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 Kryzys gospodarczy, moralny, społeczny – to tematy powszednie o polskim 

życiu politycznym. Ale kryzys polityki zagranicznej? O tym nikt oficjalnie nie mówi, zaś  

opozycja również  nie wspomina, gdyż  przyjmuje ona uproszczoną przecież  wersję, że 

polskiej polityki zagranicznej w ogóle nie ma, że jest to tylko odmiana polityki 

radzieckiej. Nie ma jej, jak twierdzą opozycyjni fundamentaliści, zarówno z powodu 

satelickiego uzależnienia komunistycznych rządów w Warszawie, jak też  ze względu na 

nieodwracalny charakter geopolityki. I jeś li nie istnieje, to nie ma co mówić  o jej 

kryzysie.  

 Zacznijmy od nowej geopolityki. Sytuacja, a nawet egzystencja polskiej 

państwowości wpisana jest w niekorzystny trójkąt: Rosja – Polska – Niemcy. Ale ten 

geopolityczny trójkąt także ulega pewnym zmianom na przestrzeni dziejów i niekiedy, 

jak się okazało, otwierają się w nim pewne szanse dla sprawy polskiej. Sama Polska zaś  

jest najmniejszym wprawdzie, ale przecież  bokiem tego trójkąta. To, co się w Polsce 

dzieje i działo w ciągu ostatnich pięciu lat, wpływało także na ”stan geopolityczny” 

Europy Wschodniej. Inne boki trójkąta, choćby niemiecki, również  ulegają przemianom. 

Fatalistyczne traktowanie geopolityki może być  tylko – jak ktoś  się wyraził – 

pretekstem do ”nic-nie-robienia”. 

 ”Stan geopolityczny” nowego państwa polskiego po II wojnie światowej był 

wyjątkowo niekorzystny. Wynikało to z tego, że Polska znalazła się w rozrośniętym 

bloku radzieckim w sytuacji ”satelity wewnętrznego”, w odróżnieniu np. od Jugosławii, 

która jako satelita zewnętrzny miała większe pole manewru – praktycznie 

wykorzystane w 1948 r. 

 Do tego dochodzi jeszcze pewien szczególny element, który ze świadomą 

przesadą nazwiemy ”aksjomatem Kennana”. George Kennan2 powiedział w 1946 r., że 

wobec tak znacznego przesunięcia polskiego terytorium państwowego na zachód, 

każdy rząd polski będzie przez długi okres historyczny uzależniony od gwarancji i 

protekcji radzieckiej, która chroni ów nowy kształt terytorialny. Niezależnie więc od 

ustroju wewnętrznego, powojenna Polska powstała jako ”państwo jałtańskie”, będące 

ze względu na terytorium i nowe rozmieszczenie ludności pod radzieckim 

																																																													
1 Artur Hajnicz (1920–2007) – dziennikarz, od lat 50. związany z opozycją, w 1981 sekretarz redakcji 
Tygodnika „Solidarnoś ć”. 
2 George Kennan (1904–2005) – amerykański dyplomata i sowietolog. Jeden z głównych architektów 
polityki Stanów Zjednoczonych wobec ZSRR w czasie zimnej wojny. 



	 	 	
protektoratem. Polski interes państwowy, czyli racja stanu sprowadzała i sprowadza 

się nadal do tego, aby z państwa jałtańskiego stać  się normalnym państwem 

europejskim. Jest to obiektywna racja stanu, niezależnie od polityki uprawianej przez 

poszczególne ekipy rządowe.  

 Do tego celu, okreś lającego polską rację stanu, prowadzą różne drogi – szeroki 

trakt, nadal po 40 latach zabarykadowany oraz węższe, ale za to dostępne przejścia. 

Szeroka droga to przewidziane właśnie na konferencji jałtańskiej, zawarcie 

europejskiego traktatu pokojowego, który zatwierdziłby w majestacie prawa 

międzynarodowego, kształt terytorialny Polski, a zarazem uwolnił ją od okrążenia i roli 

”satelity wewnętrznego”. Jest to wyraźnie sprzeczne z interesami radzieckiego 

mocarstwa / nie pokoju / i dlatego trakt ten pozostaje ciągle zabarykadowany. Jednak 

inne drogi okazały się w pewnych sprzyjających warunkach otwarte i moż liwe do 

przejścia. Jest to mianowicie uznanie polskich granic przez Zachód, a w szczególności 

przez RFN. Dążenie do tego celu było i pozostaje dziś  nadal zgodne z polską racją 

stanu, co wcale nie znaczy, że każdy rząd polski reprezentował i mógł jawnie 

reprezentować  taką politykę.  

 Zważmy, że w okresie 1944-55 aksjomat Kennana był dla rządów bardzo 

wygodny, stanowił zresztą podstawę legalizmu władzy. Niemiecki rewizjonizm, a w 

każdym razie nie uznawanie przez Niemcy Zachodnie przesunięć  terytorialnych bez 

traktatu pokojowego było czynnikiem wiążącym nowe terytorium w ciąg zależności od 

radzieckich gwarancji dla tego terytorium i od władzy komunistycznej. Groźba 

rewizjonizmu niemieckiego była też  jedynym ”wdzięcznym”, znajdującym powszechny 

posłuch społeczny, kanonem systemu propagandowego. 

