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Od początku XIX wieku aż  do 1945 roku Niemcy wyróżniały się dość  osobliwym 

poczuciem własnej odmienności. Z jednej strony wyrażało się ono w odrzuceniu 

utylitarystycznego i liberalno-demokratycznego modelu cywilizacji na rzecz swojskiej, 

sentymentalnej i przytulnej niemieckości, tak w sensie kulturowym, jak i politycznym, 

zaś  z drugiej strony przybierało ono z niesłychaną łatwością szaty uniwersalizmu i 

przekształcało się w rodzaj polityczno-kulturalnego prometeizmu. Nie byłoby w tym 

nic zdrożnego, jeś liby ten wybór był świadomie indywidualny, jeś liby budowanie 

własnych i odrębnych Niemiec miało pozostać  dziełem tylko i wyłącznie niemieckim. 

Jednakże ten partykularyzm wiązał się w istocie z wyniesieniem niemieckości do rangi 

kryterium prawa, kultury i polityki. Niemiecka uniwersalizacja swojskości 

doprowadziła do wydarzeń, które okazały się tragiczne tak dla samych Niemców, jak i 

dla Europy w ogóle.  

Od roku 1945 los Europy przestał być  zależny od losu Niemiec. To raczej los 

Niemiec uzależnił się, wydawałoby się że ostatecznie, od losu Europy. Pierwszym 

dowodem zmiany strategicznej perspektywy był sam podział Niemiec. Był on niejako 

zakodowany w podziale Europy, niezależnie od tego czy przyjmiemy, że podział Europy 

miał źródła w konferencji jałtańskiej, czy też  że wynikał z faktycznego stosunku sił w 

pierwszym po wojennym dziesięcioleciu. 

Nie tylko kształt terytorialny, ale także i ustrój społeczno-polityczny Niemiec 

okreś lony został przez powojenny stan stosunków Wschód-Zachód. Niemcy 

Zachodnie stały się państwem liberalno-demokratycznym nie w wyniku nagłego 

nawrócenia się na zachodnią polityczną wiarę jej mieszkańców, lecz dlatego, że tak stać  

się musiało. Historyczny przymus zadecydował również  o losie wschodniej części 

Niemiec. Z pewnego punktu widzenia można by powiedzieć , że klęska 1945 roku dla 

jednej części Niemiec okazała się momentem przełomowym oraz w zasadzie 

historycznym dobrodziejstwem, zaś  dla drugiej jedynie przejściem od jednej dyktatury 

do drugiej. Lecz taki punkt widzenia znajduje właśnie w Niemczech najmniej 

zrozumienia.  

W ciągu pierwszych powojennych dziesięcioleci tak polityka rządu w Bonn jak i 

polityka rządu w Pankow opierały się na niekwestionowanej lojalności jednych wobec 

Waszyngtonu i Sojuszu Atlantyckiego2, drugich zaś  wobec Moskwy i Paktu 

																																																													
1 Franciszek Draus (ur. 1953) – socjolog. 
2 NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparta o amerykańską doktrynę odstraszania. 



	 	 	
Warszawskiego3. Nikomu nie przeszkadzała, ani też  nikogo nie dziwiła sławetna 

polityczna karłowatość  powojennych Niemiec.  

W ostatnich latach coś  się zmieniło. Szerzy się pogląd o kapitalnym znaczeniu 

Niemiec dla przyszłości Europy w ogóle, o kluczowym znaczeniu zjednoczenia Niemiec 

dla zjednoczenia całej Europy, dla przezwyciężenia jałtańskiego podziału. Nic 

dziwnego, że opinia ta znalazła szerokie odbicie wśród Niemców oraz że Niemcy do jej 

rozpowszechnienia poważnie się przyczynili. Oznacza ona bowiem przede wszystkim 

uznanie kluczowej pozycji polityki niemieckiej, a zatem przezwyciężenie politycznej 

karłowatości Niemiec. Czy pogląd ten istotnie odpowiada strategicznym stosunkom w 

Europie lat osiemdziesiątych? Czy rzeczywistość  europejska aż  tak się zmieniła?  

