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Stefan Kisielewski2 w niecenzurowanej Res publica3 „raczej woli”, żeby Niemcy 

pozostały podzielone, a Mieczysław F. Rakowski4 w oficjalnej Polityce5 wyraża z 

satysfakcją przekonanie, iż  istnienie dwóch państw niemieckich radykalnie odmiennych 

ustrojowo jest faktem trwałym, zaś  jedność  Niemiec – sprawą nieaktualną. Oto więc, w 

anegdocie, pierwsza miara trudności, na jakie natrafia każda próba rzeczowej dyskusji 

nad kwestią niemiecką w naszym kraju. Miarę tę daje tzw. RACJA STANU, która ze 

wszystkim, co jest w niej prawdą i nieprawdą, doświadczeniem istotnie historycznym i 

doświadczeniem tylko propagandowym, dostarcza wspólnych dogmat ów nawet 

ludziom nieskłonnym się w czymkolwiek poza tym zgodzić . Jest przy tym ważne, by 

podkreś lić  ów nietykalnie dogmatyczny charakter takiej racji stanu, która nie jest 

wynikiem swobodnie kształtującego się consensus społecznego, lecz przeciwnie, 

ostatnim narzędziem, mającym coś  z tego consensus uratować . Instrumentalna wobec 

wewnętrznych stosunków politycznych i społecznych racja stanu jest z założenia 

bezdyskusyjna, gdyż  we wszelkiej nad nią dyskusji odtwarzałaby się niezgoda, którą 

wszak racja chce się przesłonić . Tak również  rzecz się ma z niemieckim aspektem tej 

racji. Dlatego podejmując tę problematykę musimy dokonać  najpierw zabiegu, który w 

szczęś liwszych sytuacjach byłby banalną oczywistością, a który tym razem wymaga 

szczególnego wysiłku: musimy mianowicie spojrzeć  na kwestię niemiecką wykluczając 

najpierw w ogóle specyficzność  własnego punktu widzenia, a więc jako obserwatorzy 

najzupełniej niezainteresowani i w niczym niezagrożeni. Dopiero okreś liwszy, co w 

kwestii niemieckiej stać  się może; postawiwszy pytanie o sens tych moż liwości dla nas, 

Polski i Polaków, by wreszcie, w trzecim kroku zamyś leć  się nad próbą wartości, jaką 

będą te ewentualności. 

1. O tym, że w kwestii niemieckiej stać  się może wcale niemało i wcale 

niezadługo, świadczy chociażby nerwowość , z jaką europejska opinia polityczna 

reaguje na rozmaite sygnały emitowane wokół tej kwestii w dyplomatycznym kodzie. 

Rzadko na przykład się zdarza, by osoba nowego ambasadora ZSRR w Bonn 
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wiceministra Siemionowa6, który już  dwa razy w swojej długiej karierze uczestniczył 

aktywnie w polityce zbliżenia radziecko-niemieckiego (wobec Hitlera w 1940 i wobec 

Adenauera7 w 1952). Personalia ambasadorów są zazwyczaj znacznie wyraźniejszymi 

sygnałami linii i wariantów polityki zagranicznej ZSRR niż  w krajach, w których życie 

parlamentarne współkształtuje i rozchwiewa dobór kadrowy w MSZ-etach; 

dyplomacja radziecka najskrzętniej zresztą pielęgnuje swą XIX-wieczną carską 

tradycję. W tym miejscu nie czynię jednak argumentu z osoby ambasadora; zwracam 

tylko uwagę jak nabrzmiała musi być  problematyka, jeś li fakt skądinąd nie 

najważniejszy wywołuje tyle zamieszania. Trzeba się cofnąć  najpierw do lat 

bezpośrednio powojennych, aby zrozumieć  co się właściwie dzieje. 

Po drugiej wojnie światowej zwycięskie mocarstwa zawiesiły istnienie 

państwowości niemieckiej i przejęły władzę zwierzchnią nad niemieckim terytorium. 

Pierwsza z tych decyzji oznaczać  musiała, że jedność  Niemiec pozostaje kwestią 

otwartą. Istotnie, nie jest w mocy zwycięzców decydować , czy istnieje całość  zwana 

narodem; zawieszając zaś  byt państwowości niepodobna orzekać  o jej charakterze. 

Druga z decyzji oznaczała natomiast, że podczas gdy sprawę jedności Niemiec odkłada 

się ad acta, sprawa jedności zarządzania terytorium staje się, przeciwnie, aktualnością 

jak najpilniejszą. 

Zwykło się mawiać , że wszyscy partnerzy z Poczdamu byli zainteresowani 

podziałem Niemiec. Ale z perspektywy lat ważniejsze stają się różnice, które wtedy 

mogły uchodzić  za niuanse. Najprościej chyba można okreś lić  te różnice tak: dla 

Zachodu porozumienie w Poczdamie było ponad wszystko, aktem wyciągania 

wniosków z przeszłości lub, brutalniej mówiąc, aktem pomsty za przeszłość ; dla Rosji, 

dla Stalina rozwiązanie poczdamskie było aktem planowania i przygotowania 

przyszłości. Oczywiście po obu stronach nie brakło publicystyki i propagandy, która 

zacierała tę odmienność . Na Zachodzie chętnie rozpisywano się o konieczności 

uniemoż liwienia raz na zawsze niemieckiej agresji, pozorując tym samym istnienie 

jakiegoś  programu działania, chociażby negatywnego, którego wcale nie było. ZSRR 

nieustannie powoływał się na przyszłość  niemieckiej ekspansji na wschód jako ponoć  

główny motyw swej polityki niemieckiej – przy czym skrupulatnie zacierano jak zresztą 

zaciera się po dziś  dzień, prawdę o drugim obliczu tej ekspansji, a tym mianowicie, jak 

Prusy współtworzyły imperializm rosyjski i vice-versa, jak zgodne były przez długi czas 

te dwie ekspansje: pruska na Wschód i rosyjska na Zachód – o czym najlepiej zresztą 

wiemy właśnie my, Polacy. W obu wypadkach propaganda współdziałała z nastrojami 

opinii, nic więc dziwnego, że wskazana odmienność  perspektyw uchodziła uwadze. Już  

wkrótce jednak miała dać  znać  o sobie.  
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Zachodowi, nastawionemu na doświadczenia przeszłości, wydawało się 

oczywiste, że pokonane Niemcy stawią ogromny, martwy opór czteromocarstwowemu 

zarządzaniu i że wobec tego z potrzeb zarządu wynikać  będzie konieczność  

zachowania jego jedności. Innymi słowy, regulacje poczdamskie rozumiane były po 

stronie zachodniej jako element klasycznej gry: z konieczności dopilnowania 

pokonanego wynikać  miało przymierze zwycięzców. Dla Związku Radzieckiego istotą 

poczdamskiego startu od zera, jak zresztą istota samego postulatu bezwarunkowej 

kapitulacji Niemiec, nie była wcale zemsta, lecz właśnie moż liwość  odwrócenia 

sojuszów. Łatwo pojąć , że gdyby w r. 1945 pozostała przy życiu jakakolwiek 

państwowość  niemiecka, to nie tylko starałaby się zmniejszyć  rachunek wystawiony 

Niemcom do zapłacenia (czego bardziej jeszcze niż  Zachód mogłaby się obawiać  np. 