 W ciągu paru dziesięcioleci nastąpiły zmiany globalne, nastała era odprężenia, 

zmieniły się też  znacząco wszystkie trzy boki ”trójkąta geopolitycznego”, co stworzyło 

warunki by rząd polski chciał i mógł – stopniowo, ostrożnie, w sposób zakamuflowany 

przystąpić  do uwalniania się od „aksjomatu Kennana”. Od połowy lat pięćdziesiątych 

było wiadome, że jedynym samoistnym celem polskiej polityki zagranicznej jest 

uzyskanie od Zachodu, łącznie z RFN, międzynarodowej akceptacji granicy na Odrze i 

Nysie. Dokonywane to mogło być  tylko w ramach ogólnej polityki radzieckiej, jako jej 

część  składowa. Wcześniej przygotowane układy Polska-RFN musiały zostać  

skoordynowane z systemem innych układów wschodnich i poprzedzone układem 

Moskwa-Bonn3, nie wnoszącym niczego nowego, ale stanowiącym jakby 

uprawomocnienie pozostałych układów. Same układy z RFN były i są przedstawiane w 

sposób zawile przewrotny: twierdzi się oficjalnie, że granica ta i tak jest dostatecznie 

zagwarantowana przez Związek Radziecki i całą potęgę Układu Warszawskiego, a w 

dążeniu do uznania jednak tych granic chodzi głównie o pokój i poprawę atmosfery 

międzynarodowej. W takiej wykładni nie tylko nie mówi się, nie przyznaje się do 

zamiaru uwolnienia swego terytorium od radzieckiego protektoratu, ale, wręcz 
																																																													
3 Chodzi o układy zawarte między ZSRR i RFN oraz ZSRR i PRL w 1970 r. 



	 	 	
odwrotnie, podkreś la się jego rolę. Ani Gomułka4, ani później Gierek5 nie chcieli i nie 

mogli się przyznawać  do tego, że poprzez układy z RFN chcieliby nieco zmniejszyć  

zależność  od Moskwy, osłabić  znaczenie rosyjskiego protektoratu lub uczynić , broń 

Boże, krok na rzecz niepodległości. A jednak ten istotny fragment polskiej polityki 

zagranicznej był zgodny z obiektywnie rozumianą polską racją stanu i dążnością do 

wywikłania Polski z obciążeń ”państwa jałtańskiego”. Inne fragmenty polityki 

zagranicznej – choćby czynny udział w interwencji zbrojnej przeciw Czechosłowacji – 

były wyraźnie sprzeczne z interesem państwowym, podporządkowanym interesom 

partyjnym, bądź  interesom radzieckim.  

 Obecny kryzys polskiej polityki zagranicznej polega na odchodzeniu rządzącej 

ekipy od owych pozytywnych tendencji z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, na 

spychaniu Polski z powrotem do roli protektoratu. Działania niezgodne z polską racją 

stanu są tym bardziej rażące, że międzynarodowe okoliczności nie skłaniają ku temu 

jednoznacznie, lecz są raczej różnicowane. Spychanie Polski głębiej do odgrywania roli 

protektoratu przebiega na dwóch poniekąd uzupełniających się płaszczyznach: 1/ 

większego uzależniania się gospodarczego, wojskowego, politycznego od Związku 

Radzieckiego; 2/ osłabiania procesu uznawania granicy na Odrze i Nysie przez Zachód, 

a nawet – w istocie – przeciwdziałania przez rząd Jaruzelskiego6 temu procesowi. 

Zajmiemy się szczególnie tą drugą płaszczyzną, mniej znaną i mniej zrozumiałą. Bo 

jakże to- rząd PRL nie chce uznania polskiej granicy zachodniej? Tak nie jest, ale z 

różnych powodów postępuje on tak, by procesu tego nie promować , a nawet go 

utrudnić  i cofnąć . 

 Można to najlepiej stwierdzić  na przykładzie stosunków RFN, szczególnie od 

chwili przejęcia władzy przez koalicję chadecko-liberalną. Czy zmiana ta dokonana 

jesienią 1982 r. i potwierdzona w wyborach w marcu 1983 r., jest dla Polski 

niekorzystna? Takie wrażenie usiłuje wywołać  oficjalna propaganda i, co gorzej, tak to 

chyba widzi ze swego podwórka ekipa Jaruzelskiego, ale tak naprawdę nie jest, a w 

każdym razie tak być  nie musi. Więcej, zmiana rządów w RFN, patrząc 

perspektywicznie, stwarza nawet korzystną dla Polski szansę, którą władze uporczywie 

trwonią. Przecież  układ między Polską, a RFN z grudnia 1970 r. zawarty został przez 

rządzącą wówczas koalicję socjalno-liberalną przy zawziętym sprzeciwie chadeckiej 

opozycji reprezentującej wtedy prawie połowę – obecnie zaś  większość  

społeczeństwa. Nowy rząd chadecko-liberalny uznaje zasadę pacta sunt servanda, co 

już  jest istotne, ale przecież  jest wiele oznak tego, że mógłby bardziej czynnie stanąć  na 

																																																													
4 Władysław Gomułka (1905–1982) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PPR w latach 1943–1948 
oraz I sekretarz KC PZPR w latach 1956–1970. 
5 Edward Gierek (1913–2001) – działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR w latach 1970–1980. 
6 Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz komunistyczny, generał armii. Pełnił wiele wysokich 
funkcji w PRL, m.in. premiera, przewodniczącego Rady Państwa. Od grudnia 1981 na czele Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego. 



	 	 	
stanowisku pełnego uznania granicy na Odrze i Nysie, rezygnując całkowicie ze swego 

sprzeciwu z lat siedemdziesiątych. Oznaczałoby to, że wszystkie bez wyjątku partie 

polityczne reprezentowane w Bundestagu uznawałyby faktycznie ostateczny 

charakter granic zachodnich. Nie potrzeba do tego wiele, są wszelkie po temu warunki. 

Byłby to kolejny zasadniczy krok ku podważeniu ”aksjomatu Kennana”. Oczywiście 

wymagałoby to aktywnego działania w tym kierunku ze strony rządu polskiego. 

Jednakże rząd Jaruzelskiego działa w kierunku odwrotnym; wszelkie oświadczenia 

nowego rządu RFN dotyczące uznania przezeń granicy na Odrze i Nysie są 

lekceważone, dezawuowane, okreś lane jako niewiarygodne, natomiast wszelkie 

odmienne wypowiedzi są skrzętnie wychwytywane, rozgłaszane, często wręcz 

opacznie interpretowane, aby wykazać  ich antypolski charakter, co spotyka się 

naturalnie z nieprzychylną reakcją nad Renem – zarówno w kręgach politycznych, jak 

też  w szerokich środowiskach społecznych. Szczególnie dotyczy to powojennych 

pokoleń Niemców, wśród których sympatia dla Polski była do niedawna powszechna. 