Wydaje się, że to nie rzeczywistość  się zmieniła, lecz sposób jej postrzegania. 

Oczywiście nastąpiły różne zmiany w gospodarce i kulturze, także w polityce każdego 

z krajów europejskich. Są to rzeczy oczywiste. Nie zmieniła się jednak natura systemu 

sowieckiego, tak jak i nie zmieniła się natura liberalno-demokratycznego Zachodu.  

Również  konflikt Wschód-Zachód, tak jak przeszłości, pozostał konfliktem 

przede wszystkim ideologicznym, w następstwie zaś  strategicznym i politycznym. 

Wprawdzie stosunki Wschód-Zachód w latach 1970-ych bardzo się ociepliły, lecz nie 

doprowadziło to do zasadniczej zmiany klimatu. Podobnie jak i oziębienie lat 

następnych. Także w stosunkach niemiecko-niemieckich nic się zasadniczego nie 

zmieniło mimo wielu nowości i przeobrażeń (podpisanie układu RFN – NRD, łączenie 

rodzin, podróże, kredyty, itp.). Wydaje mi się, że w tych samych kategoriach należy 

widzieć  skutki polityki Gorbaczowa dla ożywienia stosunków Wschód-Zachód. Jest 

lato, ale zima w każdej chwili jest moż liwa.  

Dlaczego więc, jeżeli nic istotnie się nie zmieniło, zmienił się sposób 

postrzegania strategiczno-politycznej rzeczywistości Europy, a zwłaszcza Niemiec? 

Dlaczego Timothy Garton Ash4 przeświadczony jest o tym, że „droga do zjednoczonej 

Europy wiedzie przez zjednoczenie Niemiec”? (Aneks 39/1985). Dlaczego zjednoczenie 

Niemiec miałoby być  warunkiem zjednoczenia Europy, przez co rozumie się przede 

wszystkim wyzwolenie Europy Wschodniej spod dominacji sowieckiej? Dlaczego 

Niemcy, tak uzależnione od całości stosunków europejskich, miałyby teraz stanowić  

główny czynnik zmiany tychże stosunków? Czy by znowu jakaś  historyczna dialektyka? 

Czy by jakiś  podstęp rozumu historii?  

Dążenie do zjednoczenia Niemiec jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego 

rządu i polityki RFN. Środki osiągnięcia tego celu nie zostały wprawdzie okreś lone, ale 

wiadomo, że Niemcy wyrzekły się stosowania przemocy. Oczywiście, ten cel wydaje się 

utopijny i Niemcy nie robią sobie złudzeń co do szans na jego urzeczywistnienie w 

																																																													
3 Układ Warszawski – sojusz polityczny i militarny państw bloku wschodniego z naczelną rolą ZSRR 
zawarty w 1955 w Warszawie (stąd nazwa). Stanowił odpowiedź  na utworzenie NATO w 1954. Siedziba 
sojuszu mieściła się w Moskwie. 
4 Timothy Garton Ash (ur. 1945) – brytyjski historyk, znawca dziejów Europy. 



	 	 	
najbliższej przyszłości, lecz nadzieja jest podtrzymywana i dość  powszechnie 

podzielana. Nieliczne głosy domagające się anulowania owego konstytucyjnego zapisu 

pozostają izolowane i bez poważniejszego znaczenia. Niekiedy można odnieść  

wrażenie, że idea zjednoczenia jest jedynym wyznacznikiem politycznej tożsamości 

RFN. 

