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Bezprecedensowa decyzja rządu Węgier otwarcia „węgierskiej furtki w murze 

berlińskim” – jak to okreś lają zachodni komentatorzy – może mieć  dalekosiężne 

konsekwencje. W ZSRR, gdzie ostatnio pozycja Gorbaczowa2 wygląda na mocno 

osłabioną, masowy odpływ obywateli NRD poprzez terytorium Węgier do RFN stanowi 

dowód na dawno powtarzaną (przez jednych z nadzieją, przez innych z obawą) prawdę, 

że proces demontażu komunistycznej władzy siłą rzeczy nie da się ograniczyć  do ram 

jednego tylko kraju. Z drugiej strony trudno robić  Węgrom awanturę, gdy Gorbaczow 

publicznie deklaruje na arenie międzynarodowej, że Związek Radziecki nie będzie 

ingerował w wewnętrzne sprawy państw satelickich. Nic więc dziwnego, że oficjalne 

oświadczenia TASS-a popiera NRD i atakuje RFN, ale węgierskiej decyzji nie komentuje 

ani słowem, dając tym dowód zaiste godnej pochwały wstrzemięź liwości. 

Cała sprawa ma swe reperkusje rosyjskie i węgierskie, ale w gruncie rzeczy 

dotyczy oczywiście przede wszystkim spraw wewnątrzniemieckich (wedle 

nomenklatury RFN). Wielu obserwatorów przypuszcza, że w najbliższych dniach NRD 

całkowicie wstrzyma prywatne wyjazdy zagraniczne, w przeciwnym razie będzie jak w 

tym starym dowcipie, gdzie jeden mieszkaniec Niemiec Wschodnich pyta drugiego: „Co 

byś  zrobił, gdyby otworzyli granicę?”. „Ja – odpowiada zagadnięty – uciekałbym na 

drzewo, żeby mnie nie zadeptali”. Ale zamknięcie granicy czy nawet daleko idące 

ograniczenie wyjazdów turystycznych do krajów Europy Wschodniej spowoduje w 

NRD wzrost poczucia „politycznej klaustrofobii” i wzrost społecznego napięcia. Już  

obecnie ponad milion podań o emigrację czeka w Niemczech Wschodnich na 

rozpatrzenie. Wyjazdy nad Morze Czarne stanowiły dla pozbawionych moż liwości 

wyjazdu enerdowców swoisty wentyl bezpieczeństwa. Wentyl bezpieczeństwa, jak 

każde dziecko wie, ma nie dopuszczać  do nadmiernego wzrostu ciśnienia. Gdy go 

zabraknie, następuje eksplozja. Zapewne stalinowscy przywódcy SED3 też  znają tę 

zasadę. 

„Węgierska furtka w murze” uświadomiła jeszcze raz całej Europie anachronizm 

istnienia NRD – przynajmniej w jej obecnym kształcie – państwa, którego byt zależy od 

tego, by uniemoż liwić  mieszkańcom ucieczkę, z gigantycznego, choć  z polskiego punktu 

widzenia wygodnie urządzonego więzienia. W obecnej sytuacji politycznej powody, dla 
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których ZSRR nie zgadzał się na połączenie obu państw niemieckich są coraz słabsze – 

profity wynikające z opcji militarnych są drugorzędne, a te które można by uzyskać  z 

wyrażenia desinteresement w sprawie istnienia lub nieistnienia dwóch państw 

niemieckich coraz bardziej znaczące dla upadającej gospodarki radzieckiej. Co więcej, 

powstanie zjednoczonych Niemiec miałoby istotne znaczenie dla zdyscyplinowania 

przerażonych takim obrotem spraw Polaków, Czechów, Ukraińców. 

A gdyby Rosja już  zgodę na taką operację wyraziła, to państwa zachodnie 

niewiele w tej sprawie miałyby do powiedzenia. Trudno przecież  spodziewać  się 

amerykańskiej interwencji w RFN. Zachodnioniemieccy sojusznicy z NATO4 musieliby 

więc przełknąć  gorzką pigułkę bez grymasów, by uniknąć  kłopotów w stosunkach z 

nowym mocarstwem. Najwyżej mogliby starać  się o narzucenie Niemcom ograniczeń w 

rozbudowie sił militarnych; co jednak warte są podobne traktaty pokazał okres 

międzywojenny. 

Warto sobie uświadomić , że zjednoczone Niemcy nie tylko bez trudu 

zdobywałyby większość  medali na kolejnych olimpiadach. 78 mln Niemców tworzy już  

teraz dochód narodowy w wysokości 1400 mld dolarów (ponad połowa japońskiego, 

jedna czwarta amerykańskiego, mniej więcej tyle co ZSRR). Otworzenie się nowego, 

wewnętrznego rynku zbytu, spowodowałoby zapewne kolejny niemiecki „cud 

gospodarczy”, odwracając tym samym uwagę Niemców od EWG5, która bez tego 

zamożnego partnera wnoszącego pokaźne sumy do wspólnej kasy zapewne nie 

mogłaby już  sobie pozwolić  na pokaźne dotacje dla słabiej rozwiniętych regionów 

śródziemnomorskich i w efekcie rozpadłaby się, a co najmniej na długo straciłaby swą 

obecną dynamikę. 

Trudno przewidzieć , jakie konsekwencje miałoby połączenie Niemiec dla Polski, 

ale z pewnością nie byłyby to konsekwencje przyjemne. Minimum, to całkowita 

zależność  polityczna od ZSRR, który w tym momencie stałby się rzeczywiście jedynym 

gwarantem polskich granic na zachodzie. 

Te czarne wizje niekoniecznie jednak muszą okazać  się prawdziwe. Integracja 

zachodnioeuropejska postępuje naprzód, a dwa państwa niemieckie zapewne 

zjednoczą się nieprędko. Być  może dojdzie po prostu do przyjęcia NRD do pozbawionej 

wewnętrznych granic Europy Zachodniej, ale nie do stworzenia Wielkich Niemiec. 

Przemiany w ZSRR, jeś li nie zostaną w najbliższym czasie, zdławione, mogą 

spowodować , że polska zależność  od ZSRR przybierze wygodniejszą dla nas formę 

wspólnoty interesów. 

W każdym razie trzeba sobie powiedzieć , że my, z naszym potencjałem 

gospodarczym, militarnym czy politycznym nie liczymy się w tej grze, a jakiekolwiek 
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fochy mogłyby tylko spowodować  zadrażnienia polsko-niemieckie (mniejsza o to, czy 

chodziłoby o Niemcy zjednoczone, czy też  nie).  