Trudno temu przeciwdziałać . I przecież  nawet realistyczne oceny przedstawicieli 

polskiej opozycji, chociaż  są uważnie odnotowywane nad Renem, nie mogą 

zrównoważyć  dudnienia rządowej propagandy, która polega też  na obrażaniu ad 
personam i zohydzaniu osobistości politycznych, mających największy wpływ na 

kształtowanie nowej Ostpolitik. Ekipa rządowa kanclerza Kohla7 stanęła w 1983 r. 

przed zadaniem uporządkowania i nowego zdefiniowania polityki zagranicznej, przede 

wszystkim polityki wschodniej. Stosunek do Polski jest tylko fragmentem niemieckiej 

Ostpolitik, jej filarami były i pozostaną stosunki ze Związkiem Radzieckim i NRD. 

 Gdy chadecja pozostawała w opozycji, sprawy te były obciążone starymi i 

nieaktualnymi dogmatami prawnymi z epoki adenauerowskiej, które pozwalały na 

przeciwstawianie się rządowi kolacji SPD8-FDP9. W chwili dojścia do władzy kanclerz 

Kohl i jego doradcy zdawali sobie sprawę, że tych obciążeń trzeba się stopniowo 

wyzbywać , ale należy też  krytycznie ocenić  spuściznę poprzednich rządów, także już  

nieaktualną i nieprzydatną. Powstał więc – dość  rzadki jak na stosunki w Bonn – okres 

pewnej politycznej próżni, gdy nowe zasady polityki wschodniej dopiero się 

kształtowały i rozważane były różne moż liwości. W tym ważnym okresie – widocznym 

dla każdego bystrego obserwatora – rząd polski był nieobecny w politycznych salonach 

i gabinetach, publicznie natomiast ograniczał się do krzykliwej propagandy 

antyrewizjonistycznej i to wówczas, gdy bardzo uważnie wsłuchiwano się w każdy 

nowy sygnał Wschodu. 

																																																													
7 Helmut Kohl (1930–2017) – niemiecki polityk chadecki, w latach 1982–1998 kanclerz RFN. 
8 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z niemieckich partii politycznych, założenia 
programowe partii są oparte na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych.  
9 Wolna Partia Demokratyczna (FDP) – centroprawicowa liberalna partia polityczna w Niemczech. 



	 	 	
 W Moskwie także panowała próżnia polityczna, kolejny okres ”chorowitej 

władzy”, gdy zmarłego Breżniewa10 zastąpił ”żywy trup” Andropow11. Podróż  Kohla do 

Moskwy w lipcu 1983 r. musiała się skończyć  niepowodzeniem, bo owej – jak to 

Rosjanie nazywają swe władze – ”bogadielni” /dom starców/ nie stać  na żadną 

elastyczność . Twarde sowieckie ”niet” zostało oczywiście uwzględnione w nowej 

formule bońskiej polityki zagranicznej. Natomiast z Berlina Wschodniego, z Pakow – 

nadchodziły zachęty i sygnały o szerszych moż liwościach współpracy, zbliżenia 

kulturowego, ułatwiania kontaktów prywatnych. Ten dysonans mogłaby wykorzystać  

polska dyplomacja, gdyby takowa istniała. 

 Dla Warszawy odejście SPD od władzy było istnym szokiem. Niemiecka 

socjaldemokracja była przestraszona przebiegiem posierpniowych wydarzeń w Polsce, 

drżała przed moż liwością radzieckiej interwencji / ”gdzie się te czołgi mogą 

zatrzymać”/, obawiała się zawalenia się na polskim gruncie całej swej polityki 

wschodniej, zakładającej trwałość  odprężenia. Były kanclerz – Helmut Schmidt12 – 

polityk skądinąd wybitny – uważał się / i nadal uważa / za osobistego przyjaciela Gierka 

i wraz ze swymi kolegami nie może dotąd zrozumieć  dlaczego Polacy przegonili takiego 

miłego człowieka. W tej graniczącej już  z histerią atmosferze 13.XII.1981 r. przyjęto w 

SPD z ulgą, a stary organizator i ”aparatczyk” SPD / niektórzy przypominają, że w latach 

trzydziestych był członkiem Kominternu / Herbert Wehner13 przyjechał do Warszawy 

już  w styczniu 1982 r., by jako pierwszy zachodni polityk uścisnąć  dłoń polskiego 

generała… Duża część  społeczeństwa RFN przyjęła te gesty z niesmakiem. Polityka 

zagraniczna SPD traciła w szybko zmieniających się warunkach aktualność  , co 

doprowadziło do zerwania koalicji rządowej przez FDP, do zmiany rządów, a w marcu 

1983 r. – do dotkliwej klęski wyborczej socjaldemokratów. Dotąd niektóre gremia SPD 

dopatrują się przyczyn tej klęski m.in. w ”polskim bałaganie”, a nie we własnych 

błędach.  

 Dojście w Bonn do władzy rządu, który na temat polskiego dramatu podzielał 

punkt widzenia amerykański, francuski, brytyjski i włoski ekipa Jaruzelskiego uznała za 

obrazę i bezpośrednie zagrożenie – nie swojej frakcji, ale Polski. Natychmiast 

wytoczono przeciw RFN stare armaty antyrewizjonizmu. Grzmiały one najdonośniej 

wtedy, gdy Polsce – nie Jaruzelskiemu – potrzebna była cicha i koronkowa działalność  

dyplomatyczna. Po co ta nowa faza antyrewizjonizmu, przypominająca swą 

intensywnością lata pięćdziesiąte, kiedy to notabene, rzeczywiście ani rząd w RFN, ani 

żadna partia polityczna / nie licząc komunistów / nie akceptowała polskich granic 
																																																													
10 Leonid Breżniew (1906–1982) – sowiecki polityk, sekretarz generalny KPZR w latach 1964–1982, 
przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR 1977–1982. 
11	Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki działacz partyjny, szef KGB w latach 1967–1982, sekretarz 
generalny KPZR w latach 1982–1984.	
12 Helmut Schmidt (1918–2015), niemiecki polityk, członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 
kanclerz Niemiec w latach 1974–1982. 
13 Herbert Wehner (1906–1990) – polityk niemiecki, początkowo związany z ruchem komunistycznym, 
następnie członek władz SPD 



	 	 	
zachodnich. Po co powrót do tej formuły w tak przecież  zasadniczo odmiennych 

warunkach? 

