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Radykalnie prawicowa Alternaty-
wa dla Niemiec (AfD), partia kseno-
fobiczna i z działaczami gloryfiku-
jącymi nazizm, wygrała  w Saksonii
wybory do europarlamentu. 
We wrześniu może przejąć rządy
w landzie. 

MICHAŁ KOKOT Drezno

P
Początek maja, plac Wiedeński
w centrum Drezna. Pod dworcem
kolejowym tłum ok. 2 tys. osób.
Większość z nich to mężczyźni
w podeszłym wieku. Ze sceny
przemawia 44-letni Siegfried
Däbritz. Mówi, że Merkel chcia-
ła zniszczenia Niemiec, skoro zgo-
dziła się na przyjęcie do kraju
w 2015 r. uchodźców i emigran-
tów. Jak w każdy poniedziałek je-
go przemówienie inauguruje de-
monstrację PEGID-y, stowarzy-
szenia mającego wypisany na
sztandarach sprzeciw wobec is-
lamizacji Niemiec. Däbritz jest je-
go wiceprzewodniczącym.

Demonstracja rusza spod
dworca. Skanduje: „To my jeste-
śmy narodem!”, przy dworcu nie-
wielka grupka lewicowych kontr-
demonstrantów próbuje ich za-
gwizdać. Tłum wpada w euforię,
gdy organizator imprezy zapo-
wiada, że zaraz przejdą przez dziel-
nicę arabską. Gdy demonstracja
skręca w ulicę wokół osiedla z wiel-
kiej płyty, na balkonach stoją jego
mieszkańcy. Na części balustrad
wiszą flagi krajów ich pochodze-
nia, niektórzy spoglądają z niepo-
kojem, inni pokazują środkowe pal-
ce. Tłum PEGID-y wrzeszczy: „De-
portować, deportować!”. Krzyczy
tak starsze małżeństwo, krzyczy
mężczyzna wyglądający na 40-let-
niego statecznego mieszczanina.
Nagle idącemu obok starszemu
panu wyrywa się: „Jak pięknie by
płonęli”. Z tyłu płacze dziecko
w wózku, ojciec ucisza je: „I po co
robisz mi tu lewacką atmosferę?”.

Däbritz też wygląda zupełnie
zwyczajnie, choć wywodzi się zra-
sistowskiego środowiska kiboli pił-
karskich. Przed dwoma laty sak-
sońskie władze AfD nie zgodziły
się na umieszczenie go na listach
w wyborach do Bundestagu ze
względu na jego radykalizm. Wiel-
ką sympatią cieszy się za to wśród
regularnych uczestników demon-
stracji PEGID-y, którzy nazywają
go Zigim.

– A wy co za jedni? – dopytuje
podejrzliwie starszy pan, który
przedstawia się jako Ewald, gdy
filmujemy demonstrację. Uspo-
kaja się dopiero, gdy wyjaśniamy,
że jesteśmy dziennikarzami z Pol-
ski. – A, to w porządku. Myślałem,
że jesteście tymi lewakami, któ-
rzy nagrywają nasze twarze,
wrzucają do internetu, a później
opisują nas jako faszystów...

Ewald i dwaj jego towarzysze
zarzekają się, że na marszach PE-
GID-y są niemal od początku jej po-

wstania [czyli od 2014 r.]. – Ci wszy-
scy migranci przyjeżdżają tutaj jak
po swoje. Nikt z tych, co się dosta-
li po 2015 r., nie chce się uczyć ani
pracować. Wyciągają tylko ręce po
pieniądze. Amy mamy siedzieć ci-
cho, bo inaczej mają nas za ekstre-
mistów... – mówi siwy jak gołąbek
kolega Ewalda. 

– Szkoda gadać, wywalić ich
wszystkich na zbity pysk. – Macha
z rezygnacją jego znajomy w kurt-
ce ze sztucznej skóry.