Polska), lecz że również  w sposób naturalny dążyłaby do pozostawienia Niemiec w 

świecie zachodnim, co właśnie było sprzeczne z intencjami ZSRR. Natomiast start od 

zera, potraktowanie Niemiec jako terytorium bez państwa, narodu bez głosu posłużyć  

mogło ułożeniu przyszłości po myś li ZSRR. Najpierw, oczywiście, na tej części 

terytorium niemieckiego, która przypadła zarządowi radzieckiemu. Toteż  dyplomacja 

radziecka natychmiast zinterpretowała Poczdam jako efektywny podział Niemiec: nie 

tylko z zarządzania Niemcami nie wynikał dla ZSRR żaden wniosek o konieczności 

podtrzymania jedności zwycięzców, lecz, przeciwnie, wymagało ono odseparowania 

radzieckiej strefy okupacyjnej od wszelkich wpływów Zachodu, a więc pchało w 

kierunku zerwania tej jedności (jako jeden z wielu wprawdzie, ale też  jeden z głównych 

motywów zimnej wojny). Na rysunku z tamtych czasów, Stalin w stroju ruskiej baby, w 

butach z cholewami, ugniata ciasto w dzieży z napisem „Niemcy” i woła do sołdata, 

stojącego przy drzwiach, zza których widać  nosy niedawnych sojuszników: – Zamykaj, 

bo nie wyrośnie! 

  Zamknięto, wyrosło…  

Wyrosło, jak wiemy tzw. drugie państwo niemieckie8, w bardziej bojowych 

latach zwane chętniej „pierwszym niemieckim państwem robotników i chłopów”, 

aczkolwiek gdyby nie wzniesienie muru berlińskiego w r. 1961 do dziś  już  by zapewne 

robotników i chłopów w tym państwie zabrakło. 

Całkowita nieautentyczność  tworu zwanego NRD nie stanowi jednak, wbrew 

tzw. zdrowemu rozsądkowi, obciążenia dla polityki radzieckiej, przeciwnie, jest dla niej 

swoistym atutem. Oczywiście, wyobrażalne są sytuacje, w których zdrowy rozsądek 

odzyskałby swoje prawa, np. cofanie się Armii Radzieckiej pod naporem wojsk paktu 

atlantyckiego; wtedy, istotnie prawdziwe nastawienie ludności NRD mogłoby sprawiać  

Rosjanom dodatkowe kłopoty. Ale to są właśnie scenariusze najzupełniej fantazyjne, 

gdyż  w każdym planie ewentualnej kampanii atakuje strona radziecka, a cofają się 

wojska atlantyckie. Dopóki zaś  Armia Radziecka w pełni kontroluje terytorium NRD, 

dopóty nieautentyczność  państwowości NRD nie stanowi żadnego mankamentu. Nie 
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utrudnia eksploatacji, przeciwnie. Nie wiąże rąk dyplomacji radzieckiej interesami 

nieautentycznej NRD. Związek Radziecki może swobodniej manewrować , zwłaszcza 

teraz, gdy argumenty ideologiczne mocno przybladły; wątpliwe jest, czy dzisiaj dałoby 

się ustrzelić  kogoś  na Kremlu argumentem, iż  „chciał sprzedać  NRD”, jak Malenkow 

dobijał Berię, Chruszczow Malenkowa i jeszcze Breżniew9 Chruszczowa10, choć  w 

1964 r. był to już  tylko uboczny argument (wykorzystano jako pretekst misję zięcia 

Chruszczowa, Adżubeja, w Bonn). Wreszcie nieautentyczność  NRD nie zapobiegła 

przecież  jej dyplomatycznemu uznaniu i członkostwu w ONZ, acz wymagało to wielu 

lat dyplomatycznej wytrwałości. W ten sposób odpada ostatnia ewentualna 

niedogodność  zupełnej nieautentyczności wschodnio-niemieckiego „sojusznika”. 

Tutaj pewna dygresja, jako że NRD stanowi tylko krańcowy przykład 

radzieckiego pojmowania sojuszu jako wasalstwa: istota polityki radzieckiej wobec 

„sojuszniczego” kraju nie jest pozyskanie przyjaźni, lecz wytworzenie warstwy 

namiestniczej, zaprzedanej Kremlowi właśnie tym bardziej, im bardziej 

przeciwstawionej własnemu narodowi. Władza enerdowska, która oponuje przeciw tak 

intymnej wartości narodowej, jak jedność , stanowi więc swoisty ideał. Bardzo wszelako 

ważne dla rozumienia polityki ZSRR jest, by pamiętać , że tak pojmowane sojusze zdają 
dobrze egzamin wyłącznie w fazie imperialnej ekspansji, kiedy Związek Radziecki 

rozwija swoje zagony (niekoniecznie w ściś le militarnym sensie i w otwartej, jak w 

hipotetycznym przykładzie przytoczonym uprzednio). W fazie okopywania się lub, co 
gorsze, wobec konieczności odwrotu koncepcja ta zawodzi: dyplomacja stalinowska 

wiedziała o tym świetnie. Bezpośrednio po wojnie ZSRR dbał skrupulatnie o opinię 

„surowego lecz sprawiedliwego przyjaciela” narodu niemieckiego i zwolennika jego 

jedności. W 1946 r. Stalin wystąpił po raz pierwszy z propozycją zjednoczenia Niemiec 

w zamian za ich neutralizację i rozbrojenie. Na Zachodzie przeważyła opinia, że jest to 

chytry manewr, w rachubie na komunizację Europy Zachodniej. Trudno o gorsze 

nieporozumienie, gdyż  Stalin doskonale już  wtedy pojmował, iż  poza Łabę nie sięgnie, 

natomiast był przerażony perspektywą wzmożenia presji USA, z wojną włącznie. 

Dlatego mobilizował wprawdzie zachodnioeuropejskich komunistów, ale gotów był 

zarazem odstąpić  od projektu „swoich” Niemiec na rzecz neutralnej bariery ochronnej. 

Dopiero w 1948 r., kiedy już  upewnił się, że Zachód do wojny nie dąży, Stalin przystąpił 

do przygotowania nowej fazy ekspansji: blokada Berlina – na którą w r. 1946, kiedy 

jeszcze bał się amerykańskich boys z atomową bombą, nigdy by się nie poważył – stała 

się wstępem do dziejów NRD. Toteż  wszystkie późniejsze inicjatywy radzieckie w 

kwestii niemieckiej, poczynając od ponownej propozycji Stalina z r. 1952, miały już  

charakter odmienny: nie wyrażały rzeczywistej gotowości cofnięcia się, lecz stanowiły 
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tylko moment wielkiej gry, której nieodmiennym motywem przewodnim było rozbicie 

zachodniego aliansu. Dyplomacja amerykańska często nie umie zdać  sobie sprawy z tej 

diametralnej różnicy, głównie chyba wskutek nadmiaru prawniczej mentalności: 

propozycje radzieckie bywają wszak identyczne w sformułowaniach, a całkiem co 

innego znaczą. Więcej nawet: w 1946 r. Stalin w zamian za zjednoczenie żądał 

neutralizacji i rozbrojenia Niemiec, w 1952 tylko neutralizacji, a jednak pierwsza 

propozycja była właśnie ofertą kontrolowanego odwetu, druga zaś  instrumentem 

ofensywy.  