 Gdy dziennikarze zachodni mówią, że obecny antyrewizjonizm jest potrzebny na 

użytek polityki wewnętrznej ekipy Jaruzelskiego, wówczas otrzymują odpowiedź , że 

jest to zwykłe imperialistyczne oszczerstwo. Sprawa nie wygląda istotnie aż  tak prosto. 

Poważnym problemem władzy w Polsce jest całkowita niestrawność  dla 

społeczeństwa kanonów polityki zagranicznej – to jest zaciekłego antyamerykanizmu i 

miłości do Związku Radzieckiego. Antyrewizjonizm, który jest społecznie 

akceptowany, ma być  lukrem do oblewania tego niestrawnego kitu, tym bardziej 

łatwym w użyciu, że nieź le współbrzmi z radziecką propagandą antyrewanżystowską. 

W Moskwie inaczej rozkładały się akcenty i chodzi też  o inne w istocie sprawy, ale 

polski antyrewizjonizm jest tam dobrze widziany. Toteż  rząd Jaruzelskiego przywiązuje 

doń ogromną wagę – chodzi przecież  o poprawę w Moskwie opinii o sobie, która jest na 

ogół krytyczna, jeś li nie negatywna. W grę wchodzi także niezmiernie ważny czynnik 

polityki wewnętrznej, a mianowicie legitymizowanie władzy w oczach społeczeństwa. 

Stwarzanie atmosfery niepewności i rosnącego zagrożenia zewnętrznego, uzasadniać  

ma twarde działania władzy, która dąży do stworzenia silnego państwa ”ładu i 

porządku”. Zresztą każdy rząd wojskowy utworzony w wyniku zamachu stanu, i to na 

obu półkulach, chętnie tuszuje swą nieprawowitość  zewnętrznym zagrożeniem i 

nadrzędnym interesem państwa. Byłoby wręcz dziwne, gdyby ten rząd nie sięgnął do 

wypróbowanego z dobrym skutkiem argumentu rewizjonistycznego zagrożenia. 

 Zastanówmy się raz jeszcze nad ”aksjomatem Kennana”. Powiedzieliśmy, że w 

latach 1944-55 opisywana przezeń zależność  była nawet wygodna dla 

nieakceptowanej władzy. W okresie 1956-80 – mimo wszelkich wstrząsów – stopień 

społecznej akceptacji władzy pozwalał jednak na bardzo ostrożne i stopniowane 

dążenie do uwolnienia się od tej feralnej zależności. Sytuacja wewnętrzna rządu 

Jaruzelskiego skłania znów, podobnie jak w pierwszym powojennym dziesięcioleciu, do 

chowania się pod radzieckim parasolem. 

Edmund Osmańczyk14, którego na pewno nie można podejrzewać  o sympatie dla 

Niemców, stwierdził w marcu 1984 r. w referacie wygłoszonym w Instytucie Śląskim w 

Opolu, co następuje: 

 Powiedzmy otwarcie: niebezpieczeństwo rewizji granic było od 40 lat naszym 

wewnętrznym strachem na wróble, którym z wszelkich moż liwych powodów 

straszyliśmy wszystkie pokolenia Polaków… W dalekosiężnych planach politycznych 

Niemiec – tak jednych jak i drugich – istnienie Polski między Odrą a Bugiem jest 

traktowane jako czynnik trwały… Nasi sąsiedzi za Odrą oraz za Łabą pogodzili się z 

granicą na Odrze i Nysie. Nie pogodzą się natomiast z podziałem Niemiec. Nowoczesny 

naród niemiecki został w ciągu ostatnich stu lat ukształtowany na długi okres. Uczymy 

																																																													
14 Edmund Osmańczyk (1913–1989) – wieloletni poseł na Sejm PRL, członek Rady Państwa 1979–1980, 
w 1989 wybrany do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoś ć”. 



	 	 	
się stopniowo rozumienia faktu, że różnice systemowe między NRD i RFN nie naruszają 

jedności narodowej… 

 Po obszernym uzasadnieniu tej tezy i przypomnieniu koncepcji konfederacji obu 

państw niemieckich – za Chruszczowa w zasadzie aprobowanej przez państwa Układu 

Warszawskiego – Osmańczyk wraca do sprawy rewizjonizmu i mówi : 

Musimy sobie zdawać  sprawę z tego,  że taka konfederacja nie oznacza dla Polski w 

żadnej mierze rewizji granic. Takiej moż liwości Niemcy w istocie nigdy nie mieli, gdyż  

do tego niezbędna byłaby zgoda wszystkich czterech mocarstw. W rzeczywistości zaś  

nigdy nie byli tym zainteresowani… 

 No dobrze – powiedzą ludzie od lat bombardowani przez naszą propagandę – a 

owe organizacje przesiedleńcze, a Czaja i Hupka…? Należy odróżnić  rewizjonizm 

polityczny od naturalnej nostalgii ludzi  przesiedlonych przez burzę dziejową. Równie 

dobrze przecież  można by mówić  o ”polskim rewizjonizmie” na podstawie aktywnej 

wciąż  nostalgii lwowiaków, wilnian czy wołyniaków. Odbywają się przecież  nie tylko na 

gruncie prywatnym, ale także publiczne i legalne spotkania, gdzie wilnianie czy 

lwowiacy nie tylko wyrażają tęsknotę za umiłowanymi miastami swej młodości, ale 

również  swe marzenia o ich powrocie do Polski. Mimo to nie ma ”polskiego 

rewizjonizmu”, ponieważ  nie ma żadnej siły czy nawet grupy politycznej, również  w 

opozycji, która dążyłaby obecnie do zmiany granic. Gdyby istniała wolność  zgromadzeń 

powstałyby na pewno dość  liczne nawet organizacje przesiedleńcze ziemi 

czerwieńskiej czy wileńskiej – nie byłoby to jednak jednoznaczne z rewizjonizmem. 