Ewald krzywi się, gdy słyszy,
co mówią pozostali dwaj. – To nie
do końca tak...

Gdy odchodzimy na stronę,
mówi: – Mam syna, który miesz-
ka w Bawarii. Tam chodzi po uli-
cy tyle ludzi o innym kolorze skó-
ry, czarnych takich. Dziwię się gło-
śno, ile tam obcokrajowców, a wte-
dy syn się na mnie denerwuje.
Mówi mi, że mogą już od pokoleń
mieszkać w Niemczech, płacić tu
podatki i żyć jak przykładny oby-
watel. Może i ma rację...

Ewald mieszka w Niesky, miej-
scowości położonej kilkanaście ki-
lometrów od granicy z Polską. Ob-
cokrajowców tam jak na lekarstwo.
Ewald zna tylko historie o Pola-
kach. Ale opowiada o nich nie-
chętnie. – Faktem jest – mówi – że
w okolicy kradną. Kilka razy wła-
mali się do sąsiadów, policja nig-
dy nie jest w stanie złapać spraw-
ców, bo zwieje taki przez most na
rzece i już jest po drugiej stronie,
a później szukaj wiatru w polu.

Wielu wŁużycach Górnych my-
śli podobnie, choć liczba kradzie-
ży i włamań od kilku lat spada (np.
w ciągu dekady kradzieże aut spa-
dły wcałej Saksonii o40 proc.). Co-
raz niższa jest również przestęp-
czość w rejonie przygranicznym.
Według saksońskiej policji ogólna
liczba przestępstw spadła o5 proc.,
w ciągu ostatnich pięciu lat zaś
– w sumie o blisko jedną czwartą.

„Bo wszystko się 
zmienia. Na gorsze”
Mimo to AfD świętuje rekordy
popularności. Podczas ostatnich
wyborów do Parlamentu Euro-
pejskiego partia wygrała wybory
w całym landzie, pokonując CDU,
partię kanclerz Angeli Merkel.

Za tydzień się okaże, czy po
raz pierwszy w historii uda jej się
również wygrać wybory na bur-
mistrza miasta. Takie szanse ma
Sebastian Wippel, policjant z wy-
działu kryminalnego, który kan-
dyduje z ramienia partii na bur-
mistrza Görlitz graniczącego z pol-
skim Zgorzelcem. W drugiej tu-
rze zmierzy się z kandydatem
CDU, partii, która miastem i ca-
łym landem rządzi od 1990 r.

Popularność Wippela wywin-
dowała w mieście obawa przed
przestępcami, z którymi walkę
stawia za główny punkt swojego
programu. Wippel chce zwięk-
szenia kontroli na polsko-nie-
mieckiej granicy, upatrując jej
otwartość za główny problem
sprzyjający przestępczości.

Lokalnej gazecie „Sächsische
Zeitung” mówił, że jest za posta-
wieniem płotu wzdłuż granicy.
Natychmiast zrobił się mały skan-

dal, bo w przygranicznym Görlitz
w złym tonie jest mówić niedo-
brze o współpracy ze Zgorzelcem
i drażnić polskiego sąsiada.

Wippel tłumaczył, że został zro-
zumiany opacznie. Płot miał być
metaforą, mu chodziło o wyłapy-
wanie przestępców, a także uciąż-
liwych wandali ipijaczków. – Po pol-
skiej stronie władze nie pozwalają
na picie w miejscach publicznych,
a później ci wszyscy, którzy za-
śmiecają przestrzeń publiczną iha-
łasują, przychodzą do nas.

Obiecuje wzmocnienie miej-
skiej policji i częstsze kontrole
w rejonie granicy.

Na spotkaniu nieoczekiwanie
przedstawia nas dwóm polskoję-
zycznym kandydatom AfD na
radnych w Görlitz. Zapewnia, że
partia nie ma złych intencji, a jej
program i działania nie są wy-
mierzone w Polaków.