 Z faktu utopijności projektu zjednoczenia wynika, że nikt poważnie się nie 

zastanawia nad jego moż liwymi formami. Niektórzy mówią tylko o jedności kulturowej, 

inni, nieugięci zwolennicy wielkich Niemiec, o granicach z 1937 roku. Najczęściej 

przywołuje się wizję konfederacji RFN — NRD i ta myś l wydaje się najbardziej 

realistyczna, ale tylko z pozoru. Warunkiem niemieckiej konfederacji miałoby być  

równoczesne wycofanie się aliantów zachodnich z obszaru RFN i Związku Radzieckiego 

z terenu NRD oraz strategiczna neutralizacja Niemiec. Wizja zneutralizowanych 

Niemiec w środku Europy nie jest nie do po myś lenia. Wiadomo, że Stalin w 1952 roku 

otwarcie sugerował takie właśnie rozwiązanie problemu niemieckiego. Dyplomacja 

Gorbaczowa5 dyskretnie pokazuje Niemcom, że ma tę kartę ciągle w ręku.  

Załóżmy zatem, że któregoś  dnia dochodzi do powstania skonfederowanych i 

neutralistycznych Niemiec. Co mogłoby z tego wyniknąć  dla Europy? Dla stosunków 

Wschód-Zachód? dla Polski?  

Wbicie neutralistycznego klina w środek Europy oznaczałoby dość  znaczne 

przetasowanie strategiczne. Otrzymalibyśmy wtedy niewątpliwie nową Europę. 

Byłaby to Europa podzielona nie na dwie, lecz na trzy zasadnicze części: Wschód, 

Zachód i Niemcy. Konflikt Wschód-Zachód nabrałby nowych wymiarów, lecz nie widzę 

powodów, dla których miałaby się zmienić  natura tego konfliktu. Wydaje się bardzo 

wątpliwe, by takie europejskie przetasowanie mogło przynieść  coś  szczególnego 

Polakom. Natomiast powstanie skonfederowanych czy zjednoczonych Niemiec 

oznaczałoby niewątpliwie sukces polityki sowieckiej oraz ogromne ustępstwo ze 

strony USA. Pozostaje też  kwestią otwartą, na ile Niemcy byliby w stanie rzeczywiście 

zachować  swój neutralizm w stosunku do Moskwy.  

Ten model strategicznej przemiany w Europie wydaje się mało prawdopodobny. 

Jego urzeczywistnienie wymagałoby zaistnienia koncepcji i faktów, o których mogą 

tylko marzyć  romantycznie usposobieni polityczni myś liciele.  

Rosjanie mogliby ewentualnie przystać  na zjednoczenie Niemiec pod warunkiem 

ich neutralizacji oraz równoczesnego rozwiązania Paktu Warszawskiego i Sojuszu 

Atlantyckiego. Dyplomacja sowiecka nie ukrywa tego iunctim. Założywszy nawet, że 

nie chodziłoby o likwidację bloków, lecz o wycofanie sojuszów militarnych ze środka 

kontynentu, ujawniłaby się wtedy zasadnicza asymetria bloków, nie do przyjęcia dla 

Zachodu. O ile wycofanie wojsk Paktu Warszawskiego o kilkaset kilometrów na 

wschód nie stanowiłoby ze strategicznego punktu widzenia istotnej modyfikacji, 

																																																													
5 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 



	 	 	
wycofanie wojsk NATO6 z terytorium zachodnio-niemieckiego oznaczałoby 

praktycznie likwidację Sojuszu Atlantyckiego.  

Istnieje jednak inny hipotetyczny modus zjednoczenia Niemiec, który, w 

przeciwieństwie do wyżej omówionego, rzeczywiście zakłada, że zjednoczenie Europy 

stanowi warunek zjednoczenia Niemiec. Perspektywa ta napotyka na liczne sprzeciwy 

w RFN, gdy oznacza ona po prostu odłożenie sprawy zjednoczenia ad acta. Bo jak 

doprowadzić  do przezwyciężenia istniejącego podziału Europy? Niemcy nie mają tu i 

nie mogą mieć  żadnej recepty.  

