koordynowały swe 

działania z centralnymi jednostkami w Pradze, jest mieszkaniec Náchodu Rudolf 

Beck. Internowany w różnych obozach koncentracyjnych z powodu swojego 

żydowskiego pochodzenia, Beck powrócił do swojego dwupiętrowego domu na 

szczycie wzgórza położonego niecały kilometr od rynku głównego w Náchodzie 

zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku. Beck pracował nad zorganizowaniem infra-

struktury wspierającej polsko-żydowskich uchodźców, którzy zjawiali się w 

Náchodzie. Kooperując z administracją służby zdrowia, zapewniał im miejsca w 

domu sanatoryjnym położonym na wzgórzach na południe od centrum miasta. 

Pracując z innymi Żydami związanymi Gminą Żydowską w Náchodzie i uży-

wając swoich znajomości, które nawiązał jako urzędnik państwowy w mieście 

przed i zaraz po wojnie, Beck zapewniał miejsce i wyżywienie, tworząc pod-

stawę dla instytucji państwowych, które później wspierały transmigrantów prze-

chodzących przez granicę i znajdujących się obecnie w jurysdykcji 

náchodzkiego kehillah
46

. 

Beck angażował się coraz bardziej, bo liczba uchodźców ciągle wzrastała i jego 

miasto rodzinne stało się celem dla coraz większej liczby osób potrzebujących. 

Sytuacja zaczęła wymagać, przynajmniej z punktu widzenia Praskiej Gminy 

Żydowskiej i samego Becka, zaangażowania się wyższych organizacji pań-

stwowych, żeby opanować silny napływ polskich Żydów w połowie lipca. Dla-

tego też największa gmina żydowska w Czechosłowacji zdecydowała się wysłać 

przedstawiciela z Pragi, spełniając tym samym prośbę Becka o wzmożenie po-

mocy. Sytuacja na granicy „w ostatnich tygodniach przybrała takie rozmiary, że 

przekracza możliwości (náchodzkiej) społeczności”. Ponieważ wydarzenia w 

Náchodzie wymagały negocjacji zarówno z urzędami państwowymi, jak i z JDC 

i UNRRA, „wyłącznie” kehillah w Pradze miała prowadzić negocjacje. W liście 

Beck był proszony o zaprzestanie negocjacji z UNRRA i umożliwienie przed-

stawicielowi z Pragi ich przejęcia. Wreszcie autorzy poprosili Becka, żeby „po-

––––––––––––––––––––––––––– 
włącznie z centrami przyjmującymi uchodźców i transportem przez swój kraj”. Por.: ABS 425-

192-74. 

46 Małe prywatne archiwum założone przez zięcia Rudolfa Becka w Becka domu w Náchodzie 

zawiera kilka oficjalnych dokumentów i małą kolekcję artykułów z gazet dotyczących ruchów 

polskich Żydów przez Náchod. Dwa artykuły prasowe, jeden ze „Svet Prace” (26.11.46) i drugi 

zatytułowany Z našeho Náchoda do zaslibené zěme [Z naszego Náchodu do Ziemi Obiecanej] 

Ladislava Khása, informują o tym, że czechosłowaccy prywatni obywatele w Náchodzie i ogól-

nie na granicy pomagali polskim Żydom przejść przez ich region. Oba artykuły wyszczególniają 

aktywne działania Czechosłowaków, którzy pomagali w tym exodusie. Artykuł Khana zauważa, 

że Sowieci wspierali te ruchy, ale to Czeschosłowacja je finansowała. 
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magał” wysłanemu przedstawicielowi i obiecali, że znajdą odpowiednie „roz-

wiązanie” dla nastałych problemów
47

. 

Nie jest jasne, na ile zaangażowany pozostał Beck po tym liście. Niezależnie od 

tego, dziesiątki tysięcy polskich Żydów podróżowały przez Czechy, Morawy i 

zachodnią Słowację w lipcu, sierpniu i wrześniu 1946 roku, w odpowiedzi na 

uchwałę czechosłowackiego rządu z dnia 26 lipca, która zalegalizowała „niele-

galny” wjazd polsko-żydowskich uchodźców przez punkty graniczne w 

Broumov i Běloves pod Náchodem oraz dalszą podróż do przejściowego obozu 

w Náchodzie. Strumienie tych niepomyślnie zrepatriowanych dipisów 

przepływały również przez dwa inne punkty graniczne i spotykały się z innymi 

pod Náchodem. Często ci, którzy przekroczyli granicę w innych miejscach byli 

w niektórych przypadkach łapani i dostarczani do głównego obozu zbiorczego
48

. 

Co więcej, zarówno czechosłowaccy urzędnicy w pokojach posiedzeń, jak i 

bataliony policji na miejscu pilnowały, żeby wszyscy zalegalizowani 

transmigranci byli, dosłownie, obrzezani. 

Dr Toman, wiceminister spraw wewnętrznych i czechosłowacki dyrektor 

Narodowego Biura Bezpieczeństwa, który spotkał się z Israelem Jacobsonem, 

był głęboko zaniepokojony powagą sytuacji transmigrantów wjeżdżających do 

jego kraju z Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak Toman zauważa, 

„zostało poinformowane, że czasami nie-Żydzi wkradali się do transportów z 

żydowskimi uchodźcami z Polski, uciekając z kraju z powodów politycznych i 

próbując przez nasze państwo dotrzeć dalej na zachód”
49

. Przy tym miał na 

myśli jeden konkretny przykład. 14 października 1946 roku straż graniczna 

zatrzymała 24-letniego mężczyznę o imieniu Zbigniew Hartwig z Gomnici w 

Polsce. Później podejrzany „przyznał się podczas przesłuchania, że nie był 

Żydem i że się wkradł do transportu dla żydowskich uchodźców z Náchodu, 

używając fałszywych dokumentów wystawionych na nazwisko Viliam 

Sempek”. Aby poprawić tę sytuację Toman i Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych poprosili, żeby „poświęcano więcej uwagi transportom z żydow-

skimi uchodźcami i (żeby) każdą podejrzaną osobę przesłuchano w obecności 

wiarygodnych żydowskich przedstawicieli” zanim dostanie pozwolenie na dal-

szą podróż w głąb kraju
50

. Tylko Żydzi mogli cieszyć się benefitami obozu 

przejściowego i darmowym transportem w stronę strefy amerykańskiej. Do-

                                                        
47 List do Rudolfa Becka z praskiej Gminy Żydowskiej, datowany na 15 lipca 1946. Osobiste 

archiwum Rudolfa Becka, Náchod, Republika Czeska. 

48 ABS, 304-257-1. 

49 ABS, 305-871-1. 

50 ABS, 305-871-1. 
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kładna kontrola przybyszy z udziałem doświadczonych żydowskich przedstawi-

cieli miała zapewnić pozostanie chrześcijańskich Polaków w Polsce. Natomiast 

Polacy żydowskiego pochodzenia mogli wyjechać.
51

 

***** 

Od zakończenia II wojny światowej do 1 sierpnia 1946 roku przynajmniej 50 

tys. polskich Żydów przejechało przez Náchod lub w jego pobliżu. W tym sa-

mym okresie ok. 120 tys. polskich Żydów osiedliło się na Dolnym Śląsku po 

repatriacji ze Związku Radzieckiego
52

. Przez następne dwa miesiące wielu z 

tych polskich Żydów zdecydowało się na dalszą podróż tak, że w sierpniu i 

wrześniu 1946 roku największe fale żydowskich transmigrantów dotarły do 

czechosłowackiej granicy
53

. Opierając się na prawnych precedensach, jak i na 

infrastrukturze rozwiniętej podczas wiosny i wczesnego lata 1946 roku, kolejne 

tysiące polskich Żydów zdecydowały się raczej ruszyć dalej, w kierunku niezde-

finiowanych domów gdzieś indziej, niż osiąść w budynkach porzuconych przez 

wydalonych Niemców. W rezultacie, dopóki exodus nie osłabł znacznie pod 

koniec 1946 i na początku 1947 roku, tysiące transmigrantów przeszły przez 

Náchod, tak jak to uczyniły tysiące przed nimi
54

. 

Pod koniec sierpnia 1946 roku wielebny Robert Smith, korespondent z Pragi dla 

gazety „The Scotsman”, przyłączył się do strumienia ludzi płynącego w stronę 

Náchodu. Smith odwiedził Náchod po tym, jak przeczytał o nim w różnych 

międzynarodowych gazetach i napisał, że „od początku lipca ponad 32 tys. ludzi 

przeciągnęły przez ten obóz i sąsiedni pod Broumovem”
55

. Ustalił, że tylko w 

                                                        
51 Ladislava Khás w Z našeho Náchoda... (dz. cyt. w przyp. 46) pisze: „Warunkiem do transferu 

(przez granicę) jest żydowska tożsamość, która jest weryfikowana przez lekarza albo gminę ży-

dowską. Przez cały czas zanotowano tylko kilka przypadków, kiedy ktoś nadużywał możliwości 

transferu Żydów i w tych przypadkach nielegalni pasażerowie zostali zawróceni”. 

52 WJC, D2/2. 

53 Najbardziej ostrożne szacunki z czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych suge-

rują, że przynajmniej 13 290 polskich Żydów przeszło przez Náchod w samym miesiącu sierpniu. 

54 Wydaje się, że napływ polskich Żydów to Strefy Amerykańskiej w Niemczech do sierpnia 1946 

nakłonił brytyjskich i amerykańskich urzędników w Polsce do zbadania tego ruchu. William Bein 

z JDC w Warszawie napisał do urzędnika JDC Josepha Schwartza w Nowym Jorku 3 sierpnia w 

sprawie „dziwnego oświadczenia Ambasady USA w Warszawie do polskiego rządu dot. Brichy” 

i „co zrobić z napływem Żydów do Austrii”. To oświadczenie nie wspominało o Czechosłowacji, 

co pokazuje, że Ambasada USA w Warszawie nie wiedziała, którędy ci polscy Żydzi podróżo-

wali do amerykańskiej strefy (WJC, C 118/3). Korespondencja brytyjskiego konsula w Polsce 

ukazuje taki sam brak zrozumienia. Por.: list od Dickinsona, brytyjskiego konsula w Katowicach, 

do ambasadora w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie w Brytyjskim Narodowym Archiwum, 

dokument: FO/688/3 „British Embassy in Warsaw: Exodus of Jews from Poland”. 

55 Robert Smith: The Jewish Train from Náchod. Organisation of Transit Camp on Polish-Czech 

Frontier, „The Scotsman”, 4 września 1946. 
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lipcu około „14 tys. przekroczyło granicę”. Następnie, „rejestry z obozu w 

Náchodzie pokazują, że 1 765 uchodźców dotarło tam 1 sierpnia i przez kolejne 

parę dni liczba ta wynosiła ponad tysiąc dziennie”. Smith dowiedział się, że „na 

początku (transmigranci) byli kwaterowani w prywatnych domach lub hotelu, 

lecz w niedługim czasie zostały przejęte baraki i Amerykańska JDC zajęła się 

organizacją pomocy”. Pomimo oficjalnego przewodnictwa JDC Smith zauwa-

żył, że był tam również „przedstawiciel czechosłowackiego Ministerstwa Spraw 

Socjalnych, który dbał o oficjalne kontakty oraz czesko-żydowski doktor, 

którego widział przy pracy”
56

. Pod koniec sierpnia aktywność JDC była 

wszechobecna w całym Náchodzie. Jednak Czechosłowacy nadal pozostali w 

kontakcie z całą operacją, którą sami stworzyli. 

Czechosłowacja odegrała bardzo istotną rolę jako główna magistrala dla pol-

skich Żydów w ich wędrówce z Polski w 1946 roku
57

. Administratorzy z Pragi, 

Náchodu i różnych miejsc po drodze tworzyli przepisy ad hoc, wspierali prece-

densy zachęcające do kontynuacji przepływu transmigrantów i ignorowali inne, 

które mogłyby ten przepływ wstrzymać. Pod koniec 1946 roku Masaryk wszedł 

na podium na spotkaniu rodzącego się ONZ w Lake Success w stanie Nowy 

Jork i opowiedział o sytuacji Żydów w całej Europie. Masaryk mówił szczerze o 

„Żydach z getta, komory gazowej i tych, którzy nadal są w obozach koncentra-

cyjnych”
58

. Apelował, by Żydom, których nie nazywał już czechosłowackimi 

albo polskimi obywatelami, ale członkami żydowskiego narodu, należy pomóc 

w ich dążeniu do dotarcia do Palestyny. Zarówno on, jak i jego koledzy w naj-

wyższych sferach czechosłowackiego rządu zrobili co mogli w swoim zakresie, 

by pomóc tym Żydom w podróży w stronę wymarzonego etnicznego domu. 

Masayrk, Nejedlý, Toman, Clementis i paru innych zatrudnionych w Pradze i 

Náchodzie pracowało przez cały rok 1946 nad otwarciem drogi pomiędzy pol-

skim Śląskiem i obozami dla dipisów w strefie amerykańskiej w Niemczech. I 

rzeczywiście „żaden z Żydów nie mógłby dotrzeć do Bratysławy albo Pragi, 

                                                        
56 Tamże. 

57 We wrześniu 1946 strumień polsko-żydowskich transmigrantów znacznie osłabł. To osłabienie 

nadeszło w tym samym czasie, co znaczny spadek w przemocy wobec Żydów na polskich zie-

miach, por. David Engel: Patterns of Anti-Jewish Violence…, dz. cyt.  (przyp. 1). Według mnie 

zarówno przemoc wobec Żydów jak ich strumień migracyjny spadły równocześnie, ponieważ tak 

wielu Żydów opuściło wcześniej Polskę. Do jesieni 1946 większość zrepatriowanych polskich 

Żydów, którzy chcieli opuścić Polskę już wyjechała. Po skończeniu się procesu repatriacji polscy 

Żydzi, którzy chcieli osiedlić się na Dolnym lub Górnym Śląsku, zdecydowali się na to już przed 

jesienią 1946. Przemoc wobec Żydów spadła z podobnych powodów. Kiedy Żydzi przestali wra-

cać do Polski, przestali być zagrożeniem dla reszty Polaków, którzy zamieszkiwali w dawnych 

domach żydowskich, albo którzy zajęli żydowskie mienie. 

58 Najprawdopodobniej miał na myśli obozy dla dipisów. Te obozy były często na miejscu daw-

nych obozów koncentracyjnych. 
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gdyby nie pomoc i współczucie Czechów”
59

. By znów przytoczyć słowa wieleb-

nego Smitha: „w oczach Syjonistów z całego świata Náchod (stał się) najważ-

niejszym miejscem w Europie”
60

. 

 

                                                        
59 Yehuda Bauer: Flight and Rescue…, dz. cyt. (przyp. 12), s. 182. Bauer dalej pisze, że „pociągi   

i jedzenie musiały kosztować Czechów sporo pieniędzy i (przez to) zasłużyli sobie na sympatię   

i wdzięczność ze strony Żydów” (s. 184). 

60 Robert Smith: The Jewish Train from Náchod…, dz. cyt. (przyp. 55). 
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Ludwig Elle 

Metody liczenia Łużyczan w zjednoczonych Niemczech 

 

I. Czy trzeba liczyć mniejszości narodowe?  

W Republice Federalnej Niemiec za mniejszości narodowe uznawani są Duń-

czycy i Północni Fryzyjczycy w Południowym Szlezwiku, Serbołużyczanie
1
 

oraz tradycyjnie osiadli w Niemczech Romowie i Sinti. 

Rząd federalny w swojej polityce mniejszości narodowych definiuje je według 

następujących kryteriów: 

„Osoby należące do tych mniejszości są obywatelami państwa 

niemieckiego, różniącymi się od większości narodowej własnym 

językiem, kulturą i historią, zatem własną tożsamością, mają wolę 

kultywowania i utrzymania tej tożsamości, mieszkają od pokoleń 

w Niemczech, zamieszkują na obszarach tradycyjnego osadnictwa 

danej grupy”
2
. 

Z kryterium tradycyjnego osadnictwa danej grupy wykluczeni są Sinti i Romo-

wie.  

W odniesieniu do mniejszości narodowych prowadzony jest cały szereg działań 

na rzecz ochrony i wspierania, szczególnie w odniesieniu do języka, oświaty, 

kultury, działalności politycznej oraz – w przypadku mniejszości duńskiej – na 

rzecz utrzymywania specjalnych stosunków z Królestwem Danii.  

W urzędowych statystykach nie znajdujemy informacji o ilości osób przynale-

żących do mniejszości narodowych. W Niemczech przynależność do mniejszo-

ści lub znajomość języka mniejszości nie jest urzędowo rejestrowana. Informa-

cje o wielkości mniejszości narodowych opierają się zatem na ekstrapolacji 

statystycznej lub na szacowaniach naukowców, względnie – na 

                                                        
1 Inne niemieckie określenie Serbołużyczan – Wendowie – było do 1945 roku powszechnie uży-

wane na całych Łużycach. Dzisiaj jest stosowane już tylko w Brandenburgii, także w dokumen-

tach oficjalnych.  

2 Drugi raport Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z artykułem 25, ust. 2 Konwencji ramowej 

Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, s. 5. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_2nd_SR_Germany_de.pdf, 

10. 2.2014. 
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przeprowadzanych przez same związki mniejszościowe badaniach, nie podle-

gających jednak sprawdzeniu przez odpowiednie urzędy.   

W broszurze Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znajdujemy na-

stępujące informacje: 

– „Aktualnie mniejszość duńska liczy około 50 tys. osób posiadających 

obywatelstwo niemieckie, lecz utożsamiających się z Danią”
3
. 

– „Na północno-zachodnim wybrzeżu Szlezwika-Holsztynu oraz na wyspie 

Helgoland językiem północnofryzyjskim posługuje się w przybliżeniu 10 tys. 

osób”
4
. 

– „Ilość niemieckich Sinti i Romów szacuje się na 70 tys. osób”
5
. 

– „Obecnie w Saksonii, Brandenburgii i poza terytorium Łużyc żyje około        

60 tys. Łużyczan”
6
. 

 Fakt, że w Niemczech prowadzone są działania wspierające mniejszości naro-

dowe, które nie są uzależnione od określonej dokładnie wielkości danej grupy, 

uważam za fakt zasadniczo pozytywny. Prawa mniejszości narodowych są pra-

wami człowieka, a przestrzeganie praw człowieka nie może zależeć od ilości 

osób, które mogą korzystać z tych praw.  

Zatem odpowiedź na pytanie, czy konieczne jest liczenie mniejszości narodo-

wych, zasadniczo brzmi – nie. Dla kształtowania polityki wspierającej mniej-

szości narodowe, wielkość grupy ma zasadniczo znaczenie drugorzędne. Mu-

simy jednak stwierdzić, iż Europejska karta języków regionalnych lub mniejszo-

ściowych oraz Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych – oba 

dokumenty będące konwencjami Rady Europy, do których przystąpiły Niemcy – 

dopuszczają opcje ograniczające liczebnie. Na przykład w Karcie języków jest 

mowa o terytorium z ilością osób posługujących się językiem mniejszościowym, 

„[…] która uzasadnia podjęcie przewidzianych działań mających na celu 

ochronę i wspieranie […]”
7
. W odniesieniu do oświaty, wskazuje się na       

                                                        
3 Nationale Minderheiten in Deutschland, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Berlin 

2011, s. 9. 

4 Tamże, s. 15.  

5 Tamże, s. 22. 

6 Tamże, s. 30. 

7 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych Straßburg/Strasbourg 1.II.1995, 

artykuł 1 litera b, artykuł 9 ustęp 1, artykuł 10 ustęp 1. 

http://conventions.coe.int/treaty/ger/Treaties/Html/148.htm, 10.2.2014. 
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„[…] uznawaną na wystarczającą […]”
8
 – jednak nie określoną bliżej ilość 

uczniów. Podobnie w Konwencji ramowej. Według tych dokumentów, prawa 

przysługujące mniejszościom mogą zostać ograniczone do obszarów              

„[…] zamieszkanych tradycyjnie przez znaczną liczbę osób przynależących do 

mniejszości narodowej […]”
9
. Jest to dość osobliwe podejście do kwestii praw 

człowieka. Żaden demokrata nie wpadłby na pomysł wyrażania poglądu, że 

kobiety mają prawo do takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę, tylko 

w przedsiębiorstwach, w których pracuje ich wystarczająca ilość lub że dotyczy 

to tylko zawodów, które tradycyjnie są wykonywane przez znaczną ilość kobiet.  

W odróżnieniu od Niemiec, podobne klauzule ograniczające w polityce wobec 

mniejszości stosowane są w niektórych państwach. Specjalne regulacje dla 

mniejszości są uzależnione od minimalnej wielkości lub minimalnego udziału 

procentowego. W Polsce dla stosowania języka mniejszościowego, na przykład 

przy nazwach lokalnych, nazwach ulic i innych oznaczeniach topograficznych, 

obowiązuje odsetek 20%. W Austrii przy regularnych spisach ludności badana 

jest także znajomość języków, która potem dla uproszczenia chętnie interpreto-

wana jest jako liczba osób należących do mniejszości. Wartości te mają w Au-

strii znaczenie polityczne. Ustawa o grupach narodowościowych z 1976 roku 

stanowiła, że określone prawa – na przykład do umieszczania dwujęzycznych 

tablic z nazwami miejscowości – muszą być przestrzegane tylko w gminach, w 

których odsetek mniejszości wynosi co najmniej 25%. Dopiero w 2012 roku, po 

trwającym ponad dziesięć lat postępowaniu zaskarżającym (gdzie trybunał kon-

stytucyjny, wbrew protestom prawicowych partii Karyntii skupionych wokół 

Jörga Haidera, obniżył minimalny odsetek do 10%) osiągnięty został kompromis 

17,5%. Jeżeli takie wartości byłyby stosowane w odniesieniu do mniejszości w 

Niemczech, wtedy na przykład na Łużycach prawie nie byłoby dwujęzycznych 

tablic miejscowości lub dwujęzycznego nazewnictwa urzędowego.  

Jednak wartości liczbowe dotyczące mniejszości etnicznych i/lub językowych 

nie są używane i nadużywane tylko politycznie, są one często związane także ze 

scenariuszami zagrożenia istnienia. Małe społeczności są uznawane za zdolne 

do tylko warunkowego przetrwania. Uznany belgijski socjolog języka Peter 

Nelde w badaniu Euromosaic z 1996 roku wymienił liczbę 300 tys. jako 

                                                        
8 Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych Straßburg/Strasbourg 1.II.1995, 

dz. cyt. (przyp. 7), artykuł 8. 

9 Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, 1.2.1995, artykuł 10, 11 i 14. 

http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/157.htm, 10.2.2014.  
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„wartość progową dla zdolności do przetrwania”
10

 wspólnot językowych. Jed-

nak wiele mniejszości w Europie, wykazujących się znaczną zdolnością do 

przetrwania, na przykład Retoromanie, Łużyczanie i Ladynowie, nie osiągnęło 

takiej liczebności w całej swojej historii. Największa liczebność Łużyczan zo-

stała stwierdzona w 1885 roku i wynosiła około 166 tys.  

 

II. Kto jest członkiem mniejszości? 

Jeżeli chciałoby się ująć liczbowo mniejszości narodowe, na przykład Serbołu-

życzan, należałoby także wyjaśnić kwestię, kto właściwie jest osobą należącą do 

mniejszości. Od Oświadczeń bońsko-kopenhaskich z roku 1955 dotyczących 

mniejszości duńskiej, obowiązuje w Niemczech ogólna zasada, że uznanie wła-

snej przynależności do mniejszości jest dobrowolne. W brandenburskiej ustawie 

o Serbach Łużyckich (Wendach) formułuje to artykuł 2: 

„Do narodu łużyckiego (wendyjskiego) należą osoby przyznające 

się do tej przynależności. Przyznanie jest dobrowolne i nie może 

być kwestionowane ani sprawdzane. Przyznanie się do przynależ-

ności nie może pociągnąć za sobą żadnych negatywnych skutków 

dla obywatela”
11

. 

Takie podejście odpowiada także kryteriom Konwencji ramowej Rady Europy o 

ochronie mniejszości narodowych. Artykuł 3. tej obowiązującej w Niemczech 

od 1998 roku konwencji stanowi:  

„Każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do 

swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź też 

nienależącej do takiej mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze 

związanych z tym wyborem praw nie pociągnie za sobą jakich-

kolwiek niekorzystnych skutków”
12

.
 

                                                        
10 Peter Nelde: Euromosaic. Produktion und Reproduktion der Minderheitensprachen in der 

Europäischen Union,  Luxembourg: Urząd publikacji Unii Europejskiej, 1996, s. 34. 

11 Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg 

(Sorben[Wenden]-Gesetz- SWG) z dnia 7 lipca 1994 (GVBl.I/94, [nr 21], s. 294). 

http://www.bravors.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=land_bb_bravors_01.c.47208.de,   

10. 2. 2014.  

12 Framework Convention for the Protection of National Minorities Strasbourg, 1.2.1995.    

Artykuł 3. 
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Jest to zatem wyłącznie osobista decyzja, uznawania się w sensie etnicznym za 

Łużyczanina lub Niemca. Korzystanie ze specjalnych środków mających na celu 

wspieranie kultury lub języka nie jest związane z deklaracją przynależności do 

narodowości łużyckiej. Zatem każdy obywatel mieszkający w dwujęzycznym 

regionie może zapisać swoje dziecko do łużyckiego przedszkola lub szkoły, 

może brać udział w łużyckiej działalności kulturalnej oraz używać języka łużyc-

kiego, o ile nim włada, w kontaktach z urzędami. Z drugiej strony, nie można 

nikogo wbrew jego woli „wcielić” do narodowości łużyckiej.  

W ten sposób powstałaby kolejna przeszkoda dla statystycznej ewidencji mniej-

szości – nie dałoby się jej zweryfikować według obiektywnych kryteriów i 

podlegałaby licznym trudnym do określenia wpływom, w tym także nastrojom 

politycznym. Jako przykład można podać Czechy. Przy pierwszym spisie ludno-

ści po przemianach politycznych w 1991 roku, ponad 13% mieszkańców dekla-

rowało przynależność do narodowości morawskiej, dziesięć lat później było to 

zaledwie niewiele ponad 3%.  

Jako ewentualne kryterium dla ustalenia liczby Łużyczan mógłby służyć język. 

Ale także tutaj pojawiają się zasadnicze problemy:  

– Wszystkie osoby władające językiem mniejszościowym, władają także języ-

kiem danego kraju.  

–Nie ma żadnej osoby mówiącej w języku łużyckim, która nie mówiłaby także 

po niemiecku. 

– Nie wszystkie jednak osoby deklarujące przynależność do mniejszości 

łużyckiej władają językiem tej mniejszości. 

– I nie wszystkie osoby znające język łużycki uznają siebie za należących do 

łużyckiej mniejszości narodowej.  

Jednak do dnia dzisiejszego bycie Łużyczaninem zarówno według identyfikacji 

własnej wielu członków mniejszości, jak i według identyfikacji przez członków 

większości narodowej, w znacznym stopniu opiera się na fakcie znajomości 

języka. Język jest uznawany – także przez politykę – za istotne kryterium 

przypisania danej osoby do łużyckiej grupy etnicznej. Istnieją także 

przeciwstawne poglądy, iż można być „pełnowartościowym Łużyczaninem” bez 

znajomości języka łużyckiego, na przykład poprzez uczestnictwo w łużyckiej 

działalności kulturalnej i politycznej lub pielęgnowanie tradycji łużyckich. 

––––––––––––––––––––––––––– 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm, 10.2.2014. Tam też można znaleźć 

polskie tłumaczenie tego dokumentu. 
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Praski etnolog Leoš Šatava w podsumowaniu dyskusji i analiz z lat 90. 

dotyczących tego zagadnienia, stwierdza:  

„Obok prawie bezkrytycznego podkreślania i nadawania najwyż-

szej rangi językowi łużyckiemu jako conditio sine qua non łużyc-

kiej etniczności, spotykane jest także twierdzenie, iż ‘pełnowarto-

ściowym’ Łużyczaninem można być także bez znajomości języka 

łużyckiego. Ponieważ oprócz języka, w praktyce występuje tylko 

niewiele oznak identyfikujących Łużyczan jako samodzielną grupę 

etniczną, w rzeczywistości racja przypisywana jest raczej przed-

stawicielom pierwszego poglądu”
13

.  

Zasadniczo należy zgodzić się z taką oceną. Ścisłe powiązanie tożsamości łu-

życkiej z językiem ma podłoże historyczne. Kompensacja utraty języka innymi 

komponentami identyfikacji z łużyckością jest niestabilna i stanowi raczej fazę 

przejściową do zmiany identyfikacji. W rzeczywistości więc krąg osób z ak-

tywną znajomością języka łużyckiego będzie w znacznym stopniu, lecz nie w 

stu procentach, pokrywał się z kręgiem osób identyfikujących się jako Łużycza-

nie.  

 

III. Liczebność Łużyczan w przeszłości      

Jak wyglądała liczebność Serbołużyczan w przeszłości według dostępnych ba-

dań statystycznych?  

(Patrz tabela na następnej str.) 