Takie organizacje istniałyby oczywiście także w NRD i istnieją w RFN, ale żadna z 

wielkich partii politycznych w Niemczech, nie głosi rewizji granicy na Odrze i Nysie czy 

też  oderwania Sudetów od Czechosłowacji. Politycy nad Renem doskonale zdają sobie 

sprawę, że każdy przejaw rewizjonizmu terytorialnego jest na rękę Związkowi 

Radzieckiemu, zwiększa zależność  Polski czy Czechosłowacji od radzieckiego 

mocarstwa i działa na niekorzyść  ich rzeczywistych aspiracji narodowych. Nawiasem 

mówiąc, straszak rewizjonizmu nigdy nie był eksploatowany z Czechosłowacji w tej 

mierze co w Polsce, nigdy nie był tam podkręcany ponad rutynowe wymogi zgodności z 

propagandą radziecką, mimo, że ziomkostwa Niemców sudeckich są nie mniej czynne 

od innych. 

 Historia powojennego 40–lecia pozwala na sformułowanie pewnej ogólnej 

prawidłowości: im mniejsza akceptacja społeczna władzy – czy, jak to się okreś la w 

języku partyjnym, im słabsza ”więź ” władzy ze społeczeństwem – tym większe 

zapotrzebowanie tej władzy na zagrożenie zewnętrzne w celu prezentowania się jako 

rządu broniącego nadrzędnych, ogólnonarodowych, zagrożonych interesów. W 

omawianym układzie geopolitycznym obrona ta daje jednak efekt odwrotny od 

głoszonego – nie więcej suwerenności, nie więcej autonomii, lecz więcej protektoratu i 

zależności od protektora.  



	 	 	
Sprawy te należy widzieć  w szerszym, a więc nie tylko wewnętrznym kontekście. 

Nasz ”stan geopolityczny” jest bowiem częścią składową globalnej sytuacji 

międzynarodowej. Obecnie, po długiej epoce odprężenia, weszliśmy zdecydowanie w 

drugą fazę zimnej wojny, czy też  jak niektórzy mówią, ”zimnego pokoju”. Natrętny, 

monotonny, antyamerykanizm i uzupełniający go antyrewizjonizm stanowią 

obowiązkowy ”wkład” rządu polskiego w pogarszanie atmosfery międzynarodowej. 

 Dlaczego świat wszedł znowu w kolejny okres globalnego napięcia 

międzynarodowego? Komunistyczna propaganda tłumaczy to wprost złymi intencjami i 

fatalnym charakterem prezydentów amerykańskich, podobnie jak w swoim czasie 

tłumaczono potworności kolektywizacji i zbrodnie Gułagu złym charakterem Stalina. 

Na tym samym poziomie intelektualnym stoi uporczywe mieszanie przyczyn ze 

skutkami i tłumaczenie wszystkiego /jakże skuteczne w licznych środowiskach na 

Zachodzie! / Pershingami czy innymi rakietami, chociaż  zbrojenia są tylko wynikiem 

wzrostu nieufności i rozwijały się zresztą nieprzerwanie także w okresie odprężenia. 

Wyjaśnianie przyczyn nowej fazy zimnej wojny jest oddzielnym i bardzo obszernym 

tematem, nie unikniemy jednak przedstawienia tu naszych ocen w bardzo dużym 

skrócie. 

 Międzynarodowe odprężenie od połowy lat pięćdziesiątych i w latach 

sześćdziesiątych stało się moż liwe dzięki wewnętrznej stabilizacji obu rywalizujących 

systemów / teza ta wymaga szczegółowego uzasadnienia /. Z kolei wystąpiło 

decydujące o trwałości procesu sprężenie zwrotne: odprężenie i towarzyszące mu 

zjawiska, jak zwrot kontaktów gospodarczych, kulturalnych, międzyludzkich 

przyczyniły się do dalszej stabilizacji wewnętrznej w ramach obu bloków. Jednakże na 

przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ta druga zależność  przestała 

występować , i to w wyniku wewnętrznego działania systemu realnego socjalizmu, a nie 

oddziaływania stosunków międzynarodowych. Proces odprężenia i koegzystencji z 

wieloma jego różnymi skutkami, zaczął wpływać  destabilizująco na poszczególne kraje 

socjalistyczne, czego punktem kulminacyjnym jest kryzys Polski. Destabilizacji 

towarzyszą też  tendencje odśrodkowe, i to niekoniecznie i nie przede wszystkim w 

Polsce, ale także w innych krajach obozu radzieckiego: w NRD, Rumunii, na Węgrzech, 

a przede wszystkim w azjatyckich krajach socjalistycznych. Odprężenie zaczęło więc 

zagrażać  stabilizacji zarówno całego obozu radzieckiego, jak też  jego poszczególnych 

członów. Z kolei metody zastosowane dla ”normalizacji” czy pacyfikacji wewnętrznej 

wywołały szok i sprzeciw na Zachodzie. Zastosowano różne sankcje jako wyraz 

protestu, nie wierząc z góry w ich skuteczność . Odprężenie podkopywane jest więc z 

obu stron, ale przyczyna tkwi w destabilizacji wewnętrznej realnego socjalizmu. 

Odprężenie nie zostało zniszczone całkowicie i od razu, lecz za pomocą kolejnych 

uderzeń – kryzys afgański, kryzys polski… W 1984 r. nie zakończył się kryzys afgański, 

na pewno nie zakończył się polski, ale oto rozpoczął się nowy kryzys – niemiecki. Żadne 

z dwóch państw niemieckich kryzysu nie przeżywa, ale rozpoczął się i ujawnił – także 



	 	 	
jako dalekosiężny rezultat odprężenia – głęboki kryzys pojałtańskiej polityki 

radzieckiej w kwestii niemieckiej. 

Można mówić  o dwóch punktach zwrotnych w tej polityce: w sierpniu 1961 r., 

gdy zbudowano mur berliński oraz w sierpniu 1984 r. Budowa muru oznaczała 

ostateczne przejście przez ZSRR do polityki defensywnej w Europie. Gdy powstawała 

NRD w okresie pogłębiania zimnej wojny, pisano w państwach komunistycznych, że 

jest to ”pierwsze socjalistyczne państwo w historii Niemiec” – pierwsze, ale nie ostatnie, 

coś  w rodzaju komunistycznego Piemontu w Niemczech. Mur był ostatecznym 

uznaniem porażki tej koncepcji. Mimo odrażającej wymowy moralnej jaką ma budowa 

chińskiego muru w centrum Europy, był to jednak – moim zdaniem – akt obronny. 