Jednym z nich jest Martin Po-
plawski, w 1989 r. jeszcze Marcin
Popławski, górnik z Katowic.
U schyłku komunizmu wyjechał
do Badenii-Wirtembergii („Pra-
cowałem fizycznie w górnictwie”),
zmodyfikował imię oraz nazwi-
sko i dostał niemieckie obywatel-
stwo. Po 12 latach wyjechał do Mo-
nachium, a dalej do austriackiego
Tyrolu. Po trzech dekadach spę-
dzonych za granicą nadal słychać
w jego mowie silny polski akcent.

Od roku mieszka w Görlitz,
gdzie jego żona dostała pracę
w jednej ze spółek miejskich.
Mniej więcej od tego czasu jest
członkiem AfD. – Byłem nieza-
dowolony z polityki partii rzą-
dzącej w Niemczech. To nie są ta-
kie Niemcy, jakie znam z wcze-
śniejszych lat. Wszystko się po-
zmieniało, na gorsze.

Popiera antyimigracyjne hasła
AfD, twierdzi, że zdecydowana
większość obcokrajowców przy-
byłych po 2015 r. nie chce się inte-
grować zresztą społeczeństwa.  Nie

widzi też problemu wwypowiedzi
przewodniczącego partii Alexan-
dra Gaulanda, który powiedział, że
„w ponadtysiącletniej, naznaczo-
nej sukcesami historii Niemiec Hi-
tler i naziści to tylko ptasi kleks”. 

– Przekaz Gaulanda miał inny
zamysł. Niech pan pomyśli o Schil-
lerze, Goethem, Beethovenie, Ein-
steinie... Gdyby wziąć cały okres
narodowego socjalizmu, to jest to
rzeczywiście mały wycinek hi-
storii – mówi Poplawski.

Chcesz zasiłki? 
Integruj się!
Drugi z kandydatów AfD to Lutz
Jankus świetnie mówiący po pol-
sku, choć z kolei z silnym nie-
mieckim akcentem. 

Jego historia z Polską zaczęła
się zimą 1990 r., gdy był na prze-
pustce z wojska. NRD chyliła się
już wtedy ku upadkowi, ale Niem-
cy jeszcze nie były zjednoczone.
Jankus poznał na dyskotece
w Löbau swoją przyszłą polską żo-
nę, która pracowała w miejscowej
tkalni. Trzy lata później byli już
małżeństwem, w tym czasie prze-
mysł tekstylny padł podobnie jak
większa część gospodarczej po-
zostałości po NRD.

W 2004 r. przeprowadzili się
do Görlitz, gdzie Jankus prowa-
dził kancelarię prawną. Gdy trzy

lata później w życie weszły posta-
nowienia z Schengen, a granica
została otwarta, lawinowo zaczę-
ła rosnąć liczba kradzieży po nie-
mieckiej stronie. Jankus bronił Po-
laków, którzy się ich dopuszczali,
przed niemieckimi sądami. Nie
widzi sprzeczności z tym, co ro-
bił przed laty, i z programem par-
tii, która na sztandarach ma wy-
pisaną walkę z przestępczością
przygraniczną.

– Każdy ma prawo do obrony.
A kara dla oskarżonego powinna
być jak najmniejsza, bo im niższa,
tym lepiej dla niemieckiego po-
datnika – twierdzi. 

Odcina się od części radykal-
nych działaczy w partii, którzy są
oskarżani o neonazistowskie za-
pędy. Ale popiera antyimigra-
cyjny program, sprzeciwia się
przeznaczaniu podatków na imi-
grantów i uchodźców, choć przy-
znaje, że jego żona przez wiele lat
była również imigrantką w Niem-
czech i korzystała z zasiłków. 

– To wszystko prawda, tyle że
ona chciała się zintegrować, przejść
– powiedzmy – na stronę niemiec-
ką. Tego samego chce tylko nie-
wielka część z tych, którzy do Nie-
miec dotarli po 2015 r. – tłumaczy.