  

                                                        
13 Leoš Šatava: Sprachverhalten und ethnische Identität. Sorbische Schüler an der Jahrtausend-

wende, Bautzen: Domowina-Verlag, 2005, s 19. 
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Tab. 1. Wyniki urzędowych i prywatnych badań liczebności Łużyczan
14

 

Wyniki urzędowych spisów ludności Prywatne, nieurzędowe badania statystyczne 

Rok Ludność łużycka na 

terytorium Łużyc 

Rok Ludność łużycka 

na terytorium 

Łużyc 

Nazwisko 

publikującego 

1843–46 133 000 1840–41 164 000 Schmaler 

1858 160 000 1858–61 164 000 Bogusławski 

1885–90 113 000 1880–84 166 000 Mucke 

1910 103 000 1904–05 146 000 Černý 

1933 57 000 1936–38 111 000 Nowina 

1946* 25 210 1956* 57 970 Tschernik 

* 1946 i 1956 tylko Saksonia 

 

Podczas powszechnych spisów ludności do 1945 roku zadawane było również 

pytanie na temat języka ojczystego, które następnie było interpretowane jako 

liczba Łużyczan. Urzędowe spisy wykazały w 1843 roku 133 tys. Łużyczan a w 

1858 roku – 160 tys. Później ilość urzędowo ujętych Łużyczan systematycznie 

zmniejszała się, w 1933 roku podanych było już tylko 57 tys. Poważne badania 

przeprowadzane przez prywatnych badaczy i publicystów nie zgadzały się z 

urzędowymi statystykami i podawały wyraźnie wyższe wartości. Jednakże rów-

nież te badania potwierdzają stały, choć nie tak drastyczny, spadek liczebności 

po 1885 roku.   

W spisach ludności NRD nie zbierano danych dotyczących przynależności et-

nicznej lub języka. W 1956 roku Ernst Tschernik, pracownik Instytutu Serbołu-

życkiego przeprowadził badania naukowe dotyczące znajomości języka łużyc-

kiego. Wyniki jego badań służyły w NRD za podstawę ustalenia, które gminy 

pod względem prawnym (np. na podstawie tablic z nazwami miejscowości w 

                                                        
14 Źródła: do 1933: Ernst Tschernik: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung von 1832 bis 

1945. Eine demographische Untersuchung,  Berlin: Akademie-Verlag 1954, s. 43;  dla 1946: Die 

Wenden in Sachsen (nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946) [w:] Stiftung Archiv der 

Parteien und Massenorganisationen der DDR beim Bundesarchiv. Archiwum SED. Przekazane 

przez Wilhelma Koenena. NL 74/150, Bl. 9; dla 1956: Ernst Tschernik: Die Statistik der sor-

bischsprachigen Bevölkerung 1955/56 [w:] Ludwig Elle: Sprachenpolitik in der Lausitz, Bautzen: 

Domowina-Verlag, 1995, s. 241–365.  
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języku niemieckim i łużyckim) winny być traktowane jako dwujęzyczne
15

. Z 

nielicznymi wyjątkami, były to wszystkie gminy, które zamieszkiwało ponad 

10% ludności posługującej się językiem łużyckim. Ponad 80 tys. osób mówią-

cych po łużycku – z założeniem, że istnieją również Łużyczanie nieznający 

języka łużyckiego i spodziewając się pozytywnych efektów działań mających na 

celu wspieranie mniejszości – stanowiło podstawę utrzymywanej do końca ist-

nienia NRD szacunkowej ilości 100 tys. Łużyczan.  

W 1987 roku Institut Serbołużycki przeprowadził rozległą etnosocjologiczną 

ankietę wśród ok. 2 tys. mieszkańców Łużyc. Po raz pierwszy pytano nie tylko o 

znajomość języka łużyckiego, lecz także o samoidentyfikację etniczną. Na 

podstawie tych ankiet dokonano ekstrapolacji statystycznej na cały region 

niemiecko-łużycki. Zgodnie z wyliczeniami, liczba Łużyczan (na podstawie 

„informacji o samoidentyfikacji”) wyniosła 45 tys. do 50 tys. Takie same 

wyliczenia na podstawie aktywnej znajomości języka dały liczebność osób po-

sługujących się językiem łużyckim wynoszącą 67 tys. Wychodząc od informacji 

o języku ojczystym, wynik wyniósł 40 tys. do 45 tys. osób
16

. We wszystkich 

trzech kategoriach stwierdzona została – różna w poszczególnych regionach – 

wysoka średnia wieku w porównaniu ze społeczeństwem całego kraju. Zróżni-

cowane dane pokazują zakres wahań a tym samym problematyczność każdej 

próby spisu Łużyczan.  

W okresie przemian politycznych w Niemczech przyjmowana była 60-tys. spo-

łeczność Łużyczan, opierająca się na wynikach ankiety z 1987 roku, stosowana 

do dzisiaj także przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Należy jednakże 

stwierdzić, że w latach po zjednoczeniu Niemiec znacznym zmianom uległo 

wiele kryteriów wyjściowych wyliczeń z 1987 roku. Obok już wspomnianego 

starzenia się społeczeństwa łużyckiego, doszło na Łużycach do istotnych zmian 

demograficznych (odpływ ludności, spadek liczby narodzin). Kompensacja 

związanych z tym strat nie została zaobserwowana, rzeczywista liczba Łuży-

czan, określona na podstawie samoidentyfikacji lub znajomości języka, będzie 

zatem w rzeczywistości leżała znacznie poniżej 60 tys.  

 

 

                                                        
15 Zebrane przez Tschernika dane odnośnie znajomości języka zostały opublikowane po raz pierw-

szy w: Ludwig Elle: Sprachenpolitik…, dz. cyt. przyp. 14. 

16 Frank Förster: Ličba a socialna integracija Serbow, „Rozhlad” 7–8, 1990, s. 206–208.  
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IV. Aktualne tendencje  

Po zjednoczeniu Niemiec badania ludności łużyckiej na całych Łużycach nie 

były przeprowadzane. Realizowane były jednak pojedyncze projekty z zakresu 

nauk społecznych i językoznawstwa, które w różnym zakresie obejmowały 

także badania ilościowe. Należy tutaj wymienić w szczególności badania doty-

czące osób posługujących się językiem dolnołużyckim oraz badania użytkowni-

ków języka łużyckiego w gminach łużycko-katolickich. Badania te odnoszą się 

do terytoriów leżących w obrębie tak zwanego „obszaru tradycyjnie zamieszki-

wanego przez Łużyczan”. 

Uwzględniając fakt, że liczba osób posługujących się językiem łużyckim nie 

pokrywa się w pełni z liczbą Łużyczan, można podsumować te badania ze zróż-

nicowaniem regionalnym w następujący sposób:  

1. Dolnołużycki region językowy w Brandenburgii 

Region obejmuje 26 gmin w pobliżu miasta Cottbus, w powiecie Spree-Neiße i 

powiatach Oberspreewald-Lausitz i Dahme-Spreewald. Liczba użytkowników 

języka dolnołużyckiego w tym regionie została ustalona w połowie lat 90. na     

7 tys. osób. Przy czym już wtedy większość tych osób, około dwie trzecie, prze-

kroczyło 60 rok życia (zatem dzisiaj, jeżeli żyją, w większości mają ponad 80 

lat). Dlatego należy założyć, że w dwóch kolejnych dziesięcioleciach liczba 

użytkowników języka dolnołużyckiego znacznie zmalała i jest już mniejsza niż 

3 tys.  

2. Region górnołużycki w Saksonii 

Region ten dzieli się na siedem gmin tak zwanego „regionu łużycko-

katolickiego” w powiecie budziszyńskim (Bautzen) i na pozostałe 18 gmin 

ewangelickich w tym powiecie, a także 16 gmin w powiecie zgorzeleckim 

(Görlitz). Górnołużycki obszar językowy obejmuje dalsze gminy powiatu budzi-

szyńskiego i (w tym pięć gmin regionu dialektu slepiańskiego) w powiecie zgo-

rzeleckim, które mogą być określane jako „region łużycko-ewangelicki” w Sak-

sonii.  

a. Górnołużycki region katolicki 

W całym regionie katolickim liczba osób posługujących się językiem łużyckim 

wynosiła w 2001 roku 7 tys. Jednak także w tym regionie można zauważyć ten-

dencję spadkową, mimo iż dzięki sieci łużyckich przedszkoli i szkół oraz inten-
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sywności używania języka łużyckiego na co dzień i w praktykach religijnych 

tendencja ta jest słabsza niż na Dolnych Łużycach i na ewangelickich Górnych 

Łużycach. Wskaźnikiem tego spadku jest także zmniejszająca się od dawna i 

ustabilizowana obecnie na niskim poziomie liczba uczniów w szkołach łużyc-

kich. Zmniejszenie liczby użytkowników języka w wyniku deficytu urodzeń i 

migracji szacowane jest na około 10%, można zatem założyć obecnie, iż liczba 

osób ze znajomością języka łużyckiego na tym terytorium wynosi około 6,5 tys.  

b. Górnołużycki region ewangelicki 

Liczba osób posługujących się językiem łużyckim w regionie ewangelickim 

wynosiła w połowie lat 90. poniżej 10 tys. osób. Podobnie jak na Dolnych Łu-

życach, grupę tę cechowała bardzo wysoka średnia wieku. Kompensacji „natu-

ralnego” spadku liczby użytkowników języka przez efektywne, ciągłe działania 

mające na celu propagowanie języka łużyckiego nie stwierdzono. Brakuje – z 

wyjątkiem często elementarnego poziomu znajomości języka – struktur związa-

nych z polityką językową, skierowanych na wspieranie aktywnej dwujęzyczno-

ści. Ponieważ obok starzenia się mieszkańców, którzy posługują się jeszcze 

językiem łużyckim, trzeba uwzględnić także spadek liczebności społeczeństwa 

w wyniku deficytu urodzeń i migracji, należy przyjąć dalszy wyraźny spadek od 

połowy lat 90. o około jedną trzecią (do mniej niż 6 tys. osób posługujących się 

językiem łużyckim).  

Biorąc pod uwagę fakt, iż z pewnością kilkaset użytkowników języka łużyc-

kiego żyje poza badanym terytorium tradycyjnego osadnictwa, szacunkowa 

liczba osób, które obecnie władają językiem łużyckim wynosi łącznie poniżej  

17 tys.  

Generalnie, należy zakładać dalszy wyraźny spadek liczby osób posługujących 

się językiem łużyckim w przyszłości, a tym samym spadek liczebności ludności 

łużyckiej na całych Łużycach. Region dolnołużycki w Brandenburgii oraz gór-

nołużycki region ewangelicki w Saksonii są dzisiaj faktycznie prawie całkowi-

cie zasymilowane językowo. W życiu codziennym w tych regionach nie spotyka 

się dzisiaj żadnego istotnego, ciągłego i niewymuszonego publicznego używania 

języka łużyckiego. W górnołużyckim regionie ewangelickim tylko niewielu 

uczniów uczęszcza do gimnazjum łużyckiego w Budziszynie. W rodzinach, 

mimo znajomości języka łużyckiego przez niektórych członków rodziny, z wy-

jątkiem pojedynczych przypadków, rozmawia się wyłącznie po niemiecku. Ję-

zyk łużycki używany jest prawie wyłącznie przy specjalnych okazjach (spotka-

nia stowarzyszeń, imprezy kulturalne, msze święte itp.). 
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POWIĄZANIA I RUCHY MIGRACYJNE  

W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM 

 

Ondřej Klípa  

Migracja z Polski do Niemiec w kontekście migracji poakcesyjnej  

 

Fala migracji obywateli nowych państw Unii Europejskiej od 2004 roku wzbo-

gaciła wiedzę o migracji o nowy termin „migracji płynnej” (liquid migration)
1
. 

Termin ten nawiązuje do pojęcia liquid modernity Zygmunta Baumana
2
, tak 

samo jak do rozbudowanych studiów na temat transnacjonalizmu. W pojęciu 

migracji płynnej chodzi o osłabianie roli tradycyjnych instytucji społecznych, 

takich jak rodzina, państwo, granica itd.
3
 Według teorii płynnej migracji napływ 

osób z nowych państw unijnych posiada cechy, które trudno dostosować do 

typowych rodzajów migracji zagranicznej. Chodzi o specyficzną kombinację 

zjawisk dotyczących różnych dziedzin migracji, takich jak cel migracji, jej dłu-

gość, uregulowanie prawne, związek migrantów z rodziną oraz ich plany i 

długoterminowe zamiary. Głównym tematem niniejszego artykułu jest analiza 

poakcesyjnej migracji Polaków do Niemiec, właśnie pod względem konceptu 

migracji płynnej. Czy przepływ obywateli między Polską a Niemcami odpo-

wiada definicji płynnej migracji? Czy raczej ruch ten posiada cechy przypomi-

nające tradycyjne sposoby migracji? W mojej analizie będę nawiązywał m.in. do 

ostatnich prac Izabely Grabowskiej-Lusińskiej
4
 i Marka Okólskiego

5
 na temat 

typologizacji najnowszych migracji, z uwzględnieniem migracji płynnej. Oprócz 

osadzenia współczesnej polskiej migracji do Niemiec w szerszym kontekście 

migracji poakcesyjnej (kontekst poziomy), przedstawię również niezbędne dane 

o nowoczesnej historii polskiej migracji do tego kraju (kontekst pionowy).  

                                                        
1 Por.: Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska, Aimee Kuvik (red.): Mobility in Transition. 

Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013; God-

fried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration. Dynamic and fluid patterns of post-accession mi-

gration flows [w:] Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska, Aimee Kuvik (red.): Mobility in 

Transition…, dz. cyt. powyżej, s. 21–40. 

2 Zygmunt Bauman: Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. 

3 Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska, Aimee Kuvik (red.): Mobility in Transition…,       

dz. cyt. (przp. 1), s. 31. 

4 Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration. How to measure ‘liquidity’ 

and other patterns of post-accession migration flows [w:] Birgit Glorius, Izabela Grabowska-

Lusinska, Aimee Kuvik (red.): Mobility in Transition…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 41–64. 

5 Izabela Grabowska-Lusińska, Marek Okólski: Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, 2009. 
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Migracja poakcesyjna z Europy środkowo-wschodniej  

Oprócz migracji etnicznych (głównie osób niemieckiego i żydowskiego pocho-

dzenia) oraz politycznych, związanych z kryzysami w ramach bloku socjali-

stycznego, emigracja z Europy Środkowo-Wschodniej od lat powojennych, w 

porównaniu z ruchami migracyjnymi w Europie Zachodniej, pozostała raczej 

nikła. Nawet w czasach demokratycznych liczby te nie zmieniły się bardzo. 

Chociaż granice z Europą Zachodnią zostały praktycznie otwarte, tamtejsze 

rynki pracy już od kryzysu naftowego na początku lat 70. nie otwierały się. 

Emigracja w latach 90. z Europy Środkowo-Wschodniej posiada więc przede 

wszystkim cechy tzw. nowej migracji, do których należą m. in. łączenie rodzin, 

migracja uchodźców (poszukiwanie azylu) i coraz większa migracja nielegalna 

czy półlegalna związana głównie z pracą na czarno
6
. W związku z tym trzeba 

dodać, iż kraje Europy Środkowo-Wschodniej stały się jednym ze szlaków dla 

migracji tranzytowej
7
, która często odbywała się w sferze całkowicie nielegal-

nej.  

Otworzenie rynków pracy wraz ze wstępem do Unii Europejskiej było bardzo 

silnym bodźcem dla studiowanej tutaj fali migracyjnej. Głównym źródłem mi-

grantów poakcesyjnych stała się Polska, z której tylko w ciągu dwóch lat po 

akcesji wyjechało około 1,1 mln osób
8
. Na drugim miejscu za Polską, i to do-

piero w pewnej odległości za nią, znalazła się Litwa i na trzecim – Słowacja. 

Ważną przyczyną tej kolejności były za pewne zarówno całkowite zapasy siły 

roboczej, jak i stan gospodarki (w głównej mierze poziom bezrobocia). Polska 

jest największym krajem z wszystkich nowych członków Unii Europejskiej z 

Europy Środkowo-Wschodniej. Poziom bezrobocia w Polsce jeszcze w 2003 

roku sięgał prawie 20% i był najwyższy zarówno wśród 15 państw Unii (te 

miały przeciętny poziom bezrobocia 8%), jak i krajów kandydujących
9
. Wielką 

część polskich bezrobotnych stanowiły wtedy osoby poniżej 25 roku życia, czę-

sto z wyższym wykształceniem, które o wiele bardziej skłonne były do emigra-

cji niż starsze pokolenia. Sądzę też, że pewną rolę mogła odegrać tu tradycja 

migracji zagranicznych w Polsce (np. w porównaniu do o wiele mniej migrują-

cych Czechów). 

                                                        
6 Cechy „nowej migracji” zostały opisane na przykładzie migracji po 1973 do Europy Zachodniej. 

Por.: Klaus Bade: Migration in European History, Oxford: Blackwell, 2003, s. 262–263; God-

fried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 30. 

7 Oprócz Europejczyków również dla migrantów z Afryki i wschodniej Azji.  

8 Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration…, dz. cyt. (przyp. 4), s. 45. 

9 Podobny miała tylko Słowacja z koło 17%; por.: Employment in Europe 2003, Brussels: Euro-

pean Commission, 2003, s. 24. 
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Krajami docelowymi przyjmującymi najwięcej migrantów – polskich i w ogóle 

– były oczywiście te, które od razu otworzyły swój rynek pracy i które miały 

największe zapotrzebowanie na nową siłę roboczą. Z trzech państw otwierają-

cych rynek pracy natychmiast po akcesji zdecydowanie największą część mi-

grantów przyjęła więc Wielka Brytania, tak, że w absolutnej liczbie migrantów 

polskich wyprzedziła nawet Niemcy. W stosunku do liczby miejscowych oby-

wateli populacja migrantów z nowych państw Unii Europejskiej najbardziej 

wzrosła jednak w Irlandii. Mniejszą liczbę przyjął trzeci z owej grupy krajów – 

Szwecja (z państw poza unijnych też Norwegia). Przyczyną był może język – 

sporo migrantów należało do grupy dobrze wykształconej i albo dobrze znało 

już język, albo tę znajomość chciało pogłębić
10

. Dzięki bardzo otwartemu i 

nienasyconemu rynkowi pracy czwarte (po Wielkiej Brytanii, Niemcach i Irlan-

dii) miejsce pod względem przyjętych migrantów poakcesyjnych szybko zajęła 

Holandia, która (jako dziewiąty kraj Unii) otworzyła się dla pracowników z 

nowych państw członkowskich w 2007 roku
11

.      

W kontekście tematu migracji poakcesyjnej najwięcej uwagi zarówno naukow-

ców, jak i miejscowej i polskiej publiczności, przyciąga zdecydowanie zjawisko 

polskich imigrantów na Wyspach Brytyjskich. Brytyjczycy po raz pierwszy w 

historii spotykają się z napływem polskich migrantów w tak dużej skali. W 

ciągu kilku lat po 2004 roku osoby polskiego pochodzenia stały się drugą (po 

Hindusach) co do liczebności grupą osób zamieszkujących Wielką Brytanię i 

urodzonych poza jej granicami
12

. Właśnie przykład Polaków w Brytanii jest 

typowy dla wyżej wymienionej migracji płynnej. Migracja płynna jest – tak 

samo jak w przypadku klasycznych programów pracy za granicą w powojennej 

Europie – zdecydowanie migracją zarobkową oraz czasową i legalną. Na tym 

jednak wspólne cechy się kończą. W czasach otwartych granic migranci mają o 

wiele więcej możliwości, a powrót oraz powtórny wyjazd są o wiele łatwiejsze. 

Zarazem jednak, często zmieniająca się sytuacja na rynku pracy wymaga obser-

wowania różnych możliwości w wielu krajach jednocześnie
13

. I co za tym idzie, 

tego rodzaju ruchy migrantów są bardzo trudne do zarejestrowania i udoku-

mentowania. Używanie pojęcia płynnej migracji wiąże się więc ze swego ro-

                                                        
10 Por.: Marta Moskal: Transnational social networks, human capital and economic resources of 

Polish immigrants in Scotland [w:] Birgit Glorius, Izabela Grabowska-Lusinska, Aimee Kuvik 

(red.): Mobility in Transition…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 155–168 (164). 

11 Krystyna Iglicka, Magdalena Ziolek-Skrzypczak: EU Membership Highlights Poland's Migra-

tion Challenges, Washington: Migration Policy Institute, 2010 [online], [dostęp: 12.12.2014],  

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges. 

12 Tamże. 

13 Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration…, dz. cyt. (przyp. 4), s. 56. 

http://www.migrationpolicy.org/article/eu-membership-highlights-polands-migration-challenges
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dzaju przyznaniem, iż statystyczne dane napotykają na coraz większe kłopoty, 

ponieważ płynna migracja jest w wielkiej mierze po prostu niewidoczna. Kolej-

nymi cechami migracji płynnej jest też niezdecydowanie w stosunku do kraju 

celowego migracji, niewiązanie swoich decyzji ze strategią rodzinną i celowa 

nieprzewidywalność w przypadku  planów długoterminowych
14

.     

 

Migracja Polaków do Niemiec 

Żeby lepiej zrozumieć odniesienie konceptu płynnej migracji do współczesnej 

sytuacji Polaków w Niemczech, trzeba przedstawić skąd się ta migracja wzięła i 

do czego nawiązuje. W związku z tym należy przynajmniej ogólnie przybliżyć 

niemiecką politykę wobec rynku pracy, zwłaszcza kilku ostatnich dekadach. 

Migracja Polaków do Niemiec – w odróżnieniu np. od bardziej różnorodnej 

migracji do Francji lub Brytanii – to przede wszystkim migracja zarobkowa. 

Pierwszą w nowoczesnej historii wielką falę migracyjną można było odnotować 

pod koniec XIX wieku, kiedy Polacy przyjeżdżali do Rzeszy Niemieckiej jako 

siła robocza szybko rozwijającego się przemysłu ciężkiego Nadrenii. Daleko od 

tradycyjnych obszarów polskiego zamieszkania i wśród wielu niemieckich ro-

botników grupa ta zasymilowała się stosunkowo szybko. Z politycznego punktu 

widzenia o wiele ważniejszą stała się następująca w podobnym czasie migracja 

polskich rolników z Wielkopolski jako siły najemnej do wielkich junkierskich 

gospodarstw rolnych. Ruch ten spowodował szereg reakcji „obronnych” admini-

stracji kanclerza Bismarcka. Najemni rolnicy – podobnie jak ówcześni „galicyj-

scy domokrążcy” – wzbudzali strach przed wpływem obcych narodów (pol-

skiego w przypadku pierwszym, żydowskiego w drugim) na niemiecką kulturę. 

Bismarck stworzył więc system kontroli i utylitarnego wykorzystania owych 

rolników, który jest dziś przez niektórych badaczy uważany za zarodek później-

szych programów pracy cudzoziemców w powojennych (Zachodnich i Wschod-

nich) Niemczech
15

. 

Od tamtego czasu aż do II wojny światowej nie zanotowano ważniejszej migra-

cji z Polski w kierunku Niemiec. W czasach powojennych jednak zdecydowanie 

największą liczbę migrantów stanowili przesiedleńcy niemieckiego pochodzenia 

(Aussiedler), przede wszystkim do Niemiec Zachodnich. Tą migracją etniczną 

                                                        
14 Godfried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 35. 

15 Klaus Bade: Migration in…, dz. cyt. (przyp. 6), s. 246. 
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nie będę się jednak zajmował szczegółowo
16

, gdyż w epoce demokratycznej 

Polski odgrywa ona coraz mniejszą rolę, a w okresie poakcesyjnym, na którym 

się tu koncentruję, jest już właściwie marginalna
17

. 

Jeśli chodzi o migrację zarobkową, w czasie powojennym kojarzy się ona pra-

wie wyłącznie z dobrze znanymi programami czasowej pracy cudzoziemców 

(Gastarbeit) w Niemczech Zachodnich, które jednak Polaków nie dotyczyły
18

. 

Chociaż obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oczywiście emigrowali 

do Niemiec Zachodnich (z powodów politycznych bądź różnych innych – w 

latach 80. koło 300 tys. osób) i nawet niektórzy organizowani przez władze PRL 

przyjeżdżali do Niemiec Zachodnich do pracy, to polska migracja zarobkowa 

oparta na klasycznych umowach dwustronnych pojawiała się raczej w Niem-

czech Wschodnich. NDR bowiem w czasach komunistycznych przyjmowała 

wielu pracowników w ramach specjalnych umów z innymi państwami socjali-

stycznymi (głównie z Wietnamu) lub z krajami Trzeciego Świata (głównie z 

Mozambiku). Chociaż nie można liczby zagranicznych pracowników w NRD 

porównywać z ich liczbą w Niemczech Zachodnich
19

, to jednak w obrębie bloku 

sowieckiego NDR zajmowała zdecydowanie pierwsze miejsce pod względem 

przyjmowanych pracowników z zagranicy. Pod koniec lat 80. w Niemczech 

Wschodnich żyło około 190 tys. pracowników-cudzoziemców
20

, w tym koło   

38 tys. Polaków
21

.  

Głównym powodem ówczesnych programów przyjmowania zagranicznych 

pracowników był oczywiście niedobór siły roboczej, spowodowany nie tylko 

wzrostem ekonomicznym, ale też trwałą (do 1961 roku) ucieczką niemieckich 

pracowników ze wschodu na zachód oraz pewnymi patologiami gospodarki 

                                                        
16 Zresztą została ona w wystarczający sposób opisana w rozdziale Jannisa Panagiotidisa w tutej-

szej pracy zbiorowej (por. s. 169–187 ). 

17 W przypadku Polski liczba przesiedleńców niemieckiego pochodzenia spadła z 250 tys. w 1989 

roku do około 5 tys. rocznie w roku 1996. Od przełomu stulecia z Polski wyjeżdża rocznie tylko 

400–600 emigrantów etnicznych (Spätaussiedler); por.: Aussiedlermigration in Deutschland, ofi-

cjalna strona internetowa Federalnej Centrali Kształcenia Obywatelskiego (Bundeszentrale für 

politische Bildung) [online], [dostęp: 12.12.2014], 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56395/aussiedlermigration.  

18 Pośród państw socjalistycznych dotyczyły one tylko Jugosławii. Ta stała się ostatnim krajem,    

z którym Bonn zawarło umowę dwustronną dotyczącą pracy zagranicznej (1968), krótko przed 

całkowitym ukróceniem tego rodzaju migracji w 1973 roku; por.: Klaus Bade: Migration in…, 

dz. cyt. (przyp. 6), s. 242.    

19 W latach 60. Niemcy Zachodnie przyjęły około 2 mln pracowników zagranicznych; por.: Klaus 

Bade: Migration in…, dz. cyt. (przyp. 6), s. 230. 

20 Tamże, s. 246. 

21 Edward Marek: Zatrudnienie pracowników polskich za granicą, Warszawa: Instytut pracy i 

spraw socjalnych, 1991, s. 56. 
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planowanej
22

. Polska w tym czasie, głównie w regionach zachodnich, dyspono-

wała natomiast nadwyżką rąk do pracy. Sprawiał to nie tylko wysoki przyrost 

naturalny, ale też zbyt wolny rozwój (i powojenna odbudowa) przemysłu oraz 

oszczędzanie sił robotniczych w kolektywizowanym rolnictwie (w odróżnieniu 

do wschodniej Polski). Naturalnym było więc, że NDR stała się dla Polaków 

ważnym celem migracji – drugim pod po Czechosłowacji, gdzie zatrudniano 

wówczas (zwłaszcza od połowy lat 60.) najwięcej Polaków w całym bloku so-

wieckim.  

Według danych statystycznych, po upadku żelaznej kurtyny Niemcy stały się 

największym odbiorcą polskich imigrantów aż do 2006 roku, kiedy to wyprze-

dziła ich Wielka Brytania
23

. Wiele osób migrowało do Niemiec nielegalnie w 

poszukiwaniu pracy, wiele – z różnych innych niezwiązanych z zarobkiem po-

wodów. I chociaż w 1973 roku legalne migracje do Niemiec zostały surowo 

ukrócone, niektórym nadal udawało się wyjechać do pracy legalnie. Już bowiem 

w latach 70. zaczął pojawiać się w Niemczech do dziś stosowany system „wy-

jątków od zasad” (Anwerbestoppausnahmeverordnung) dla ekonomicznej mi-

gracji. Najpierw zezwalał on na pracę tylko nielicznym i bardzo specyficznym 

grupom zawodowym, na przykład kucharzom kuchni egzotycznych
24

. Ale już 

pod koniec lat 80. zaczęły się rozwijać programy otwarcia niemieckiego rynku 

pracy dla nisko kwalifikowanych pracowników (pracownicy sezonowi, dojeż-

dżający z przygranicza itd.), głównie na podstawie dwustronnych umów z pań-

stwami Europy Środkowo-Wschodniej, a od 2000 roku również na zasadzie 

„zielonych kart” dla wysokokwalifikowanych IT specjalistów
25

. 

Z obydwu możliwości bardzo aktywnie korzystali Polacy. Program dla wysoko 

wykwalifikowanych pracowników nie spowodował wielkiego ruchu migracyj-

nego, bo na przykład na podstawie zielonych kart przyjechało do Niemiec tylko 

17 931 pracowników ze wszystkich krajów objętych programem razem. O wiele 

                                                        
22 Katherine Verdery: What Was Socialism, And What Comes Next, Princeton: Princeton Univer-

sity Press, 1996, s. 23. 

23 Rocznik demograficzny 2013, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, s. 501. 

24 Recruiting Immigrant Workers, Germany, OECD Publishing, 2013, s. 62–63. 

25 Otwarcie rynku pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników stało się głównym celem 

niemieckiej polityki rynku pracy wobec zagranicznych pracowników zagranicznymi po zlikwi-

dowaniu programu „zielonych kart” w 2005 roku. Widać to zarówno w pierwszej niemieckiej 

ustawie o imigracji z 2005 roku (Aufenthaltsgesetz), jak też w fakcie przyjęcia europejskiego 

modelu „niebieskiej karty” w 2012 roku – karta ta bezwarunkowo otworzyła rynek pracy dla 

osób zatrudnianych na wysoko opłacanych stanowiskach (46 400 EUR lub 36 192 EUR rocznie, 

w zależności od rodzaju profesji); por.: Recruiting Immigrant Workers, dz. cyt. (przyp. 24),        

s. 67–68. 
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większy przypływ Polaków spowodował program pracy sezonowej
26

. Pod 

względem liczby migrantów był to wówczas największy program pracy sezo-

nowej wśród państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD). Na przykład w latach 2005–2010 corocznie przyjeżdżało 

koło 300 tys. pracowników, z czego 95% stanowili Polacy i Rumuni. Po 

otwarciu rynku pracy dla Polaków w 2011 roku liczba ta spadła o połowę
27

. 