Ostatecznie, ZSRR dopracował się w kwestii niemieckiej formuły dwóch państw 

niemieckich jako „rzeczywistej rzeczywistości” w samym środku kontynentu, która 

musi ponoć  akceptować  każdy zwolennik stabilizacji i odprężenia. Dla dyplomacji 

radzieckiej jest to formuła wyjątkowo poręczna. Przede wszystkim, właśnie dzięki 

nieautentyczności jednego z tych państw (potwierdzonej już  w 1979 r. niesłychanym 

obostrzeniem represji wobec wszelkich krytyków enerdowskiej państwowości) oraz 

głębokiemu uzależnieniu od obecności radzieckiej, nie zachodzi obawa, żeby 

postulowana stabilizacja okazała się zbyt… autentyczna, a obecność  radziecka 

bezzasadna. Innymi słowy, dzięki nieautentyczności NRD operacje typu Helsinek11 nie 

grożą Związkowi Radzieckiemu żadną perspektywą wycofania wojsk obcych z krajów 

Europy. (Przypominam, na marginesie, że jedna z dwóch względnie niezależnych 

inicjatyw dyplomatycznych PRL w ciągu 35 lat, tzw. plan Rapackiego – drugą był 

gomułkowski pomysł „żelaznego trójkąta” Polski, Czechosłowacji i NRD z docelową 

intencją wycofania wojsk radzieckich – została pogrzebana właśnie przez Rosjan). 

Z drugiej wszakże strony formuła dwóch państw niemieckich, zawierająca 

implicite potwierdzenie jakiejś  niemieckiej jedności narodowej czy chociażby quasi-
narodowej umoż liwia kontynuowanie gry i to gry o z góry pomyś lnych założeniach: z 

chwilą bowiem gdy kwestia niemiecka została przekształcona w problem dwóch 

państw niemieckich, formalnie suwerennych, Związek Sowiecki, zapewnił sobie, po 

tamtej stronie stołu, doskonałą szansę skłócenia kontrpartnerów, zwłaszcza 

najbardziej się liczących, USA i RFN; natomiast po swojej stronie cieszy się zupełną 

karnością marionetek – przynajmniej dopóty, dopóki jest w ofensywie. 

W rezultacie powstała sytuacja, którą można by nazwać  polowaniem na wabia. 

Niemcy z NRD odgrywają w nim rolę sitting duck, uwiązanej kaczki, która swym 

wołaniem zwabia pobratymców pod strzał myś liwego. Nie miałoby sensu wyliczać  

tutaj wszystkich świadczeń RFN na rzecz NRD i ZSRR, wymuszanych na niej czy też  

wprost wyszantażowanych dzięki 17 milionom zakładników w NRD, w imię 

podtrzymania więzi narodowej. Ale liczy się też  na zyski znacznie jeszcze pokaźniejsze. 

Nowa aktywizacja polityki radzieckiej wobec Bonn wiążę się bezpośrednio z 

konfliktem koncepcji strategicznych w pakcie północnoatlantyckim, w pierwszym 
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rzędzie, USA i RFN. Konflikt ten ujawnił się z okazji dyskusji wokół broni neutronowej, 

teraz miałby wedle nadziei Kremla nabrzmieć  ponownie w związku ze sprawą rakiet 

średniego zasięgu, które powinny w Europie Zachodniej równoważyć  siłę wojsk 

radzieckich. 

Najogólniej mówiąc, Amerykanie reprezentują w tym konflikcie stanowisko, że 

USA są jak Pan Bóg, pomagają tylko temu, kto wykazuje zdecydowaną wolę pomożenia 

sobie samemu; w przypadku RFN nie chodzi o świadczenia materialne, gdyż  pod tym 

względem nie można by Bonn niczego zarzucić , lecz o wyraźną odporność  na pokusy ze 

Wschodu. W Bonn natomiast odpowiadają na takie pretensje, że poparzeni w 

Wietnamie Amerykanie, z prezydentem, który, jak to wykazała historia z bronią 

neutronową, bawi się w przetargi z sojusznikami akurat wtedy, gdy zapewnia to 

niepotrzebnie skuteczność  radzieckim kampaniom propagandowym i który ciągle 

jeszcze przywiązuje nadmierną wagę do dwustronnych układów typu SALT12 – stali się 

mniej wiarygodni jako gwaranci. Jeś li żąda się od sojuszników stanowczości wobec 

ZSRR, to najpierw trzeba taką stanowczość  wykazać  samemu; RFN nie może być  

„bardziej katolicka od samego papieża”. 

Nie zajmuje się w tym tekście rozważaniem atlantyckich alternatyw i słuszności, 

istotne dla naszego tematu jest tylko wskazanie pola gry. Czy więc mielibyśmy 

wnioskować  z powyższego, że finałem rozgrywki będzie jeszcze jedna, i tym razem 

uwieńczona powodzeniem radziecka propozycja zjednoczenia Niemiec, neutralnych 

lub nawet sfinlandyzowanych? 

Jest to mimo wszystko nieprawdopodobne, aczkolwiek takie rozwiązanie byłoby 

dla Związku Radzieckiego wręcz idealne i znacznie bardziej pożądane niż  np. zwycięska 

komunizacja całych Niemiec. Komunistyczne Niemcy, jak, mutatis mutandis, 

komunistyczne Chiny – stałyby się nieuchronnie drugim mocarstwem w obozie, a 

zatem ośrodkiem konkurencyjnym, podczas gdy Niemcy zneutralizowane, zwłaszcza 

zaś  sfinlandyzowane, byłyby krajem politycznie sparaliżowanym, swoistą prywatną 

inicjatywą, której pozwala się ratować  socjalistyczną gospodarkę w zamian za pełną 

miskę. 