Wyrażał zmianę celów strategicznych, od zamierzonej po wojnie i realizowanej 

ekspansji, do stabilizacji w ramach polityki detente, polegającej za zasadzie zachowania 

statue quo. Odprężenie nie stwarzało jednak sytuacji trwałej. Dalsze jego 

konsekwencje, a w szczególności dalekosiężne cele narodowe koalicji socjal-liberalnej 

w Bonn zmierzały do ostrożnego, stopniowego, pokojowego przezwyciężania istnienia 

muru w dziedzinie gospodarki, polityki socjalnej, kultury. Granica na Łabie, na której 

strzelano do uciekinierów, stawała się mimo to, nie tylko w bońskiej konstytucji, lecz w 

rzeczywistości, wewnętrzną granicą dwóch państw jednego organizmu narodowego. 

Pogłębia się rzeczywista integracja NRD z EWG, której jest /na podstawie Układów 

Rzymskich/ ”niejawnym członkiem”. Równocześnie zaś  pozostaje NRD wysuniętym na 

zachód bastionem obozu radzieckiego, najbardziej uprzywilejowanym członkiem 

RWPG. ”Ssanie dwóch matek” tuczy i zapewnia wewnętrzną stabilizację NRD, mimo 

niewątpliwej frustracji politycznej społeczeństwa.  

 Nowa koalicja chadecko-liberalna w Bonn nie miała żadnego powodu, by 

powracać  do przestarzałej, defensywnej formuły Adenauera15 i Erharda16. Przeciwnie, 

zmierza ona do umacniania i całkiem jawnego już  rozwijania strategii integracyjnej 

uprzedniego rządu. Jest to moż liwe dzięki temu, że skupiona wokół Ericha Honeckera 

technokratyczna ekipa widzi w oparciu się na potędze gospodarczej RFN, jedyną szansę 

uniknięcia kryzysów gospodarczych i wstrząsów społecznych, przeżywanych z różnym 

natężeniem przez inne kraje demokracji ludowej. W tym czasie, gdy w sprawie 

perspektyw uelastycznienia polityki niemieckiej kanclerz Kohl usłyszał w lipcu 1983 r. 

w Moskwie twarde ”niet”. Bank Bawarski / wsparty jak wiadomo, przez potężne 

koncerny Zagłębia Ruhry / udzielał NRD pierwszej miliardowej pożyczki dla spłaty 

długów, a osławiony reakcjonista Franz Joseph Strauss17 był serdecznie podejmowany 

w Berlinie Wschodnim. Gdy z Moskwy wiało syberyjskim mrozem, a rzecznicy partii i 

rządu, noszący groźne nazwiska Zagładnin i Zamiatin, wydawali ponure pomruki, na 

																																																													
15 Konrad Adenauer (1876–1967) – niemiecki prawnik i polityk, kanclerz RFN w latach 1949–1963. 
16 Ludwig Erhard (1897–1977) – niemiecki polityk i ekonomista, kanclerz RFN w latach 1963–1966. 
17 Franz Josef Strauss (1915–1988) – polityk niemiecki, współzałożyciel i przewodniczący 
centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), wieloletni premier rządu lokalnego Bawarii. 



	 	 	
pogrzebie Andropowa18 spotkali się w sielankowym nastroju Kohl z Honeckerem. Ich 

rozmowę okreś lił Honecker19 jako ”znakomitą”, zaś  Kohl powiedział, że była to 

rozmowa ”jak człowieka z człowiekiem”. Za tymi serdecznościami na moskiewskiej 

stypie poszły fakty: drugi miliardowy kredyt gwarantowany przez rząd RFN, zawrotne 

plany kooperacji przemysłowej, znaczne ułatwienia w kontaktach międzyludzkich i w 

podróżach, zacieśnienie współpracy kulturalnej społeczeństw o wspólnej przecież  

kulturze i tradycji. Instalowanie w tym czasie po obu stronach rakiet średniego zasięgu, 

jakoś  specjalnie nie przeszkadzało.  

Moskwa poczuła się nagle zagrożona. Gdy w latach 1980-81 chodziło o wzięcie 

Polski w dwa ognie, o szantażowanie władz polskich i judzenie przeciw 

”kontrrewolucji”, NRD była najwierniejszym i najpewniejszym sojusznikiem Moskwy. 

Lecz minęło parę lat i okazało się, że ten stosunek ”myli krok”, nie chce wcale 

doszlusować  do nowej globalnej polityki radzieckiej i zapomina o swych obowiązkach 

Wasala. Głośny artykuł Bezimieńskiego w ”Prawdzie” / sierpień 1984 r. / wyraził nie 

tylko sprzeciw strony radzieckiej, ale także całą złość  i gorycz. Wprawdzie nie 

wymienia się tam otwarcie NRD, ale adresat jest łatwy do odczytania. Nadanie sprawie 

rozgłosu – za artykułami ”Prawdy” poszły publikacje w ”Krasnoj Zwiezdie”, w 

”Izwiestiach” – mało zmusić  Honeckera do rezygnacji z zapowiedzianej już  26-29 

września podróży do Bonn, na której rządom obu państw niemieckich bardzo zależało.  

 Formalnie spór toczy się o to, czy – jak oświadcza rząd Kohla – kwestia 

niemiecka jest otwarta i istnieje historyczna perspektywa zjednoczenia, czy też  – jak 

chce Moskwa – kwestia niemiecka jest ostatecznie zamknięta. Oczywiste jest, że 

żadnymi werbalnymi deklaracjami nie zmienia się i nie powstrzymuje procesów 

dziejowych. Historia poucza, że nic bardziej nie otwiera od wewnątrz żadnej sprawy 

narodowej jak usilne zamykanie jej od zewnątrz. Na razie, jak można było oczekiwać , 

Honecker zmuszony został do odwołania swej podróży do Bonn, a natychmiast za nim 

powtórzył to samo zawsze posłuszny Żiwkow20. 