Migracja sezonowa jednak nie zniknęła. Liczby zmniejszyły się 

prawdopodobnie głównie dlatego, że – tak jak często w przypadku migracji 

czasowej – po otworzeniu rynku pracy osoby wyjeżdżające po prostu nie 

wymeldowywały się z miejsc swojego stałego pobytu na okres migracji 

czasowej. Nie ma więc informacji o ich wyjazdach do Niemiec
28

. Natomiast w 

ramach programu rządowego oczywiście wiadomo o każdym z pracowników. 

Potwierdzają to też szacunki Głównego Urzędu Statystycznego o Polakach 

czasowo przebywających w Niemczech, których znów od 2010 roku jest coraz 

więcej i których liczba przekroczyła już nawet wyż migracyjny z 2008 roku
29

. 

Dla wielu pracowników praca sezonowa jest prawdopodobnie dość wygodna. 

Zawsze bowiem mogą zdecydować się robić coś innego, zostać za granicą 

dłużej lub wyjechać do krajów, które otworzyły swoje rynki pracy wcześniej. 

Praca sezonowa w Niemczech sprzyja zwłaszcza tym, którzy mają w Polsce 

rodziny i chcą przebywać z nimi jak najdłużej i jak najczęściej. Dlatego więc ani 

zjawisko pracy sezonowej w Niemczech, ani polscy pracownicy sezonowi nie 

zniknęły po 2011 roku. 

W okresie poakcesyjnym, chociaż dopiero w roku 2006, Niemcy przestały zaj-

mować pierwsze miejsce pod względem liczby przyjmowanych migrantów mię-

dzy innymi krajami docelowymi migracji czasowych Polaków. W Niemczech 

pojawiło się wtedy 450 tys. Polaków, którzy wyjechali na pobyt czasowy, nato-

miast w Wielkiej Brytanii liczba ta osiągnęła 580 tys.
30

 Dla Polaków zmierzają-

cych do Niemiec akcesja nastąpiła tak naprawdę dopiero w maju 2011 roku, 

kiedy Niemcy (wraz z Austrią) otworzyły w najpóźniejszym dozwolonym ter-

minie swój rynek pracy dla ośmiu nowych państw Unii Europejskiej. Chociaż 

zanotowano pewne zaniepokojenie wśród niemieckiej publiczności wobec przy-

                                                        
26 Godfried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 32. 

27 Recruiting Immigrant Workers, dz. cyt. (przyp. 24), s. 58. 

28 Zresztą bardzo podobną sytuację można zaobserwować w przypadku „zniknięcia” po 2006 roku 

Polaków z „czasowymi pozwoleniami na pracę” w Holandii, kiedy to Holandia otworzyła swój 

rynek pracy dla nowych członków UE; por.: Godfried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, 

dz. cyt. (przyp. 1), s. 27. 

29 Rocznik demograficzny, dz. cyt. (przyp. 23), s. 501. 

30 Tamże. 
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szłej fali przyjeżdżających Polaków, to w kręgu ekspertów było wiadomo, że do 

ogromnego wzrostu imigrantów nie dojdzie
31

. Po pierwsze dlatego, że główną 

część ludzi gotowych do migracji (w tym także migrantów wysoko wykwalifi-

kowanych) wchłonęły już parę lat wcześniej przede wszystkim Wyspy 

Brytyjskie. Po drugie dlatego, że sporo Polaków, którzy chcieli przyjechać do 

Niemiec czasowo lub na stałe, już to zrobiło – albo (wcześniej) w ramach mi-

gracji etnicznej, albo (później) w ramach łączenia rodzin, albo też w ramach 

programów dla pracowników sezonowych, wysoko wykwalifikowanych
32

 czy 

jako przedsiębiorcy (chodzi głównie o przedsiębiorstwa jednoosobowe). Wła-

śnie ta ostatnia grupa migrantów stała się w kontekście wyjazdów do Niemiec 

typowa dla Polaków. Oprócz tego, że Niemcy oferują niższe podatki i bardziej 

sprzyjające środowisko dla funkcjonowania firm (przejrzysty i stabilny system, 

prędkość i łatwość usług biurokratycznych), dla wielu Polaków własna przed-

siębiorczość była sposobem uniknięcia zakazu zatrudnienia sprzed 2011 roku. 

To dotyczyło przede wszystkim osób dobrze (choć nie najwyżej) wykwalifiko-

wanych, dla których rząd niemiecki nie zastosował niestety prawie żadnych 

programów legalnego zatrudniania w rodzaju niebieskich kart itp. Względy 

ekonomiczne oraz psychologiczne (więcej wolności i uniknięcie nieufności 

niektórych niemieckich pracodawców do zagranicznej siły roboczej), sprawiły, 

że pod względem liczebności Polacy zajmowali pierwsze miejsce wśród 

wszystkich przedsiębiorców obcego pochodzenia w Niemczech
33

. Z wyżej 

wymienionych powodów, do Niemiec w 2011 roku przyjechało z Polski tylko   

7 784 osób na pobyt stały (więcej o 966 w porównaniu do roku 2010) i 470 tys. 

na pobyt czasowy (o 30 tys. w stosunku do roku 2010)
34

.  

 

                                                        
31 Jahn Puhl, Interview with Polish Migration Expert: „Germany Needs Immigrants”, „Spiegel 

Online” [online], [dostęp: 08.12.2014], http://www.spiegel.de/international/europe/interview-

with-polish-migration-expert-germany-needs-immigrants-a-759502.html. 

32 Oprócz programów dla ekspertów IT krótko przed całkowitym otwarciem rynku pracy w 2011 

roku pojawiło się jeszcze kilka innych możliwości przyjazdu do Niemiec dla obywateli nowych 

państw członkowskich, np. dla absolwentów niemieckich uczelni; por.: Elżbieta Opiłowska: 

Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami – Fakty, dane, trendy [w:] Dag-

mara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (red.): Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen 

Deutschland und Polen – eine Zwischenbilanz aus unterschiedlichen Perspektiven/ Swobodny 

przepływ pracowników między Polską a Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw, Berlin: 

epubli, 2014, s. 165–177 (169–170).  

33 Por.: Niemcy: polskie firmy powstają „jak grzyby po deszczu‟, „wp wiadomości‟ [online], 

[dostęp: 08.12.2014], http://wiadomosci.wp.pl/kat,1010249,title,Niemcy-polskie-firmy-powstaja-

jak-grzyby-po-deszczu,wid,14557329,wiadomosc.html?ticaid=113ddf. 

34 Dla porównania, do Wielkiej Brytanii przybyło w 2002 roku tylko 24 tys. Polaków, natomiast w 

2004 już 150 tys. i w 2007 nawet 690 tys.; por.: Rocznik demograficzny, dz. cyt. (przyp. 23),      

s. 471, 501.  
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Czy Polacy w Niemczech są przykładem płynnej migracji? 

Jak opisuje w swej typologii Izabela Grabowska-Lusińska, w migracji poakce-

syjnej można zaobserwować nie tylko celową nieprzewidywalność kojarzoną z 

pojęciem płynnej migracji, ale też bardziej tradycyjne strategie migracyjne, jaką 

jest migracja cyrkularna (często sezonowa) oraz migracja długookresowa (po-

wyżej jednego roku) i emigracja na stałe
35

. Ze względu na zupełnie nową sytua-

cję prawną, kiedy między krajem celowym i wyjściowym nie ma tak wielu 

barier, typy migracyjne zbliżają się nawet do „starej” migracji (legalna migracja 

zarobkowa) niż do „nowej” migracji, która nastąpiła w Europie głównie w la-

tach 90.
36

 Jako przykład cyrkularnej migracji przytacza Grabowska-Lusińska 

właśnie sytuację polskich pracowników sezonowych w Niemczech
37

. Jeśli wziąć 

pod uwagę cechy płynnej migracji, to można powiedzieć, że migracja sezonowa 

należy do niej poprzez to, że jest czasowa, legalna i zarobkowa. Co się jednak 

tyczy pozostałych cech migracji płynnej, to praca sezonowa jest jednak logicz-

nie powiązana z pewnym planowaniem (można ją wykonywać zwykłe określoną 

porą roku), zgodnie z określonym specyficznym popytem (nie można więc swo-

bodnie decydować o wyboru kraju docelowego) i ostatecznie jest też prawdopo-

dobnie wynikiem decyzji ekonomicznych całej rodziny, do której częściej niż w 

przypadku płynnej migracji powraca się i wysyła przekazy pieniężne 

(remittances)
38

.    

W Niemczech można też odnotować niezwykle wysoką liczbę migracji na stałe 

(emigracji) w porównaniu do innych krajów docelowych. Od czasów Polski 

demokratycznej Niemcy wciąż są najczęstszym celem Polskich emigrantów, 

gdy decydują się oni wyjechać na stałe. Od 1990 liczba wyjeżdżających każdego 

roku to 7–20 tys. osób (z wyżem na przełomie stulecia; w 2012 roku było to      

8 399 osób). Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii jako głównym kraju docelowym 

migracji poakcesyjnej i drugim co do liczby emigrujących na stałe, liczba 

polskich imigrantów na stałe była najwyższa w 2008 roku i stanowiła tylko        

6 565 osób (w 2012 koło 5 tys.; w latach 90. prawie nikła)
39

. Emigracja na stałe 

oczywiście całkowicie nie pasuje do migracji płynnej, bo jest właśnie 

                                                        
35 Mimo to należy wziąć pod uwagę, że płynna migracja to przede wszystkim model teoretyczny, 

który w życiu codziennym może w dużej mierze pokrywać się z innymi sposobami migracji; 

por.: Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration…, dz. cyt. (przyp. 4),   

s. 57–58. 

36 Por.: Godfried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 30. 

37 Izabela Grabowska-Lusinska: Anatomy of post-accession migration…, dz. cyt. (przyp. 4), s. 57. 

38 Tamże. 

39 Rocznik demograficzny, dz. cyt. (przyp. 23), s. 471. 
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zasadniczą decyzją na osiedlenie się w jednym kraju, bez względu na powód mi-

gracji (nie musi być tylko zarobkowa). Zwykłe też w takiej decyzji odgrywa 

ważną rolę rodzina (albo plan jej założenia w nowym kraju). Jedyną niewątpli-

wie wspólną cechą obu rodzajów migracji jest legalność. 

Jeszcze bardziej oddaloną od migracji płynnej jest migracja mająca na celu łą-

czenie rodzin (związana często z wcześniejszymi migracjami etnicznymi) ze 

względu na ich przywiązanie do kraju docelowego i/lub zależności od sytuacji 

rodzinnej. Z najnowszych danych statystycznych wynika, iż tego rodzaju migra-

cja z Polski do Niemiec wciąż przebiega
40

. Z ponad 8 tys. polskich emigrantów 

do Niemiec prawie jedna czwarta (1 787 osób) pochodziła z województwa 

Opolskiego, to znaczy tylko z 1% powierzchni Polski, ale zarazem z najwięk-

szego i tradycyjnego skupiska mniejszości niemieckiej w Polsce. Dla porówna-

nia, wśród 4 900 polskich emigrantów na stałe do Wielkiej Brytanii w tym 

samym roku, tylko 135 osób pochodziło z tego województwa
41

. Zresztą, jak 

pokazuje ostatni spis ludności (2011) „sprawy rodzinne” są jednym z dość czę-

stych powodów migracji, podawanych przez wyjeżdżających przy okazji wy-

meldowywania się. W przypadku osób migrujących do Niemiec powód ten 

podaje około jedna trzecia odpowiadających na pytanie, w przypadku Wielkiej 

Brytanii – nieco tylko ponad 10%
42

.             

Ze względu na geografię migracji (nie powód lub czas jej trwania) Polaków do 

Niemiec, trzeba wspomnieć o migracji typowej dla niemiecko-polskiego pogra-

nicza, która również nie posiada wszystkich cech migracji płynnej. Chociaż 

liczba migrantów do niemieckich landów wschodnich nie dosięga liczby Pola-

ków w ich tradycyjnych skupiskach w Niemczech – w Berlinie, Nadrenii i in-

nych dużych miastach na zachodzie Niemiec – ten całkiem nowy fenomen mi-

gracyjny (rozwinięty zwłaszcza po akcesji w 2004 roku) zwraca wielką uwagę 

mediów oraz polityków niemieckich (głównie partii ekstremistycznych)
43

. Jest 

to bowiem pierwszy region w Niemczech, gdzie polscy migranci rozproszeni są 

na tak wielkim obszarze. Nawet we wsiach i małych miastach pogranicza odse-

tek Polaków wśród obywateli miejscowych jest coraz wyższy. (Na przykład do 

                                                        
40 Zauważyła to też Agnieszka Fihel (w swoim artykule) na podstawie starszych danych; por.: 

Agnieszka Fihel: rozdz. 3 i 4 [w:] Paweł Kaczmarczyk (red.): Recent Trends in International Mi-

gration in Poland. The 2011 SOPEMI Report, CMR Working Papers 51/109, Warszawa: 

Ośrodek Badań nad Migracjami (Centre of Migration Research), 2011, s. 24  

41 Rocznik demograficzny, dz. cyt. (przyp. 23), s. 477. 

42 Tamże, s. 513. 

43 Można chyba uznać, że reakcje te są podobne do reakcji polityków NRD, którzy sprzeciwiali się 

organizowanym przez państwo migracjom polskich robotników, obawiając się ich potencjalnego 

osiedlania się w Niemczech. Por.: Klaus Bade: Migration in…, dz. cyt. (przyp. 6), s. 246.   
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Frankfurtu nad Odrą powracają Polacy, którzy przed laty pracowali tam w ra-

mach współpracy państw komunistycznych). Związane jest to przede wszystkim 

z przemieszczaniem się Niemców od czasu zjednoczeniu kraju ze wchodu do 

Berlina i regionów położonych dalej na zachód, które spowodowało drama-

tyczny spadek cen nieruchomości na pograniczu z Polską. Z postępującym wy-

siedlaniem wschodniego pogranicza, powoli rośnie więc liczba Polaków, którzy 

często kupują tam mieszkania i domy, osiedlają się z całymi rodzinami i zakła-

dają przedsiębiorstwa
44

. Migracja tego rodzaju często wiąże się z wielką 

inwestycją w nieruchomości, planowaniem nowego bytu i np. edukacji dzieci w 

niemieckich szkołach. Wcale nie posiada więc cech celowej nieprzewidywalno-

ści i niezdecydowania wobec kraju przebywania. Jest bardzo związana z pla-

nami rodzinnymi.           

Ostatecznie, za znak przybliżający migrację do Niemiec do bardziej klasycznych 

modelów migracyjnych można uważać jej stałość, a więc dużą przewidywal-

ność. Po pierwsze, migracja ta osiągała stabilne i wysokie liczby jeszcze przed 

wejściem Polski do UE (czy przed otwarciem niemieckiego rynku pracy), po 

drugie, nie zmieniła się mocno (wbrew obawom niektórych niemieckich polity-

ków) po 2011 roku. Dla Polaków Niemcy są więc tradycyjnym – często za-

wczasu zaplanowanym – krajem docelowym, gdzie liczba polskich migrantów 

stale, stopniowo i jednorodnie rośnie
45

. W niektórych przypadkach (przynajm-

niej migracji sezonowej) wydaje się, iż Polacy po prostu kontynuują rodzaj 

migracji, którą prowadzili jeszcze przed 2011 rokiem, tyle tylko że na o wiele 

wygodniejszych warunkach prawnych. 

 

 

 

                                                        
44 Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak: Analyse: Die neue polnische Migration nach Deutsch-

land aus lokaler Perspektive, oficjalna strona internetowa Federalnej Centrali Kształcenia Oby-

watelskiego (Bundeszentrale für politische Bildung) [online], [dostęp: 08.12.2014], 

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=all. Pojawia się nawet od-

wrotny model migracji wahadłowej, gdzie mieszkający w tanich budynkach po niemieckiej 

stronie granicy Polacy, codziennie dojeżdżają do pracy w Polsce; por.: Lucie Suchá: Leben in 

Deutschland, arbeiten in Polen, „Cicero” [online], [dostęp: 08.12.2014],  

http://www.cicero.de/Polen-in-Deutschland/dieb-sei-mensch-gib-das-kalb-zurueck/54535/seite/2 

oraz Elżbieta Opiłowska: Swobodny przepływ…, dz. cyt. (przyp. 32), s. 175. 

45 Według ostatnich danych statystycznych (2012) liczba ta osiągnęła właśnie historyczne maksi-

mum – w Niemczech czasowo przebywa obecnie 500 tys. osób; por.: Rocznik demograficzny,  

dz. cyt. (przyp. 23), s. 501. 

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=1#bio0
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Migracja poakcesyjna – business as usual?  

W niniejszym artykule starałem się pokazać, że często ostatnio badany fenomen 

płynnej migracji nie może być stosowany bez zastrzeżeń w stosunku do migracji 

poakcesyjnej Polaków do Niemiec. Przyglądając się jednak najnowszym danym 

statystycznym nie tylko z Niemiec, ale też z głównych skupisk poakcesyjnych 

migrantów z Polski, jak Wielka Brytania, można zacząć wątpić w przyszłość 

zjawiska płynnej migracji. Wydaje się bowiem, że imigranci polscy również w 

Wielkiej Brytanii zaczęli się coraz częściej osiedlać na stałe i nawet ściągać tam 

swoje rodziny
46

. Chociaż kryzys finansowy po 2008 roku spowodował 

kontynuację „płynności” migracji – głównie w zakresie ilości powrotów do 

Polski albo przepływu między krajami docelowymi (przede wszystkim z Irlan-

dii) – znaczna część poakcesyjnych migrantów zadecydowała pozostać w do-

tychczasowym miejscu emigracji.  

Oprócz tego, że najnowsze dane o polskich emigrantach przynoszą wyzwania 

nauce o migracji, będą one też wpływać na politykę społeczną. Jeżeli okazuje 

się, że wbrew poprawiającym się wynikom gospodarczym w ostatnich latach, 

migranci polscy nie tylko wciąż nie wracają do ojczyzny (nie tylko z Niemiec), 

ale ich liczba nawet rośnie, to jest to poważnym problemem, przede wszystkim 

dla starzejącej się Polski, praktycznie nie posiadającej własnej imigracji
47

.       

Widać więc, że pytanie, które w nowoczesnej historii często zajmowało Niem-

ców, tym razem zostaje postawione przez polskich migrantów i przede wszyst-

kim polskim politykom: Jak sprawić, żeby dany kraj był wystarczająco 

atrakcyjny dla potrzebnej imigrującej siły roboczej, ale żeby siła ta siła robocza 

chciała również powracać do domu? 

Takie uwagi jednak nie znaczą, że migrację poakcesyjną Polaków można uwa-

żać za identyczną z Polakami w Niemczech ze starszych fal migracyjnych. 

Kształt nowej polskiej „diaspory” na pewno bardzo się zmienia, ale raczej nie z 

powodów związanych bezpośrednio z akcesją, lecz ze zmianami społecznymi w 

Niemczech (bardziej otwarte podejście do imigracji i naturalizacji, od przełomu 

stulecia również w kwestiach prawnych) i ogólnym zjawiskiem transnacjonali-

zmu. Dzięki możliwościom nieustannej wirtualnej komunikacji oraz taniemu i 

                                                        
46 Agnieszka Łada, Justyna Segeš Frelak: Analyse: Die neue polnische Migration…, dz. cyt. 

(przyp. 44), s. 30; Godfried Engbersen, Erik Snel: Liquid migration…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 32. 

47 Problemem starzenia się społeczeństwa w Polsce zajmują się też artykuł Łukasza Krzyżow-

skiego w niniejszej pracy zbiorowej (por. s. 253–273 ). Bardzo poważnie problem ten traktuje 

również rządowa strategia polityki migracyjnej Polski przyjęta w 2012 roku.   

http://www.bpb.de/internationales/europa/polen/138746/analyse?p=1#bio0
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szybkiemu podróżowaniu tożsamość diasporyczna bardzo się zmienia. Można to 

zauważyć np. w przypadku braku włączania się migrantów poakcesyjnych do 

organizacji polonijnych czy w ogóle słabymi sieciami socjalnymi między no-

wymi polskimi migrantami
48

. Chociaż zmiany te mają wpływ na tożsamość i 

integrację ze społeczeństwem kraju docelowego, nie dotyczą jednak w takim 

stopniu strategii migracyjnych, o których mowa w związku z migracją płynną. 

Można więc podsumować, iż cechy migracyjne zmieniły się w pierwszych la-

tach poakcesyjnych chyba mniej niż sądzono. Być może, pojęcie płynnej migra-

cji stanie się tylko historycznym zjawiskiem czasowo związanym z krótkim 

etapem poakcesyjnym i zachowaniami typowymi dla młodych, stosunkowo 

dobrze wykształconych migrantów. 

 

                                                        
48 Por.: Marta Moskal: Transnational social networks…, dz. cyt. (przyp. 10), s. 164. 
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Mathias Wagner 

„Eurosieroty” – stracona generacja czy przyszłość Europy?1 

 

W ramach projektu badawczego Uniwersytetu w Bielefeld i Uniwersytetu War-

szawskiego badaliśmy sytuację życiową polskich pracowników migracyjnych
2
. 

W niemieckich mediach pracownicy migracyjni są często określani jako 

Saisonarbeiter (pracownicy sezonowi) lub Erntehelfer (pomocnicy przy 

zbiorach), w zależności od okresu pracy. W literaturze naukowej próbuje się 

podkreślić fakt przemieszczania się między domem rodzinnym a miejscem 

pracy stosując określenia migracji wahadłowej, rotującej lub cyrkulacyjnej
3
. 

Stosowane są również pojęcia Fernpendler (dojeżdżający do pracy z daleka), 

Wochenpendler (dojeżdżający do pracy na tydzień), Variomobile (osoby 

pracujące dłuższy czas w różnych miejscach)
4
. Historycznym pojęciem 

Wanderarbeit (migracja zarobkowa) podkreślamy jej codzienny wymiar i 

zbliżamy się do społeczno-politycznych kwestii sposobu życia niezwiązanego 

na stałe z jednym miejscem. Przyjęta w ten sposób perspektywa odpowiada 

skupieniu się naszych rozważań na psychospołecznych skutkach migracji zarob-

kowej dla migrantów i ich rodzin. Jednocześnie perspektywa codziennego życia 

jest zgodna z naszym metodycznym podejściem etnograficznej obserwacji 

uczestniczącej.  

W tym celu konieczne jest bliższe wyjaśnienie naszej metody badawczej, sta-

nowiącej połączenie ukrytej i jawnej obserwacji uczestniczącej. W etnograficz-

nych badaniach terenowych zakłada się wielomiesięczny pobyt naukowców w 

                                                        
1 Projekt badawczy „Wanderarbeit als Alltagspraxis. Soziokulturelle Effekte saisonaler Migration 

in lokalen Gesellschaften: Fallstudien aus Polen und Deutschland“ (Emigracja zarobkowa jako 

praktyka życia codziennego. Wpływ migracji sezonowej na społeczności lokalne: studium przy-

padków z Polski i Niemiec) został przeprowadzony przez Uniwersytet w Bielefeld i Uniwersytet 

Warszawski i sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Por. Mathias 

Wagner, i in.: Deutsches Waschpulver und polnische Wirtschaft. Die Lebenswelt polnischer 

Saisonarbeiter. Ethnographische Beobachtungen, Bielefeld: Transcript, 2013.  

2 Forma męska jest w tym artykule stosowana tylko ze względu na czytelność językową. Moje 

podążanie za tradycją językową w żadnym przypadku nie oznacza dyskryminacji. Co więcej, w 

pracy zwracam wyraźnie uwagę na znaczącą rolę kobiet, których udział w polskiej migracji za-

robkowej wynosi około 50%. W niektórych dziedzinach, na przykład prywatna opieka domowa, 

udział kobiet wynosi (szacunkowo) znacznie powyżej 90%.  

3 Norbert Cyrus: Mobilität im Verborgenen. Plurilokale Mobilitätspraxen illegal beschäftigte 

polnischer Haushaltsarbeiterinnen in Berlin [w:] Gudrun Hentges, Volker Hinnekamp, Almut 

Zergel (red.): Migrations- und Integrationsforschung in der Diskussion. Biografie, Sprache und 

Bildung als zentrale Bezugspunkte, Wiesbaden: VS, 2008, s. 171–201 (175). 

4 Norbert F. Schneider, Ruth Limmer, Kerstin Ruckdeschel: Mobil, flexibel, gebunden. Familie und 

Beruf in der mobilen Gesellschaft, Frankfurt/M.: Campus, 2002, s. 160. 
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badanym otoczeniu społecznym. Nasze podejście polegało na obserwowaniu 

życia codziennego polskich pracowników sezonowych w ich rodzimym miejscu 

zamieszkania oraz w niemieckim miejscu pracy. Obserwacja uczestnicząca w 

miejscu rodzinnym była obserwacją jawną, natomiast w miejscu pracy w Niem-

czech zdecydowaliśmy się na obserwację uczestniczącą ukrytą. Jawne uczestni-

czenie oznaczałoby zawsze specjalną rolę badacza. Ponieważ jednak założyli-

śmy, że spotkamy się z zachowaniem podszytym wstydem w odniesieniu do 

problemów emocjonalnych w kontekście migracji zarobkowej, ukryta obserwa-

cja uczestnicząca wydawała się nam być lepszym rozwiązaniem. Dwie polskie 

współpracowniczki, Maria Piechowska i Kamila Fiałkowska, odpowiadały na 

ogłoszenia niemieckich rolników i poprzez nieformalne kontakty starały się 

zatrudnić w gospodarstwach rolniczych
5
.  

W jakim stopniu problemy psychospołeczne są problemami wstydliwymi, oka-

zało się podczas zbierania wśród nauczycieli i pedagogów w polskich szkołach 

informacji o wpływie tymczasowej migracji zarobkowej na dzieci. Podczas, gdy 

niektóre nauczycielki i dyrektorki szkół wykazały się dużą otwartością i goto-

wością do współpracy, w innych szkołach spotkaliśmy się z odmową. W jednym 

przypadku, z jednej strony, obiecano nam współpracę, z drugiej jednak, przez 

wiele miesięcy uniemożliwiano nam przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli 

i uczniów, przytaczając rozmaite argumenty. Dyrekcja szkoły blokowała nasze 

starania i przytaczała wątpliwości natury prawnej, jakoby na taką rozmowę ko-

nieczna była zgoda rodziców i kuratorium. Ponieważ jednak w sąsiednich miej-

scowościach dyrekcje szkół, nauczycielki i pedagodzy szkolni bez zastrzeżeń 

wspierali nasze badania, naszym zdaniem przytoczenie rzekomych wątpliwości 

prawnych było tylko działaniem obronnym. Niewątpliwie kwestia wpływu tym-

czasowej migracji zarobkowej na rodziny jest drażliwym, wstydliwym tematem.  

Od około dziesięciu lat temat wpływu regularnej i długotrwałej nieobecności 

jednego lub obu rodziców wschodnioeuropejskich pracowników sezonowych 

jest poruszany w mediach pod hasłem „eurosieroty”
6
. Za pojęciem tym stoi 

                                                        
5 W niniejszym artykule nie wnikamy bliżej w okoliczności. Odsyłamy do publikacji grupy robo-

czej: Mathias Wagner, i in.: Deutsches Waschpulver..., dy. cyt. (przyp. 1). 

6 Niezdefiniowane nigdzie bliżej pojęcie ma podwójne znaczenie. Pojęcie „eurosieroty“ może 

odnosić się do dzieci, które zostały sierotami z powodów związanych z Europą, lub dzieci, któ-

rych rodzice pracują zarobkowo za granicą. Istota obu znaczeń jest prawdziwa, jednak nie wyja-

śnia przyczyn. Pojęcie „eurosieroty“ niesie za sobą jednak stygmatyzację rodziców. Z historycz-

nego punktu widzenia problem można porównać z sytuacją dzieci tureckich migrantów w Niem-

czech. Dla dzieci tych utworzone zostały pojęcia Kofferkinder (dzieci walizkowe) lub Pendelkin-

der (dzieci wahadłowe). Por. Gülcin Wilhelm: Die Generation Koffer. Die zurückgelassenen 

Kinder, Berlin: Orlanda, 2011.  
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niewypowiedziane oskarżenie, jakoby rodzice dla wyższych dochodów zanie-

dbywali swoje rodziny. Jeżeli weźmie się pod uwagę społeczny wpływ trady-

cyjnego obrazu rodziny propagowanego przez kościół katolicki widać wyraźnie, 

w jakim rozdarciu emocjonalnym znajdują się pracownicy migrujący. Zgodnie z 

tradycyjnym obrazem rodziny, na krytykę narażone są przede wszystkim ko-

biety
7
. Migracja kobiet przeczy mitowi matki, której troska o fizyczną i du-

chową stabilność dziecka jest nieodzowna. Macierzyństwo jawi się jako ponad-

historyczna, biologiczna wartość stała. Nie chcemy tutaj kwestionować 

konieczności stabilnego otoczenia emocjonalnego i dającej oparcie obecności 

pewnych osób dla rozwoju dziecka. Jednakże propagowanie ponadhistorycz-

nego obrazu matki powoduje ignorowanie społecznych i ekonomicznych 

problemów związanych z trudnymi warunkami życia. Opiece przez rodzoną 

matkę przypisuje się prawie mistyczny charakter, które relatywizuje wszystkie 

problemy społeczne. Jeżeli kobiety na tygodnie lub miesiące porzucają swoje 

rodziny, wpadają w emocjonalny dylemat. Aby zapewnić podstawy materialne 

rodzinie, są zmuszone przekazać dzieci w opiekę bliskim krewnym i wchodzą 

wtedy w konflikt z tradycyjnym obrazem matki. Ponieważ istnieją tutaj dwa 

przeciwstawne sobie wymagania społeczne, kobiety wyjeżdżające za granicę do 

pracy mogą rozwiązać ten konflikt tylko ofensywnie lub wstydliwie przemil-

czać. Rzeczywiste lub ukryte, aczkolwiek wyczuwalne zarzuty budzą u migran-

tek zarobkowych poczucie wstydu i każą im nie mówić o swojej pracy za 

granicą
8
. Migracja jest odbierana jako lekceważenie normy społecznej, wyznają-

cej zasadę fizycznej obecności matki w rodzinie. Brak zgodności z wartościami 

obowiązującymi w danym społeczeństwie opisywany jest jako „wstyd spo-

łeczny”. „Wstyd społeczny jest skierowany «na zewnątrz», wynika z zakładanej 

opinii, jaką będą mieli o nas inni ludzie. Pojawia się w przypadku, gdy nie speł-

niamy obowiązujących norm i oczekiwań grupy lub społeczeństwa”
9
. 