Dla zrozumienia współczesnej polityki radzieckiej, ważne jest widzieć , że 

komunizacja innych krajów przestała już  być  celem tak bezwzględnym, jak w epoce 

„imperializmu i rewolucji proletariackich”; z tego wynika również , że finlandyzacja 

jakiegoś  terytorium nie musi być  wcale „kompromisem”. W przypadku RFN byłoby to 

wymarzone maksimum, na kompromis tylko ewentualnie upozorowane. Jest to więc 

zupełnie nieprawdopodobne rozwiązanie, chyba że cała klasa polityczna Niemiec 

Zachodnich chciałaby popełnić  samobójstwo, zaś  sojusznicy nie byliby jej w stanie 

przed tym uchronić . Finlandyzacja Niemiec mogłaby być  tylko skutkiem dwóch 

kapitulacji: odwrotu Amerykanów za ocean do Twierdzy Nowy Świat i rozpadu 

																																																													
12 Nawiązanie do Układów o Ograniczeniu Zbrojeń Strategicznych (Strategic Arms Limitation Treaty) – 
SALT I (1972) i SALT II (1979). 



	 	 	
wspólnoty zachodnio-europejskiej. Byłoby  to równoznaczne z opanowaniem całej 

Europy przez Związek Radziecki; nie wydaje się, by taki rezultat mógł być  osiągnięty 

bez kolejnej wojny światowej… 

Jak dotąd, nasz wywód o tym, co w kwestii niemieckiej stać  się może, 

koncentrował się wokół poczynań radzieckiego uczestnika gry w fazie ekspansji; na tej 

drodze, jeś li wyeliminować  wojnę z rozważań, w kwestii niemieckiej niewiele się zmieni 

i o tyle mają wszyscy Rakowscy. Inaczej jednak rzecz się przedstawi, gdy przyjąć  iż  
faza ekspansji radzieckiej w Europie dobiegła końca i że weszliśmy – zapewne od 
kilku już  lat – w okres okopywania się. 

Można by wymienić  wiele po temu racji, od zagrożenia chińskiego poczynając i 

nie bagatelizując względów gospodarczych, które m.in. kierują ekspansywność  

radziecką coraz wyraźniej ku źródłom energetyczno-surowcowym (Bliski Wschód, 

Afryka). Ważne jest nadto, że dyplomacja radziecka od czasu doświadczenia z Adolfem 

Hitlerem przestała wierzyć  naiwnie, iż  kryzysy gospodarcze same w sobie zbliżają 

kapitalizm do upadku lub przynajmniej osłabiają jego wolę walki. 

Koncepcji okopywania się przeczą na pozór forsowne zbrojenia radzieckie. Nie 

suponuje się tu jednak, iżby ZSRR w ogóle zaniechał ekspansji, mowa tylko o Europie, a 

zbrojenia nie są przecież  adresowane geograficznie. Nadto nie jest wykluczone, że mają 

one charakter asekuracyjny, zniechęcając przeciwnika do eksploatowania radzieckiego 

przejścia do defensywy; Robert Wehner13 twierdząc niezręcznie, że zbrojenia 

radzieckie mają „charakter obronny”, mógł to właśnie mieć  na myś li. 

Przede wszystkim jednak – i taka jest opinia te słowa – polityka radziecka jest 

zbyt wytrawna, aby można jej było przypisać  jednowariantowość  tym bardziej, że 

zbliża się zmiana warty na Kremlu i gdzieś  tam, na zapleczu kształtujące się nowe ekipy 

pretendentów na pewno są zgodnie zainteresowane przynajmniej jednym: otwartością 

opcji. Forsowne tempo zbrojeń, będące przecież  i tak skutkiem decyzji podjętych 

dawno temu, należałoby więc do jego głównego wariantu, który w kwestii niemieckiej 

oznacza po prostu kontynuację obecnego stanu rzeczy, czyli grę „w 17 milionów 

zakładników”. 

Wariant radzieckiego okopywania się w Europie, choć  w intencjach 
odpowiadających umocnieniu status quo, byłby w kwestii niemieckiej właśnie 
otwarciem moż liwości zmiany. Każdy obserwator polityki obu państw niemieckich 

mógł się o tym w ostatnich latach przekonać : właśnie bowiem Bonn i Berlin Wschodni, 

spośród wszystkich stolic świata, potraktowały ten wariant najbardziej serio. Czyżby 

miał to być  wyłącznie skutek szczególnego i skądinąd zrozumiałego uwraż liwienia 

narodowego? W każdym bądź  razie jest wyraźne, że od czasu skrystalizowania się 

omawianego wariantu zachodnioniemiecka Ost und Deutschland-Politik, została 

wyraźnie zaktywizowana, zaś  kierownictwo NRD podejmuje równocześnie coraz 

gwałtowniejsze wysiłki, aby zaakcentować  tożsamość  swojego reż imu. 
																																																													
13 Robert Weiner (ur. 1947) – amerykański dziennikarz i komentator polityczny. 



	 	 	
W 1980 r. rozstrzygnie się, czy kanclerzem RFN pozostanie Helmuth Schmidt14 

czy też  zostanie nim Franz Joseph Strauss15. Komentatorzy, eksponując różnice, 

zapominają często o pewnej wspólnej charakterystyce tych kandydatur, która 

sygnalizuje pojawienie się nowego (wznowionego) priorytetu w polityce FRN: obaj 
kandydaci reprezentują koncepcję aktywnej O.u.D.–Politik, której podstawą, znów 
wspólną, jest aktualność  niemieckiej kwestii narodowej, sprawy  jedności Niemiec. 

Potem zaczynają się różnice strategii, i których naczytamy się jeszcze i nasłuchamy 

niemało. Tutaj chodzi jednak o podkreś lenie istoty zmiany: tym razem debata 

przedwyborcza w RFN nie będzie toczyć  się na zasadzie rozmijania się priorytetów – 

najpierw Ost – czy najpierw West-Politik. W istocie, po raz pierwszy od początkowych 

lat Adanauera CDU16/CSU17 powraca ku aktywnej O.u.D.–Politik; czytelnik pojmuje 

oczywiście, że aktywną O.u.D.–Politik nie był i nawet nie mógł być  hałaś liwy 

rewizjonizm, przeciwnie, ci ulubieni przez naszych propagandystów rewizjoniści są tak 

u nich popularni również  dlatego, że zakrzykują po prostu faktyczny brak polityki. W 

tym ujęciu przejęcie kierownictwa chadecji przez Straussa jest wyrazem tej samej 

tendencji co głośne przed kilku miesiącami wycieczki i wyprawy Wehnera czy Bahra, 

reaktualizujące, z tak niebywałym oddźwiękiem, stanowiska SPD sprzed bez mała 30 

lat.  

Pogrążylibyśmy się w mgławicy domysłów i supozycji chcąc okreś lić , co przede 

wszystkim i w jakiej mierze powoduje ten widoczny gołym okiem zwrot w opinii 

zachodnioniemieckiej: wymiana pokoleń czy niedosyt cywilizacyjny, przykład 

nacjonalizmów wszędzie naokoło czy niedoskonałości zachodnioeuropejskiego 

konfederalizmu. A może poczucie, że epoka dwóch supermocarstw, które urządziły 

pojałtański świat, dobiega końca? 

Obie wielkie partie RFN będą się wprawdzie różnić  w strategiach swoich 

O.u.D.–Politik, acz wcale nie tak bardzo jak w polityce wewnętrznej; SPD18 na przykład 

skłonna jest w większej mierze uwzględniać  kierownictwo NRD jako aktywnego 

uczestnika gry niż  CDU/CSU, ale, tak czy inaczej, i Schmidt, i Strauss gotowi są dla 

polepszenia szans jedności Niemiec wykorzystać  wiele atutów i atrakcji z tych, jakimi 

dysponuje FRN zwłaszcza w oczach kierownictwa radzieckiego, które ma 

przeprowadzić  operację strategicznego okopywania się i defensywy w Europie.  