Europejskie uwarunkowanie rozwiązania problemu niemieckiego nie musi wcale 

wykluczać  moż liwości ewentualnych bezpośrednich powiązań między działaniem 

Niemiec zmierzającym do urzeczywistnienia ideału zjednoczenia a działaniem na rzecz 

przezwyciężenia jałtańskiego podziału. Zapytajmy tedy, czy istnieją w RFN koncepcje i 

siły polityczne świadomie stawiające na zjednoczenie Europy.  

Odpowiedź  na to pytanie wiąże się ściś le z problemem ideologicznego i 

ustrojowego kształtu przyszłej Europy. Przezwyciężenie jałtańskiego podziału można 

sobie wyobrazić  w dwojaki sposób. Po pierwsze, zjednoczenie Europy pod 

protektoratem sowieckim, czego pierwszym warunkiem musiałoby być  amerykańskie 

disengagement w Europie. Europejczycy, a zwłaszcza Niemcy, mogliby wtedy odnaleźć  

upragnioną jedność  w ramach sfinlandyzowanej Europy. Być  może, kraje 

wschodnioeuropejskie mogłyby otrzymać  wtedy większą swobodę polityczną, 

gospodarczą i kulturalną. Finlandyzacyjna perspektywa staje się coraz bardziej ponętna 

dla Niemców i w ostatnich latach można było słyszeć  głosy sugerujące otwarcie 

neutralizację całej Europy jako warunek czy drogę do zjednoczenia Niemiec. Przed 

paru laty jeden z czołowych publicystów tygodnika Die Zeit zastanawiał się, w trybie co 

prawda warunkowym, czy aby polityka Finlandii nie była wzorem do naś ladowania dla 

całej Europy.  

Jeżeli perspektywa zjednoczenia Niemiec i Europy na „warunkach sowieckich” 

staje się coraz bardziej ponętna, to równocześnie słabnie przywiązanie do idei 

zjednoczenia Europy na „warunkach zachodnich”. A ta ostatnia właśnie dominowała w 

latach powojennych. Pierwszy kanclerz RFN Konrad Adenauer7 oparł na niej swe 

nadzieje i politykę. Dziś  wiadomo, że takie zjednoczenie Europy nie ma najmniejszych 

szans. Istnieje tylko cień starych nadziei w postaci idei przezwyciężenia Jałty w oparciu 

o zachodnioeuropejską wspólnotę gospodarczą, militarną i polityczną. Pomijając jednak 

liczne rozbieżności pomiędzy członkami wspólnoty, idea ewentualnego zjednoczenia 

Europy w oparciu o integrację zachodnią jest mało wiarygodna choćby ze względu na 

ryzyko i konsekwencje strategicznego odłączenia Europy Zachodniej od USA. Każdy 

krok ku rzeczywistemu zjednoczeniu całej Europy wymaga przyzwolenia sowieckiego, 

																																																													
6 NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) – sojusz wojskowy i polityczny zawarty w 1949. 
Jego celem była obrona przed atakiem ZSRR. Od 1952 oparta o amerykańską doktrynę odstraszania. 
7 Konrad Adenauer (1876–1967) – niemiecki prawnik i polityk, kanclerz RFN w latach 1949–1963. 



	 	 	
zaś  warunkiem każdego pozytywnego gestu ZSRR będzie strategiczne oddalenie się 

USA od Europy. Trudno wyobrazić  sobie ukonstytuowanie się Europy Zachodniej jako 

odrębnego mocarstwa na równi z USA i ZSRR, bez ujawnienia się tendencji 

finlandyzacyjnych. Tym bardziej trudno wyobrazić  sobie strategicznie samodzielną 

Europę zachodnią jako przyczółek zjednoczonej całej Europy. Nawet gdyby Europa 

Zachodnia zdobyła się na strategiczną niezależność  oraz gdyby była w stanie 

dorównać  militarnej potędze sowieckiej, wystarczy spojrzeć  na mapę, by stwierdzić  

iluzoryczny charakter osiągniętej równowagi. Wszelki zbrojny konflikt toczyłby się z 

dużym prawdopodobieństwem na terytorium Europy. Nawet europejskie zwycięstwo 

mogłoby być  co najwyżej zwycięstwem na europejskich gruzach. Perspektywa mało 

pociągająca.  