Taka interpretacja nie powinna nas jednak skłaniać do bagatelizowania pro-

blemu. Jak pokazują badania, osoby dojeżdżające do pracy z daleka przeżywają 

rozdzielenie ze swoją bliską rodziną, a przede wszystkim z dziećmi, jako do-

                                                        
7 Dobrochna Kałwa: Migration polnischer Frauen in Privathaushalten der BRD [w:] Sigrid Metz-

Göckel, Senganata Münst, Dobrochna Kałwa: Migration als Ressource. Zur Pendelmigration 

polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik, Opladen: Barbara Budrich, 2010,       

s. 61–176 (77). 

8 Podczas badań często spotykaliśmy się w Polsce z odmową, gdy próbowaliśmy nawiązać kontakt 

z migrantkami zarobkowymi. Ponieważ w tym okresie niemiecki rynek pracy był w sposób nieo-

graniczony otwarty dla Polaków, a więc fakt ewentualnego nielegalnego zatrudnienia nie miał 

znaczenia, jednym z możliwych powodów odmowy był wstyd społeczny związany z emigracją.  

9 Stephan Marks: Scham die tabuisierte Emotion, Düsseldorf: Patmos, 2011. 
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tkliwość. „Osoby dojeżdżające do pracy z daleka, osoby pracujące dłuższy czas 

w różnych miejscach oraz osoby pracujące przez cały tydzień poza domem czują 

się częściej obciążone z powodu (braku) więzi ze swoimi dziećmi”
10

. Inne bada-

nia mówią o negatywnych skutkach, jakie wywiera na uczniów mobilny tryb 

życia. „W szkole widać, że wielu rodziców dojeżdża do pracy do oddalonych 

miejscowości i są obecni tylko w weekendy lub jeszcze rzadziej. Nauczyciele 

stwierdzają, że wzrasta liczba odbiegających od standardów zachowań psy-

chicznych młodzieży”
11

. Dzieci rodziców pracujących za granicą dorastają u 

dziadków. Dzieciom, jak piszą autorzy badania, brak odniesienia do codzien-

nego dnia pracy rodziców. Przed przedstawieniem wyników naszego badania 

należy najpierw naszkicować na podstawie kilku przykładów ilościowy zakres 

problemu „eurosierot”.  

Problem dzieci osób, które wyjechały „za pracą”, występuje na całym świecie. 

W południowoamerykańskiej Gujanie w niektórych wsiach jedna czwarta dzieci 

ma oboje rodziców pracujących za granicą
12

. Na Ukrainie, tylko w okolicach 

Lwowa, liczba dzieci, których rodzice pracują za granicą, szacowana jest na    

20 tys.
13

 W 2009 roku co najmniej jeden rodzic ze 110 tys. polskich rodzin 

pracował długotrwale i regularnie za granicą. W ten sposób co piąte dziecko w 

Polsce może być określane mianem „eurosieroty”
14

. Nasze badania rozpoczęły 

się w dolnośląskiej gminie, będącej typowym regionem migracyjnym. Spośród 

162 uczniów klas gimnazjalnych, w 2010 roku około 23% pochodziło z rodzin 

pracowników migrujących. W 2009 roku liczba uczniów, których jeden z 

rodziców przebywał długi okres w pracy za granicą, wynosiła 28 osób. W 2010 

roku liczba ta wzrosła do 34 uczniów. Do tego dochodzą uczniowie, których 

zarówno ojciec, jak i matka wyjechali zarobkowo. W 2009 roku uczniów takich 

było tylko dwoje, rok później już troje. Także w sąsiedniej szkole podstawowej 

(w klasach od pierwszej do szóstej) nauczycielki informowały o dzieciach, 

których rodzice pracują za granicą. Ich liczba wahała się z rocznika na rocznik. 

                                                        
10 Heiko Rüger: Berufsbedingte räumliche Mobilität in Deutschland und die Folgen für Familie 

und Gesundheit, „Bevölkerungsforschung“ 31, 2010, s. 8–12 (11). 

11 Inga Haese, Anna Eckert, Andreas Willisch: Wittenberge. Von der Industriestadt zum Städtchen 

an der Elbe [w:] Andreas Willisch (red.): Wittenberge ist überall. Überleben in schrumpfenden 

Regionen, Berlin: Ch. Links, 2012, s. 49–59 (56). 

12 Jörg Dürrschmidt: Große Welt – Kleine Welt. Familiennetzwerke in London und Wittenberge als 

Überlebensstrategien, „Berliner Debatte Initial“ 23/1, 2012, s. 37–49 (38). 

13 Serhiy Voloshyn: Zarobitschanstwo – Eine Form der ukrainischen Arbeitsmigration. (Wer nach 

Stunden arbeiten will, bekommt 3,50 Euro), nieopublikowana praca magisterska na Wydziale 

Humanistycznym, Leibniz-Universität Hannover, 2010, s. 28. 

14 Bożena Matyjas: Euro-Orpanhood – a New Dimension of Childhood in Migrating Families, 

„The New Educational Review” 25/3, 2011, s. 31–41 (32). 
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Podczas gdy w jednych klasach problem migracji zarobkowej dotyczył 1/3 do 

2/3 dzieci, w innych klasach nie było żadnego ucznia, którego rodzic wyjechał 

za granicę do pracy. Ten ostatni przypadek dotyczy przede wszystkim 

pierwszych klas. Oznacza to, że rodzice małych dzieci starają się być obecni w 

domu. Niemniej jednak także w pierwszych klasach, choć w mniejszym 

zakresie, spotyka się dzieci z rodzin rozłączonych z powodu wyjazdu rodziców 

do pracy zarobkowej. Na przykład w jednej z pierwszych klas sytuacja taka 

dotyczyła pięciorga z 24 uczniów. Jednak w czasie nauki szkolnej większość 

dzieci z tej gminy miała okazję doświadczyć wyjazdu zarobkowego rodziców.  

W regionach Polski z dużym odsetkiem osób migrujących zarobkowo rośnie od 

kilku lat pokolenie, dla którego migracja za pracą stała się czymś normalnym. 

Dotyczy to województwa dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i war-

mińsko-mazurskiego. Przy tym, w samych województwach zakres emigracji 

zarobkowej może znacznie różnić się w poszczególnych powiatach. Generalnie, 

w dużych miastach spotyka się niewiele osób migrujących zarobkowo, co wy-

nika z faktu, iż w regionach miejskich liczba bezrobotnych jest znacznie niższa, 

niż w regionach wiejskich
15

. Od mniej więcej 10–15 lat coraz więcej gospo-

darstw domowych jest uzależnionych od migracji zarobkowej. Mniejsze zna-

czenie ma tutaj fakt, czy chodzi o luźny ciąg prac sezonowych, czy o regularną 

pracę, w przypadku której jeden z członków rodziny przez większą część roku 

przebywa za granicą. Biorąc pod uwagę ten fakt, polskie społeczeństwo może 

być opisywane jako społeczeństwo migracyjne.  

Co jednak oznacza twierdzenie, że chodzi o społeczeństwo migracyjne, gdzie 

jedna generacja wyrasta w atmosferze, w której migracja za pracą stała się 

czymś normalnym? Zanim poruszę to główne pytanie, chciałbym jeszcze krótko 

naszkicować nasz sposób pracy. W związku z faktem, że bezpośrednie zadawa-

nie dzieciom pytań byłoby ze względów prawnych możliwe tylko po uzyskaniu 

zgody rodziców, a my obawialiśmy się, że takie rozmowy stworzyłyby sztuczną 

sytuację, w której rodzice zachowaliby kontrolę, zdecydowaliśmy się na drogę 

pośrednią. Przy wsparciu dyrekcji szkoły i nauczycielek mogliśmy poprosić 

uczniów szkoły podstawowej o napisanie krótkich wypracowań. Podaliśmy 

temat, jednak nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z uczniami. Poprosiliśmy 

nauczycielki, aby w porozumieniu z nami poleciły dzieciom w swoich klasach 

napisanie wypracowania. Chcieliśmy uniknąć tematycznego zawężenia, dlatego 

świadomie sformułowaliśmy otwarty temat, aby nie stawiać migracji na pierw-

                                                        
15 Wyjątek stanowi region górnośląski z jego nierentownym przemysłem węglowym i metalurgicz-

nym.  
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szym planie. Zadanie polegało na opisaniu, jak uczniowie wyobrażają sobie 

życie za dziesięć lat. 

Duże znaczenie miały rozmowy z nauczycielkami i pedagogami szkolnymi. 

Rozmowy były przeprowadzane w większości w mieszkaniach prywatnych i 

tylko wyjątkowych przypadkach w miejscu pracy. Jako uzupełnienie przepro-

wadziliśmy ze starszymi uczniami gimnazjum dyskusję grupową o emigracji 

zarobkowej. W obecności pedagoga szkolnego pokazaliśmy najpierw film do-

kumentalny Eurosieroty. Film został nakręcony przez 17–18-letnich uczniów 

ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej z Poznania. Uczniowie pokazali swój 

dzień powszedni w Polsce w czasie, gdy ich rodzice pracują za granicą. Film 

został zaprezentowany publicznie w 2008 roku i wzbudził zainteresowanie w 

Polsce i w Niemczech. Użyliśmy tego filmu jako inspiracji dla dyskusji grupo-

wej. Grupa ponad 20 uczniów i uczennic została zebrana przez pedagoga szkol-

nego. Wszyscy młodzi ludzie mieli doświadczenie z emigracją zarobkową w 

swojej rodzinie. Ich udział w dyskusji był dobrowolny. 

Przeanalizujmy wyniki badania systematycznie i zwróćmy najpierw uwagę na 

wypracowania dzieci ze szkoły podstawowej, zatem stosunkowo młodych 

uczniów. Odpowiednio do ich wieku nie może dziwić fakt, że opisywali także 

nierealistyczne marzenia. Pod wieloma względami marzenia te początkowo nie 

różniły się od ideałów dzieci w tym samym wieku na zachodnim brzegu Odry. 

Także w Polsce 10–13-letni chłopcy marzyli o karierze piłkarza lub pracy me-

chanika samochodowego, kierowcy ciężarówki, względnie inżyniera. Wśród 

dziewczynek, ku naszemu zdziwieniu, nadal pojawia się marzenie o własnym 

salonie fryzjerskim. Generalnie widać silną kontynuację tradycyjnego wzorca 

podziału ról. Chłopcy wybierają typowo męskie zawody, podczas gdy u dziew-

czynek dominującą rolę odgrywa rodzina i dom. Tylko będąca w mniejszości 

liczba uczniów wspomniała w wypracowaniach o aspekcie migracji lub general-

nie o pobycie za granicą. Odpowiednio do ich wieku, doświadczenia dzieci są 

jeszcze mocno ukierunkowane na lokalne życie codzienne w najbliższym oto-

czeniu.  

Jednakże w niektórych wypracowaniach zauważalne były odniesienia do emi-

gracji zarobkowej lub perspektywy życia za granicą. W pracach tych wyrażane 

było życzenie, by odwiedzać bliskich krewnych za granicą lub podjąć tam pracę. 

Wymienione były Wielka Brytania, Niemcy i USA, czyli kraje, które przyjmują 

największy strumień polskich emigrantów zarobkowych. Jeżeli w Polsce nie 

znalazłyby się wystarczające szanse na dobry zarobek, rozwijane były wizje 
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alternatywnej perspektywy pracy za granicą. Zagranica jawiła się w wyobraże-

niach dzieci jako prawie mityczne miejsce, w którym można osiągnąć wszystkie 

cele. Raz były to „liczne projekty budowlane” w Anglii, w innym wypracowa-

niu „duża niemiecka firma”, w której będzie się później pracowało. Wielka 

Brytania, USA i Niemcy łączone były w wyobrażeniach uczniów z nieograni-

czonymi możliwościami, które przejawiały się w określeniach „dużo” i „duże”. 

Migracja zarobkowa nie stanowiła tylko ostatniego wyjścia pozwalającego osią-

gnąć cele życiowe, lecz zdawała się być drogą, która może z pewnością prowa-

dzić do osiągnięcia sukcesu. Nie tylko pod względem zawodowym zagranica 

oferuje szanse na zrealizowanie marzeń, lecz także życzenia dotyczące życia 

prywatnego – partnerstwa i rodziny – mogą według uczniów zostać urzeczy-

wistnione za granicą. Jedna z uczennic szóstej klasy wylicza, co chciałaby osią-

gnąć za dziesięć lat: rodzina, dobra praca, dom z ogrodem. Jeżeli jednak to nie 

udałoby się, wtedy wyjechałaby do Anglii i tam założyła rodzinę. Anglia 

pojawia się tutaj jako synonim ostatniej szansy na zrealizowanie marzenia klasy 

średniej o życiu w bezpiecznych warunkach z własnym domem i rodziną.  

To, jaki kraj został podany jako cel migracji, nie ma istotnego znaczenia i zwią-

zane jest z poszczególnymi doświadczeniami rodzinnymi oraz kontaktami za 

granicą. Jednak godny uwagi jest fakt, że już w szkole podstawowej występuje 

perspektywa emigracji za pracą
16

. Przy utrzymującym się dużym zróżnicowaniu 

standardów życia może się to stać problemem społecznym, bowiem podstawowe 

kryteria dobrej pracy i zadowalających dochodów są subiektywne i zawsze są 

odbierane przez porównanie z innymi. Jeżeli stosunkowo dobry dochód w Pol-

sce może zapewnić tylko znacznie niższy standard życia, niż u zachodnich są-

siadów, może to spowodować podjęcie decyzji o emigracji zarobkowej. W tej 

sytuacji pojawia się dla Polski niebezpieczeństwo brain drain, czyli wyjazdu 

specjalistów, których wiedza jest potrzebna na miejscu, w kraju.  

Pozostawmy w tym miejscu narzucające się pytania i wróćmy do dyskusji gru-

powej z uczniami klas gimnazjalnych. Odpowiednio do swojego wieku, mają 

oni za sobą wyraźnie więcej przemyśleń, niż uczniowie szkoły podstawowej. 

Ponadto, dyskusja krążyła konkretnie wokół kwestii postępowania z rodzinnym 

doświadczeniem emigracji zarobkowej, wynikających z filmu Eurosieroty. 

Przed dyskusją uczniowie widzieli w filmie, jak chłopak rozmawiał przez 

Skype’a ze swoimi rodzicami pracującymi w Holandii. Uczniowie w dyskusji 

zwrócili uwagę na różnice między obecnością fizyczną a komunikacją przy 

                                                        
16 O doświadczeniu z migracją zarobkową świadczy także znajomość kursu euro przez dzieci. 
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użyciu środków technicznych. Kontakt przez wideofonię tylko pozornie zmniej-

sza odległość między obiema stronami. Z uwagą uczniowie zarejestrowali sceny 

z filmu, w których widać emocjonalny deficyt młodzieży. Uczniowie zgodnie 

ocenili film pozytywnie, ich zdaniem dobrze przedstawiał codzienne problemy. 

Oprócz kontaktu przez wideotelefon, należy do nich organizacja pracy w domu, 

załatwianie zakupów i gospodarowanie dostępnymi pieniędzmi. Krytyka stała 

się głośna, gdy chodziło o kwestie problemów emocjonalnych.  W tym aspekcie 

uczniowie dostrzegli w filmie upiększoną prezentację sytuacji. Problem w tym 

przypadku polegał z pewnością na różnicy wieku między uczniami, z którymi 

dyskutowaliśmy, a młodzieżą przedstawioną w filmie. Występowali w nim ucz-

niowie ostatniej klasy szkoły średniej, przed maturą, podczas gdy my oglądali-

śmy film z młodszymi uczniami. Nie zgadzali się z pojęciem „eurosieroty”, 

bowiem nieobecność  ich rodziców oznaczała wprawdzie dystans, jednak nie 

była ostateczna.  

Wróćmy w tym miejscu jeszcze do nauczycielek i pedagogów szkolnych mają-

cych codzienny kontakt z uczniami. Szczególnie w szkole podstawowej dzieci 

są stosunkowo otwarte w stosunku do nauczycielek. Często codziennie infor-

mują nauczycielkę, za ile dni mama lub tata wrócą do domu. Inne mówią, że nie 

jest im dobrze, bo rodzice właśnie pojechali za granicę. Często nauczycielki 

opowiadają o wpływie migracji zarobkowej rodziców na stabilność emocjonalną 

i zachowanie się dzieci. Konkretnie, nauczycielki mówią o emocjonalnym 

wstrząsie z powodu długiej i regularnej nieobecności rodziców. W większości 

przypadków można mówić o psychicznym obciążeniu w wyniku emigracji za-

robkowej, dopóki dzieci są w wieku szkoły podstawowej. Jednak wpływ na 

zachowanie może być bardzo zróżnicowany. Mówi się o społecznym wycofa-

niu, częstym płaczu, lecz także o wzmożonej agresji. Wraz z wiekiem uczniów 

różnice w zachowaniu są dla osób obserwujących z zewnątrz mniej widoczne. 

Oprócz pogorszenia wyników w nauce, u niektórej starszej młodzieży można 

zaobserwować objawy zaniedbania, których przyczynę pedagog szkolny widzi 

w nieobecności rodziców. Jednak nie można ogólnie określać wyników w nauce 

uczniów, który rodzice wyjechali, jako niższych od średniej. Z drugiej strony 

wskazanie na podwyższony materialny standard życia widoczny w posiadaniu 

przez uczniów komputerów, dostępu do Internetu i telefonów komórkowych, 

jest zbyt powierzchowne. Raczej chodzi o niechęć do nauki, ponieważ ucznio-

wie nie widzą materialnego sensu zdobycia wyższego wykształcenia. Ich 

zdaniem wysiłki nie mają sensu, ponieważ np. wiedzą, że ich matka sprzątając w 

Berlinie, zarabia lepiej niż dyrektorka szkoły. Migracja stanowi dla młodzieży 
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ekonomiczną i społeczną perspektywę życia, w przypadku której pomijana jest 

konkretna treść pracy.  

Jednakże przedstawione obserwacje niekoniecznie stanowią reakcję dzieci na 

emigrację zarobkową rodziców. Raczej chodzi o obserwacje pojawiające się 

dość często. To, jaki wpływ ma nieobecność któregoś z rodziców, jest ściśle 

powiązane z jego więzią z dzieckiem i jest także kwestią stosunków między 

członkami rodziny. Decydująca jest emocjonalna i społeczna stabilność stosun-

ków między dzieckiem a opiekującą się nim osobą. Bardzo dużą rolę odgrywa 

przy tym wspólnie spędzany czas, forma interakcji, zaufanie i zrozumienie. 

Wyjazd osoby, do której dziecko ma zaufanie, jest przez nie odbierane jako 

większa wyrwa w jego życiu niż w przypadku, gdy stosunek dziecka do osoby, 

która wyjechała za pracą jest bardziej zdystansowany
17

. Dopiero w kontekście 

różnych czynników można miarodajnie ocenić konsekwencje długotrwałej nieo-

becności jednego z rodziców. 

Aby ocenić psychospołeczne skutki tymczasowej emigracji zarobkowej, ko-

nieczne jest rozszerzenie perspektywy na otoczenie społeczne rodzin. Natomiast 

pojęcie „eurosieroty” sugeruje, jakby chodziło wyłącznie o problem dzieci z 

rodzin dotkniętych migracją. Stoi za tym medialnie nagłośniona emocjonalizacja 

dzieci jako ofiar. Jako reakcja, powstaje uczucie wstydu u rodziców, które 

utrudnia rzeczowe przeanalizowanie wad i szans emigracji zarobkowej. Spo-

łeczno-politycznemu dyskursowi nie służy fakt, że tymczasowi emigranci za-

robkowi unikają zajmowania się trudnościami wynikającymi ze sposobu ich 

życia. Należałoby jednak domagać się społeczno-politycznej dyskusji o emigra-

cji zarobkowej, która wykracza poza aspekty materialne. Tymczasowa emigra-

cja zarobkowa, jak pokazują nasze badania, oznacza dla wszystkich dotkniętych 

nią członków rodziny konfrontację z psychicznymi i społecznymi wyzwaniami. 

Aspekt ten obrazuje kilka przykładów z naszych badań
18

. Justyna Grabowska
19

 

od początku lat 90. przemieszcza się między jej miastem rodzinnym w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim i miejscem pracy w Berlinie. W pierwszych 

latach opiekowała się domem berlińskiej rodziny posiadającej siedmioletnie 

dziecko. Opuszczała wtedy regularnie swojego męża i trójkę dzieci na kilka 

miesięcy. Było to dla niej tym trudniejsze, że jej najmłodszy syn był mniej wię-

cej w tym samym wieku, co dziecko, którym zajmowała się w Berlinie. Z per-

                                                        
17 Annette Zebrala: „Als ob wir Waisen wären.“ Arbeitsmigration von Polen nach Deutschland 

und das Phänomen der Eurowaisen. Eine qualitative Studie, praca licencjacka, Hochschule 

Landshut, 2009, s. 80. 

18 Por.: Mathias Wagner, i in.: Deutsches Waschpulver…, dz. cyt.  (przyp. 1), s. 201–202. 

19 Wszystkie imiona i nazwiska zmienione.  
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spektywy czasu pani Grabowska opisuje, jaką stratą było dla niej opuszczenie 

syna na dłuższy czas.  

„Stosunek do najmłodszego, nie wiem, czy będę się kiedyś czuła 

winna, że go zostawiłam samego. To ciągle nie daje mi spokoju, 

chociaż on mi wyjaśnił […], bo rozmawiałam z nim na ten temat i 

powiedziałam: «Dziecko, wiem, że zostawiłam ciebie samego, 

tylko z tatusiem i rodzeństwem. Nie byłam przy tobie, gdy dora-

stałeś, tak na co dzień […]». On mi powiedział, że wcale nie było 

tak strasznie. Ale to się odbiło na jego psychice, i także na mojej. 

Bo on jest taki […], nawet jak chce okazać radość, albo coś, po-

wstrzymuje się, ma taki wyraz twarzy jakby nie chciał pokazać ra-

dości, żeby nikt […], żeby nikt nie widział, co się dzieje w jego 

wnętrzu”. 

Matka i dziecko opisują doświadczenie rozłąki jako trudne, chociaż od tego 

czasu minęło już około dwudziestu lat. Problem zaostrza się, bowiem pewne 

formy zachowania nawet po długim czasie mają związek z przeżyciami związa-

nymi z wyjazdem zarobkowym. Inne badania potwierdzają negatywne wspo-

mnienia, także dorosłych, dotyczące nieobecności jednego z rodziców w dzie-

ciństwie
20

. Dwa dalsze wywiady potwierdzają emocjonalne problemy rodzin 

osób wyjeżdżających za pracą. Mąż Marty Bulczak od ponad dziesięciu lat pra-

cuje regularnie kilka miesięcy w Niemczech. „Mój mąż – mówi Marta Bulczak 

– bardzo chciał mieć córkę. Gdy miała dwa lata i on znowu wyjeżdżał, ona stała 

na schodach i płakała, że ma nie jechać. A on popłakał się i pojechał”. Z kolei 

Elżbieta Jeleniewicz opowiada o reakcjach rodziny na jej wyjazdy za granicę:  

„Tak, tak, to była ogólnie trudna sytuacja dla całej rodziny, ponie-

waż starsza córka, gdy pierwszy raz wyjeżdżałam, ile ona miała 

wtedy lat… czternaście? Mniej więcej tyle, może piętnaście. Naj-

starszy syn miał trzynaście lat, tak, a mały cztery. Małe dzieci, 

które jeszcze potrzebują matki. Przed kolejnym wyjazdem za gra-

nicę, już na miesiąc przed datą wyjazdu cała rodzina była chora. 

Teraz już wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy [uśmiech]”.  

                                                        
20 Por. Annette Zebrala: „Als ob wir Waisen wären.“ Arbeitsmigration..., dz. cyt. (przyp. 17),       

s. 82. 
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Nasuwa się pytanie, jakie długofalowe konsekwencje kryją się za tym widocz-

nym na zewnątrz przyzwyczajeniem do takiej sytuacji lub inaczej mówiąc, jak 

wiele rozłąki z rodziną człowiek może znieść?
21

 

Podczas gdy przedstawione rozważania koncentrują się na aspektach psycho-

społecznych, koniecznym zdaje się być także zastanowienie się nad społeczno-

politycznym wymiarem tego zagadnienia. W końcu emigracja zarobkowa to 

problem polityczny, który zmusza nas do postawienia pytań dotyczących przy-

szłości społeczeństwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę przestawione problemy, na-

suwa się pytanie, czy propagowanie międzynarodowego rynku pracy związane z 

„neoliberalną polityką migracji należy uważać za szczyt mądrości”
22

. Nasz 

sceptycyzm wobec takich opinii powinien obudzić fakt, że zasadniczo w ujęciu 

globalnym migracja jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Naturalnie wraz ze 

wzrostem zaludnienia absolutna liczba emigrantów na świecie wzrasta. Jednak 

jeżeli dokładniej przyjrzymy się motywom i połączymy liczby absolutne z da-

nymi procentowymi, otrzymamy inny obraz. Naukowcy zajmujący się proble-

mem migracji oceniają liczbę migrantów mieszkających poza swoim krajem 

urodzenia w drugiej połowie dwudziestego wieku na dwa do trzech procent
23

. 

Należy podkreślić, że liczba ta nie obejmuje uchodźców, jednak w naszym 

przypadku decydującym kryterium jest relatywnie wolny wybór dokonany przez 

osobę emigrującą. Lecz, gwoli uzupełnienia, także wielu cytowanych uchodź-

ców, którzy na południowym wybrzeżu Unii Europejskiej często płacą życiem 

za swoją nadzieję, z reguły motywowanych jest biedą i z niechęcią opuszcza 

swoją ojczyznę. „Większość uciekających osób próbuje pozostać w jak naj-

mniejszym oddaleniu od swoich rodzin, swojej własności i swojego życia spo-

łecznego, ponieważ mają nadzieję na możliwość powrotu”
24

. Nie bez powodu 

                                                        
21 W tym miejscu nasze badanie może przedstawić tylko przybliżone odpowiedzi. Konieczne 

byłoby badanie przekrojowe, obejmujące szerokie spektrum wiekowe dzieci, rodziców i doro-

słych, którzy w dzieciństwie zetknęli się z sytuacją pracy za granicą. Jak wiemy z badań innych 

dziedzin, subiektywne uczucie przyzwyczajenia, na przykład do hałasu ulicznego, nic nie mówi  

o długofalowych skutkach, jakie powoduje hałas.  

22 Cytat z wiadomości przesłanej do autora 3.9.2013 roku pocztą elektroniczną przez Wolfganga 

Streecka. 

23 Dobrochna Kałwa: Migration polnischer Frauen…, dz. cyt.  (przyp. 7), s. 61; Thomas Faist: 

Warum gibt es relativ wenige internationale Migranten [w:] Ludger Pries (red.): Transnationale 

Migration, „Soziale Welt“, Sonderband 13, Baden-Baden: Nomos, 1997, s. 63–84 (63). 

24 Gilles Reckinger: Lampedusa. Begegnungen am Rande Europas. Wuppertal: Peter Hammer, 

2013, s. 220. 
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od zawsze bieda jest motorem migracji, natomiast w miarę poprawy sytuacji 

materialnej tendencja do emigracji maleje
25

. 

Formy mobilności, w których mamy do czynienia z wyjazdami na duże odległo-

ści i na wiele dni, są odbierane przez osoby w nich uczestniczące jako mocno 

uciążliwe
26

. „Mobilne formy życia są w znacznym stopniu trudniejsze niż 

niemobilne”
27

. Dodatkowo kobiety przeżywają rozdział na pracę zawodową i 

dom jako czynnik wywołujący stres
28

. Tutaj negatywny wpływ ma przede 

wszystkim tradycyjny podział ról w rodzinie. Niemniej jednak chodzi nie tylko 

o problem tzw. rodzin tradycyjnych. Problem leży w połączeniu prywatnego 

życia rodzinnego i wymaganej przez pracę geograficznej i czasowej mobilno-

ści
29

. Występuje sprzeczność między wymogiem elastyczności i mobilności z 

jednej strony a wyobrażeniami o bliskim kontakcie z członkami rodziny z dru-

giej strony
30

.  

Mobilność jawi się jako główne wymaganie nowoczesnego społeczeństwa. Przy 

tym zarówno niskie wartości procentowe globalnych migrantów, jak i ilość osób 

dojeżdżających do pracy na dłuższy okres i dalsze odległości świadczą o potrze-

bie utrzymania lokalnych więzi. Rozumienie tymczasowej migracji zarobkowej 

jako wyrazu przywiązania do jednego miejsca tylko pozornie jest sprzecznością. 