Na niechęci do obcokrajow-
ców w przeszłości popularność
zdobywała neonazistowska par-

SKĄD BIERZE SIĘ POPULARNOŚĆ ALTERNATYWY DLA NIEMIEC

Kraina Niemców niezado

Tłum PEGID-y wrzeszczy:
„Deportować, deportować!”. Krzyczy
tak starsze małżeństwo, krzyczy
mężczyzna wyglądający na 40-
-letniego statecznego mieszczanina.
Nagle idącemu obok starszemu panu
wyrywa się: „Jak pięknie by płonęli” 
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tia NPD, która miała w landzie
przez dekadę swoich reprezen-
tantów. W Saksonii stale rośnie
liczba przestępstw popełnianych
przez skrajną prawicę na tle na-
rodowościowym. Tylko w ubie-
głym roku było ich o 12,5 proc. wię-
cej w porównaniu z 2017 r. (łącz-
nie 2278 przypadków).

Skrajna prawica jest pod obser-
wacją policji i urzędu ds. ochrony
konstytucji, ale działa zupełnie le-
galnie – chodzi m.in. o neonazi-
stowskie „braterstwa” powiązane
ze sceną radykalnie prawicowego
rocka. Doczekała się także swoich
ideologów, wydawnictw, klubów
ilegalnie działających stowarzyszeń. 

Jednym z nich jest Jeden Pro-
cent z siedzibą w Dreźnie, które-
go członkiem zarządu jest Julian
Monaco, w latach 2010-14 szef mło-
dzieżówki neonazistowskiej NPD.
Monaco pochodzi z Dolnej Sak-
sonii na zachodzie Niemiec. Do-
piero jednak na wschodzie, w Sak-
sonii, rozwinął skrzydła.

Chwali się, że jego stowarzy-
szenie liczy 46 tys. sympatyków,
którzy wspierają je składkami.
Wkrótce planuje przenosiny zDre-
zna do centrum, gdzie otworzy bi-
bliotekę z prawicową literaturą,
klub oraz salę spotkań dla młodych
ludzi, niezadowolonych z tego,
w którym kierunku zmierza kraj.

Monaco mówi, że stowarzy-
szenie wypłaca odszkodowania
tym, którzy z powodów ideolo-
gicznych padli ofiarą fizycznych
ataków radykalnej lewicy. W ubie-
głym roku było to kilkadziesiąt ty-
sięcy euro.

Słodka choroba, która
nazywa się wczoraj
Z radykalną prawicą sympatyzu-
ją również niektórzy członkowie
drezdeńskich elit, jak pisarz Uwe
Tellkamp, autor obsypanej na-
grodami literackimi powieści „Wie-
ża”, którą napisał przed dekadą.

To opowieść o końcówce czasów
NRD i mieszczańskiej elicie, któ-
ra ostatecznie doświadcza upad-
ku starego ustroju i nie potrafi się
odnaleźć w nowym świecie. 

Tellkamp w ubiegłym roku stał
się nieoczekiwanie negatywnym
bohaterem, gdy podczas pewnej
debaty publicznej w Dreźnie po-
wiedział, że większość imigrantów
wNiemczech, która dotarła po 2015
r., „nie ucieka przed wojną i prze-
śladowaniami, ale przyjeżdża tu-
taj, by wykorzystywać system so-
cjalny. W sumie to jakieś 95 proc.
z nich”. Po tej wypowiedzi media
i komentatorzy przypisali mu
skrajnie prawicowe poglądy i sym-
patyzowanie z PEGID-ą.

Tellkamp zapadł się pod zie-
mię, od tego czasu prawie w ogó-
le nie daje wywiadów. Ale nadal
udziela się na rzecz radykalnej
prawicy. Niedawno podpisał apel
w sprawie zaprzestania rzekomej
dyskryminacji wydawnictw pra-
wicowych, które – zdaniem ich
właścicieli – nie mogą swobodnie
działać.