 Są to wszystko symptomy rozpoczynającego się długotrwałego kryzysu kwestii 

niemieckiej. Istota kryzysu polega na zasadniczej sprzeczności między tym, co 

umoż liwia i zapewnia stabilizację wewnętrzną w NRD, a tym co warunkuje zawartość  

obozu radzieckiego. Tylko bogacące się społeczeństwo NRD, którego poziom życiowy 

nie odbiega zbyt jaskrawo od sytuacji w Europie Zachodniej, może uciekać  się do owej 

”prywatności”, do drobnomieszczańskiego dobrobytu, który osłabia frustracje 

narodowe i napięcia polityczne. Przez ponad 20 lat godzono się na taki ”model NRD”, w 

obawie, aby nie powtórzyły się zaburzenia z czerwca 1953 r. Obecnie jednak podstawy 

																																																													
18 Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki działacz partyjny, szef KGB w latach 1967–1982, sekretarz 
generalny KPZR w latach 1982–1984. 
19 Erich Honecker (1912–1994) – niemiecki działacz komunistyczny, w latach 1971–1989 przywódca 
NRD. 
20 Todor Żiwkow (1911–1998) – bułgarski działacz komunistyczny, w latach 1954–1989 I sekretarz 
Bułgarskiej Partii Komunistycznej i faktyczny przywódca Bułgarii. 



	 	 	
tego szczególnego statusu nie są do pogodzenia z ogólnym dążeniem do odgrodzenia 

się, ”zwarcia szeregów”, krzykliwego oskarżania imperializmu amerykańskiego jako 

głównego winowajcę własnych wewnętrznych słabości, kryzysów i załamań. Na 

wyłamanie się NRD z tej polityki Moskwa nie może sobie pozwolić . Obóz radziecki od 

dawna pęka w wielu szwach, zarówno w Azji jak  w Europie. Szwy są łatane prośbami, 

groźbami, czołgami, ale ponownie pękają. A pęknięcie na szwie niemieckim może mieć  

nieobliczalne skutki. 

 Oscylując między dwoma skrajnościami, między popychaniem NRD, sytuacją 

kryzysową z moż liwością powtórzenia się roku 1953 r., a jaskrawym 

nieposłuszeństwem wasala, polityka radziecka skłaniać  się musi do pragmatycznych 

rozwiązań pośrednich. Oznacza to jednak, że proces integracyjny będzie hamowany, 

ale nie zostanie powstrzymany. Kwestia niemiecka nie zostanie wprawdzie przez 

Moskwę uznana za otwartą, ale jest już  za późno aby przez konsekwentną izolację NRD 

naprawdę ją ”zamknąć”. Pozostanie więc ”niedomknięta”. 

 Patrząc na te zjawiska z polskiej perspektywy można powiedzieć , że proces ten 

oznacza obiektywnie poprawę naszego ”stanu geopolitycznego”, a w każdym razie 

stwarza takie moż liwości, których nie wolno zaprzepaścić . Rozpatrywaliśmy dwie 

tendencje, dwa warianty, w których kwestia niemiecka pojawia się bądź  jako 

>otwarta<, z perspektywą na integrację, bądź  jako „zamknięta”. Dla Polaków jest 

ważne, aby ich interes narodowy i sprawa granicy na Odrze i Nysie nie były zależne od 

zniszczenia się któregokolwiek  z tych wariantów. Polska racja stanu wymaga przede 

wszystkim, aby zapewnienie naszych granic zachodnich nie było przeciwstawne żadnej 

z tych wersji, aby dziś  i w przyszłości nie było jednostronnie uzależnione ani wyłącznie 

od żadnej ze stron reprezentujących te tendencje, ani od rozstrzygnięcia kwestii 

niemieckiej w perspektywie dwudziestu, trzydziestu lat. Zresztą powstały po temu 

obiektywne korzystne okoliczności, gdyż  także rzecznicy przyszłej stopniowej 

integracji są przecież  zainteresowani w przychylności Polski, w rozwiewaniu obaw ze 

strony Polaków. 

 W sierpniu i wrześniu 1984 r. ujawniły się w obozie radzieckim sprzeczności w 

kwestii niemieckiej, które wyrażały się formalnie stosunkiem do projektowanej 

podróży Honeckera do Bonn. ”Enfant terrible” Ceauscescu wyłamał się z obowiązującej 

dyscypliny i pojechał do Bonn co było zresztą dla Kohla niezbyt pocieszające, gdyż  w 

żadnej mierze Rumun nie zastąpił Niemca zza Łaby. Kadar21 starał się zdystansować  od 

całej sprawy, Bułgaria i Czechosłowacja zademonstrowały -  jak zwykle – rutynową 

zgodność  z Moskwą. Ale właśnie Jaruzelski okazał się w tej bardzo zawiłej, delikatnej i 

jakże dla Polski ważnej sprawie znowu ”prymusem”, aktywnie i zdecydowanie 

opowiadając się przeciw podróży Honeckera. Bardzo wątpliwe czy zasłużył tym na 

wdzięczność  Moskwy, tam się liczą z silnymi, a nie posłusznymi. Znów wąskie interesy 

																																																													
21 János Kádár (1912–1989), węgierski polityk komunistyczny, sekretarz generalny KC Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej w latach 1956–1988. 



	 	 	
partyjne i potrzeba wzmocnienia w warunkach kryzysu politycznego radzieckiej 

protekcji i przychylności wzięły górę nad interesem państwowym i narodowym, który 

polega przecież  na obustronnym uznaniu naszej pozycji i na przekreś leniu 

jakiegokolwiek iunctim między sprawą granic polskich, perspektywami rozwiązania 

sprawy niemieckiej. Bez międzynarodowej konieczności podnoszona jest sprawa 

ważności radzieckiego protektoratu i polski interes państwowy wiązany jest 

jednostronnie z wątpliwą przecież  perspektywą historyczną. Jest to zresztą 

sprzeniewierzanie się tendencji, którą ostrożnie reprezentował Gomułka, dążąc do 

zawarcia układu Polska-RFN. Postawa rządu polskiego w tej sprawie jest właśnie 

przejawem i logiczną konsekwencją kryzysu polskiej polityki zagranicznej, owego 

”uciekania w protektorat”. 