																																																													
14 Helmut Schmidt (1918–2015), niemiecki polityk, członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 
kanclerz Niemiec w latach 1974–1982. 
15 Franz Josef Strauss (1915–1988) – polityk niemiecki, współzałożyciel i przewodniczący 
centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), wieloletni premier rządu lokalnego Bawarii. 
16 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczne (CDU) – niemiecka partia polityczna, okreś lająca się mianem 
centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. 
17 Unia Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) – niemiecka centroprawicowa chadecka partia działająca tylko 
w Bawarii 
18 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z niemieckich partii politycznych, założenia 
programowe partii są oparte na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych. 



	 	 	
Trzeba też  wreszcie podkreś lić  moż liwość  rewizji politycznych w NRD. 

Zaznaczyłem uprzednio, że koncepcja wasalstwa i namiestnictwa zdaje egzamin tylko 

w fazie ekspansji radzieckiej. Przy odwróceniu strategicznej tendencji, a nawet tylko 

przy zahamowaniu ekspansji, sytuacja namiestnika staje się mniej pewna; może on więc 

zacząć  poszukiwać  akomodacji z własnym społeczeństwem, co z kolei rzuca cień 

wątpliwości na jego lojalność  jako wasala. Z chwilą osiągnięcia pewnego progu w tym 

procesie państwo najzupełniej nieautentyczne jak NRD może nie tylko uzyskać  

zdolność  prowadzenia polityki, lecz nawet stać  się zmuszone do jej prowadzenia. Otóż  

nie będzie żadnym paradoksem skonstatować , że jedynym dostrzegalnym wtedy 

kierunkiem byłoby dla ponowne odkrycie pruskiej drogi do narodowości niemieckiej i 

zjednoczenia Niemiec. Czyż  nie jest kusząca analogia z tymi pruskimi rozbijaczami 

starej, cesarskiej i średniowiecznej jedności niemieckiej, którzy potem spychają poza 

Niemcy dawne austriackie centrum, aby na koniec odtworzyć  jedność  wokół samych 

siebie? 

Nie po to jednak formułuję analogie, by dowodzić  na siłę ich realności. Pomiędzy 

stanem aktualnym a moż liwymi stanami inno układowymi rozciąga się obszar przejść  

często stopniowych a nieraz niedostrzegalnych. Dowodziłem czegoś  innego: że pewna 

faza w historii kwestii niemieckiej dobiega zapewne końca (koncentrowałem wywód 

wokół głównego, radzieckiego protagonisty), że zobaczymy teraz jak uaktywniają się 

aktorzy dotąd nieruchomi lub sprowadzani do roli pionków. I że w takich sytuacjach 

trzeba szczególnie uważnie rozszyfrować  sens haseł i propozycji: zależnie od tego, kto 

je wysuwa i w jakim kontekście, mogą one znaczyć , w tych samych słowach i frazesach, 

zupełnie co innego. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich formuł ewentualnego zbliżenia, 

łączności, współpracy, konfederacji, federacji, wspólnoty, jedności … etc. aktualnych 

dwóch państw niemieckich. Jeś li ktoś  taką właśnie sytuację przedstawia polskiej opinii 

jako niezmienną, jest zapewne gorzej niż  głupcem. 

2. Z geopolityką trzeba sobie poczynać  tym bardziej ostrożnie, że można za jej 

pomocą argumentować  łatwo, przejrzyście i elegancko, w sumie zaś  bardziej 

przekonywująco niż  słusznie. 

Po pierwsze, proste reguły geopolityki – w stylu np., że zawsze lepiej mieć  

słabych sąsiadów – zakładają w istocie niezmienności typologii politycznej. Ale co to 

znaczy bliskość , sąsiedztwo? Jeszcze w epoce drugiej wojny światowej USA był „poza 

teatrem europejskim”, daleko; dzisiaj są sąsiadem całej Europy i centralnym państwem 

obszaru zwanego atlantyckim, którego 40 lat temu w ogóle nie było w geopolityce.  

Po drugie, poza tą bogatą w skutki choć  banalną zmiennością, myś lenie 

geopolityczne podlega głębszemu ograniczeniu. W 1648 r. Francja, realizując 

dziedzictwo półtorawiekowej rywalizacji z cesarstwem Habsburgów, dokonała w 

pokoju westfalskim rozbicia starych Niemiec (formalności nad grobem I Rzeszy 

dokonał zresztą dopiero Napoleon I). Twierdzi się zazwyczaj, i zapewne nie bez racji, że 

ta polityka, którą najświadomiej reprezentował kard. Richelieu, umoż liwiła Francji 



	 	 	
ukształtowanie nowoczesnego państwa narodowego i objęcie przewodnictwa w 

europejskim koncercie mocarstw oraz przygotowała jej rolę niepodzielnego centrum 

kulturowego przez dwa stulecia. Ale można też  wskazać , że załamanie dawnych 

struktur Rzeszy było warunkiem wstępnym awansu Prus i że nienawistna rola głównej 

antagonistki jedności Niemiec, którą objęła Francja, zaowocowała w końcu, w Wersalu, 

kreacją nowej pruskiej Rzeszy, znacznie niebezpieczniejszej dla Francji i Europy. Jeś liby 

zatem ktoś  chciał tu użyć  prostej formuły o pożytkach ze słabości sąsiadów, to 

musiałby precyzyjnie okreś lić  horyzont czasowy rachunku. 

Tyle dygresji metodologicznej. 

Aktualny stan Niemiec jako kraju podzielonego na części przynależne do dwóch 

różnych bloków mocarstwowych posiada w Polsce bardzo wielu zwolenników z 

przyzwyczajenia i sporo rzeczników z przekonania. Można przy tym wyróżnić  parę 

zespołów motywacji. Pierwszy, najpowszechniejszy wyczerpuje się w zawołaniu: – 

Mają za swoje! Za wszystkie skumulowane krzywdy zadane nam „w imię Narodu 

Niemieckiego” – niech teraz płacą poniżeniem i rozbiciem tego narodu. Jest to więc 

swoista koncepcja penitencjarna, emocjonalnie autentyczna i politycznie bezmyś lna. 

Drugi zespół motywacji powtarza stanowisko z pierwszego, ale na innym poziomie, 

historiozofii nie emocji. Niemcy są w tym ujęciu wrogiem odwiecznym 

„geopolitycznym” i nieuleczalnym, dobre jest wszystko, co ich pomniejsza i paraliżuje. 