Według prof. Hansa Vorlän-
dera, kierującego katedrą Nauk
Politycznych na Uniwersytecie
Technicznym, Tellkamp wyraża
obawy i frustracje części Sak-
sończyków zmagających się z kry-
zysem tożsamości kulturowej. 

– Ludzie tacy jak Tellkamp są
dumnymi mieszczanami zDrezna.
Ich ojcowie w NRD byli ordynato-
rami w szpitalach, muzykami. Ży-
li na wzgórzu nad miastem, w wil-
lowej dzielnicy Weisser Hirsch. To
była ich enklawa. Tellkamp pisał,
że Drezno jest szczególnym spo-
łecznym biotopem, który żyje ze
„słodkiej choroby, która nazywa
się «wczoraj»”. W 1990 r. ci ludzie
sądzili, że można zrekonstruować
to, co było w przeszłości, pod każ-
dym względem – kulturowym, po-
litycznym, a nawet architekto-
nicznym. To utopia utraconego ra-
ju – mówi prof. Vorländer.

Niemcy zdają egzamin
Fenomen neonazistowskich ru-
chów wSaksonii Vorländer tłuma-
czy zaniedbaniami zczasów NRD. 

– Biuro polityczne SED [So-
cjalistycznej Partii Jedności Nie-
miec] patrzyło przez palce na kieł-
kujące ruchy neonazistowskie,
które z czasem rozkwitły z pełną
mocą wśród chuliganów klubów
piłkarskich, zwłaszcza Dynama
Drezno.

Przestrzega jednocześnie, by
nie przypisywać wszystkim Sak-
sończykom skrajnych poglądów.
– Nawet jeśli jedna trzecia głosuje
na AfD, to pozostała część społe-
czeństwa opowiada się za demo-
kratycznymi ugrupowaniami po-
litycznymi. Oni nie dają sobie wmó-
wić, że migracja to same kłopoty.
Przecież z ponad miliona migran-
tów, którzy przybyli do Niemiec po
2015 r., jedna trzecia już pracuje
i płaci tu podatki. I to stało się zale-
dwie w ciągu niecałych czterech
lat! To ogromny sukces, państwo
niemieckie zdało egzamin ito prze-
konanie mimo wszystko jest wspo-
łeczeństwie dość powszechne – po-
ciesza Vorländer. + 

wolonych 
– Kryzys migracyjny był szokiem
dla Niemców. Pomimo początko-
wej euforii Willkommenskultur
(kultury powitania) powstało wra-
żenie, że Niemcy utraciły kontrolę
nad migracją i nad swoimi granica-
mi. A to wrażenie i poczucie, że coś
się wymyka i może osłabić kraj,
było znacznie silniejsze we
wschodnich landach.

M
MICHAŁ KOKOT: AfD właśnie
wygrała wybory w Saksonii do
europarlamentu. Skrajnie prawico-
we partie są silne w całych
wschodnich Niemczech. Dlaczego
szczególnie w Saksonii?
HANS VORLÄNDER*:: Partie głów-
nego nurtu, zwłaszcza rządząca
od 1990 r. CDU, ale też SPD,
a nawet Lewica nie odpowiedzia-
ły na głębokie zmiany w regionie
po transformacji. Nie tylko stra-
ciły kontakt z wyborcami, ale też
przestały się tym nawet przej-
mować.
Zanim pojawiła się AfD, Saksonia
była twierdzą jeszcze bardziej

radykalnej NPD, której depu-
towani w landtagu zasiadali

przez 10 lat. AfD może być
uważana za jej następczy-
nię, ale jest znacznie sil-
niejsza niż NPD. To dlate-

go, że ta ostatnia partia była
otwarcie skrajnie prawicowa.

AfD ma szersze spektrum wybor-
cze, przyciąga nawet wyborców
Lewicy.
Ale w jej saksońskich szeregach
jest m.in. Björn Höcke, który ma za
sobą neonazistowską przeszłość.