Alternatywą często jest tylko stała emigracja. W tym przypadku więzi z miej-

scem rodzinnym stałyby się kruche i emigrant byłby zmuszony zbudować nowe 

stosunki społeczne w początkowo obcym otoczeniu. Tymczasowa migracja 

może być w takiej sytuacji drogą pozwalającą uniknąć zmiany miejsca zamiesz-

kania. Z takiej perspektywy jest się skłonnym widzieć w tymczasowej emigracji 

zarobkowej element prawie subwersyjny, dzięki któremu osobom w niej uczest-

niczącym udaje się ominąć społeczne wymaganie mobilności. Jeżeli tak by było, 

problemy związane z tymczasową emigracją pokazywałyby, że jest to nieprzy-

datny instrument.  

                                                        
25 Peter A. Fischer: Richtige Antworten auf die falschen Fragen? Weshalb Migration die Aus-

nahme und Immobilität die Regel ist, Baden-Baden: Nomos, 1999, s. 91–92. 

26 Norbert F. Schneider, Ruth Limmer, Kerstin Ruckdeschel: Mobil, flexibel, gebunden…, dz. cyt. 

(przyp. 4), s. 159. 

27 Tamże, s. 158. 

28 Beate Collet, Andrea Dauber: Gender and Job Mobility [w:] Norbert F. Schneider, Beate Collet: 

Mobile Living Across Europe II. Causes and Consequences of Job-Related Spatial Mobility in 

Cross-National Comparison, Obladen: Barbara Budrich, 2010, s. 173–194 (185). 

29 Norbert F. Schneider, Ruth Limmer, Kerstin Ruckdeschel: Mobil, flexibel, gebunden…, dz. cyt. 

(przyp. 4), s. 14. 

30 Karen Körber: Nähe auf Distanz. Transnationale Familien in der Gegenwart [w:] Gertraud 

Marinell-König, Alexander Preisinger (red.): Zwischenräume der Migration. Über die Entgren-

zung von Kulturen und Identitäten, Bielefeld: Transcript, 2011, s. 91–112 (91). 
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Poprzez fakt, iż tymczasowi emigranci zarobkowi odpowiadają obrazowi ela-

stycznego i mobilnego podmiotu, ich sposób życia zdaje się być wyrazem no-

woczesności. W nowym kapitalizmie mobilność staje się decydującym kryte-

rium różnic społecznych
31

. Związani ze swoim miejscem rodzinnym 

„niemobilni” są spychani w cień społeczeństwa i uważani za niedopasowanych 

zwolenników nienowoczesnego życia. Powstała „nowa kultura ruchliwości”
32

, 

która sugeruje, jakoby mobilność była podstawową potrzebą człowieka. Histo-

ryczny produkt określonej formy społeczeństwa jawi się w tym przypadku jako 

psychologicznie zakotwiczona siła napędowa ludzkiej egzystencji. 

 „Podstawową potrzebę mobilności mają tylko gospodarcze i 

przedsiębiorcze struktury, które w warunkach coraz ostrzejszej 

konkurencji coraz częściej stawiają za swój główny cel motyw 

maksymalizacji zysku i nie zawsze są w wystarczającym stopniu 

świadome ich społecznej odpowiedzialności”
33

.  

Od lat 90. ubiegłego wieku wraca – uznawana już za przezwyciężoną – masowa 

destabilizacja stosunków pracy, a tym samym fenomen osób pracujących tym-

czasowo, za dzienne wynagrodzenie, emigrantów zarobkowych i bezrobot-

nych
34

. Kapitalistyczny system gospodarczy, przynajmniej w dziedzinie 

rolnictwa, usług i innych prac w sektorze nisko wynagradzanym, jest zdany na 

dające się elastycznie zaangażować, tanie siły robocze. Obywatele powinni zer-

wać swoje terytorialne więzi i korzenie społeczne, które stoją na przeszkodzie 

wykorzystaniu ich siły roboczej. Problemy emocjonalne powstające w wyniku 

wymagań społecznych są uznawane za prywatne sprawy osób wyjeżdżających 

do pracy.  

„Powtarzające się zrywanie społecznych więzi jest niekorzystne 

zarówno dla producentów, jak i konsumentów. […] Jeżeli ktoś nie 

znajduje pracy w swoim miejscu zamieszkania, musi przeprowa-

dzić się; jeżeli jakieś kwalifikacje nie są już potrzebne, dana osoba 

musi zdobyć nowe kwalifikacje. Jest to krok do tyłu. To nie ludzie 

                                                        
31 Stephan Lessenich: Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus, 

Bielefeld: Transcript, 2008, s. 76. 

32 Norbert F. Schneider, Ruth Limmer, Kerstin Ruckdeschel: Mobil, flexibel, gebunden…, dz. cyt. 

(przyp. 4), s. 13. 

33 Tamże, s. 42–43 (wyróżnienie w oryginale). 

34 Robert Castel: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit, Konstanz: 

UVK Verlagsgesellschaft, 2008, s. 357–358. 
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muszą dostosować się do rynku, lecz rynek musi się dostosować 

do ludzi”
35

.  

W upartym przekłamywaniu rzeczywistości tymczasowi emigranci zarobkowi 

opuszczają swoje lokalne, kulturowe i społeczne otoczenie, aby właśnie te czyn-

niki stworzyć bardziej przyjaznymi do życia. „Ludzie mówią, że pracowaliby 

ciężko dla rodziny, lecz ich ciężka praca ogranicza ich czas przeznaczony na 

rodzinę, na czym cierpi życie rodzinne. Oczywistym jest, że środki nie pasują do 

deklarowanego celu”
36

. 

 

                                                        
35 Robert i Edward Skidelsky: Wie viel ist genug? Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des 

guten Lebens, München: Antje Kunstmann, 2013, s. 213. 

36 Joseph Stiglitz: Der Preis der Ungleichheit. Wie die Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft 

bedroht, München: Siedler, 2012, s. 153 (wyróżnienie w oryginale). 
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Łukasz Krzyżowski 

„Ucieczka” przed starością? O konsekwencjach migracji 

zagranicznych Polaków w kontekście starzenia się społeczeństwa 

polskiego 

 

Wprowadzenie 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego odsetek osób w wieku po-

produkcyjnym zwiększył się w Polsce z 15% w 2002 roku do 17% w 2011 roku. 

W stosunku do poprzedniego spisu liczba osób w wieku emerytalnym wzrosła o 

ponad 760 tys.
1
 Dane Eurostatu pokazują z kolei, że w 2007 roku odsetek osób 

w wieku 80 lat i więcej (oldest old) stanowił w Polsce około 3% ogółu ludności, 

a w 2035 roku może wynosić prawie 8%
2
. Jedną z szerzej dyskutowanych 

kwestii, szczególnie w społeczeństwach o ubogiej infrastrukturze opieki formal-

nej, jest wpływ procesu starzenia się na możliwość skutecznego sprawowania 

nieformalnej opieki nad osobami starszymi przez rodzinę, przyjaciół i członków 

społeczności lokalnej. Obawy te, które często przybierają postać panik społecz-

nych, ogniskują się wokół zmian w zakresie przyrostu naturalnego (i w konse-

kwencji wielkości rodzin), od którego zależy między innymi dostępność człon-

ków rodziny zapewniających emocjonalne, finansowe i instrumentalne wspar-

cie. Innymi słowy, w starzejących się społeczeństwach odczuwalny jest (lub 

może być) niedostatek nieformalnych usług opiekuńczych
3
. Złożony obraz spra-

wowania opieki nad osobą starszą komplikuje się dodatkowo w sytuacji, kiedy 

wraz ze zmniejszającą się liczbą osób mogących sprawować opiekę nad oso-

bami starszymi, dynamika zagranicznych migracji zarobkowych jest wysoka. Z 

taką sytuacją mamy do czynienia współcześnie na przykład w Polsce. 

Kulturowa konieczność osobistej realizacji zobowiązań dzieci wobec starszych 

rodziców, w tym wykonywania czynności opiekuńczych, to stosunkowo trwały 

element polskiego systemu normatywnego, dodatkowo podtrzymywany przez 

słabość instytucjonalnego wsparcia publicznego. Aby uniknąć angażowania się 

w paniki moralne dotyczące pozostawiania przez migrantów osób starszych 

                                                        
1  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Warszawa: GUS 

2012. 

2 Eurostat 2009. Ageing Report. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member 

States (2008–2060), „European Economy” 2, 2009, s. 1–456. 

3 Janusz Mucha, Łukasz Krzyżowski: Ageing in Poland at the Dawn of the 21st Century, „Polish 

Sociological Review” 2, 2010, s. 247–260.  
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(głównie rodziców) bez wsparcia, warto podkreślić, że transfery międzygenera-

cyjne
4
 nie są jednostronne i nie zawsze są niezbędne – rodzice równie często 

pomagają swoim dzieciom pracującym za granicą i nie wszyscy starzy rodzice 

wymagają intensywnej opieki. Co więcej, należy pamiętać o dynamice tych 

zobowiązań na różnych etapach życia transnarodowej rodziny. W sytuacji mi-

gracji zarobkowej i związanego z nią kontaktu z odmiennym systemem opieki 

zobowiązania wobec starszych rodziców (i sposoby ich realizacji) są modyfiko-

wane, ale nie ulegają zanikowi. Wymagają jednak uruchomienia nowego typu 

praktyk społecznych. Są one zazwyczaj analizowane w ramach paradygmatu 

transnarodowego
5
. Badania prowadzone w tym nurcie pokazują, jak przesyłki 

(remittances) oraz mnogość praktyk społeczno-kulturowych realizowanych w 

poprzek granic państw narodowych podtrzymują relacje społeczne, w tym mię-

dzygeneracyjne praktyki opiekuńcze. Niemniej poza nielicznymi badaniami, 

które realizuje Loretta Baldassar wraz zespołem, transfery migranckie są anali-

zowane bez uwzględniania specyfiki cyklu życia rodziny transnarodowej i po-

trzeb poszczególnych generacji
6
. Inne są potrzeby starszych rodziców migran-

tów, a inne ich małych dzieci. 

W tym artykule skupię się na perspektywie starszych rodziców, mieszkających 

w Polsce, których przynajmniej jedno dziecko migruje
7
. Chciałbym zwrócić 

przede wszystkim uwagę na trzy zjawiska związane z opiekowaniem się star-

szymi rodzicami w kontekście migracji zagranicznych Polaków. Po pierwsze, 

oczekiwania rodziców są z reguły legitymizowane ich wcześniejszym wspiera-

niem dzieci. Po drugie, pomoc, którą otrzymują rodzice od swoich migrujących 

dzieci jest zazwyczaj przez nich równoważona – rodzice również pomagają 

swoim migrującym (oraz niemigrującym) dzieciom. Po trzecie, migracja jed-

nego z dzieci rzadko przyczynia się do marginalizacji społecznej starszych ro-

dziców. Wręcz przeciwnie, w świetle wyników moich badań, często zwiększa 

bezpieczeństwo socjalne starszych rodziców, którzy dodatkowo, dzięki wsparciu 

ze strony migrujących dzieci, mogą pomagać tym nie migrującym.  

                                                        
4 W artykule będę używał pojęcia generacji w odniesieniu do różnych pokoleń w rodzinie. 

5 Por.: Thomas Faist: The volume and dynamics of international migration and transnational social 

spaces, Oxford: Oxford University Press, 2000; Steven Vertovec: Transnationalism, London & 

New York: Routledge, 2009. 

6 Loretta Baldassar, Cora Baldock, Raelene Wilding: Families caring across borders: transna-

tional migration, ageing and long distance care, London: Palgrave Macmillian, 2007. 

7 Niniejszy artykuł jest oparty na pracy doktorskiej, w której transnarodowy system opieki między-

generacyjnej został przedstawiony z uwzględnieniem perspektywy zarówno generacji dorosłych 

dzieci, jak i ich starszych rodziców. 
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Artykuł składa się sześciu głównych części. W pierwszej zostanie przedsta-

wiony krótki przegląd literatury definiujący teoretyczne podstawy badań empi-

rycznych. W drugiej części zaprezentuję metodologię badań. Na potrzeby niniej-

szego tekstu zostaną wykorzystane dane ilościowe i jakościowe, pochodzące z 

własnych badań terenowych realizowanych w latach 2010–2012. Ostatnie trzy 

części to przedstawienie wyników analizy własnych danych terenowych. Arty-

kuł zakończę podsumowaniem wyników. 

 

Opieka, relacje i transfery międzygeneracyjne w kontekście migracji 

zagranicznych 

Mimo iż termin „opieka” pojawia się w wielu kontekstach, to należy stwierdzić, 

iż jego znaczenie nie jest jednoznaczne, również w przypadku prób zdefiniowa-

nia tego, co dokładnie oznacza sprawowanie opieki nad osobą starszą. Bardzo 

ogólna definicja opieki oznacza pomoc (fizyczną i wsparcie emocjonalne) oso-

bie, która sama nie może się o siebie zatroszczyć
8
. Badacze starości wyróżniają 

zazwyczaj pięć dominujących form opiekowania się w rodzinie osobami star-

szymi
9
, które znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i bytowej:  

– wsparcie ekonomiczne (finansowe i materialne),  

– praktyczna pomoc domowa (pomoc w sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zaku-

pów, w przemieszczaniu się itp.), 

– opieka osobista (pomoc w utrzymaniu higieny),  

– monitoring i wsparcie emocjonalne,  

– doradzanie i pomaganie w sprawach urzędowych, w wypełnianiu dokumentów 

i zdobywaniu informacji
10

.  

Zapewnianie i otrzymywanie opieki to pewnego typu zobowiązania, które 

pojawiają się w sieciach pokrewieństwa i dotyczą najczęściej najbliższych 

krewnych. Co ważniejsze, zobowiązania te najczęściej określają (aczkolwiek 

                                                        
8 Mary Daly: Care as a good for social policy, „Journal of Social Policy” 2, 2002, s. 251–270. 

9 Nie wszystkie osoby starsze – niezależnie od przyjętej „granicy starości”, którym to ważnym 

skądinąd zagadnieniem nie będę się tutaj zajmował – wymagają pomocy. 

10 Claudine Attias-Donfut: Family transfers and cultural transmissions between three generations 

in France [w:] Vern L. Bengtson, Ariela Lowenstein (red.): Global ageing and challenges to 

families, Hawthorne, New York: De Gruyter, 2003, s. 214–252; Andreas Hoff: Patterns of inter-

generational support in grandparent-grandchild and parent-child relationships in Germany, 

„Ageing & Society” 27, s. 643–665. 
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nieprecyzyjnie) kto, komu, jakiego typu i ile opieki powinien poświęcić
11

. 

Mamy więc tutaj do czynienia z jednej strony z normatywnie i moralnie 

określonym zestawem obowiązków, które można nazwać „synowską 

powinnością”, a z drugiej – nie są one raz na zawsze ustanowione lecz są wy-

pracowywane i negocjowane
12

.  

Opieka nad osobą starszą może być sprawowana w różnych przestrzeniach i 

przez różnych opiekunów. Z jednej strony możemy wyróżnić formalną, „profe-

sjonalną” i płatną opiekę, a z drugiej – nieformalne, najczęściej bezpłatne spra-

wowanie opieki nad osobą starszą przez członków rodziny. Pomiędzy tymi 

dwoma krańcami możemy jeszcze wyróżnić na przykład opiekę (najczęściej 

bezpłatną) ze strony społeczności sąsiedzkiej, przyjaciół czy organizacji poza-

rządowych. Jak zauważa Carol Thomas, opieka nad osobą starszą w rodzinie 

realizowana jest zazwyczaj przez kobiety zgodnie z rolami, które pełnią w spo-

łeczeństwie (żona, matka, córka, pomoc domowa, pielęgniarka) i odnosi się 

zarówno do stanów emocjonalnych troszczenia się o kogoś (caring about 

someone), jak i konkretnych praktyk (caring for someone)
13

. Równocześnie 

należy zauważyć, że statystycznie kobiety żyją dłużej od mężczyzn, a tym sa-

mym mogą wymagać dłuższej opieki. Jest to szczególnie istotne w kontekście 

analizy opieki jednego partnera nad drugim. Badania jednoznacznie wskazują, iż 

w starzejących się heteroseksualnych związkach małżeńskich i partnerskich, to 

kobieta zazwyczaj opiekuje się swoim partnerem. Opieka ta wiąże się zazwyczaj 

z negatywnymi konsekwencjami psychologicznymi dla opiekuna, takimi jak 

zwiększone ryzyko pojawienia się depresji, poczucia niepokoju i ciężaru, niż w 

przypadku osób, które nie opiekują się partnerem lub starszym rodzicem.
14

 

Analizy różnych form transferów międzygeneracyjnych w Europie (w tym w 

Polsce), Ameryce Północnej oraz Australii pokazują, że starsze generacje prze-

kazują tym młodszym znacznie więcej, niż młodsze generacje przekazują tym 

                                                        
11 Alice Rossi, Peter Rossi: Of human bonding. Parent-child relations across the life course, New 

York: Aldine de Gruyter, 1990. 

12 Merril Silverstein, Daphna Gans, Frances M. Yang: Intergenerational support to aging parents. 

The role of norms and needs, „Journal of Family Issues” 8, 2006, s. 1068–1084; Janet Finch, Jen-

nifer Mason: Negotiating family responsibilities, London: Routledge, 1992.  

13 Carol Thomas: De-constructing concepts of care, „Sociology” 4, 1993, s. 649–669. 

14 Martin Pinquart, Silvia Sörensen: Differences between caregivers and noncaregivers in 

psychological and physical health: A meta-analysis, „Psychology and Aging” 18, 2003, s. 250–

267; Heejeong Choi, Nadine Marks: Transition of caregiving, marital disagreement, and psy-

chological well-being. A prospective U.S. National Study, „Journal of Family Issues” 27/12, 

2006, s. 1701–1722. 
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starszym
15

. Badania prowadzone wśród osób starszych mieszkających w Polsce 

wskazują na funkcjonowanie asymetryczności świadczeń, polegające na 

większej pomocy płynącej od starszych generacji do młodszych, niż odwrotnie. 

Dotyczy to w szczególności wsparcia finansowego
16

. Andreas Hoff, analizując z 

kolei społeczeństwo niemieckie, dochodzi do wniosku, że transfery finansowe i 

rzeczowe wędrują znacznie częściej (i w większej ilości) od starszych generacji 

do młodszych, niż odwrotnie, ale pozostałe formy opieki przebiegają w dwie 

strony i są zasadniczo zrównoważone
17

. 

Powyższe ustalenia konceptualne odnoszą się zazwyczaj do funkcjonowania 

rodziny stacjonarnej, bez uwzględniania potencjalnych zmian w przepływach 

różnych form wsparcia międzygeneracyjnego wywołanych migracjami zarob-

kowymi; choć w ostatnim czasie pojawiły się ciekawe opracowania na ten te-

mat
18

. Na potrzeby analityczne tego artykułu warto zatem zapoznać się z wyni-

kami badań dotyczących przesyłek migranckich (migrant remittances). 

Dotychczasowe badania przesyłek migranckich skupiały swoją uwagę na ich 

ekonomicznym wymiarze, czyli głównie na przesyłaniu pieniędzy przez mi-

grantów bliskim w społeczeństwie wysyłającym
19

. Dwie główne formy przesy-

łek ekonomicznych są w tym nurcie wyróżniane: wspomniane przesyłki pie-

niężne (remittances in cash) oraz w „naturze” (remittances in kinds). Przepływ 

przesyłek  ekonomicznych odbywa się najczęściej w obrębie sieci rodzinnej 

(family remittances) lub wspólnoty terytorialnej (collective remittances). Od 

początku lat dziewięćdziesiątych ekonomiczne teorie przesyłek migranckich są 

sukcesywnie uzupełniane o badania ukazujące ich społeczny wymiar. Jak poka-

zują badania prowadzone przez Peggy Levitt, migranci nie tylko przesyłają pie-

niądze oraz różnego typu produkty i przedmioty swoim bliskim, ale również 

                                                        
15 Harald Künemund, Andreas Motel-Klingebiel, Martin Kohli: Do intergenerational transfers 

from older parents increase social inequality among their middle-aged children? Evidence from 

the German Ageing Survey, „Journal of Gerontology: Social Sciences” 1, 2005, s. 30–36. 

16 Janusz Halik (red.): Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się 

społeczeństwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002; Leon Dyczewski: Więź między 

pokoleniami w rodzinie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2002.  

17 Andreas Hoff: Patterns of intergenerational support…, dz. cyt. (przyp. 10). 

18 Loretta Baldassar, Cora Baldock, Raelene Wilding: Families caring across borders…, dz. cyt. 

(przyp. 6). 

19 Richard H. Adams: The determinants of international remittances in developing countries, 

„World Development” 2, 2009, s. 93–103. 
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idee i wzory zachowań. Levitt pokazuje funkcjonowanie czterech takich form 

społecznych przesyłek: normy, praktyki, tożsamości oraz kapitał społeczny
20

.  

Wskazane przeze mnie badania pokazują funkcjonowanie przesyłek migranc-

kich w kategoriach uniwersalnych. Tymczasem ich dynamika zmienia się wraz 

ze zmianą cyklu życia transnarodowej rodziny. Innego typu przesyłki są przeka-

zywane przez migrujących rodziców niemigrującym małym dzieciom, współ-

małżonkom i partnerom życiowym, a innego typu formy wsparcia i opieki 

udzielane są przez migrujące dzieci niemigrującym, starszym rodzicom, co jest 

często pomijane w literaturze dotyczącej przesyłek migranckich. Ten ostatni 

kierunek przepływów społeczno-ekonomicznych jest tymczasem ważny w kon-

tekście starzejących się społeczeństw. 

 

Metodologia badań własnych 

Analizy przedstawiane w niniejszym artykule pochodzą z projektów badaw-

czych, których byłem kierownikiem
21

 lub głównym wykonawcą
22

. Wszystkie te 

projekty łączy przyjęcie perspektywy etnografii wielostanowiskowej (multi-sited 

ethnography)
23

 w badaniach transferów migranckich oraz taki dobór próby, 

który łączy aktorów (mobilnych i relatywnie niemobilnych) sieci rodzinnej 

mieszkających w różnych państwach (matched-sample methods), co pozwala na  

                                                        
20 Peggy Levitt: Social remittances: migration driven, local-level forms of cultural diffusion, 

„International Migration Review” 4, 1998, s. 926–948; Taż: The transnational villagers, Berke-

ley, Los Angeles: University of California Press, 2001; zob. także Taż, Deepak Lamba-Nieves: 

Social remittances revisited, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 37/1, 2011, s. 1–22. 

21 „Opieka transnarodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”. Dofinansowanie 

trzymiesięcznych badań terenowych w 2010 roku w Islandii w ramach Mechanizmu Finanso-

wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 

University of Iceland. W 2011 roku przeprowadziłem follow-up study projektu „Opieka transna-

rodowa i relacje międzygeneracyjne w kulturach migracji”. Wizyta studyjna w University of 

Iceland dofinansowana w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Badania jakościowe i ilościowe w Islandii. 

22 Grant promotorski (2011–2013) Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nr 

5317/B/H03/2011/40 finansujący projekt badawczy „Opieka transnarodowa i relacje międzyge-

neracyjne. Współczesne polskie „kultury migracji”; funkcja głównego wykonawcy projektu. Kie-

rownik projektu: prof. Janusz Mucha. Badania jakościowe i ilościowe w Polsce i Austrii. 

23 George E. Marcus: Ethnography in/of the world system. The emergence of multi-sited ethnogra-

phy, „Annual Review of Anthropology” 24, 1995, s. 95–117.  
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względnienie perspektywy zarówno migrujących, jak i niemigrujących jedno-

stek
24

.  

Na potrzeby przygotowania tego artykułu wykorzystany zostanie materiał ba-

dawczy w postaci trzydziestu pięciu indywidualnych wywiadów pogłębionych 

(IDI), przeprowadzonych wśród starszych rodziców polskich migrantów 

mieszkających w Islandii i Austrii. Zdecydowana większość badanych rodziców 

migrantów mieszkała na wsi i w małych miastach i charakteryzowała się wy-

kształceniem podstawowym i zawodowym. Wszyscy informatorzy mieli skoń-

czone przynajmniej siedemdziesiąt lat. W artykule zostaną zaprezentowane 

również wyniki (niereprezentatywnych w sensie statystycznym) badań ilościo-

wych. Kwestionariusz do badania ilościowego został przygotowany po analizie 

danych jakościowych. Proponowane odpowiedzi w pytaniach zamkniętych są 

kategoriami wyłonionymi z materiału jakościowego. Badanie ilościowe zostało 

przeprowadzone wśród osób, które skończyły pięćdziesiąt pięć lat
25

 i których 

przynajmniej jedno dziecko migruje w celach zarobkowych od co najmniej 

dwunastu miesięcy. Zdecydowałem się na technikę wywiadu telefonicznego. W 

celu zapewnienia dokładności przybliżonej do reprezentatywności statystycznej, 

zdecydowano się na dobór kwotowy. Na podstawie istniejących danych spiso-

wych i dużych badań reprezentatywnych prowadzonych w populacji generalnej 

osób starszych (np. badanie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 

wybrano dwie kwoty: płeć (300 kobiet, 200 mężczyzn) oraz wiek (225 osób w 

wieku 55–64 lata oraz 275 osób w wieku 65 lat i więcej). Łącznie zrealizowano 

pięćset wywiadów telefonicznych. Badanie zostało przeprowadzone w miesią-

cach od marca do kwietnia 2012 roku. Wywiady były realizowane przez grupę 

przeszkolonych przeze mnie ankieterów. 

 

 

                                                        
24 Valentina Mazzucato: Bridging boundaries with a transnational research approach. A simulta-

neous matched sample methodology [w:] Mark Anthony Falzon (red.): Multi-sited ethnography. 

Theory, praxis and locality in contemporary research, Farnham: Ashgate, 2009, s. 215–232. 