Zespół trzeci wiąże się z rozumowaniem najbardziej ambiwalentnym. Polska, na 

nieszczęś liwym szczerym polu w środku Europy, jest od wieków zagrożona śmiercią 

przez tych samych dwóch sąsiadów, Rosję i Niemcy, jak dżumę i cholerę, Scyllę i 

Charybdę. W układzie niezwiązanym swobodnej gry trzech elementów, Rosji, Polski i 

Niemiec, zawsze dojdzie w końcu, mocą geopolitycznego prawa potencjałów, do 

likwidacji najsłabszego elementu środkowego, Polski, przez dwa pozostałe. Jedyną 

szansą jej odrodzenia będzie wtedy nowe starcie obu potentatów. Ale wynik taki jak w I 

wojnie światowej, by obaj przegrali i Polska mogła odzyskać  pełną suwerenność , jest 

cudem historycznym, najpewniej niepowtarzalnym. Wynikiem prawidłowym i 

powtarzalnym jest zwycięstwo jednego z potentatów. Gdyby w II wojnie światowej 

zwyciężyły Niemcy – nie byłoby Polski i Polaków nie-niewolników. Ponieważ  

zwyciężyła Rosja, nie ma Polski w pełni suwerennej ale jednak jest Polska, natomiast 

nie ma Niemiec. Hierarchiczny układ, w którym Polska znajduje się bliżej centrum niż  

wschodnio-niemiecki kadłubek, natomiast główny masyw niemieckiej siły pozostaje 

odrzucony poza granice obozu, to znaczy nie może zaszkodzić  nie uderzając na ZSRR 

jako kierowniczą siłę, wypada uznać  za optymalną moż liwość ; przynajmniej do czasu 

rzeczywistej wielkiej zmiany geopolitycznej, która jest zawsze poza granicami 

przewidywalności (jedna czy druga wojna niczego, jak wiadomo, w układzie 

geopolitycznym nie zmieni). 

Przedstawione w ten sposób stanowisko – mam nadzieję, że pomijając ozdobniki 

propagandowe, zreferowałem je lojalnie – winno być  potraktowane z całą powagą, 



	 	 	
ponieważ  zawiera ogromną dozę słuszności. Aktualny stan rzeczy istotnie, dopóki 

trwa, gwarantuje Polsce i jej granicom bezpieczeństwo od strony Niemiec, łącznie z 

zabezpieczeniem przed rosyjsko-niemieckim targiem naszym kosztem, gdyż  

enerdowski kadłubek jest sojusznikiem mniej wartościowym dla Moskwy niż  Polska i 

zbyt obezwładnionym, by trzeba z nim było paktować . Wypada wszakże stale 

pamiętać , że gwarancje, jakie uzyskujemy w tym układzie, są opłacone 

zwasalizowaniem polskiego państwa. Zabezpieczeni przed niemieckim rekinem 

jesteśmy tylko dzięki temu, że już  siedzimy w brzuchu rosyjskiego wieloryba. Pod 

zębami rekina ginie się od razu, w brzuchu wieloryba można ponoć  egzystować , i 

nawet, o czym świadczy przygoda Jonasza, wydostać  się potem na świat, acz już  tylko z 

dużą Boską pomocą. I nie muszę chyba zapewniać  czytelnika, że w tym naszym 

przymusowym schronieniu jesteśmy krok po kroku, z pokolenia na pokolenie wyzuwani 

z substancji narodowej, choć  w sposób szczególnie perfidny: wysycha miąższ, 

przybywa łupiny, wysycha, karleje kultura narodowa, panoszy się pusta i nic nie 

znacząca tromtadracja, w której zdziczały szowinizm zastąpić  ma nieobecność  

autentycznych wartości. 

Zaiste, dreszcz przechodzi, gdy się pomyś li, czym z dziesięcioleci na 

dziesięciolecie staje się oficjalny, zalecany, wpajany od dzieciństwa, narzucany siłą i 

wrzaskiem „ideał polskiego patrioty”… Ale, oczywiście, są to wszystko procesy 

wiekowej skali, nie są nieodwracalne. 

Napisałem jednak, że aktualny stan rzeczy gwarantuje nam owo 

nienajprzyjemniejsze bezpieczeństwo – dopóki trwa. Otóż  wywód poprzedzający 
uprzytamniał, że właśnie trwałość  układu słabnie. 

Polska jest zbyt słabym uczestnikiem wydarzeń, byśmy mogli w sposób istotny 

przyczynić  się do uruchomienia czy też  zahamowania tak globalnego procesu; innymi 

słowy, nie od nas zależy również , czy kwestia niemiecka wyjdzie z bezruchu. Zapewne 

możemy jednak wpłynąć  na kierunek jej poruszeń (znacznie mniej siły potrzeba, by 

oddziałać  na kierunek, niż  po to, by wypchnąć  ciężar z dołka). Na pewno zaś  możemy 

współokreś lić  znaczenie tych poruszeń dla nas, dla Polski i jej przyszłości: będzie ono 

wszak zależne również  od naszego ustosunkowania się do owych ruchów. 

Potrzebujemy zatem polskiej polityki w kwestii niemieckiej. I potrzebujemy jej nie dla 

gratisowych wprawek. Albowiem: 

Ów stan niezmienności, który tyle gwarantuje, póki trwa, kryje zarazem, 

potraktowany jako status quo zastępujące potrzebę polityki, olbrzymie groźby na 

przyszłość , na wypadek, gdyby jednak trwać  przestał. Wystarczy po temu pojąć , że tak 

się dziś  rzeczy mają, każda zmiana w kwestii niemieckiej jest dla nas niebezpieczna. 

Tacy jak Rakowscy – by raz jeszcze posłużyć  się tutaj nazwiskiem rzecznika, który 

przynajmniej nie jest zwykłym najemnym naganiaczem – wyprowadzają stąd bezradny 

wniosek typu ora et labora: kochaj Związek Radziecki i wypełniaj plan. Ale chyba nawet 

oni nie sądzą, by można było w ten sposób czemuś  zapobiec; może tylko gdzieś  w głębi 



	 	 	
duszy liczą, że Związek Radziecki „nie sprzeda” w końcu Niemcom naszych interesów w 

uznaniu za wierną służbę. Takie ewentualne rachuby pozostawimy bez komentarza. 

Sytuacja, w której wszystko, co stać  się może, jest groźne, musi budzić  niepokój – 

zwłaszcza że, jak widzieliśmy, wiele się zapewne dziać  zacznie. 

Powyższe winno uświadomić , jak zgubne jest w ogóle, jak bardzo niepolityczne 

windowanie status quo do roli bezalternatywnych optimów; polityka jest wyborem linii 

rozwojowych, scenariuszy przyszłości, strategii, nie zaś  statycznych stanów. 

Najniebezpieczniejszym dla Polski wariantem rozwoju kwestii niemieckiej 

byłoby, co łatwo pojąć , przejście Niemiec jako całości na stronę radziecką. Groźba 

zrealizowałaby się niemal natychmiast w razie klasycznej komunizacji Niemiec: 

pomiędzy dwiema potęgami komunistycznymi Polska byłaby skazana, od Szczecina i 

Wrocławia poczynając, gdyż  powrócilibyśmy, w nowym ustroju, do sytuacji tak 

groźnego dla nas sojuszu dwóch wrogów lub przynajmniej ich układu o podziale łupów. 