– Na tle całych Niemiec sak-
sońska AfD jest bardzo konser-
watywna. Należą do niej radyka-
łowie, nazywają siebie patriota-
mi, domagają się narodowej suwe-
renności i przywrócenia kontro-
li na granicach.

Na wschodzie Saksonii nastą-
piły najbardziej negatywne tren-
dy demograficzne i ekonomicz-
ne, tuż po upadku muru berliń-
skiego. Wielu opuściło wschod-
nią, słabo zurbanizowaną część
kraju i wyjechało do Niemiec
Zachodnich, Austrii lub Szwaj-
carii. Do tego przy granicy z Pol-
ską i Czechami nastąpił wzrost
przestępczości. Ludzie obawiali
się otwartych granic. Mieli wra-
żenie, że nikt ich nie słucha i nie
chce przyjąć do wiadomości ich
obaw i problemów. Rząd nie
zaprzątał sobie tym głowy. To był
ogromny błąd.
Saksończycy nie czują się benefi-
cjentami Unii Europejskiej?

– Z Unii popłynęło tu wiele pie-
niędzy, choćby na budowę auto-
strad. Całe wsie zostały zmoder-
nizowane i wyremontowane. Gör-
litz stało się pięknym, odrestau-

rowanym miastem. Podstawowy
kłopot związany jest z deindu-
strializacją tego regionu, który
opustoszał. Otwarto granice,
dawni mieszkańcy powyjeżdża-
li, pojawili się nowi. Konserwa-
tywni Saksończycy nie wiedzie-
li, jak sobie poradzić z tym zupeł-
nie dla nich nowym otoczeniem
społecznym. 

To element społecznego zabu-
rzenia, które ma miejsce w ostat-
nich 30 latach. Związane jest
z przejściem z autokratycznego
systemu dyktatury w demokra-
cję. Ludzie wciąż nie oswoili tych
zmian.
Mają poczucie, że o ich sprawach
decyduje się w centralach głów-
nych partii na zachodzie? W deba-
cie publicznej wciąż wiele mówi się
o przejęciu dawnej NRD po 1989 r.
przez Wessich z Zachodu. Ossim
rzekomo wmówiono, że są obywa-
telami gorszej kategorii.

– Na początku nie było czasu,
żeby o tym myśleć. Ludzie zasta-
nawiali się, jak związać koniec
z końcem, a zmiany galopowały
tak szybko, że nikt się nad nimi
nie zastanawiał. Trzeba też pod-
kreślić, że nie wszystko poszło źle.
Transformacja Saksonii przebie-
gła w dużej mierze z powodze-
niem, również w sensie gospo-
darczym. Teraz wraz z popular-
nością AfD widzimy nową nar-
rację. Coraz częściej mówi się
o kolonizacji Wschodu przez
Zachód; o samolubnych zachod-
nich elitach, zburzeniu przez nie
struktur gospodarczych i spo-
łecznych. Ta dyskusja zaczęła się
dopiero teraz. Potrzebowaliśmy
całej generacji, aby zacząć o tym
mówić.
Ale przecież niemal całe kierow-
nictwo AfD to ludzie pochodzący
z zachodu Niemiec. Przywędrowali
na wschód, bo nie mogli zyskać
popularności na zachodzie? 

– Otóż to. Mieli doświadczenie
w zakładaniu struktur politycz-
nych i pojawili się we wschodnich
Niemczech, gdy NPD dostała się
w 2004 r. po raz pierwszy do
Landtagu w Saksonii.