25 Przyjęcie takiego kryterium doboru próby nie oznacza, iż przyjmuję, że od pięćdziesiątego 

piątego roku życia zaczyna się starość. Kryterium 55 lat i więcej związane było z przyjętym pla-

nem badania, zgodnie z którym wyniki badań własnych będą porównywane z wynikami badań 

reprezentatywnych prowadzonych w ramach projektu „Survey of Health, Ageing and Retirement 

in Europe (SHARE)”. W ramach projektu (SHARE) badano osoby w wieku 55 lat i więcej. Co 

więcej, przyjęte kryterium doboru próby pokrywa się zasadniczo ze średnim wiekiem przecho-

dzenia Polaków na emeryturę oraz z pojawieniem się w rodzinie trzeciej generacji – wnuków, co 

łącznie zmienia kształt i dynamikę przepływów międzygeneracyjnych. 
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Legitymizacja oczekiwań opiekuńczych ze strony starszych rodziców 

migrantów 

Z poszczególnymi etapami życia rodziny transnarodowej wiążą się różne zobo-

wiązania. Są one przez członków sieci pokrewieństwa socjalizowane i każda 

jednostka w sieci jest (lub prawdopodobnie będzie) uwikłana w system wsparcia 

międzygeneracyjnego. Pierwszą kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę, 

jest fakt, iż starsi rodzice badanych migrantów bardzo często odwoływali się do 

wcześniejszej pomocy dzieciom, uzasadniając zasadność swoich oczekiwań 

opiekuńczych w stosunku do dzieci. Osoby starsze często nawiązywały w czasie 

badania do poczynionych inwestycji w dzieci licząc, że wcześniejsze zaangażo-

wanie w poprawę warunków życia dorosłych dzieci zwróci się w sytuacji po-

ważnych problemów zdrowotnych i bytowych: 

„Kiedyś myśmy dzieciom poświęcaliśmy swój czas, swoje… no 

rezygnowaliśmy z wielu przyjemności dla dzieci, więc uważam, że 

może nie do końca one powinny rezygnować ze wszystkiego, ale 

jednak powinny się rodzicami zająć”. [TPM_M_3]
26

 

W ramach wsparcia ważne jest to, aby nie zwracać się o pomoc, nie werbalizo-

wać oczekiwań – dzieci same powinny wiedzieć, kiedy udzielić pomocy i jak 

postąpić. Kluczowa jest tutaj kategoria gotowości do sprawowania opieki nad 

rodzicami. Starsi rodzice czasami testują chęć dzieci do opieki nad nimi, gdy 

jeszcze są w stosunkowo sprawni, mówiąc, że życzą oni sobie, aby ich oddać do 

domu starców, gdy nie będą radzić sobie w codziennym życiu i przestaną kon-

trolować swoje ciało. „Prawidłowa”, oznaczająca w tym przypadku oburzenie, 

reakcja na takie stwierdzenie stanowi gwarancję bezpieczeństwa socjalnego w 

przypadku utraty niezależności: 

„Jak się tak kiedyś zgadaliśmy, siedzieliśmy i ja mówię: ‘Jak będę 

stara, to proszę mnie oddać do domu starców – nie będzie się nikt 

nade mną litował!’ … tak mnie wykrzyczał ten najstarszy syn: ‘To 

ja nie po to dom budowałem’. Na dole ma taki pokój z kuchnią, 

całkiem oddzielne wejście, oddzielne wszystko – z myślą, że jak 

będziemy kiedyś starzy, nie damy sobie rady, że tam będziemy u 

niego tam na dole mieszkać. No, tak że obraził się na mnie wtedy 

                                                        
26 Powołując się na wypowiedzi badanych, będę stosował skróty, gdzie TPM oznacza transkrypcję 

z wywiadu z rodzicem migranta; M lub K oznacza płeć informatora (M)/ informatorki (K), a nu-

mer służy do identyfikacji transkrypcji w zbiorze danych. TA oznacza transkrypcję z migrantem 

(M)/ migrantką (K). 
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aż i mówi mi: ‘Mamo, co ty wygadujesz, do domu starców?’ – 

mówi mi. No, tak że starość mam zapewnioną”. [TPM_K_20] 

W stosunku do córek, inaczej niż w przypadku dzieci płci męskiej, oczekiwania 

ze strony rodziców są bezrefleksyjne, uznawane za oczywiste. Wynika to po 

części z normy wzajemności, zgodnie z którą dziadkowie, poprzez pracę przede 

wszystkim babć, pomagają w opiece nad wnukiem częściej córce niż synowi: 

„No wyjechały tamte dzieci, wnuki [którymi informatorka zajmo-

wała się w czasie migracji rodziców], no to znowu druga córka 

wyszła za mąż i dzieci się pojawiły ponownie, więc znowu staram 

się opiekować. Tymi dziećmi. Jakoś pomóc jej, no. A z drugiej 

strony znowu jeśli ja potrzebuję pomocy, no to też otrzymuję od 

córki, czy też zięcia, pomoc. Tak że jakoś taka współpraca musi 

być, współżycie jakoś rodzinne”. [TPM_K_2] 

W poniższym cytacie (TPM_K_4) informatorka, mieszkając kilka kilometrów 

od syna, opisuje problemy związane z utrzymaniem mieszkania przez pryzmat 

prac, które są społecznie przypisane kobietom. Obie córki badanej migrują, a to 

właśnie od nich oczekiwana byłaby pomoc w tym zakresie: 

„W końcu zbliża się taki okres, że człowiek jest coraz mniej 

sprawny, coraz więcej potrzebuje pomocy, bo nawet żeby utrzy-

mać taki dom. To nie jest muzeum, ale jednak, trzeba umyć okna, 

zmienić firanki trzeba, ja też mam problemy z reumatyzmem, ze 

stawami, jest często uciążliwe dla mnie, takie różne, generalne po-

rządki, że tak powiem. Czyli jakby była któraś, to by było łatwiej, 

wie pan, córka to córka”. [TPM_K_4] 

Występują duże różnice między oczekiwaniami kierowanymi do córki, a tymi 

kierowanymi do syna. Opieka osobista (a więc pomoc w utrzymaniu higieny) 

była prawie zawsze odnoszona do powinności, które realizować ma córka. W 

przypadku praktycznej pomocy domowej podział prac w rodzeństwie jest orga-

nizowany często przez samych rodziców i wygląda tak, że to, czym zazwyczaj 

w społeczeństwie polskim, w obrębie domu, zajmuje się kobieta, jest przydzie-

lane do obowiązków córki, a to czym zazwyczaj zajmuje się mężczyzna, do 

obowiązków syna. W sytuacji, gdy córka migruje, oczekiwania ze strony rodzi-

ców nie słabną. Niemniej jednak, w takiej sytuacji badani rodzice często pod-

kreślali, że z racji bliskości geograficznej syn powinien bardziej, niż to jest po-

wszechnie przyjęte, pomóc w pracach domowych:  
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„Oczekiwałabym od syna większej opieki, bo jest na miejscu, a nie 

za granicą. No jednak, jak to jest anonimowe, to powiem, że jed-

nak nie mam tej opieki tak jak trzeba. Bo przecież syn mieszka tu-

taj. Dwa razy córka już była, a on był tylko dwa razy w tym roku. I 

teraz chciałam, żeby przyjechał, żeby przyjechał syn, żeby mi coś 

pomógł zrobić. Bo tu jest tyle roboty, trawa sama, a sieczenie tej 

trawy wymaga tyle pracy. Ja się nie raz zastanawiam czy, że, że 

przecież ja to dawno wszystko sama robiłam, a teraz nie mam siły 

do niczego. I przydałoby się, żeby mi ktoś pomógł”. [TPM_K_1] 

Uwzględnienie perspektywy biegu życia w analizie danych empirycznych po-

zwala na wyciągnięcie dwóch ważnych wniosków. Po pierwsze, zobowiązania 

rodzinne są zmienne w czasie. Proces stawania się osobą zależną jest na ogół 

bardzo długi i stosunkowo rzadko zdarzają się sytuacje krytyczne, które wyma-

gają bardzo szybkich zmian w obrębie sieci rodzinnej. Oczekiwania ze strony 

rodziców nie pojawiają się nagle, lecz są wcześniej werbalizowane. Po drugie, 

zobowiązania rodzinne nie wynikają tylko i wyłącznie z faktycznych problemów 

rodziców, lecz również z oceny wcześniejszych relacji, w tym z oceny pomocy 

udzielonej przez rodziców dzieciom. Kobiety (córki) znacznie lepiej oceniają te 

relacje i zakres udzielonej pomocy ze strony rodziców niż mężczyźni (synowie). 

Na podstawie tych ocen sądzić można, że to córki są obarczone większą ilością 

zobowiązań w stosunku do starszych rodziców niż synowie. Sytuacja taka pro-

wadzi czasami do napięć w rodzeństwie, gdy siostra, z powodu wyjazdu do 

innego państwa, nie odpowiada na oczekiwania rodziców. W takiej sytuacji syn, 

odwołując się do rzeczywistego bądź domniemanego większego wsparcia, 

udzielonego przez rodziców w przeszłości córce, reaguje negatywnie na kiero-

wane w jego kierunku oczekiwania. Rodzice stosunkowo często korzystają 

wówczas z rozwiązań pośrednich, polegających na przykład na wynajmowaniu 

dodatkowej pomocy domowej. W takiej organizacji pomocy starszym rodzicom 

bardzo często uczestniczą migrujące dzieci, które zazwyczaj płacą za taką formę 

pomocy. Na podstawie dwóch wcześniejszych wniosków można sformułować 

trzeci, zgodnie z którym, w relacje międzygeneracyjne w społeczeństwach, w 

których dominuje zakorzeniony i uznawany za oczywisty model rodzinny, wpi-

sane jest dążenie do równowagi w obrębie sieci wsparcia. 
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Pomoc rodziców udzielana migrującym i niemigrującym dzieciom 

Pomoc migrującym i niemigrującym dzieciom jest dla badanych rodziców nie 

tylko wyrazem troski, ale również inwestycją, która potencjalnie może się zwró-

cić w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego w okresie późnej starości. 

W tej części artykułu zajmę się najpierw kwestią pomocy udzielanej migrują-

cym dzieciom, a następnie tym, które nie migrują. Badania jakościowe pokazują 

bowiem, że praktyka pomagania dorosłym dzieciom jest ważnym czynnikiem 

determinującym późniejszy kształt relacji międzygeneracyjnych. Niemniej 

rzadko, co podkreślali sami badani, rodzice byli w tej komfortowej sytuacji, aby 

pomagać w równym stopniu wszystkim dorosłym dzieciom. Nierówność w 

zakresie udzielanego wsparcia powoduje pojawienia się napięć w sieci rodzin-

nej. W jaki sposób starsi rodzice pomagają migrantom? 

Badani (starsi rodzice), mimo iż zazwyczaj negatywnie oceniają decyzję migra-

cyjną dzieci, starają się zrozumieć motywy wyjazdów zarobkowych i sami tłu-

maczą, że było to jedyne racjonalne rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo 

socjalne rodziny. Pomoc migrującym dzieciom jest dla badanych rodziców 

przede wszystkim wyrazem troski o ich dobrobyt, ale stanowi też (bardziej lub 

mniej uświadomioną) podstawę dla późniejszych oczekiwań rodzinnych w sytu-

acjach kryzysowych. Z badań ilościowych (wywiady telefoniczne) prowadzo-

nych wśród osób starszych posiadających przynajmniej jedno migrujące dziecko 

wynika, że podobnie jak w przypadku badań jakościowych, częściej występuje 

sytuacja, gdy migruje córka niż syn. Rodzi to oczywiście poważne konsekwen-

cje w obliczu polskiego, zakorzenionego i uznawanego za oczywisty rodzinnego 

systemu opieki nad osobami starszymi. Niezależnie od płci wyjeżdżającego 

dziecka, prawie 30% badanych rodziców deklaruje, że w ciągu ostatnich dwuna-

stu miesięcy pomagało migrującym dzieciom. Wsparcie udzielane dorosłym 

dzieciom jest zdecydowanie częściej realizowane przez młodszą grupę respon-

dentów, którzy stosunkowo rzadko deklarują, że ich stan zdrowia jest zły. Re-

spondenci pomagają najczęściej migrującym dzieciom w opiece nad wnukami: 

(Tabela na następnej str.) 
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Tab. 1. Formy pomocy udzielanej przez rodziców a płeć migrującego dziecka (udziały procentowe 

dla odpowiedzi „tak”) 

 
Kto migruje 

Córka Syn 
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cy
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ej
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rz
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d
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Opieka nad wnukiem/wnukami za granicą 25% 26% 

Opieka nad wnukiem/wnukami w Polsce w czasie gdy 

jego rodzice (lub jeden z nich) przebywa(ją) za granicą 
42% 33% 

Opieka nad wnukiem/wnukami w czasie pobytu 

córki/syna w Polsce (np. w czasie urlopu) 
54% 41% 

Wsparcie w postaci żywności, odzieży, zakupu sprzętu 

AGD itp. 
36% 45% 

Wsparcie finansowe 39% 21% 

Inna pomoc, jaka? 15% 16% 

Źródło: badania własne (wywiad telefoniczny) N = 150. Wielokrotne odpowiedzi – procenty nie 

sumują się do 100%. 

Dane zawarte w powyższej tabeli (por. Tab. 1) pokazują, że rodzice generalnie 

częściej pomagają migrującym córkom niż synom, choć w przypadku 

niektórych wymiarów wsparcia różnice te nie są duże. Nieco ponad 40% 

badanych – spośród tych, którzy zdeklarowali, że w ciągu ostatnich dwunastu 

miesięcy udzielili migrującemu dziecku pomocy – pomaga migrantom poprzez 

opiekę nad wnukiem w czasie, gdy rodzice (lub przynajmniej jedno z nich) mi-

grują. Różnice między częstotliwością udzielania takiej pomocy córkom i sy-

nom wynikają z polskiej kultury opieki, w której migrującą kobietę (córkę, która 

posiada własne dzieci) zastępuje w obowiązkach opiekuńczych jej matka, nawet 

jeżeli w gospodarstwie domowym zostaje mężczyzna (syn lub zięć). Taka stra-

tegia reorganizacji życia transnarodowej rodziny została dobrze opisana przez 

Rachel Salazar Parreñas w kontekście migracji kobiet z Filipin za pomocą kon-

cepcji „rodzin z matkami na odległość” (mother away families). W przypadku, 

gdy migruje syn, czyli gdy realizowany jest model „rodziny z ojcem na odle-

głość” (father away families), który posiada własną rodzinę prokreacji w Polsce, 

obowiązki opiekuńcze pełni najczęściej jego żona (synowa), a rola matki ogra-

nicza się do sporadycznej pomocy
27

. 

Realizacja strategii symultanicznego wychowywania dzieci w Polsce i w pań-

stwach przyjmujących przybiera różne formy i praktykowana jest w różnych 

sytuacjach. Z badań jakościowych wynika, że przede wszystkim, chwilowo 

dziećmi zajmują się dziadkowie w Polsce w czasie urlopu migrujących dzieci. 

W niektórych przypadkach dziecko było przewożone na dłużej pod opiekę 

                                                        
27 Rhacel S. Parreñas: Children of global migration. Transnational families and gendered woes, 

Stanford: Stanford University Press, 2005. 
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dziadków (zazwyczaj babci) w czasie, kiedy kobieta pracowała dorywczo za 

granicą. Ciekawą praktyką społeczno-kulturową aktywizującą się w czasie, gdy 

w migranckiej rodzinie pojawia się drugie dziecko, jest opiekowanie się star-

szym dzieckiem w czasie pobytu córki w szpitalu i po porodzie. Dzieje się tak z 

racji tego, że wśród migrantów (migrujących dzieci badanych rodziców), to 

mężczyźni przede wszystkim pracują i w okresie okołoporodowym i po poro-

dzie nie rezygnują z pracy, tłumacząc się koniecznością jeszcze większej dbało-

ści o bezpieczeństwo finansowe rodziny. 

Wskazanie, w którym państwie dziecko jest w rzeczywistości wychowywane, w 

licznych przypadkach sprawia wiele trudności. Częstotliwość „migracji opie-

kuńczej babć” do państw imigracji i długość ich pobytu w tym państwie jest w 

zasadzie podobna do „migracji pod opiekę babci” w Polsce dziecka migrantów. 

Mimo trudności z jednoznacznym określeniem sposobu realizacji strategii tran-

snarodowego wychowywania dzieci przez migrantów, wskazać można na mo-

delowy schemat, praktykowany przez jedną z badanych transnarodowych sieci 

migranckich
28

. Możliwość otrzymania darmowej opieki jest cennym zasobem 

przekładalnym na wartość ekonomiczną w sytuacji, kiedy migranci nie muszą 

rezygnować z pracy, aby opiekować się dziećmi. Spójrzmy na strategię opieki 

nad dzieckiem, realizowanej w przykładowej polsko-austriackiej przestrzeni 

społecznej. 

Cały proces transnarodowej organizacji opieki nad wnukiem z Austrii rozpo-

czyna się od świąt Bożego Narodzenia. Przyjazd do Polski migrantów z Austrii 

z dziećmi odbywa się najczęściej za pomocą własnego samochodu. Długość 

pobytu, w czasie którego najczęściej dziadkowie opiekują się wnukami z Au-

strii, wynosi od dwóch do trzech tygodni. Po tym czasie migranci wracają bez 

dziecka (dzieci) do Austrii, a dzieci zostają z dziadkami od miesiąca do dwóch. 

Po tym czasie, zazwyczaj minibusem, dzieci przyjeżdżają do Austrii wraz z 

babcią, która opiekuje się nimi do świąt Wielkanocnych. Na święta przyjeżdżają 

wszyscy do Polski (zazwyczaj na jeden lub dwa tygodnie), po czym następuje 

                                                        
28 W ramach tej sieci badaniom jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione oraz obserwacja 

uczestnicząca w Polsce oraz Austrii) zostali poddani następujący aktorzy: rodzice (matka – 59 lat 

[M59], ojciec – 65 lat [O65]); ich córka (34 lata [C34]) mieszkająca w Wiedniu wraz z mężem 

(38 lat [MZ38]) oraz dwójką dzieci (3 lata [DI3] i 2 lata [DII2]); ich syn (31 lat [SI31]) mieszka-

jący wraz z żoną (31 lat [SAI31]) oraz dzieckiem (2 lata [DIII2]) w Wiedniu; oraz syn (33 lata 

[SII33]) mieszkający z żoną (33 lata [SAII33]) oraz synem (2 lata [DIV2]) w Polsce, w odległo-

ści dwudziestu kilometrów od rodziców. Sieć ta będzie dla mnie przykładem transnarodowego 

podziału pracy opiekuńczej w trzech generacjach: wnuków, dorosłych dzieci (migrujących i nie-

migrujących) oraz dziadków (niemigrujących i realizujących strategię transnarodowej migracji 

opiekuńczej).  
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krótka przerwa w sprawowaniu opieki przez babcie nad wnukami ([DI3] i 

[DII2]), i dzieci wracają już tylko z rodzicami do Austrii. W czasie wakacji 

dzieci zostają przywiezione do Polski i babcia opiekuje się wnukami ([DI3]; 

[DII2] czasami [DIII2) przez miesiąc. Następnie dzieci są zabierane z powrotem 

do Austrii. Wyjazd babci do Austrii następuje dopiero w okolicach października. 

Jak widać, wyjazdy babci do Austrii są praktykowane w miesiącach zimowych, 

co wynika z braku w tym czasie prac polowych w ogrodzie i na działce
29

.  

Powyższy opis systemu wsparcia międzygeneracyjnego wskazuje, że transfery 

międzygeneracyjne (w tym przypadku głównie czasu) są zasadniczo jednokie-

runkowe i przebiegają z „góry” (rodzice) w „dół” (dorosłe dzieci), ale z czasem 

zmienia się kierunek i to dorosłe dzieci więcej pomagają rodzicom, niż oni mi-

grującym dzieciom. W okresie kiedy jednak to rodzice pomagają dorosłym 

dzieciom, czasami dochodzi do napięć w rodzinie, które wynikają z ograniczo-

nych możliwości rodziców: 

„Moja mama zajmowała się chętnie i moim dzieckiem, i dzieckiem 

siostry. Siostra, która nigdy nie pracowała, podrzucała dzieci mojej 

mamie. W ramach tego, że babcia jest dyspozycyjna, miała trójkę 

dzieci na wakacje. Siostra nie poczuwała się finansowo, bo to ja 

miałam wszystko sponsorować, a przecież ja nie zarabiałam i nie 

zarabiam tutaj jakichś kokosów”. [TA_K_8] 

Powyższy cytat jest przykładem wytłumaczeń, którymi migranci się posługują, 

aby uzasadnić słuszność swoich oczekiwań w stosunku do rodziców, aby ci 

opiekowali się konkretnie ich dziećmi. Pierwszym warunkiem jest aktywność 

zawodowa. Kobieta, która pracuje, niezależnie od aktywności migracyjnej, ma 

zdaniem badanych większe „prawo” do ubiegania się o pomoc matki (babci) w 

opiece nad wnukami. Po drugie, jeżeli pomoc rodziców jest wynagradzana fi-

nansowo, a więc gdy w sieci dochodzi do stosunkowo prostego, bezpośredniego 

zrównoważenia wymiany, to stanowi to w oczach badanych migrantów ważniej-

szy argument za otrzymywaniem przez migrantów pomocy ze strony matki, niż 

domniemane zrównoważenie wymiany w przyszłości poprzez opiekę nad osobą 

starszą przez to dziecko, które nie migruje i którego oczekiwanie wobec rodzi-

ców odnośnie opieki nad wnukami oparte jest „jedynie” na odłożonym w czasie 

zobowiązaniu do sprawowania opieki nad rodzicami w sytuacji, gdy tego będą 

                                                        
29 Jak pisałem w części metodologicznej większość badanych rodziców migrantów mieszka na wsi 

i w małych miastach. Mimo iż wszyscy analizowani tu badani skończyli przynajmniej siedem-

dziesiąt lat, to nadal pracowali w gospodarstwie rolnym. 
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potrzebowali. Niemniej z punktu widzenia starszych rodziców, niepisana obiet-

nica zapewnienia przez niemigrujące dziecko opieki na starość jest bardziej 

atrakcyjna, niż doraźne wsparcie finansowe udzielane przez migrantów. Co 

ciekawe, ci rodzice, którzy wzięli udział w badaniach jakościowych i których 

zdaniem migrujące dziecko nie wróci do Polski, zazwyczaj więcej pomagają 

niemigrującym niż migrującym dzieciom. Nie zmienia to faktu, że wsparcie 

udzielane na odległość jest wysoko cenione nawet wtedy, gdy faktyczna jego 

wartość jest znacznie niższa niż wartość pomocy codziennej, która jest zapew-

niana przez niemigrujące dziecko.  

Potwierdzeniem powyższych tez są wyniki badań ilościowych prowadzonych 

wśród osób starszych, których przynajmniej jedno dziecko migruje. Pokazują 

one, że sami rodzice pomagają więcej tym dzieciom, które mieszkają na stałe w 

Polsce niż tym, które migrują. Jak już pisałem, prawie 30% badanych starszych 

rodziców stwierdziło, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pomagało swoim 

migrującym dzieciom. Natomiast odsetek respondentów deklarujących pomoc 

niemigrującemu dziecku wynosi 60%. Podobnie, jak to miało miejsce w przy-

padku pomocy migrującemu dziecku, również wspierając niemigrujące dziecko, 

rodzice częściej czynią to w stosunku do córki, niż syna. W przypadku pomocy 

udzielanej temu dziecku, które nie migruje zmianie ulegają też formy udziela-

nego wsparcia. 

Tab. 2. Formy pomocy udzielanej przez rodziców a płeć niemigrującego dziecka (udziały pro-

centowe dla odpowiedzi „tak”) 
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Opieka nad wnukami 46% 40% 

Pomoc rzeczowa: żywność, odzież, sprzęt AGD 63% 58% 

Wsparcie finansowe 64% 60% 

Inna pomoc 14% 15% 

Źródło: badania własne (wywiad telefoniczny) N = 230. Wielokrotne odpowiedzi – procenty nie 

sumują się do 100%. 

Jak pamiętamy (por. Tabela 1), rodzice najczęściej pomagali migrującym dzie-

ciom poprzez opiekowanie się wnukami – zarówno w Polsce, jak i w państwie 

przyjmującym. W przypadku niemigrujących dzieci zmieniają się formy udzie-

lanej pomocy i najczęściej rodzice pomagają tym dzieciom, które mieszkają na 

stałe w Polsce, poprzez udzielanie im wsparcia finansowego i pomocy rzeczo-
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wej. Dane zawarte w powyższej tabeli (por. Tabela 2) potwierdzają stanowisko 

Elżbiety Tarkowskiej, która na podstawie licznych badań stwierdza, że osoby 

starsze w wielu polskich gospodarstwach domowych są często jedynymi oso-

bami dysponującymi stałym (aczkolwiek niskim) dochodem
30

. W tym kontek-

ście migracja dzieci zwalnia rodziców z obowiązku zapewniania im pomocy. 

Innymi słowy, migracja części dzieci, w sytuacji, gdy bezpieczeństwo socjalne 

sieci rodzinnej opiera się w dużej mierze na świadczeniach emerytalnych rodzi-

ców, jest zachowaniem racjonalnym z punktu widzenia całego gospodarstwa 

domowego. Wyjazdy zarobkowe nie tylko zwalniają rodziców z udzielania mi-

grującym dzieciom pomocy rzeczowej i finansowej, ale również, poprzez prze-

kazy pieniężne i rzeczowe ze strony migrujących dzieci, zwiększają możliwości 

rodziców w zakresie pomagania niemigrującym dzieciom, od których w więk-

szym stopniu niż od migrujących, rodzice oczekują realizacji zobowiązań ro-

dzinnych w zakresie opieki osobistej (pomoc w utrzymaniu higieny), która może 

być realizowana w sposób bezpośredni jedynie przez te dzieci, które mieszkają z 

rodzicami lub zamieszkują w niewielkiej odległości. Migranci mogą pomagać w 

tym zakresie rodzicom jedynie pośrednio, poprzez opłacanie pomocy z ze-

wnątrz. Jest to zatem jedna ze zmodyfikowanych form wsparcia międzygenera-

cyjnego, która wynika z funkcjonowania migrantów w transnarodowych prze-

strzeniach społecznych.  

 

Pomoc rodzicom udzielana przez migrujące i niemigrujące dzieci 

Jak wspomniałem w powyższej części (dotyczącej pomagania przez starszych 

rodziców dzieciom), migranci najczęściej uzyskują pomoc ze strony rodziców w 

zakresie opieki nad wnukami
31

. Z kolei nie-migranci najczęściej otrzymują od 

rodziców wsparcie w postaci pomocy rzeczowej i finansowej. Taka redystrybu-

cja zasobów jest powiązana ze strategiami życiowymi aktorów sieci rodzinnej. 

Pomoc finansowa migrującym dzieciom wydaje się rodzicom zbędna w sytuacji, 

gdy ich wyjazd motywowany był czynnikami ekonomicznymi i często zarabiają 

więcej niż pozostali, relatywnie niemobilni, członkowie rodziny. Sami migranci 

                                                        
30 Por.: Elżbieta Tarkowska: Co wiemy i czego nie wiemy o polskiej biedzie [w:] Janusz Mucha, 

Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska (red.): Co nas łączy, co nas dzieli, Zielona Góra: 

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 139–165; Taż: Oblicza polskiej 

biedy, „Analizy Laboratorium Więzi”  2, s. 1–10, raport dostępny na stronie: 

http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf

01.05.2012. 

31 Rodzice, dodatkowo, czasami pomagają finansowo migrującym dzieciom na początku wyjazdu. 

http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf
http://laboratorium.wiez.pl/zasoby/Analizy%20Laboratorium%20Wiezi%20nr%202%202009.pdf


„Ucieczka" przed starością?  

269 

wspierają rodziców finansowo oraz udzielają pomocy rzeczowej, co zwiększa, z 

perspektywy rodziców, ich możliwości w zakresie wspierania niemigrujących 

dzieci. Warto zatem dokonać analizy porównawczej w zakresie pomocy udzie-

lanej starszym rodzicom przez migrujące i niemigrujące dzieci. 

Tab. 3. Podział prac opiekuńczych w rodzeństwie (udziały procentowe dla odpowiedzi „tak”) 
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Pomoc osobista, np. ubieranie, kąpiel lub prysznic, 

jedzenie, wstawanie lub kładzenie się do łóżka, 

korzystanie z toalety, pomoc w poruszaniu się 

6% 9% 

Praktyczna pomoc domowa, np. przy naprawach 

domowych, pracy w ogrodzie, transporcie, 

gotowaniu, sprzątaniu 

41% 84% 

Pomoc w dokumentach lub sprawach urzędowych, 

takich jak wypełnianie formularzy, załatwianie 

spraw finansowych lub prawnych 

16% 43% 

Wsparcie emocjonalne, doradzanie i troszczenie się 92% 93% 

Robienie większych zakupów artykułów spożyw-

czych, sprzętu AGD, środków czystości, odzieży i 

lekarstw 

74% 76% 

Opłacenie wizyt u lekarza, zabiegów leczniczych, 

pobytów w sanatoriach 
40% 19% 

Opłacenie rachunków za prąd, gaz, wodę, telefon itp. 50% 36% 

Zapewnianie transportu do lekarza, kościoła, spotka-

nia z rodziną i przyjaciółmi 
33% 70% 

Wykupywanie wycieczek, zajęć rekreacyjnych lub 

zapewnianie innych form spędzania wolnego czasu 
21% 6% 

Wsparcie finansowe 48% 15% 

Źródło: Badania własne (wywiad telefoniczny), wielokrotne odpowiedzi – procenty nie sumują się 

do 100%. 

Generalnie, niemigrujące dzieci pomagają rodzicom nieco częściej (65%) niż 

migranci (58%). Oczywiście im starszy respondent, tym częściej pojawiały się 

odpowiedzi, że dzieci (migrujące i niemigrujące) udzielają wsparcia. Jak widać 

w powyższej tabeli (por. Tabela 3), w obszarach, w których obecność fizyczna 

nie jest konieczna, dominuje wsparcie udzielane przez migrantów. Dotyczy to w 

szczególności tych form wsparcia, które wymagają nakładów finansowych w 

postaci bezpośredniej (przekazywane rodzicom pieniądze), jak i pośredniej 
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(opłacanie różnych usług). Migranci pośrednio, poprzez opłacanie dodatkowych 

wizyt u lekarza, pokrywania kosztów leczenia, płacenie za rachunki oraz wyku-

pywanie wycieczek starają się pomóc rodzicom.  

Z badań wyłaniają się różne znaczenia, jakie przypisywane są wsparciu ekono-

micznemu, której jest najczęściej występującą formą pomocy udzielanej przez 

migrantów starszym rodzicom. Pieniądze (w formie bezpośredniej lub pośred-

niej) nie są ocenianie przez rodziców migrantów tylko przez ich wymiar ilo-

ściowy, lecz i jakościowy. Innymi słowy, migranckie przesyłki pieniężne mają 

dla starszych rodziców dużą wartość sentymentalną i są symbolicznym wyrazem 

troski i opieki migrujących dzieci. Dla migrantów (szczególnie kobiet) wsparcie 

finansowe stanowi rekompensatę braku fizycznej obecności, pomocy w utrzy-

maniu higieny osobistej rodziców (najczęściej matki) oraz praktycznej pomocy 

domowej w gospodarstwie domowym rodziców w Polsce. Wartość i znaczenie 

przesyłek pieniężnych są również negocjowane, a skłonność migrantów do 

wsparcia finansowego rodziców jest regulowana poprzez normę wzajemności.  

Dzieci, które nie migrują, wspierają rodziców głównie poprzez wykonywanie 

czynności, z którymi w sposób bezpośredni nie są związane nakłady finansowe, 

ale ważna jest obecność fizyczna i poświęcony czas. Są one zatem w szczegól-

ności odpowiedzialne za praktyczną pomoc domową (sprzątanie, gotowanie, 

robienie codziennych zakupów), doradztwo w sprawach urzędowych, w zakresie 

załatwiania spraw prawnych oraz zapewnienie środków transportu czy pomoc w 

poruszaniu się do odległych miejsc. Istnieją też takie formy wspierania rodzi-

ców, których praktykowanie nie jest zazwyczaj przypisane migrującym bądź 

niemigrującym dzieciom. Chodzi tutaj przede wszystkim o monitoring sytuacji 

życiowej i troszczenie się, co może być wykonywane z dużym, według bada-

nych rodziców migrantów, powodzeniem dzięki nowym technologiom komuni-

kacyjnym. Również robienie większych zakupów nie wiąże się tak ściśle z kon-

kretnym dzieckiem. Migranci często przywożą ze sobą w czasie przyjazdów do 

Polski środki czystości, artykuły spożywcze o długich terminach ważności. 

Również w trakcie pobytu w Polsce migrujące dzieci robią większe zakupy „na 

zapas”. Pojawiały się również przypadki robienia zakupów internetowych przez 

migrantów z dostarczeniem do domu rodziców. 

Mimo iż podział prac opiekuńczych między rodzeństwem w rodzinie transnaro-

dowej może wydawać się racjonalny i funkcjonalny, to równocześnie mamy do 

czynienia z napięciami, głównie genderowymi, które w ten podział są wpisane. 

W sytuacji, gdy migruje jedyna córka, syn rzadko przejmuje kulturowo przypi-



„Ucieczka" przed starością?  