Sprawa byłaby bardziej zawiła, a rozgrywka przesunięta w czasie, w razie owej 

„finlandyzacji” na radziecki wniosek. Nie trzeba wszak zapominać , iż  elementem 

składowym takiej „niemieckiej Finlandii” byłaby aktualna warstwa kierownicza NRD, 

ludzie i instytucje; one zapewne, nie zaś  niedobitki prawicy, stałyby się nosicielką 

niemieckiego rewizjonizmu, szowinizmu i rewanżyzmu, gdyż  byłaby to dla niej istotna 

szansa dojścia do przewodnictwa politycznego w narodzie ponownie zjednoczonym, 

ale pozbawionym wszelkiej perspektywy. W rezultacie to, w co przerodziłyby się takie 

państwo niemieckie, mogłoby się okazać  znacznie jeszcze bardziej rewanżystowskie 

niż  Niemcy skomunizowane w drodze walki wewnętrznej, a więc zużywające przez 

długi czas swe energie na ułożenie nowego ładu wewnętrznego. 

Jeś li te najgorsze niebezpieczeństwa możemy, zgodnie z uprzednio 

powiedzianym, uznać  za mało prawdopodobne, to znacznie wiarygodniejsze jest, że 

będziemy w nadchodzących latach i dziesięcioleciach świadkami jak niemiecka presja 

czy presje narodowe osłabiają granicę na Łabie lub przynajmniej modyfikują jej 

funkcjonowanie na tyle, iż  nie będzie już  nas ona zabezpieczać  przed nasileniem 

nacisków z zachodu tak stanowczo jak dotychczas. Zresztą, czy ktokolwiek może się 

łudzić , że np. już  dziś  nasz największy dewizowy wierzyciel i dostawca nie dysponuje 

środkami nacisku – nawet jeś li świadom przeszłości nie chce z nich korzystać? 

W drugiej połowie lat 60-tych Gomułka, podejmując i tłumacząc na język 

polityczny ideę wyrażoną najpierw w 1966 r. w słynnym liście Episkopatu Polski19 do 

biskupów niemieckich (nie jest to taką rzadkością w polityce, że przejmuje się pomysły, 

za które inicjatora okrzyczano bez mała zdrajcą i szkodnikiem), zdawał się skłonny do 

wszczęcia jakiejś  polityki w kwestii niemieckiej. Niestety, wtedy już  osaczony we 

własnej ekipie, skompromitowany udziałem w najeździe na Czechosłowację, czym np. 

okupił pomoc Moskwy, przeciw moczar owcom, Gomułka wnet odstąpił od niej: do 

																																																													
19 Nawiązanie do listu Episkopatu Polski zawierającego słynne sformułowanie „przebaczamy i prosimy o 
przebaczenie”. 



	 	 	
układu normalizującego stosunki pomiędzy RFN a Polską doszło dopiero po 

porozumieniu Brandta20 z Breżniewem za wyraźną zgodą Moskwy. Zamiast aktu 

samodzielnej polityki dokonaliśmy aktu, w którym wasal naś ladował suwerena. Ekipa 

Gierka nie zdobyła się potem, przez 9 lat, nawet na cień samodzielności; w polityce 

wobec RFN oddaliśmy wszelką inicjatywę już  nie tylko Moskwie, ale nawet 

Honeckerowi21! Popieramy ś lepo nie tylko wszystkie generalne wytyczne radzieckie, 

lecz nawet wszystkie najbrutalniejsze szykany enerdowskie; nie wahamy się śpiewać  w 

chórze nawet wówczas, gdy nasi sojusznicy otwarcie gwałcą porozumienia, które 

dopiero co podpisali lub potwierdzili, jak statut Berlina lub Kartę z Helsinek. 

Rzeczywiście polska polityka w kwestii niemieckiej powinna spełniać  

przynajmniej dwa postulaty: A) nie może przyczyniać  się do gruntowania obrazu 
Polski jako wroga aspiracji do jedności narodowej; B) musi sprzyjać  wszystkiemu, co 

umacnia związki Niemiec z Europą Zachodnią, zwłaszcza zaś  niemiecki układ w ruchu i 

instytucjach zjednoczenia niemieckiego. 

Postulat (A) powinien być , w świetle dotychczasowego wywodu, oczywisty. 

Nawet jeś liby polski polityk zajął najzupełniej nihilistyczne wobec wartości 

stanowisko, to nie jest i nie będzie w naszej mocy sprawić , by Niemcy przestali być  

narodem. Nie jest mi dotąd w ogóle znany ani jeden przykład z historii nowożytnej, by 

można było cofnąć  raz osiągniętą świadomość  narodowej tożsamości – chyba że 

całopaleniem narodu. Gdyby zatem nie było nawet żadnych innych argumentów, to 

trzeba by za głupotę polityczną w historycznej skali uznać  przeciwstawienie się tak 

uprawnionej aspiracji wielkiego narodu w środku Europy jak aspiracja do jedności. I to 

w epoce, która przyznaje takie prawo polinezyjskim archipelagom! Nawet tak wielkie 

mocarstwo jak ZSRR zdradza nieraz, że chętnie pozbyłoby się nabytej od dawna sławy 

głównego przeciwnika zjednoczenia Niemiec. 

Musimy dążyć  do tego, by nasza granica na Odrze i Nysie z narodem niemieckim 

stała się istotnie granicą pokoju i przyjaźni. Tego nie uzyskuje się traktatami, nawet jeś li 

są one rzeczywiście dobrowolnymi aktami prawnopaństwowymi, nie zaś  rezultatem 

dyspozycji wspólnego patrona, jak kiedyś  uznanie polskiej granicy zachodniej przez 

NRD. Nasza granica na Odrze i Nysie jako granica z narodem niemieckim stać  się może 

prawdziwą granicą pokoju (bez czterdziestu kilku dywizji patrona i gwaranta) jedynie 

wówczas, gdy również  Niemcy uzyskają poczucie zaspokojenia pewnego minimum 

swych aspiracji narodowych, poniżej którego jest już  tylko doznanie krzywdy i 

pragnienie zemsty. Myś lę, że prawo do jedności stanowi takie minimum. I niechaj nikt 

nie ucieka się w tym miejscu do „rachunków za Hitlera”. To może tłumaczyć  emocje, ale 

nie może uzasadniać  polityki: dziewięć  dziesiątych dziś  żyjących Niemców nie ponosi 

																																																													
20 Willy Brandt (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, kanclerz RFN w latach 1969–
1974. 
21 Erich Honecker (1912–1994) – niemiecki działacz komunistyczny, w latach 1971–1989 przywódca 
NRD. 



	 	 	
żadnej odpowiedzialności za Hitlera, ale każdy z nich ma prawo do miłości Ojczyzny. I 

każdy z nich patrząc na mur przecinający w pół niemiecką stolicę może pomyś leć : – A 

zatem aż  tak nas nienawidzą, że cieszy ich mur, który im także przypomina przecież  o 

zniewoleniu? 