Po Saksonii założyli struktu-
ry w Meklemburgii-Pomorzu
Wschodnim, gdzie podglebiem
były również silne grupy neona-
zistowskie. Po zjednoczeniu
skrajna prawica nie miała żad-
nego posłuchu na zachodzie.
Wydawało im się, że łatwiej
będzie dotrzeć do mieszkańców
Saksonii, Meklemburgii-Pomo-
rza Wschodniego i Turyngii.
Widzieli, że ci ludzie znajdują się
w środku zmian demograficz-
nych i gospodarczych i że się ich
obawiają. Wielu z nich szukało
prostych odpowiedzi na skom-
plikowane pytania. A skrajna pra-
wica zawsze była dobra w ich
udzielaniu.
A później w 2015 r. do kraju zaczęli
napływać uchodźcy, na wschodzie
zaś zapłonęły ośrodki dla nich...

– Kryzys migracyjny był
w pewnym sensie szokiem dla
Niemców. Pomimo początkowej

euforii, Willkommenskultur
powstało wrażenie, że Niemcy
utraciły kontrolę nad migracją
i nad swoimi granicami. To wra-
żenie i poczucie, że coś się wymy-
ka i może osłabić kraj, było znacz-
nie silniejsze we wschodnich lan-
dach.

W tej części kraju nie istnia-
ła tradycja wielokulturowości,
bo nie było cudzoziemców.
Ludzie nie wiedzieli, jak obejść
się z ludźmi z kultury islamskiej.
Do tego przybyszy uznano za
konkurencję, jeśli chodzi o miej-
sca pracy, zasiłki czy dostępność
mieszkań. Ludzie przestali się
czuć pewnie, zwłaszcza że wcze-
śniej przeszli 25 trudnych lat
transformacji. 
A kwestie tożsamościowe? 

– Saksończycy są wielkimi
patriotami. Są dumni ze swojej
nauki, kultury, literatury. Wielu
to konserwatywni katolicy, a te
społeczności są tutaj dość
zamknięte. Rzadko mają kontakt
z Niemcami o innych przekona-
niach religijnych, nie wspomina-
jąc o muzułmanach. Nie chcą
poznawać tego, co uważają za
obce. Wyobrażają sobie wciąż Sak-
sonię jako utracony raj – mają
wyidealizowany obraz kraju się-
gający czasów Augusta II Moc-
nego. To właśnie czyni Saksonię
tak inną w porównaniu z innymi
wschodnimi landami. Saksoń-
czycy są bardzo konserwatywni,
blisko im pod tym względem do
sąsiadów z Grupy Wyszehradz-
kiej.

Saksończycy zawsze nad-
miernie gloryfikowali swoją kul-
turę. Pojawiają się awantury, gdy
w galeriach wystawiani są zachod-
nioniemieccy malarze. Saksoń-
czycy uważają, że mają dobrą, sta-
roniemiecką kulturę i nie chcą jej
stracić. 

To nie dotyczy całej ludności,
ale powoduje głęboką wyrwę
w społeczeństwie. Dwie trzecie
są jednak zadowolone. Cieszą się
z modernizacji, mają dobre miej-
sca pracy, ich pensje rosną. Trze-
ba więc pamiętać, że nawet gdy
AfD ma 30 proc., to pozostała
część społeczeństwa – 70 proc.
– głosuje na demokratyczne par-
tie.
Jest jakaś recepta na zaakcepto-
wanie różnorodności?

– Czas. Przecież RFN po zało-
żeniu w 1949 r. nie od razu stała
się otwarta i tolerancyjna. Dopie-
ro w latach 60. i 70. społeczeń-
stwo zaczęło się zmieniać,
a zarzewiem tego był wybuch
protestów studenckich. To obu-
dziło nową świadomość Niem-
ców zachodnich, ale społeczeń-
stwo obywatelskie ukształtowa-
ło się tak naprawdę dopiero
w latach 70. i 80., całe dekady po
ustanowieniu RFN. 

Na wschodzie tymczasem
jesteśmy dopiero 30 lat po upad-
ku muru. To zaledwie jedno poko-
lenie. +
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CZEGO BOJĄ SIĘ WSCHODNIE LANDY
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