271 

sane jej obowiązki, co prowadzi do napięć i konfliktów. Migrujące polskie ko-

biety częściej od migrujących mężczyzn wspierają finansowo rodziców, co w 

podobnych do naszych badaniach, ale obejmujących migrantów z innych 

obszarów kulturowych (głównie z Azji) zasadniczo nie występuje
32

. Realizowa-

nie zobowiązań rodzinnych w kontekście migracji wymaga zatem czasami wielu 

wyrzeczeń ze strony migrantów, szczególnie kobiet, zwłaszcza jeżeli dotyczą 

ich podwójne obciążenia związane z opiekowaniem się również własnym po-

tomstwem. Sytuacja taka rodzi nie tylko konieczność dokonywania trudnych 

wyborów związanych z tym, komu i w jakim zakresie pomóc, ale również uru-

chamia konieczność zdobywania dodatkowych środków finansowych, np. po-

przez korzystanie z pomocy dobroczynnej w państwie przyjmującym. 

 

Podsumowanie 

Migracja, mimo postępującej indywidualizacji wielu społeczeństw, bardzo czę-

sto nie jest przejawem egoistycznego myślenia o własnym losie, lecz strategią 

podejmowaną zbiorowo w celu zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego szeroko 

rozumianej rodzinie. Jej losy w coraz większym stopniu zależą od powiązań 

transnarodowych, które łączą mobilnych i relatywnie niemobilnych członków 

sieci pokrewieństwa. Potrzeby i jednych, i drugich zmieniają się w biegu życia 

jednostki. Mimo iż zazwyczaj zdecydowanie więcej uwagi społecznej poświęca 

się problemom dzieci (które na przykład w Polsce, ale również w wielu innych 

państwach w największym stopniu zagrożone są ubóstwem) niż osób starszych 

(które czasami są jedynymi żywicielami całej rodziny), to rosnący udział tych 

drugich w strukturze demograficznej większości państw wysokorozwiniętych 

(poprzemysłowych) i rozwijających się (przemysłowych) sprawia, że uwaga 

wielu naukowców i polityków skupia się właśnie na tej kategorii wieku. W tran-

snarodowych przestrzeniach społecznych kontrakt międzygeneracyjny ulega 

licznym modyfikacjom, ale nie jest rozwiązywany. Analiza materiału jakościo-

wego pokazuje, że w sytuacji, gdy rodzice wymagają opieki, pomoc udzielana 

przez migrantów obejmuje trzy typy form wsparcia i przesyłek, które zostały 

wyróżnione ze względu na ich stopień przekształceń, dokonanych w polskiej, 

stacjonarnej kulturze opieki:  

                                                        
32 Por.: Supriya Singh, Shanthi Robertson, Anuja Cabraal: Transnational family money. Remittan-

ces, gifts and inheritance, „Journal of Intercultural Studies” 33/5, 2012, s. 475–492. 
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a) praktyki, które mimo migracji są realizowane w takim samym zakresie przez 

migrantów, jak poprzez relatywnie niemobilnych aktorów sieci rodzinnej, na 

przykład: wsparcie emocjonalne, doradzanie, pomoc w szukaniu informacji 

prawnych, dotyczących zdrowia i różnych usług;  

b) praktyki, które w transnarodowych przestrzeniach ulegają modyfikacjom, na 

przykład: monitorowanie sytuacji życiowej rodziców za pomocą Skype (np. 

umawianie na wizyty lekarskie), robienie zakupów przez Internet, opłacanie 

osoby pomagającej rodzicom w praktycznych, codziennych czynnościach, ta-

kich jak sprzątanie i gotowanie, opłacanie rachunków przez Internet;  

c) nowe praktyki wynikające z funkcjonowania migrantów w przestrzeniach 

transnarodowych, na przykład: pomoc finansowa rodzicom (pośrednia i 

bezpośrednia), która w polskiej stacjonarnej kulturze opieki zasadniczo nie 

występuje (i co potwierdzają również wyniki badań przedstawionych na 

początku tego artykułu);  

d) pomoc techniczna, na przykład montowanie w mieszkaniu rodziców nowych 

przedmiotów, które są przywożone z państw imigracji i które mają ułatwić 

życie rodzicom; konsultacje medyczne stanu zdrowia rodziców w państwach 

imigracji i przesyłanie leków; uczenie rodziców korzystania z komputera i 

Internetu.  

Migranci są zatem zazwyczaj odpowiedzialni za wsparcie finansowe rodziców, 

pomagają im w płaceniu rachunków oraz finansują dodatkowe wizyty u lekarzy.  

Zmodyfikowany (ale nadal realizowany) w procesie migracji kontakt międzyge-

neracyjny reguluje funkcjonowanie transnarodowego systemu bezpieczeństwa 

socjalnego. W toku jego realizacji pojawiają się liczne sprzeczności, zazwyczaj 

pozorne, ale i realne, choć rzadko prowadzą one do otwartych konfliktów, na-

pięć. Pojawiają się one w transnarodowej rzeczywistości w kontekście sprawo-

wania opieki nad osobami starszymi w Polsce. Z jednej strony, z migracją 

zarobkową wiąże się wyjazd dorosłego dziecka do innego państwa, w którym 

możliwości zdobycia środków do życia są większe, niż w kraju pochodzenia. W 

konsekwencji tych osób, które są na miejscu i mogą udzielić wsparcia starszym 

rodzicom, jest coraz mniej. Z drugiej jednak strony, wyjazd dziecka zwiększa 

zazwyczaj nie tylko jego własne bezpieczeństwo socjalne, ale również bezpie-

czeństwo rodziny – zarówno tej prokreacyjnej (jeżeli taką posiada), jak i pocho-

dzenia. Pamiętać należy, że decyzja o migracji jest bardzo często, a w polskiej 

kulturze migracji prawie zawsze, podejmowana w szerszym gronie osób, najczę-

ściej członków najbliższej rodziny, dla których wyjazd jednego aktora sieci nie 
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świadczy o jej rozerwaniu, lecz o rozszerzeniu. Praktyki migrantów mogą być w 

takim ujęciu analizowane w kategoriach metafory „poszukiwaczy” nowych 

źródeł bezpieczeństwa socjalnego. Instytucje państwowe wolałyby jednak, aby 

dorosłe dzieci zostały w społeczeństwie wysyłającym, bo to zazwyczaj gwaran-

tuje zapewnienie starszym rodzicom opieki. Zakładając, że nikt z danej rodziny 

nie podejmuje aktywności transnarodowej, wystąpić może jednak proces od-

wrotny od zamierzonego przez aparat państwowy i mimo że wszystkie dzieci 

będą blisko starszych rodziców, to nie będą dysponowały odpowiednimi zaso-

bami umożliwiającymi udzielenie pomocy. Pamiętać również należy, że starsi 

rodzice często sami pomagają dorosłym dzieciom – zarówno tym niemigrują-

cym (częściej), jak i migrującym (rzadziej). Relacje międzygeneracyjne nie mają 

zatem tutaj charakteru eksploatacyjnego lecz oparte są na współzależności po-

szczególnych generacji w rodzinie. 
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NOWE SPOJRZENIE NA  

„PODSTARZAŁE SPOŁECZEŃSTWO” 

 

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Małgorzata Mossakowska, 

Piotr Błędowski1 

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne 

starzenia się ludzi w Polsce – projekt PolSenior 

 

Starzenie się społeczeństw jest wielkim wyzwaniem. Niesie ze sobą konieczność 

przystosowania otaczającej rzeczywistości do szybko rosnącej liczby osób star-

szych, przy jednocześnie kurczącej się liczebności kolejnych młodszych poko-

leń. Aby stawić czoła temu nowemu wyzwaniu, konieczna jest zmiana sposobu 

myślenia i nowe spojrzenie na starzenie się społeczeństw; zamiast widzieć je 

jako „geriatryczne tsunami”, czyli falę, która zalewa i niszczy wszystko, ko-

nieczne jest zobaczenie ogromu nowych możliwości i szans do wykorzystania, 

związanych z posiadanym przez seniorów doświadczeniem. Ma to znaczenie 

zarówno na rynku pracy, jak i np. w sferze konsumpcji. Jednak uświadomienie 

sobie, że osoby starsze mogą być zarówno biorcami, jak i dawcami w systemie, 

wymaga określenia potrzeb szybko rosnącej grupy seniorów, a także zdefinio-

wania ich możliwości i zasobów. 

 

Starzenie się społeczeństwa polskiego na tle innych państw Europy 

Według danych Eurostat
2
 w 2010 roku było w Polsce 13,5% osób w wieku 65 i 

więcej lat. W tym samym czasie średni odsetek tych osób dla państw europej-

skich wynosił 17,0%, a dla niektórych krajów przekroczył nawet 20% (dla Nie-

miec, które w 2010 roku były demograficznie najstarszym krajem w Europie 

było to aż 20,7%, a dla Włoch – 20,2%). Polska nie należy zatem do krajów 

najstarszych, jednak według prognoz jest jednym z najszybciej starzejących się 

                                                        
1 Katarzyna Wieczorowska-Tobis: Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, 

Uniwersytet im. K. Marcinkowskiego, Poznań; Małgorzata Mossakowska: Międzynarodowy In-

stytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa; Piotr Błędowski: Szkoła Główna Han-

dlowa w Warszawie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Praca finansowana w ramach grantu 

PBZ-MEIN-9/2/2006. 

2 www.epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections, 

05.05.2014. 
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państw w Europie. Osoby w wieku 65 i więcej lat w Polsce będą stanowiły w 

2030 roku już 22,5%, czyli mniej więcej tyle co średni odsetek dla państw euro-

pejskich; ciągle jednak kraje takie jak Niemcy będą starsze (28,1% – nadal naj-

starszy kraj w Europie). Jednak w roku 2060 Polska z odsetkiem osób w wieku 

65 i więcej lat wynoszącym 34,5% będzie jednym z najstarszych krajów Europy 

(średni odsetek dla Europy to 29,3%, a dla Niemiec – 32,8%). 

Szybsze niż w innych krajach Europy tempo starzenia się wynika w Polsce nie 

tylko z emigracji zarobkowej osób młodych, ale i z obserwowanego w ciągu 

ostatnich lat ujemnego przyrostu naturalnego oraz starzenia się powojennych 

bardzo licznych roczników. Wszystko to razem, wraz z wydłużaniem się śred-

niej długości życia, wpływa na szybką zmianę sytuacji demograficznej w Pol-

sce. 

W ramach zwiększenia się odsetka osób starszych, najszybszy przyrost obser-

wuje się w grupach najstarszych czyli osób w wieku 75 i więcej lat. W 2010 

roku było ich w Polsce 6,7%, a prognozy dla 2030 roku mówią już o 11,6%. Co 

więcej, zwraca się uwagę na niedoszacowanie spadku umieralności najstarszych 

seniorów, co może skutkować jeszcze większym przyrostem tej grupy wieko-

wej
3
. Zjawisko szybszego przyrostu odsetka najstarszych grup wiekowych w 

populacji wszystkich osób starszych określa się jako „podwójne starzenie”. Ma 

ono szczególne znacznie, gdyż narastające z wiekiem ryzyko niesamodzielności 

i zależności od pomocy innych, jest szczególnie duże w tzw. późnej starości 

(wiek co najmniej 75 lat). 

Znamienną cechą starzenia się społeczeństwa polskiego jest znaczna różnica 

średniej długości życia kobiet i mężczyzn. Dane GUS z 2010 roku pokazują, że 

było to ponad 8 lat – średnia długość życia dla kobiet wynosiła wtedy 79,8 lat, a 

dla mężczyzn – 71,4 lat
4
. Według prognoz nadumieralność mężczyzn w średnim 

wieku będzie w Polsce malała, ale jeszcze w roku 2030 różnica w średniej dłu-

gości życia pomiędzy kobietami i mężczyznami będzie wynosiła ponad 6 lat 

(kobiety – 82,2 lata; mężczyźni – 75,8 lat), czyli znacznie więcej niż obecnie dla 

wielu państw Europy. 

 

                                                        
3 Piotr Szukalski: Ludzie w wieku 75+ ˗ nowa kategoria demograficzno-społeczna? [w:] Katarzyna 

Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska: Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) 

jako narzędzie do oceny zapotrzebowania na opiekę przez osoby w wieku podeszłym, Warszawa: 

Akademia Medycyny 2013, s. 7–19. 

4 www. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_prognoza_ludnosci_Pl_2008-2035.pdf, 05.05.2014. 
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Założenia programu PolSenior 

Dane demograficzne i prognozy dotyczące starzenia się, legły u postawy reali-

zowanego w latach 2007–2011 projektu PolSenior, czyli „Aspekty medyczne, 

psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”
5
. 

Założeniem projektu było szerokie i multidyscyplinarne scharakteryzowanie 

polskiej starości po to, aby wskazać nie tylko najpilniejsze potrzeby, ale także 

możliwe do uruchomienia zasoby dla ich zaspokojenia. Zakładano, że pozwoli 

to na stworzenie podstaw do opracowania polityki senioralnej i podjęcie wy-

zwania, jakim jest właściwa opieka nad osobami starszymi przy wzrastającej ich 

liczbie, ale bez zwiększenia nakładów finansowych. 

Założenia programu i opis doboru próby zostały wcześniej opublikowane
6
. Do 

badania wylosowano niezależnie osoby z siedmiu równolicznych grup wieko-

wych o podobnej liczebności kobiet i mężczyzn. Grupę odniesienia stanowiły 

osoby z tzw. przedpola starości, czyli w wieku 55–59 lat. Sześć pozostałych to 

grupy wiekowe: 65–69, 70–74, 75–79, 80–84, 85–89 oraz 90 i więcej lat. Efek-

tywność próby wynosi 46%, oznacza to, że zbadano mniej więcej co drugą wy-

losowaną osobę. Najczęstszą przyczyną nieuczestniczenia w badaniach była 

odmowa uczestnika lub opiekującego się wylosowaną osobą członka rodziny 

oraz brak respondenta w domu podczas badania, pomimo osobistej trzykrotnej 

próby kontaktu. W związku z feminizacją starości, a zatem zmniejszaniem się 

odsetka mężczyzn w najstarszych grupach wiekowych, taki dobór próby losowej 

pozwolił na scharakteryzowanie również mężczyzn z najstarszych grup wieko-

wych. Równocześnie jednak spowodował konieczność uwzględnienia nadrepre-

zentacyjności najstarszych grup wiekowych w całej populacji, podobnie jak 

liczby mężczyzn, a więc konieczność ważenia próby przed przedstawieniem 

wyników rozpowszechnienia poszczególnych cech w całej populacji osób star-

szych w Polsce. Badanie każdego z uczestników obejmowało część medyczną, 

część psycho-socjo-ekonomiczną i panel badań dodatkowych (od badań podsta-

wowych np. morfologia czy stężenie glukozy, do bardziej specyficznych np. 

układ oksydacyjny czy badania genetyczne). Dla realizacji projektu założono 

konsorcjum kierowane przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i 

Komórkowej w Warszawie. Kierownikiem projektu był prof. Piotr Błędowski ze 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na przeprowadzenie badań uzyskano 

                                                        
5 www.polsenior.iimbc.gov.pl, 05.05.2014. 

6 Piotr Błędowski i in.: Medical, psychological and socioeconomic aspects of aging in Poland: 

assumptions and objectives of the PolSenior project, „Experimental Gerontology” 46/12, 2011,  

s. 1003–1009. 
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zgodę Komisji Etycznej przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Wszystkie 

osoby biorące udział w projekcie lub/i ich opiekunowie podpisywali zgodę na 

udział w badaniach.  

Pielęgniarki pracujące w ramach projektu przeszły szkolenie z zasad pracy z 

osobami starszymi oraz zbierania danych dla potrzeb projektu PolSenior. W 

przypadku osób z ograniczonym logicznym kontaktem słownym do badań włą-

czano ich opiekunów (respondent zastępczy). Badanie obejmowało 3 wizyty 

domowe, podczas których zbierano dane ankietowe za pomocą kwestionariuszy: 

medycznego i psycho-społeczno-ekonomicznego. Kwestionariusz medyczny 

obejmował wywiad uwzględniający m.in. obecne dolegliwości i pobierane leki, 

przebyte choroby i wcześniejsze hospitalizacje oraz podejmowanie aktywności 

prozdrowotnej, a także ocenę stanu funkcjonalnego według wystandaryzowa-

nych stosowanych powszechnie w geriatrii narzędzi. W skład drugiego kwestio-

nariusza weszły m.in. pytania dotyczące statusu rodzinnego, aktywności zawo-

dowej, sytuacji mieszkaniowej i materialnej, istniejących źródeł wsparcia, po-

czucia osamotnienia, aktywności podejmowanej w czasie wolnym czy jakości 

życia. Podczas wizyt wykonywano również podstawowe pomiary antropome-

tryczne (wzrost, waga, pomiar obwodu talii i bioder) oraz pomiary ciśnienia 

tętniczego krwi i tętna, oceniano wzrok i słuch oraz pobierano próbki krwi i 

moczu do analiz. 

W skład wykonywanej oceny funkcjonalnej wchodziły m.in.: 

a) ocena sprawności w zakresie podstawowych funkcji życiowych (ang. 

Activities of Daily Living: ADL) – według skali Katza, 

b) ocena złożonych (instrumentalnych) funkcji życiowych (ang. Instrumental 

Activities of Daily Living: IADL) – według skali Lawton, 

c) ocena funkcji poznawczych – według skali Krótkiej Oceny Stanu Psychicz-

nego Folsteinów (ang. Mini Mental Scale Examination: MMSE), 

d) ocena nastroju według Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (ang. Geriatric 

Depression Scale: GDS), 

e) ocena mobilności i ryzyka upadków testem „wstań i idź” (ang. Timed Up and 

Go: TUG ), 

f) ocena występowania i natężenia bólu (ang. Visual Analogue Scale: VAS). 
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Dodatkowo, grupę około tysiąca respondentów z 10 województw, po uzyskaniu 

odrębnej zgody, zbadał lekarz geriatra. Podczas wizyty lekarskiej, poza oceną 

geriatryczną, wykonano również m.in. badanie EKG oraz spirometrię. 

Wybrane wyniki projektu PolSenior i ich omówienie 

W ramach projektu PolSenior oceniano jednocześnie potrzeby w zakresie zdro-

wotnym i społecznym oraz ich bieżące zaspokojenie. Wobec szerokiej gamy 

ocenianych parametrów z różnych perspektyw, projekt PolSenior jest unikalny 

w skali międzynarodowej. 

Badanie pokazało znaczne nasilenie niesprawności w zakresie funkcji życio-

wych wśród osób starszych. W zakresie podstawowych funkcji życiowych 

(ADL – skala Katza) oceniano samodzielność podczas kąpieli (mycia całego 

ciała), ubierania się, toalety, jedzenia oraz wstawania z łóżka, a także występo-

wanie nietrzymania moczu i stolca. W całej badanej grupie osób starszych 

sprawnych w zakresie ADL było ponad 90% respondentów. Najczęściej pomoc 

była potrzebna w zakresie kąpieli/mycia całego ciała (9,3%) i ubierania się 

(6,1%). W zakresie wszystkich analizowanych czynności częściej potrzebowały 

pomocy kobiety niż mężczyźni, choć związek płci z zapotrzebowaniem na po-

moc w zakresie ADL wyraźnie zmieniał się z wiekiem. O ile w młodszych gru-

pach wiekowych częściej sprawne w zakresie wszystkich analizowanych czyn-

ności były kobiety, to w późnej starości było odwrotnie, co najwyraźniej pre-

zentują wyniki dla grupy wiekowej 90 i więcej lat, w której samodzielnych było 

tylko 74,4% kobiet i aż 84,0% mężczyzn
7
. Jest to zgodne z przekonaniem, że 

mężczyźni w najstarszych grupach wiekowych są sprawniejsi niż kobiety. 

Oceniane instrumentalne czynności życiowe (IADL – skala Lawton) obejmo-

wały: samodzielność w zakresie robienia zakupów, przygotowania posiłku, 

sprzątania, drobnych prac domowych (pranie/majsterkowanie), obsługi finan-

sów, przyjmowania leków, obsługi telefonu oraz korzystania z komunikacji. W 

całej grupie osób starszych, najczęściej badani  nawet z pomocą nie byli w sta-

nie zrobić zakupów (36,0%) i skorzystać z komunikacji miejskiej (35,5%) oraz 

zrobić prania (34,1%) i drobnych prac domowych (34,7%). Dla IADL zaobser-

wowano podobną jak dla ADL zależność od płci, czyli w młodszych grupach 

wiekowych kobiety częściej były sprawne w zakresie wszystkich analizowanych 

czynności, ale wraz z wiekiem niesprawność narastała szybciej u kobiet niż u 

                                                        
7 Barbara Wizner i in.: Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku [w:] Małgorzata 

Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjolo-

giczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia, 2012, s. 81–94. 
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mężczyzn. W najstarszej z badanych grup, czyli u osób w wieku 90 i więcej lat, 

nie potrzebowało pomocy w żadnej z ocenianych czynności tylko 6,5% kobiet i 

aż 13,6% mężczyzn
8
. 

W przeprowadzonych badaniach pokazano, że związane z ograniczeniem samo-

dzielności zapotrzebowanie na pomoc w starości dotyczy co siódmej osoby w 

wieku 65–69 lat (14,5%), ale już prawie co drugiej w grupie wiekowej 80–84 

lata (48,6%) i częściej niż 3/4 osób w wieku 90 i więcej lat (80,4%)
9
. Obserwo-

wany wyraźny wzrost zapotrzebowania na pomoc wraz z wiekiem, przy przewi-

dywanym zwiększeniu liczebności grup najstarszych seniorów w przyszłości, 

stanowi jedno z wyzwań polityki wobec ludzi starych nie tylko w Polsce. 

Zapotrzebowanie na pomoc w badaniach PolSenior zgłaszały częściej kobiety 

niż mężczyźni, chociaż oczekiwały tej pomocy relatywnie rzadziej (np. raz w 

tygodniu). Zwraca się uwagę, że zgłaszanego zapotrzebowania na pomoc nie 

można postrzegać jako równoznacznego z niesamodzielnością, a raczej jako 

informację, że potrzebna jest pomoc/wsparcie. W tym kontekście jednak zwró-

cić należy uwagę, że brak wsparcia dla osób potrzebujących może przekładać 

się na pogorszenie ich sprawności, a przez to prowadzić ostatecznie do niesa-

modzielności. 

W Polsce najczęściej udzielają pomocy/wsparcia osobom starszym członkowie 

ich rodzin. Jak pokazały badania jest to ponad 90% udzielanej pomocy, bez 

względu na wiek osoby starszej (93,5%). Na drugim miejscu wskazywano na 

sąsiadów, znajomych i przyjaciół (9,3%). Opiekunowie formalni z placówek 

pomocy społecznej wskazani byli zaledwie przez jedną z każdych 25 osób de-

klarujących potrzebę pomocy (4,0%). Jednak wraz z wiekiem znaczenie opieku-

nów formalnych z ośrodków pomocy społecznej wyraźnie wzrastało – od 1,5% 

w grupie wiekowej 65–69 lat aż do 7,1% w najstarszej grupie (90 i więcej lat)
10

. 

Wynikać to może, z jednej strony, ze wzrastającego zapotrzebowania na opiekę, 

której członkowie rodzin nie są w stanie zapewnić, a z drugiej – z równoległego 

starzenia się opiekunów, a zatem tego, że udzielanie pomocy może być dla nich 

coraz trudniejsze. 

                                                        
8 Barbara Wizner i in.: Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku [w:] Małgorzata 

Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne…, dz. cyt. (przypis 7). 

9 Piotr Błędowski: Potrzeby opiekuńcze osób starszych [w:] Małgorzata Mossakowska, Andrzej 

Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne..., dz. cyt. (przypis 7), s. 449–466. 

10 Tamże. 
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Odsetek osób korzystających z pomocy rodziny był najwyższy na wsiach 

(96,4% w stosunku do 93,1% w miastach do 20 tys. mieszkańców i 94,0% w 

aglomeracjach miejskich i miastach powyżej 500 tys. mieszkańców)
11

. Na 

wsiach najrzadziej udzielana była pomoc potrzebującym przez pracowników 

opieki społecznej (1,6% w stosunku do 6,1% w miastach do 20 tys. mieszkań-

ców i 5,5% w aglomeracjach miejskich i miastach powyżej 500 tys. mieszkań-

ców). To z kolei wydaje się wynikać ze słabszego rozwoju infrastruktury i więk-

szych odległości koniecznych do pokonania celem dotarcia do potrzebujących, 

co niekorzystnie wpływa na czas przeznaczony na udzielenie pomocy w sto-

sunku do czasu dojazdu. Z drugiej strony znaczenie mieć mogą również inne 

przeważające formy życia rodzinnego na wsiach i w miastach. Jak pokazało 

badanie PolSenior, na wsiach zaledwie 12,6% osób starszych deklarowało sa-

motne zamieszkiwanie; odsetek ten wzrastał wraz z wielkością miejscowości i 

wynosił dla miast do 20 tys. mieszkańców – 18,9%, a dla aglomeracji miejskich 

i miast powyżej 500 tys. – aż 25,3%. Podobnie było w przypadku osób miesz-

kających tylko ze współmałżonkiem – na wsiach odsetek ten wynosił 23,4%, w 

miastach do 20 tys. mieszkańców - 31,9%, a dla aglomeracji miejskich i miast 

powyżej 500 tys. – 35,7%. Na wsiach zaś osoby starsze, samotnie lub ze 

współmałżonkami, częściej mieszkały w rodzinach wielopokoleniowych wraz z 

dziećmi lub z dziećmi i wnukami – 53,1%, w miastach do 20 tys. mieszkańców 

było to 41,2%, a w aglomeracjach i miastach powyżej 500 tys. – tylko 30,0%. 

Ogółem, w grupie wiekowej 75 i więcej lat, w rodzinach jednopokoleniowych 

żyła tylko 1/3 osób starszych (35,9%) mieszkających na wsiach, podczas gdy w 

dużych miastach (aglomeracje i miasta powyżej 500 tys. mieszkańców) – prawie 

dwukrotnie więcej (64,7%). W przypadku rodzin dwu- i trzypokoleniowych dla 

tej samej grupy wiekowej było odwrotnie (odpowiednio: 22,8% i 51,7%). Wy-

daje się więc, że na wsiach rodziny większe, czyli dwu- i trzypokoleniowe, są 

przynajmniej potencjalnie bardziej wydolne opiekuńczo, co w pewien sposób 

równoważy mniejszą dostępność opieki formalnej, wynikającą z gorszego niż w 

miastach rozwoju infrastruktury
12

. Z drugiej strony, warto podkreślić, że już we 

wcześniejszych prowadzonych w Polsce badaniach zwracano uwagę na większe 

obciążenie opiekunów nieformalnych opieką na wsi niż w miastach
13

. 

                                                        
11 Barbara Sztur-Jaworska: Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu 

starości [w:] Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne..., 

dz. cyt. (przypis 7), s. 419–448. 

12 Tamże. 

13 Barbara Bień, Beata Wojszel, Elżbieta Sikorska-Simmons: Rural and urban caregivers for older 

adults in Poland: perceptions of positive and negative impact of caregiving, „Int J Aging Hum 

Dev” 65/3, 2007, s. 185–202. 
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Emerytura stanowi główne źródło utrzymania seniorów (85,8%); częściej dla 

mężczyzn niż kobiet (94,8% vs 80,3%)
14

. Kobiety z kolei częściej niż męż-

czyźni utrzymują się z renty (17,6 vs 5,1%). Na brak stałego źródła dochodu 

wskazał 1,0% respondentów; częściej kobiety niż mężczyźni (1,4% i 0,4%). 

Wśród osób deklarujących niskie dochody (poniżej 1 200 złotych miesięcznie), 

zdecydowaną przewagę stanowiły kobiety (ok. 2/3). Natomiast w grupie osób 

deklarujących dochody powyżej 2 000 złotych miesięcznie, odsetek kobiet był 

niski (ok. 25%). Wraz z deklaracją coraz wyższych dochodów, odsetek kobiet 

się zmniejszał. Wskazuje to na znacznie większe zagrożenie ryzykiem ubóstwa 

kobiet. Zagrożenie to potęguje również duża częstość gospodarstw jednoosobo-

wych prowadzonych przez starsze kobiety – w grupie wiekowej 75 i więcej lat 

żyje samotnie co trzecia kobieta (32,7%) i tylko co siódmy mężczyzna (13,6%). 

Kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały, że pieniędzy wystarcza im tylko na 

najtańsze jedzenie, ale brakuje na ubranie (4,4% w stosunku do 2,8%) lub że nie 

wystarcza nawet na najtańsze jedzenie i ubranie (odpowiednio: 1,5% i 0,7%). Z 

kolei rzadziej niż mężczyźni podawały, że pieniędzy wystarcza im na wszystko 

bez specjalnego oszczędzania (kobiety: 10,8%; mężczyźni: 17,5%). Kobiety 

także częściej zgłaszały, że nie wystarcza im pieniędzy na wydatki związane z 

ochroną zdrowia np. na leki – odpowiedzi, że „brakuje czasami” udzieliło 16,3% 

kobiet i 11,2% mężczyzn, a że „brakuje często” – 5,0% kobiet i 2,6% mężczyzn. 