Byłoby naiwnością mniemać , że nawet spełniając w najlepszej wierze postulat 

(A) zabezpieczymy się dostatecznie przed wysuwaniem po stronie niemieckiej 

pretensji, godzących w nasze zasadnicze interesy jak granica na Odrze i Nysie. Musimy 

się w ogóle liczyć  z tym, że w demokratycznych Niemczech występują i będą 

występować  ludzie zgłaszający takie pretensje. Nie ma w tym jeszcze żadnego 

nieszczęścia; nieszczęście zaczyna się dopiero wówczas, gdy takie rewindykacje 

uzyskują wpływ na opinię i politykę Niemiec. Otóż  tak jak spełnienie postulatu (A), czyli 

zaspokajanie godziwego minimum aspiracji narodowych Niemiec, miałoby zapobiec 

powstawaniu frustracyjnego podłoża dla niebezpiecznych zwrotów, tak spełnienie (B), 

czyli włączenie Niemiec do zjednoczeniowej konstrukcji europejskiej powinno 

zapewnić  Niemcom odpowiednio atrakcyjny kierunek dla ich aspiracji 

identyfikacyjnych oraz potrzeby autoafirmacji i tym samym zablokować  moż liwość  

rozwoju rewanżyzmu. Powinno – i zapewnia, na co minione ćwierćwiecze dostarcza 

dowodów naprawdę przekonywających. 

Jedność  zachodnioeuropejska i kultura Europy stała się w RFN wartościami tak 

bezspornymi, jak w żadnym z innych dużych państw EWG22; temperatura niemieckich 

uczuć  dla Europy jest niemniejsza niż  w krajach małych (Holandia) i najmniejszych 

(Luksemburg), co każe przypuszczać , iż  Europa staje się dla Niemców rodzajem 

nadojczyzny. W połączeniu z federalizmem RFN, wskrzeszeniem tradycji „małych 

ojczyzn” (Heimste), stwarza to co najmniej moż liwość  pewnej kompensaty dla 

nieuchronnie obolałej świadomości rozbitego Vaterlandu. Celowo wysuwam tu na plan 

pierwszy momenty dobrowolnego związku Niemców z Europą; w żadnym razie nie 

lekceważy wszakże polski polityk również  miarkującego i blokującego wpływu, jaki na 

ewentualne pokusy rewanżyzmu w polityce niemieckiej ma i mieć  będzie udział w 

politycznych i gospodarczych granicach i instytucjach zachodnioeuropejskiej 

Wspólnoty. 

EWG i ogólniej ruch zjednoczenia europejskiego są najcenniejszymi 

inicjatywami politycznymi Zachodu w epoce powojennej. Ich znaczenie przerasta i 

geograficzne granice Europy Zachodniej i samą tylko dziedzinę polityki. De Gaulle23, 

kiedy mówił o Europie od Atlantyku do Uralu, miał ten właśnie wielki sens na myś li; 

potężnej wspólnoty wartości, ożywionego dziedzictwa tysiącleci, dzięki któremu 

pojednają się i skupią ojczyzny wszystkich mających swoje przyczynienie w tym 

bogactwie. Dla polskiej racji stanu – zwłaszcza gdy mowa o kwestii niemieckiej – idea 

																																																													
22 Europejska Wspólnota Gospodarcza – organizacja utworzona w 1958, jedna z poprzedniczek Unii 
Europejskiej. 
23 Charles de Gaulle (1890–1970) – francuski polityk i wojskowy, w latach 1959–1969 prezydent Francji. 



	 	 	
europejska jest wielką i w istocie jedyną szansą. Ale ludzie, którzy polską rację stanu 

reprezentują z urzędu i z uzurpacji, nie mogą się dotąd zdobyć  nawet na uznanie EWG 

(bez RWPG24 nie wolno…); ich pismacy z upodobaniem ośmieszają i szkalują każdą 

europejską inicjatywę. Miły im jest wszelki obraz szowinizmu i parafiańszczyzny Europy 

Zachodniej: niechby to był Marchais25 komunista, karykaturalny gaullista Chirac26 czy 

laburzysta Benn27. I wywiesiliby wszystkie sztandary, gdyby prąd europejski miał 

zaginąć . Że wówczas otwarta zostałaby droga do odrodzenia prawdziwie groźnego, 

rekinowego nacjonalizmu niemieckiego jest zapewne ostatnim ze zmartwień stałych 

mieszkańców wielorybiego brzucha. 

3. Ostatnie zdania. O wartościach 

W 1648 roku zwyciężyła w Niemczech wysunięta w pokoju augsburskim w 1555 

r. zasada CUIUS REGIO EIUS RELIGIO – czyja władza, tego i wyznanie. Zasada ta 

wyznaczała zarazem: podział i rozbicie kraju oraz stosunek poddanych do władców. 

Zasadę tę mógłby wypisać  na berlińskim murze rząd NRD. Mógłby ją sobie wpisać  do 

konstytucji. I wpisał ją rzeczywiście do swego kodeksu karnego28. 

To, co w niemieckim charakterze narodowym odbieramy tak negatywnie: 

okrucieństwo i poddaństwo, pokorę cywila i butność  biurokraty, niedostatek odwagi 

cywilnej i nadmiar karności żołnierskiej, wszystko to wreszcie, co zwykliśmy nazywać  

pruskim drylem – to zaczęło się właśnie wtedy, gdy potwierdzono stanowisko, że 

niemiecki Książę ma pierwszeństwo przed niemieckim społeczeństwem, państwo przed 

narodem, wola władzy przed sumieniem człowieka. I gdy na straży potwierdzenia 

stanęły obce mocarstwa: Francja, Szwecja… Nie jest to efektowna analogia. Jest to 

nieuchronna prawda, o której tak chętnie zapominają tzw. realiści. Rozstrzygnięcie 

polityczne jest wyborem wartości i jako ten wybór właśnie wywiera skutki dalej 

sięgające i głębsze niż  samo materialne rozrządzenie i rozstawienie sił. 

CUIUS REGIO EIUS RELIGIO 

Z wieżyczek strażniczych strzegą religii Księcia ci, którym odebrano prawo do 

sumienia. Stróżują na granicach światów podzielonych przeciw człowiekowi, przeciw 

tobie i mnie. Przeciw Niemcom, przeciw Polakom, przeciw ludziom. 

     

																																																													
24 Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej – organizacja państw bloku wschodniego istniejąca w latach 
1949–1991. 
25 Georges Marchais (1920–1997) – francuski działacz komunistyczny, przewodniczący Francuskiej 
Partii Komunistycznej w latach 1972–1994. 
26 Jacques Chirac (ur. 1932) – francuski polityk, premier Francji w latach 1974–1976 i 1984–1986, 
prezydent Francji w latach 1995–2007. 
27 Tony Benn (1925–2014) – brytyjski polityk, przewodniczący Partii Pracy w latach 1971–1972 
28 W Augsburgu w 1555 r. i w Munster w 1648 r. zastrzeżono jednak innowiercom, niechcącym przyjąć  
religii władcy, prawo do emigracji. 