W gruncie rzeczy hipoteza przezwyciężenia Jałty w oparciu o zachodnią 

integrację nie wychodzi poza europejską alternatywą: Wschód albo Zachód. Wszelkie 

strategiczne zwiększanie dystansu Europy zachodniej wobec USA pociąga za sobą 

finlandyzacyjne ryzyko. USA i ZSRR nie mogą ograniczyć  swych „opiekuńczych” funkcji 

wobec Europy, jakkolwiek wielkie byłyby różnice w tej opiekuńczości, bez 

powiększania ryzyka dla samych siebie.  

Trudno w obecnej sytuacji widzieć  jasne perspektywy dla zjednoczonej Europy. 

Nie może to jednak oznaczać  rezygnacji z samodzielnego myś lenia i działania. 

Koniecznie należy też  odróżnić  zrozumiałe nadzieje od niebezpiecznych złudzeń. 

Próba przezwyciężenia Jałty poprzez uzależnienie zjednoczenia Europy od 

zjednoczenia Niemiec wydaje mi się właśnie niebezpiecznym złudzeniem. Przeciwnie 

rzecz się ma z ideą zjednoczenia Niemiec w perspektywie ogólnoeuropejskiej. Kto i jak 

miałby działać  na rzecz ogólnoeuropejskiego zjednoczenia? Czy by należało liczyć  na 

Niemców? Czyżby Niemcy miały stać  się nadzieją całej Europy?  

Jest rzeczą oczywistą, że Niemcom zależy na zmianie europejskiego status quo. 

Można sądzić , że Republika Federalna opierając się na swej gospodarczej potędze, 

mogłaby zdobyć  się na samodzielną, dynamiczną politykę na rzecz 

ogólnoeuropejskiego zjednoczenia. By móc działać  w tym kierunku, konieczna jest 

jednak wizja europejskiej jedności, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich 

Europejczyków. By Niemcy mogły działać  na rzecz całej Europy, ich własny interes 

narodowy musiałby być  do pogodzenia z interesami innych państw europejskich. W 

tym względzie nasuwają się liczne wątpliwości, które można ukazać  na przykładzie 

stosunku interesu narodowego Niemców do narodowego interesu Polaków.  

II  

Problem niemiecki nie ogranicza się do wymiaru arytmetycznego: jedno, dwa, 

czy kilka państw niemieckich. Polityka niemiecka zmierzająca do realizacji swego 

nadrzędnego celu posiada wiele różnych aspektów, z których najważniejszymi wydają 

mi się problem terytorialny oraz ideologiczny.  



	 	 	
Sprawa granic jest z polskiego punktu widzenia najważniejsza. Tak długo jak 

będzie istniał obecny podział Europy, Polacy nie będą mieli powodów do specjalnej 

troski o „ziemie odzyskane”. ZSRR jest gwarantem przynależności tych ziem do Polski. 

Artykuł 3 układu między RFN a ZSRR z 1970 roku zawiera wyraźne potwierdzenie 

granicy na Odrze i Nysie jako zachodniej gra nicy PRL. Fakt ten należy uznać  za dość  

osobliwy, gdyż  raczej rzadko się zdarza, by dwa państwa zobowiązywały się do uznania 

granicy państwa trzeciego nie mającej ani centymetra wspólnego z granicami 

układających się stron. Granica na Odrze i Nysie jest przecież  granicą między PRL a 

NRD! Niezależnie od tego, jak zinterpretujemy wspomniany układ, pozostaje faktem, 

że aż  cztery państwa (ZSRR, PRL, RFN, NRD) oficjalnie zobowiązały się do 

respektowania granicy na Odrze i Nysie.  