Mimo więc zarysowania się korzystnych dla Polski moż liwości poprawy ”stanu 

geopolitycznego” w wyniku kryzysu radzieckiej polityki w kwestii niemieckiej i 

uwikłania się jej w głębokie sprzeczności, obecna taktyka rządu PRL wiedzie do 

zaprzepaszczenia tej sposobności. Geopolityka to zawsze tylko pewne granice 

moż liwości i pewne szanse. Sądzimy, że nie są to granice niezmienne, szanse zaś  mogą 

być  wykorzystane lub zaprzepaszczone. Głęboki kryzys wewnętrzny i sposób jego 

rozwiązywania przez władze, rozciąga się niestety również  na sferę polityki 

zagranicznej, co powoduje pogarszanie polskich perspektyw, w zmiennym krajobrazie 

rzeczywistości europejskiej. 

 Powyższe rozumowanie zmusza do postawienia trudnego pytania dotyczącego 

aktywności polskiej opozycji w polityce zagranicznej. W państwach demokratycznych 

istnieje praktyka powszechnie uznawana i stosowana: partie opozycyjne nie tyko 

kreują własne programy polityki zagranicznej, ale też  mają moż liwość  prezentowania 

swych poglądów w kontaktach zagranicznych, przez co oddziaływają na politykę 

zagraniczną swych państw. W państwach totalitarnych rząd posiada całkowity 

monopol polityki wewnętrznej i zewnętrznej, w krajach komunistycznych monopol ten 

rozciąga się także na gospodarkę. Powstanie opozycji zmierza do przełamania tego 

monopolu. Jednakże grupy opozycyjne w państwach totalitarnych były dotychczas 

zbyt małe i opierały się na zbyt wąskim zapleczu społecznym, aby politycy innych 

państw mogli uwzględniać  ich stanowisko w polityce zagranicznej. 

 W sierpniu 1980 r. powstał po raz pierwszy szeroki masowy ruch społeczny, 

łamiący monopol władzy totalitarnej. Jednak Solidarność , pozostając wierna zawartym 

z rządem porozumieniem, stroniła od zajmowania się polityką zagraniczną. Zgodnie ze 

stanowiskiem Związku, oficjalne pisma, jak ”Tygodnik Solidarności” czy ”Jedność”, nie 

miały działów zagranicznych i nie zamieszczały komentarzy międzynarodowych. 

Sprawy polityki zagranicznej były całkowicie pomijane w programie i  uchwałach zjazdu 

Związku. Również  ”Posłanie do Robotników Europy Wschodniej” nie dotyczyło polityki 

zagranicznej państwa, lecz było apelem społecznym, nie skierowanym przecież  do 

rządów.  Solidarność  była w tej sprawie bardziej powściągliwa od wielu innych 



	 	 	
związków zawodowych, szczególnie pozostających pod komunistycznymi wpływami, 

które nieraz zajmują się problemami polityki zagranicznej, wypowiadają się w sprawie 

zbrojeń, wojny i pokoju, a nawet w kwestii konfliktów międzynarodowych i polityki 

innych państw. 

 13 XII 1981 r. rząd zerwał gwałtownie, jednostronnie, z pogwałceniem prawa 

wewnętrznego i zobowiązań międzynarodowych, porozumienia sierpniowe. Jednak 

historia i polityka nigdy się nie kończą. Powstała nowa sytuacja, polegająca na istnieniu 

kraju komunistycznym, nielegalnej opozycji, która nie jest jedynie grupką desydentów, 

lecz dysponuje strukturą organizacyjną i opiera się na szerokiej, masowej bazie 

społecznej, we wszystkich bez wyjątku warstwach narodu. Władze nie mogą tego faktu 

negować , choć  chciałyby go minimalizować . Państwa demokratyczne nie zawsze 

wiedzą, jak się mają ustosunkować  do tego nowego, nieznanego dotąd zjawiska. 

Ujawniająca się w nich tendencja, aby traktować  opozycję polską tak, jak się traktuje 

opozycję w każdym innym kraju, jeś li dysponuje znaczącym zapleczem społecznym, 

natrafia na zróżnicowaną przewagę. Należy tu podkreś lić , że rzeczowe poglądy, także 

w kwestiach polityki zagranicznej, reprezentowane przez opozycję, są przyjmowane za 

granicą przez wielu polityków, a nawet przez partie polityczne z uwagą i refleksją. 

 Jeś li rząd sprawujący skutecznie władzę na terytorium państwa polskiego nie 

reprezentuje należycie polskich interesów narodowych, wówczas spada na opozycję 

szczególnie trudny obowiązek. Mimo, że opozycja jest prześ ladowana, lżona, 

szkalowana, pomawiana o wszystkie moż liwe przestępstwa, to jednak ciąży na niej 

nakaz prezentowania swego stanowiska w kwestiach dotyczących interesów państwa i 

jego stosunków narodowych. Artykuł Zeya pt. O przyszłości – międzynarodowo / 

Kwartalnik Polityczny ”Krytyka” nr 17/ kończy się słowami: Jeżeli polska racja stanu 

ma być  przy stołach konferencyjnych aktualnie obecna, mimo, że reprezentować  tam 

będą nasze stanowisko Jaruzelski, Olszowscy22, Wiejacze23, to polska opozycja musi 

umieć  zgłosić  swój program reformy pojałtańskiego układu. I musi też  poparcie dla 

takiego programu uczynić  istotną składową powszechnego frontu już  nie tylko 

odmowy, lecz także nadziei. Chyba skuteczna obecność  polskiej racji stanu przy 

stołach konferencyjnych to za wiele na moż liwości polskiej opozycji, ale przecież  

pewien jej wpływ na widzenie spraw dotyczących naszego państwa istnieje, bo istnieć  

powinien. Obecny kierunek polityki rządowej jest zbyt odległy od służenia sprawie 

polskiej, aby można było sobie pozwolić  na milczenie i absencję. 

Justyn 

																																																													
22 Stefan Olszowski (ur. 1931) – działacz komunistyczny, minister spraw zagranicznych PRL w latach 
1971–1976 i 1982–1985. 
23 Józef Wiejacz (ur. 1933) – dyplomata i pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL. 