Podkreślenia wymaga również znaczny wpływ wieku na składane deklaracje co 

do niedoborów finansowych i wynikających z tego ograniczeń w dostępie do 

świadczeń zdrowotnych. Co ciekawe, problemy te zgłaszali częściej seniorzy 

młodsi, np. na pytanie: „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zabrakło pieniędzy 

na zakup leków?” – odpowiedziało „tak, czasami” 16,1% osób w grupie wieko-

wej 65–69 lat oraz 16,6% w grupie wiekowej 70–74 lata i o połowę mniej w 

grupach najstarszych – 8,8% w grupie 85–89 lat i 9,0% – w grupie osób w 

wieku 90 i więcej lat. Podobnie wyglądają dane dotyczące odpowiedzi „tak, 

często” (odpowiednio: 3,7% i 3,8% oraz 1,9% i 2,9%). Zwrócić jednak należy 

uwagę, że odpowiedzi „tak, często” udzielił jeszcze większy odsetek osób z 

grupy wiekowej 55–59 lat (4,5%). Oznaczać to może, że kolejne wchodzące w 

starość pokolenia są coraz gorzej sytuowane finansowo. Nie można jednak rów-

nież wykluczyć, iż w młodszych grupach wiekowych stosowane są droższe 

schematy leczenia i stąd obserwuje się, częściej niż w starszych, problem z fi-

nansowaniem zakupu leków. 

                                                        
14 Piotr Błędowski: Sytuacja materialna osób starszych [w:] Małgorzata Mossakowska, Andrzej 

Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne..., dz. cyt. (przypis 7), s. 393–406. 
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W kontekście zgłaszanych przez osoby starsze niedoborów finansowych i nie-

możliwości kupienia leków, warto zdać sobie sprawę z częstości zjawiska wie-

lolekowości u starszych seniorów. Przeciętny Polak przyjmował ponad pięć 

leków (5,1±3,5), w tym cztery leki wydawane w aptekach na receptę (4,1±3,1) i 

dodatkowo jeden – bez recepty (1,0±1,2). Więcej niż co druga osoba pobierała 

pięć i więcej leków (55%), a co dziesiąta – dziesięć i więcej (11%)
15

. Zjawisko 

wielolekowości narastało z wiekiem. Więcej leków stosowali w systemie co-

dziennym mieszkańcy miast niż wsi (odpowiednio: 5,5±3,6 i 4,5±3,4). Wia-

domo na pewno, że jednoczesne pobieranie co najmniej pięciu leków jest nie-

zależnym czynnikiem ryzyka nie tylko upadków
16

 i złamań
17

, ale i np. depre-

sji
18

. Niezależnie od tego, wielolekowość związana jest ze zwiększeniem 

całkowitej chorobowości i śmiertelności u starszych pacjentów
19

. Codzienne 

stosowanie znacznej liczby leków charakteryzuje wszystkie rozwinięte społe-

czeństwa Europy i świata. Jednak w kontekście udokumentowanego negatyw-

nego wpływu wielolekowości na sprawność seniorów, należy dążyć do ograni-

czenia nadmiernej konsumpcji leków. 

Na podstawie wywiadu oraz wykonanych badań pokazano znaczne niedodiag-

nozowanie w zakresie istniejących podstawowych problemów medycznych. 

Stwierdzone niedobory w tym zakresie pozwalają wyznaczyć priorytety dla 

polityki zdrowotnej. 

Przykładową częstą patologią w starości jest niedokrwistość, której obecność 

mierzy się niskim stężeniem hemoglobiny w surowicy. Występowanie niedo-

krwistości zwiększa ryzyko niesprawności ze względu na uogólnione gorsze 

funkcjonowanie narządów poddanych przewlekłemu niedoborowi tlenu w 

związku ze zmniejszeniem jego transportu. Pokazują to np. badania zwracające 

uwagę na zwiększone u osób starszych cierpiących na niedokrwistość ryzyko 

upadków
20

 czy depresji
21

. Rutynowo też u seniorów z zaburzeniami funkcji 

                                                        
15 Agnieszka Rajska-Neumann i in.: Farmakoterapia u osób starszych w Polsce [w:] Małgorzata 

Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne..., dz. cyt. (przypis 7),       

s. 379–390. 

16 Nicola Boyle, Vasi Naganathan, Robert G. Cumming: Medication and falls: risk and optimiza-

tion, „Clin Geriatr Med” 26/4, 2010, s. 583–605. 

17 Shin-Wei Lai I in.: Polypharmacy correlates with increased risk for hip fracture in the elderly: 

a population-based study, „Medicine” (Baltimore) 89/5, 2010, s. 295–299. 

18 Chi-pun Ben Liu, Dion Sik-yee Leung, Iris Chi: Social functioning, polypharmacy and depres-

sion in older Chinese primary care patients, „Aging & Mental Health” 15/6, 2011, s. 732–741. 

19 Johanna Jyrkkä i in.: Polypharmacy status as an indicator of mortality in an elderly population, 

„Drugs Aging” 26/12, 2009, s. 1039–1048. 

20 Brenda W. Penninx i in.: Late-life anemia is associated with increased risk of recurrent falls, „J 

Am Geriatr Soc” 53/12, 2005, s. 2106–2111. 
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poznawczych oznacza się stężenie hemoglobiny, gdyż niedokrwistość jest jed-

nym z zaburzeń je nasilających lub nawet wywołujących
22

. Co więcej uważa się, 

że niedokrwistość wpływa niekorzystnie na ogólną sprawność osób starszych, 

mierzoną samodzielnością w zakresie czynności życiowych, poprzez zmniejsze-

nie sprawności fizycznej i siły mięśniowej
23

. Jest również czynnikiem ryzyka 

zwiększonej śmiertelności
24

. 

W projekcie PolSenior stwierdzono występowanie niedokrwistości u 17,4% 

badanych, czyli u co szóstej osoby. Zaobserwowano narastanie częstości pro-

blemu wraz z wiekiem; w grupie osób w wieku 65–79 lat chorowało na nią 

9,0% seniorów, a w grupie 80 i więcej lat – aż 26,9%. Niedokrwistość była 

częstsza u mężczyzn niż u kobiet, szczególnie w najstarszych grupach wieko-

wych. Występowała też częściej u mieszkańców miast niż wsi (18,8% vs 

15,3%). O tym, że choruje na niedokrwistość, wiedziało tylko 13% seniorów
25

. 

Biorąc pod uwagę dostępność i niewielkie koszty badania morfologii (której 

elementem jest oznaczanie stężenia hemoglobiny), na podstawie wyniku której 

diagnozuje się niedokrwistość, należy podkreślić konieczność prowadzenia 

okresowych badań przesiewowych u seniorów. Jest to ważne ze względu na 

stosunkowo prostą terapię np. niedoborów dietetycznych, będących częstą przy-

czyną niedokrwistości w starości. Nie ma wątpliwości, że brak podjęcia lecze-

nia, prowadzi do pogłębienia niesprawności osób starszych i wzrostu kosztów 

opieki. 

 

Podsumowanie 

W Polsce zdecydowana większość niesamodzielnych osób starszych przebywa 

we własnych domach. Sprawują nad nimi opiekę opiekunowie nieformalni, 

będący w zdecydowanej większości członkami rodzin. Nie posiadają oni przy-

gotowania do sprawowania opieki i najczęściej nie otrzymują żadnego wsparcia. 

––––––––––––––––––––––––––– 
21 Graziano Onder  in.: Anemia is associated with depression in older adults: results from the 

InCHIANTI study, „J Gerontol A Biol Sci Med Sci” 60/9, 2005, s. 1168–1172. 

22 Hakan M. Terekeci i in.: Relationship between anaemia and cognitive functions in elderly 

people, „Eur J Intern Med” 21, 2010, s. 87–90. 

23 Brenda W. Penninx i in.: Anemia is associated with disability and decreased physical perfor-

mance and muscle strength in the elderly, „ J Am Geriatr Soc” 52/5, 2004, s. 719–724. 

24 Bruce F. Culleton i in.: Impact of anemia on hospitalization and mortality in older adults, 

„Blood” 107/10, 2006, s. 3841–3846. 

25 Katarzyna Wieczorowska-Tobis i in.: Występowanie niedokrwistości w populacji starszych 

Polaków [w:] Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski: Aspekty medyczne..., 

dz. cyt. (przypis 7), s. 251–264. 



Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce 

285 

Ich obciążenie jest więc znaczniejsze niż w krajach o większej dostępności sys-

temów wsparcia
26

, jest też znaczniejsze na wsi niż w miastach. Optymalizacja 

opieki wymaga systematycznego wykonywania oceny istniejących potrzeb, ale i 

stworzenia systemu szkolenia i wsparcia. Tylko takie podejście pozwoli na 

utrzymanie osób starszych w domach i zmniejszy obciążenia systemu wynika-

jące z konieczności szybkiego rozwoju opieki instytucjonalnej. 

W obecnych systemach polityki społecznej i zdrowotnej w Polsce nie jest pro-

wadzona systematyczna ocena potrzeb seniorów z najstarszych grup wieko-

wych. Sugerowane wprowadzenie systemu oceny przesiewowej w populacji 

osób osiemdziesięcioletnich i starszych, nie znalazło uznania decydentów, po-

mimo spodziewanej efektywności finansowej związanej z wcześniejszym wy-

krywaniem potrzeb i możliwością ich zaspokojenia, a w konsekwencji wydłuże-

nia niezależnego funkcjonowania seniorów we własnych domach. Narastająca 

niesamodzielność jest bowiem bez wątpliwości najczęstszą przyczyną umiesz-

czania osób starszych w instytucjach. 

W Polsce brak dobrze zorganizowanej opieki wynika, przynajmniej częściowo, 

z separacji systemów opieki społecznej i zdrowotnej. Prowadzi to często do 

dublowania wsparcia, podczas gdy w niektórych dziedzinach nie jest ono wcale 

udzielane. Jak wykazało badanie PolSenior, w zakresie opieki zdrowotnej ist-

nieje znaczny problem związany z zaniżeniem liczby osób, u których diagnozuje 

się poszczególne schorzenia, wynikający z braku odpowiedniej edukacji, zwra-

cającej uwagę na specyfikę problemów seniorów. W tym aspekcie podkreślić 

należy, że wyniki projektu PolSenior pomogły opracować program kształcenia 

dla wszystkich profesjonalistów medycznych zaangażowanych w opiekę nad 

osobami starszymi pt. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu 

medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Program jest współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-

pitał Ludzki. Jest to jedna z korzyści, której pośrednimi beneficjentami są 

wszystkie osoby starsze. Ponadto, po raz pierwszy w historii polskiej admini-

stracji publicznej utworzona została – zgodnie z postulatami wykonawców ba-

dania – struktura administracji, zajmująca się polityką wobec osób starszych. 

Jest nią Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo-

łecznej. Poza tym, została powołana w polskim parlamencie Komisja do spraw 

polityki senioralnej. Można oczekiwać że obie instytucje opracują w najbliż-

szym czasie spójny program polityki adresowanej do osób starszych. 

                                                        
26 Giovani Lamura i in.: Family carers' experiences using support services in Europe: empirical 

evidence from the EUROFAMCARE study, „Gerontologist” 48/6, 2008, s. 752–771. 
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Loring Sittler 

Najważniejsze wyniki Badania Generali na temat  

wieku starczego 2013 

 

Szanowni Państwo, to dla mnie szczególny zaszczyt, że mogę przed tak sza-

nownym gronem wygłosić dziś swój referat.  

Zanim zacznę, niech pozwolą Państwo w tym miejscu na małą dygresję doty-

czącą odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. W I Sprawozdaniu o 

zaangażowaniu społecznym Rządu Federalnego w 2013 roku priorytetowo za-

jęto się tematem „Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw”. Komisja spra-

wozdawcza opisuje w głównej mierze odpowiedzialność społeczną (Corporate 

Social Responsibility – CSR) jako instrument, przy pomocy którego przedsię-

biorstwa mogą naprawiać przede wszystkim renomę własnej „marki” (mówi się 

tu o „reputacji”) i powszechnie osłabiony w czasach kryzysu szacunek dla go-

spodarki rynkowej.  

W Sprawozdaniu podkreśla się natomiast, że właściwym, głównym obszarem 

działania firmy jest działalność czysto ekonomiczna. Taka argumentacja redu-

kuje odpowiedzialność społeczną do nice to have. Uważamy to za niewłaściwe. 

Do głównego obszaru działania firmy należy nierozłącznie zadowalające przej-

mowanie odpowiedzialności społecznej.  

Przedsiębiorstwa traktujące CSR jako integralną część własnego modelu bizne-

sowego, a tym samym swej egzystencji, realizują odpowiedzialność społeczną 

przy pomocy takiej samej silnej koncentracji, dyscypliny i metody, z jakimi 

projektują, produkują i rozprowadzają własne produkty i usługi.  

Z tego właśnie powodu Grupa Generali od prawie sześciu lat w centrum uwagi 

stawia jeden najważniejszy temat: jak przyczynić się do wzmocnienia zaanga-

żowania społecznego osób starszych, a tym samym wnieść wkład w przygoto-

wanie się na wyzwania wynikające z postępujących zmian demograficznych? 

Od samego początku zwracaliśmy uwagę, by ściśle i w sposób strategiczny 

współpracować zarówno ze światem nauki, jak i polityki, z wieloma różnymi 

instytucjami i firmami, a także z fundacjami oraz współuczestniczyć w projek-

tach organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Całość prezentujemy systema-

tycznie, żeby zwiększyć możliwość ich oddziaływania na agendę społeczną.  
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Niech pozwolą mi Państwo przejść pokrótce do demograficznych warunków 

ramowych, stanowiących wyzwanie dla nas wszystkich. Dotyczą one, jak podej-

rzewam, nie tylko Niemiec, ale i Polski.  

Często cytowane i – zazwyczaj – bagatelizowane zdanie, że będzie nas „więcej i 

będziemy starsi”, jest powierzchowne. Nie wyraża ono bowiem wszystkich 

niuansów rzeczywistości.  

Następujące podstawowe liczby powinny każdemu z nas dać do myślenia:  

a) Do 2030 roku liczba osób w wieku produkcyjnym 20–65 lat spadnie o 6,3 

mln: już dzisiaj niewykorzystanych jest ponad 100 tys. miejsc praktycznej 

nauki zawodu. 

b) W tym samym czasie liczba 60–64-latków wzrośnie o 1,6 mln.  

c) Liczba osób powyżej 65 roku życia zwiększy się o 5,5 mln.  

d) Odpowiednio do powyższych danych kształtować się będzie stosunek osób 

aktywnie ubezpieczonych w ubezpieczalniach społecznych (czyli pracujących) 

do emerytów: w 1960 roku na jednego emeryta przypadało statystycznie 3,9 

osób czynnych zawodowo, w 1990 roku już tylko 2,3, w roku 2012 stosunek 

ten wynosił 1,8 do 1 – a poprzez niski wskaźnik urodzeń nadal wyraźnie 

będzie się pogarszał.  

Gdy przyjrzymy się tym zwykłym liczbom, dostrzeżemy, że sprawy nie podą-

żają w dobrym kierunku: w jaki bowiem sposób jeden pracownik może cało-

ściowo opłacić emeryturę? Nikt nie ma sprawdzonego rozwiązania na przy-

szłość ustalonego prawnie ubezpieczenia emerytalnego. To samo dotyczy 

ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Do 2050 roku liczba osób wymagających opieki 

podwoi się. Jednocześnie zmniejszy się tak zwany „nieformalny potencjał pielę-

gnacyjny”: jeszcze dziś 70% wszystkich usług pielęgnacyjnych wykonuje się w 

domu. Ten ogrom pracy spoczywa na barkach przede wszystkim starszych ko-

biet, niewidocznych na zewnątrz, źle opłacanych, tylko częściowo otrzymują-

cych zasiłek opiekuńczy i niecieszących się za wykonywane zadania uznaniem 

społecznym, zazwyczaj pracujących bez przerwy. Osób świadczących te usługi 

za kilka lat już po prostu nie będzie, gdyż umrą; nie będzie po nich kolejnych, 

gdyż ci się nie urodzili. Rozwiązania nie da się przewidzieć, ale jedno jest 

pewne: nikt nie będzie w stanie opłacić większej ilości stacjonarnych domów 

opieki, a już dzisiaj brakuje ponad 25 tys. opiekunów osób starszych. Oprócz 

funduszy, pieniędzy, brakuje więc również wykwalifikowanego personelu.  
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Charakterystyczna dla aktualnej polityki i społeczeństwa obywatelskiego jest, 

jak dotychczas, szeroko rozpowszechniona niezdolność do odpowiedniej reakcji 

na przedstawione powyżej wyzwania społeczne, spowodowane transformacją 

demograficzną. Paląco potrzebne zmiany społeczne ruszają z miejsca niezwykle 

powoli i sporadycznie. Jedna z najważniejszych przyczyn tej niezdolności do 

odnowy społecznej – również poprzez i wraz z osobami starszymi – polega na 

panującym w społeczeństwie deficytowym wizerunku starości.  

Nie postrzega się aktualnego i bardzo istotnego wkładu osób starszych w pracę 

zawodową i rodzinną, kształcenie i wieloraką aktywność w licznych dziedzinach 

życia społecznego. Zamiast tego wizerunek starości zdominowany jest przez 

uprzedzenia: wobec wszystkich starych ludzi istnieje zbiorowe podejrzenie, że 

są wyczerpani, chorzy, wyizolowani, niemobilni, wymagający opieki i skoncen-

trowani wyłącznie na samych sobie i własnych interesach. Odpowiednio do tego 

nikt nie chce być ani stary, ani takim nazywany. Istniejący potencjał zaangażo-

wania społecznego osób starszych – a szczególnie ten, który należy dopiero 

pobudzić! – jest generalnie niedoceniany.  

Uprzedzenia te nie pokrywają się w żaden sposób z rzeczywistością życia wieku 

starszego. To było powodem, dla którego Generali zlecił Badanie na temat 

wieku starczego: wreszcie miano w sposób wiarygodny zbadać fakty empirycz-

nie, na podstawie których stworzyć można by nowy i odpowiadający rzeczywi-

stości wizerunek starości. I to nienapisany socjologicznym żargonem i naszpi-

kowany skomplikowanymi i niemal niezrozumiałymi tabelkami, lecz zawiera-

jący odpowiedzi na proste pytania i użyteczne komentarze wyników. Całość 

ukazała się w formie zwykłej książki kieszonkowej w wydawnictwie Fischer, a 

dodatkowo została opublikowana pod koniec 2012 roku jako tańsze, specjalne 

wydanie Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego
1
.  

Przeprowadzenie badania zlecono Instytutowi Demoskopii (IfD) w Allensbach. 

Ankieterzy IfD przeprowadzili mniej więcej godzinne wywiady „twarzą w 

twarz” w lutym i marcu 2012 roku z 4 197 osobami w wieku od 65 do 85 lat, w 

prywatnych gospodarstwach domowych w Niemczech. Nie przeprowadzano 

ankiet wśród mieszkańców domów opieki. Respondenci wybrani zostali w spo-

sób reprezentatywny (wg regionów, płci, dochodów, wykształcenia itd.) w pro-

cedurze próby kwotowej. Odpowiedzi częściowo uzupełniono wtórnymi danymi 

                                                        
1 Altersstudie 2013: Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren, Frankfurt/M.: 

Fischer Taschenbuch Verlag, 2012; Generali Zukunftsfonds (red.): Generali Altersstudie 2013 – 

Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren, Bonn: Bundeszentrale für politische 

Bildung, 2013 (Schriftenreihe 1348) 
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na temat porównywalnych pytań/odpowiedzi z archiwum Instytutu Demoskopii 

w Allensbach, w celu lepszego objaśnienia zmian historycznych w porównaniu.  

Pomiędzy prezentacjami odpowiedzi w poszczególnych rozdziałach wprowa-

dzono komentarze Rady Naukowej, w celu umożliwienia pogłębionych analiz 

sytuacji wyjściowej. Tymi wypowiedziami – szczególnie ważnymi również pod 

względem politycznym – nie możemy jednak się dzisiaj zająć z powodu braku 

czasu.  

Abyśmy nie zagubili się w szczegółach, na początku podam Państwu najważ-

niejsze wyniki Badania na temat wieku starczego:  

a) Zwarta sieć socjalna – tylko niewiele osób jest samotnych w wieku starczym: 

71% osób starszych jest całkowicie zadowolona ze swych kontaktów socjal-

nych, 68% osób bezdzietnych może korzystać z pomocy z zewnątrz. 

b) Wysoka mobilność – nawet 80–85-latkowie „są w drodze”, czyli bywają poza 

domem, przez cztery z siedmiu dni tygodnia, około jednej czwartej 65–85-lat-

ków kilka razy w tygodniu lub częściej jeździ samochodem. 68% posiada wła-

sny samochód.  

c) Wysokie zaangażowanie społeczne poza i w obrębie własnej rodziny – wy-

nosi ono 45% i jest wyższe niż dotychczas zakładano; również u osób 80–85-

letnich wynosi 29% i jest bardzo wysokie. Dochodzi do tego zaangażowanie w 

obrębie rodzin, które, obejmując jego szeroki zakres, wynosi szacunkowo       

1,4 mln pełnych etatów.  

d) Znaczny udział zaangażowanych społecznie osób starszych, które wcześniej 

albo nie angażowały się w ogóle, albo angażowały słabo – szeroko rozpo-

wszechnioną tezę o ciągłej biografii zaangażowania społecznego należy tym 

samym potraktować w sposób bardziej zróżnicowany – również w wieku star-

czym u 55% osób powstaje nowe zaangażowanie, nawet jeżeli osoby te wcze-

śniej nie angażowały się w ogóle albo słabo. Co więcej, istnieje wysoka goto-

wość do angażowania się (873 mln godzin) u tych, którzy jeszcze nie angażują 

się społecznie.  

e) Przeważający brak egoizmu grupowego – 57% ankietowanych postrzega 

rozwój kraju i społeczeństwa jako wyzwanie oraz indywidualne zadanie dla 

siebie.  
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Szczególnie podkreślić należy następujące wyniki częściowe:  

1. Mamy do czynienia z pokoleniem bardzo zadowolonym w praktycznie 

wszystkich dziedzinach życia.  

Il. 1: Zadowolenie osób starszych

 
Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Republika Federalna Niemiec, ludność między 

65 a 85 rokiem życia 

2. Wzrost dochodów osób starszych w ostatnich latach stoi wyraźnie wyżej w 

porównaniu z młodszymi, nawet jeżeli przedstawione tutaj wartości przeciętne 

nie powinny nas mylić wobec faktu, że również w tym pokoleniu istnieje zna-

cząca i wzrastająca różnica dochodów. Wyjaśniono to szczegółowo w komenta-

rzu profesora Gerharda Nägelego w Studium wieku starczego Generali. Mo-

żemy wyjść z założenia, że problem ubóstwa w wieku starszym w przyszłości 

znacznie się zwiększy – zarówno ze względu na spadający poziom emerytur, jak 

z powodu zmniejszających się indywidualnych roszczeń spowodowanych prze-

rwami w pracy zawodowej oraz niskimi dochodami.  
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Il. 2: Wzrost dochodów osób starszych  

Źródło: Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalysen, ostatnio AWA 2012; na podstawie: 

Niemcy Zachodnie, ludność od 14 roku życia 

3. W dzisiejszym pokoleniu osób starszych mamy do czynienia z jednym z naj-

zdrowszych pokoleń wszech czasów.  

Il. 3: Zdrowie osób starszych  

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Republika Federalna Niemiec, ludność między 

65 a 85 rokiem życia 
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4. Obok zdrowia najwyższą wartość dla osób starszych stanowi dzisiaj zacho-

wanie własnej autonomii. Ponad 2/3 osób starszych preferuje pozostanie rów-

nież w wieku starszym we własnym mieszkaniu. Inne formy zamieszkania, rów-

nież domy seniora, uważane są za pożądane tylko dla mniejszości.  

Il. 4: Preferencje osób starszych  

 

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstwie: Republika Federalna Niemiec, ludność między 65 

a 85 rokiem życia  

 

Cechą charakterystyczną pokolenia osób starszych jest ciągłość biografii:  

– 36% urodziło się w aktualnym miejscu zamieszkania.  

– 31% żyje tam już od ponad 40 lat.  

– 63% mieszka we własnej nieruchomości.  

– Małżeństwa są przeciętnie 43 lata po ślubie.  

5. Wyraźna staje się potrzeba działania społeczeństwa w kwestii niezbędnego 

dla osób starszych dostosowania i adaptacji mieszkań. Tym bardziej, jeżeli 

uprzytomnimy sobie, jak niewielka liczba mieszkań jest już faktycznie 

zaadaptowana (eksperci szacują, że jest to 1–2%). Ponadto Rolf G. Heinze w 
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swym komentarzu
2
 zwraca uwagę na konieczność stworzenia odpowiedniej 

infrastruktury otaczającej mieszkanie, a więc stosownego zaopatrzenia w sklepy 

i punkty usługowe, która dzisiaj w wielu wypadkach uznawana jest za jeszcze 

wystarczającą (i dlatego oceniana jako zadowalająca), ale w przyszłości często 

będzie zagrożona. Zebrane odpowiedzi dotyczące sytuacji mieszkaniowej 

szkicują obraz subiektywnie „upiększony”.  

Il. 5: Sytuacja mieszkaniowa osób starszych  

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Republika Federalna Niemiec, ludność między 

65 a 85 rokiem życia 

6. Jeżeli chciałoby się zrealizować istniejący, jeszcze niewykorzystany potencjał 

własny osób starszych, powinno się wziąć pod uwagę, że przeciętny okres trwa-

nia zaangażowania osób starszych to cztery godziny tygodniowo. Również tutaj 

podział jest zróżnicowany.  

 

 

 

 

                                                        
2 Rolf G. Heinze: Die Schaffung altersgerechter Wohnsettings als Herausforderung [w:] 

Altersstudie 2013: Wie ältere Menschen leben…, dz. cyt. (przyp. 1), s. 119–131. 
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Il. 6: Zakres czasowy zaangażowania osób starszych  

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Republika Federalna Niemiec, osoby między 65 

a 85 rokiem życia zaangażowane społecznie 

7. Ogólnospołeczne znaczenie wspomnianego już krótko w początkowym 

streszczeniu zaangażowania osób starszych w obrębie rodziny staje się wyraźne, 

gdy oszacuje się wnoszony w ten sposób czas pracy: jest to 15 godzin miesięcz-

nie lub, przeliczając na pełne etaty, 1,4 mln pełnych etatów.  

Il. 7: Zaangażowanie osób starszych w obrębie rodziny w wymiarze czasowym  

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Federalna Republika Niemiec, rodzice między 

65 a 85 rokiem życia, którzy podali dokładną ilość czasu spędzanego na wspieraniu swoich dzieci 
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8. Kolejnym dowodem na to, że tzw. mała umowa międzypokoleniowa wciąż 

jeszcze świetnie funkcjonuje – obok zaangażowania czasowego osób starszych 

na rzecz młodszych – jest dokonywany regularny transfer finansowy (a więc nie 

obejmujący prezentów, jednorazowych wpłat lub spadków). W Niemczech 

transfer ten wynosi przeciętnie ok. 157 euro miesięcznie, co według szacunków 

wynosi ogółem 9 mld euro.  

Il. 8: Regularne wsparcie finansowe ze strony osób starszych dla ich rodzin  

Źródło: Generali Altersstudie 2013; na podstawie: Republika Federalna Niemiec, rodzice między 

65 a 85 rokiem życia  

Nie powinno więc nas dziwić, że osoby starsze nie widzą zbliżającego się kon-

fliktu pokoleń: wnoszą swoją część do więzi społecznej i mogą uczynić jeszcze 

dużo więcej, jeżeli wspólnie uda nam się dalej polepszyć strukturalne warunki 

zaangażowania i zachęcić w ten sposób do wykazania większej inicjatywy wła-

snej. Wiele tutaj jeszcze można zrobić. Proszę Państwa, przyczyńmy się do tego 

wszyscy.  
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Dagmara Jajeśniak-Quast jest dyrektorem Centrum Interdyscyplinarnych 

Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad 
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Środkowo-Wschodniej.  

Mark Keck-Szajbel jest pracownikiem naukowym Centrum Interdyscyplinar-

nych Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. W 2013 roku 

uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię Europy Środkowo           
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socjalistycznym.  

Ondřej Klípa ukończył filologię słowiańską, etnologię i studia regionalne na 

Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie również uzyskał stopień naukowy dok-
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tora. Specjalizuje się w tematyce konfliktów i mniejszości etnicznych oraz praw 

człowieka – jako konsultant rządowych instytucji Republiki Czeskiej oraz jako 
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Małgorzata Mossakowska pracuje w Międzynarodowym Instytucie Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w którym do tej pory koordynowała 

liczne projekty na temat gerontologii. Poza tym jest członkiem Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Rady Programowej 

Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się.  

Jannis Panagiotidis jest młodszym profesorem w Instytucie Badań nad Migra-

cją i Interkulturalnością (IMIS) na Uniwersytecie w Osnabrück. Specjalizuje się 

w badaniach z zakresu migracji i integracji rosyjskich Niemców. 

Loring Sittler ukończył anglistykę, historię i politologię we Fryburgu i Gießen. 

Od 2008 roku jest jednym z dwóch dyrektorów Generali Zukunftsfonds. Jest po-

mysłodawcą federalnego konkursu uczniowskiego Jugend debattiert, za co w 

2004 roku został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. 

Mathias Wagner od 1995 roku jest pracownikiem naukowym na Wydziale So-

cjologii Uniwersytetu w Bielefeld. Jego główne zainteresowania badawcze 

obejmują jakościowe badania społeczne, metodologię etnograficzną, badania 

biograficzne, badania ubóstwa, ekonomię nieformalną, rozwój obszarów wiej-
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Katarzyna Wieczorowska-Tobis jest lekarzem specjalistą geriatrii i medycyny 

paliatywnej. Ponadto jest kierownikiem Katedry i Kliniki Medycyny Paliatyw-

nej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz 

Przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicz-

nego. Jest również członkiem Health Expert Group w AGE-platform – sieci 

europejskiej zajmującej się walką o równouprawnienie osób starszych w krajach 

Unii Europejskiej. 
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