Do układu RFN-ZSRR dołączony został specjalny list ówczesnego prezydenta 

RFN W. Scheela8 stwierdzający, iż  podpisany układ nie stoi w sprzeczności z 

politycznym celem RFN, którym jest działanie na rzecz zaistnienia takiego pokojowego 

stanu w Europie, w którym naród niemiecki mocą wolnego samostanowienia (freie 
Selbstbestimmung) odzyskałby swoją jedność . Treść  tego listu nie została do dziś  ani 

zaakceptowana ani odrzucona przez Kreml.  

Także w maju 1972 roku Bundestag wydał specjalne oświadczenie, w którym 

raz jeszcze potwierdzono, że tak zwany Ostvertrage (układ z ZSRR z 12.08.1970 i z PRL 

z 7.12.1970) nie oznaczają rezygnacji z dalekosiężnych celów Niemiec oraz że te 

układy nie nadają sankcji prawnej obecnie istniejącym granicom.  

By zrozumieć  sens stanowiska niemieckiego, trzeba odróżnić  problem prawny 

oraz problem polityczny. Uznanie istniejących granic przez RFN jest uznaniem przede 

wszystkim realiów politycznych, ze względu na istniejący układ sił w Europie. Z 

prawnego punktu widzenia zjednoczeniowa polityka Niemiec opiera się na 

wspomnianym oświadczeniu Bundestagu oraz na tym artykule układu poczdamskiego 

(którego Niemcy nie były ani stroną, ani sygnatariuszem) z 1945 roku, w którym alianci 

zapowiedzieli zwołanie europejskiej konferencji pokojowej celem uregulowania granic i 

statusu Niemiec. Jak wiadomo, do tej konferencji nie doszło i na jej zwołanie nikt już  

poważnie nie liczy za wyjątkiem Niemców.  

By zrozumieć  sens prawnej wykładni problemu niemieckiego, załóżmy, że jutro 

dochodzi do zwołania owej konferencji pokojowej. Jakie mogą być  tego konsekwencje? 

Niezależnie od moż liwych decyzji, z niemieckiego punktu widzenia tracą ważność  

układy z ZSRR i Polską, ponieważ  automatycznie ustają polityczne przyczyny ich 

zawarcia. Niemcy wyrzekają się zdecydowanie jednostronnego dążenia do zmiany 

istniejących granic, zwłaszcza granicy na Odrze i Nysie, lecz nie tracą nadziei, że w 

ramach owej konferencji uda im się wynegocjować  nowe i korzystniejsze dla nich 

okreś lenie granic. 

																																																													
8  Walter Scheel (1919–2016) – niemiecki polityk związany z partią Wolna Partia Demokratyczna (FDP), 
w latach 1974–1979 prezydent Republiki Federalnej Niemiec. 



	 	 	
Jakie mogłoby być  znaczenie zwołania takiej ogólnoeuropejskiej konferencji dla 

sprawy zjednoczenia Niemiec czy przezwyciężenia Jałty? Na pierwszy rzut oka 

oznaczałoby to dla Europy szansę na nowe uregulowanie własnych spraw. Lecz jakie 

warunki musiałyby być  spełnione, by mogło dojść  do owej konferencji? Należy 

wnioskować , że moż liwość  jej zwołania oznaczałaby zaistnienie nowej sytuacji w 

Europie, to znaczy zniknięcie przyczyn, które uniemoż liwiały jej odbycie w ostatnich 

czterdziestu latach. Fakt, że do zwołania tej konferencji dotąd nie doszło, wynika z 

tego, że Związek Radziecki i blok wschodni temu się sprzeciwiały, czyli stawiały 

warunki, których państwa zachodnie przyjąć  nie mogły. Moż liwość  zwołania 

konferencji w przyszłości wymagałaby sowieckiego przyzwolenia, albo ustępstw 

zachodnich. Tak czy owak oznaczałoby to specyficzny protektorat sowiecki nad 

Europą. ZSRR mógłby wtedy z łatwością dopuścić  do pozornej ogólnoeuropejskiej gry 

dyplomatycznej. Wtedy okazałoby się z całą oczywistością, od kogo zależy w istocie 

przyszłość  Niemiec i Europy.  

Cały problem zjednoczenia Niemiec sprowadza się do problemu porozumienia 

ze Związkiem Radzieckim. Zależność  tę zrozumieli niemieccy socjaldemokraci jeszcze 

przed wzniesieniem berlińskiego muru. Willy Brandt9 oświadczył przy końcu 1960 roku 

(powołując się zresztą na odpowiednie wypowiedzi H. Wehnera10 z roku 1959), że 

zjednoczenie Niemiec nie jest do osiągnięcia drogą sprzeciwu czy konfrontacji wobec 

ZSRR. Urzeczywistnienie zjednoczeniowego ideału wymaga nowego ułożenia 

stosunków z ZSRR.  

W połowie lat osiemdziesiątych nie trzeba zbytnio rozwodzić  się na temat 

specyfiki aktualnych stosunków RFN z ZSRR. To co było kiedyś  projektem, stało się w 

znacznej mierze rzeczywistością, socjaldemokratyczny projekt podziela dziś  większość  

Niemców, a młode pokolenie idzie w swej uległości wobec ZSRR o wiele dalej aniżeli 

socjaldemokraci.  

Obecny rząd prawicowy lawiruje między adenauerowską koncepcją 

Westbindung a wschodnimi ciągotkami, które przedstawiane są niekiedy jak 

patriotyczny obowiązek.  

Do specyfiki stosunków niemiecko-sowieckich należy między innymi wyciszenie 

dyskusji na temat natury komunistycznego systemu, czy na temat gatunkowych różnic 

między ustrojem sowieckim a ustrojem demokratyczno-liberalnym. Obecnie dominuje 

albo naiwny empiryzm sprowadzający ideologiczno-ustrojowe różnice między 

demokracją a totalitaryzmem do różnic ilościowych i folklorystycznych, albo 

romantyczne potępianie tak komunizmu jak i zachodniego liberalizmu. Nawet tak 

znany socjolog jak Ralf Dahrendorf stwierdził w artykule opublikowanym na łamach 

																																																													
9 Willy Brandt (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, kanclerz RFN w latach 1969–
1974. 
10 Herbert Wehner (1906–1990) – polityk niemiecki, początkowo związany z ruchem komunistycznym, 
następnie członek władz SPD. 



	 	 	
tygodnika Die Zeit w lecie 1986, że konwergencja obu systemów w dużym stopniu się 

urzeczywistniła oraz że wyznacza ona nadal niechybną perspektywę europejskiej 

przyszłości. 

 Dlaczego jest tak trudno w RFN o prawdziwą krytykę sowietyzmu? Typową 

odpowiedź  niemiecką można by sformułować  w ten sposób: my wiemy, co to jest 

komunizm, ale wiemy również , że na krytyce komunizmu daleko nie zajedziemy. 

Podkreś lanie ideologicznych przeciwieństw, ustrojowych różnic nie tylko oddala 

perspektywę ewentualnego zjednoczenia, ale równie utrudnia utrzymanie i rozwój 

bieżących kontaktów z NRD. Chcąc przezwyciężyć  podział, trzeba raczej szukać  

pokrewieństwa, a nie upierać  się przy różnicach. Dążenie do ułożenia się z przeciwną 

stroną wymaga niejako wyciszenia bezwzględnej krytyki.  

Uznając że klucze do zjednoczenia Niemiec znajdują się w Moskwie, o czym 

większość  Niemców jest dzisiaj przekonana, nie należy czynić  z ZSRR potwora, bo to 

tylko utrudni ewentualny przetarg.  

Zagadnienie stosunków niemiecko-sowieckich jest ważne i skomplikowane. 

Oczywiście nie można Niemcom odmawiać  prawa do swobodnego działania, lecz 

należy wyrażać  wątpliwości, czy polityka uprawiana kosztem prawdy może doprowadzić  do 
faktycznego polepszenia istniejącej rzeczywistości.  

Jak się ma zjednoczeniowa strategia Niemców do „sprawy polskiej”? Myś l i 

polityka polskiej opozycji opierają się na szczególnym wartościowaniu i przywiązaniu 

do zachodnich ideałów liberalnych i demokratycznych. Pro-zachodnia orientacja 

polskiej opozycji wiąże się z wizją zjednoczenia Europy na „warunkach zachodnich”, a 

nie na „warunkach sowieckich”. Oznacza to również  odpowiedni stosunek Polaków do 

kwestii zjednoczenia Niemiec. Wedle Polaków, tak Niemcy jak i cała Europa Wschodnia 

winny wybić  się na niezależność , czyli jedność  poprzez samostanowienie, a nie szukać  

jedności pod sowieckim protektoratem. Stanowisko niemieckie w tym względzie jest 

zupełnie inne. Istnienie silnej gospodarczo i stabilnej wewnętrznie Republiki Federalnej 

daje Niemcom szansę negocjowania z Kremlem. W tych warunkach nie należy się 

dziwić , że radykalizm polskiej opozycji, jak i jej oczywisty antysowiecki charakter nie 

znajdują u Niemców zrozumienia, tym bardziej odpowiedniego poparcia. Byłoby jednak 

błędem posądzać  Niemców o złą wolę, gdyż  niezależnie od tego, co czują oni wobec 

Polaków (masowa pomoc materialna po Grudniu świadczyła niewątpliwie o przyjaźni i 

sympatii), logika interesu narodowego skłania Niemców do takiej Ostpolitik, w której 

polska opozycja nie znajduje i nie znajdzie prawdziwego sprzymierzeńca.  

Jednym z warunków powodzenia zachodnio-niemieckiej Ost und 
Deutschlandpolitik jest polityczna stabilizacja w Europie Wschodniej. Stąd też  

niemieckie reakcje na wydarzenia polskie zakłócające stabilność  stosunków Wschód-

Zachód: uznanie stanu wojennego, czy później nieukrywane poparcie sporej części 

wpływowej opinii niemieckiej dla polityki „normalizacji” w PRL. Byłoby błędem 

pojmowanie tych faktów w kategoriach wrogości Niemców do Polaków. Niemieckie 



	 	 	
zainteresowanie stabilizacją na Wschodzie, a zatem pomijanie interesów walczących 

tam ruchów opozycyjnych, jest niejako zakodowane w logice niemieckiego dążenia do 

jedności. Znając niemiecką konsekwencję działania, byłoby naiwnością oczekiwać  od 

Niemców poparcia dla idei i działań utrudniających im ich własną politykę.  

III  

Sytuacja Europy jest trudna, zaś  sytuacja Niemców i Polaków jeszcze 

trudniejsza. Te dwa narody o tysiącletniej wspólnej przeszłości sprawiają wrażenie, 

jakby pojawiły się w historii pod dwoma zasadniczo różnymi znakami: Niemcy pod 

znakiem jedności, zaś  Polacy pod znakiem wolności. To „astrologiczne” przeznaczenie 

wyznaczało i zdaje się nadal wyznaczać  dwa rozbieżne tematy historii Niemiec i historii 

Polski. Jedność  pozostaje nadal głównym motywem polityki niemieckiej, tak jak 

wolność  jest zasadniczą aspiracją niezależnej polityki polskiej. W pewnym sensie 

Niemcy i Polacy są historycznie skazani na polityczny romantyzm. To wspólne 

przeznaczenie łączy i dzieli za razem. Łączy w tym sensie, że Polakom i Niemcom 

łatwiej jest zrozumieć  ich wzajemne historyczne nieszczęście. Zaś  dzieli dlatego, gdyż  

gwiazda jedności porusza się po innym torze aniżeli gwiazda wolności. Z tego właśnie 

wynikają liczne różnice w charakterze politycznych idei i zachowań.  

 


