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Władze w Warszawie za wzorem i na polecenie Moskwy traktują sprawę 

niemiecką jako wygodny straszak wobec narodu polskiego. Gdy tylko czują, że są w 

kłopocie, natychmiast uruchamiają kampanię antyniemiecką. Dopiero gdy kryzys się 

zaostrza, PZPR sięga po drugie narzędzie: straszenie inwazją sowiecką. Wszyscy znamy 

ten mechanizm. Rzecz jednak w tym, że władza stosuje podwójną taktykę. Z jednej 

strony próbuje nam wmówić , że RFN składa się przeważnie z byłych SS-manów i ich 

sympatyków, a różni Hupkowie2 i Czaje3 myś lą tylko jak nas pozbawić  ziem 

zachodnich, a gdyby się dało, to i życia. Zarazem jednak lansuje na Zachód inną wersję: 

że „Solidarność”, środowiska niezależne i praktycznie całe społeczeństwo polskie (z 

wyjątkiem komunistów) składa się z niedoważonych głupców, z ludzi o mentalności 

wyrostków, którzy nie liczą się z rzeczywistością i dla własnych ambicji gotowi są 

zburzyć  pokój europejski. To kłamstwo jest gorsze i jeszcze bardziej niebezpieczne niż  

pierwsze. Bowiem nie napotykając na dostateczne przeciwdziałanie – odnosi pewne 

sukcesy. 

Spory, jakie wywołała wizyta4 Willy Brandta5 w Warszawie i różne jej oceny w 

prasie podziemnej, zdają się wskazywać  na brak przemyś lenia kwestii niemieckiej, brak 

analizy niemieckiej „polityki wschodniej” i brak umiejętności wyobrażenia sobie 

różnych wariantów przyszłego rozwoju sytuacji w Europie. Świadczy to o słabości 

myś li politycznej opozycji. 

Jesteśmy zainteresowani w zmianie sytuacji europejskiej: w obniżeniu napięcia, 

rozluźnieniu barier, we współpracy. Powinniśmy więc również  być  zainteresowani tym, 

aby Niemcom udało się osiągnąć  postęp w sprawach wewnątrzniemieckich. W naszym 

interesie leży wszystko, co prowadzi do powstanie Europy bardziej pokojowej i nie 

podzielonej na bloki. Nie można być  jednocześnie za zbliżeniem międzyeuropejskim, a 

przeciw przyszłej moż liwości zjednoczenia Niemiec. Trzeba też  wyobrazić  sobie nasze 

w tym miejsce. Warunkiem takiego rozwoju w przyszłości jest pojednanie polsko-

																																																													
1 Kazimierz Dziewanowski (1930–1998) – pisarz i reportażysta. W latach 80. współpracownik pism 
drugoobiegowych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. 
2 Herbert Hupka (1915–2006) – niemiecki polityk i dziennikarz, działacz niemieckiego związku 
wypędzonych. Przeciwnik polsko-niemieckiego porozumienia granicznego. 
3 Herbert Czaja (1914–1997) – niemiecki polityk, poseł do Bundestagu w latach 1953–1990, prezes 
niemieckiego Związku Wypędzonych w latach 1970–1974. 
4 Nawiązanie do wizyty Willy’ego Brandta w Warszawie 7 grudnia 1970. 
5 Willy Brandt (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, kanclerz RFN w latach 1969–
1974. 



	 	 	
niemieckie. Praca nad nim winna poprzedzić  wydarzenia, które mogą nastąpić  za kilka, 

a może dopiero za kilkadziesiąt lat. 

Spróbujmy wykonać  pożyteczne ćwiczenie: spojrzeć  na sytuację polityczną 

oczami Niemców. RFN jest jedynym krajem zachodnioeuropejskim, dla którego zmiany 

zachodzące w Moskwie mają tak żywotne znaczenie (nie są tak ważne ani dla Francji, 

ani dla Wielkiej Brytanii, ani dla Włoch) – są kwestią jedności narodu. Naiwne byłoby 

przekonanie, że Niemcy pogodzą się z podziałem. Wiedzą oni, że polityka sowiecka jest 

na ogół trwała, ale zdają sobie sprawę, że tym razem zmiana pokoleniowa na Kremlu 

jest bardzo głęboka. Co przyniesie era Gorbaczowa6 i czy w ogóle coś  przyniesie? Może 

nic i wtedy sprawa niemiecka pozostanie w tym samym punkcie, w jakim jest obecnie, a 

Niemcy nie chcą tego popsuć , bo w ostatnich 15 latach osiągnęli pewne sukcesy. Może 

jednak ujawnią się nowe moż liwości? Jeżeli tak, to żaden Niemiec nie chciałby z góry 

zaprzepaścić  takiej szansy. 

Wiadomo, że postępów w kwestii niemieckiej nie da się osiągnąć  bez zgody 

Moskwy. Taka zgoda nie będzie nigdy wynikiem dobrej woli i umiłowania pokoju, ale 

być  może rezultatem szerszych konieczności. Na przykład wtedy, gdy nie mogąc się 

uporać  z problemami wewnętrznymi, z pogłębiającą się niewydolnością gospodarki, z 

rosnącą apatią swego społeczeństwa, a także pozostając w tyle za amerykańskim 

postępem naukowym, technicznym, zbrojeniowym i mając do czynienia z sukcesami 

rywali na Dalekim Wschodzie. Moskwa zdecyduje się dokonać  zasadniczego 

przewartościowania całej swej polityki zagranicznej. Ta chwila może być  wcale nie tak 

odległa. 

Otóż  ci ludzie w Niemczech Zachodnich, którzy to rozumieją, a jest ich wielu w 

obu wielkich partiach SPD7 i CDU8-CSU9, mogą być  podatni na wspomniany argument 

władz PRL, że opozycja w Polsce zagraża pokojowej przyszłości Europy. Mogą się więc 

zastanawiać , czy zbytnie manifestowanie sympatii dla „Solidarności” lub ogólniej 

strony społecznej w Polsce nie będzie raczej działało na rzecz oddalenia perspektywy 

zjednoczenia Niemiec. Czy nie jest zatem z punktu widzenia Niemiec i Europy 

niebezpieczne, a nawet szkodliwe? Czy nie umocni w Moskwie tendencji do uznania 

wszelkich zmian za niemoż liwe i niedopuszczalne? 

Oczywiście, argument ten jest ułomny. Po pierwsze „Solidarność” nigdy nie 

pochwalała awanturnictwa i burzenia pokoju europejskiego, a przeciwnie – z niezwykłą 

konsekwencją wypowiadała się przeciw przemocy. Można na to powiedzieć , że 

nieważne jak było naprawdę, ważne co myś lą o tym Rosjanie. Po drugie, żaden układ 
																																																													
6 Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – sowiecki polityk komunistyczny, ostatni sekretarz generalny KPZR w 
latach 1985–1991, pierwszy i jedyny prezydent ZSRR w latach 1990–1991. 
7 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z niemieckich partii politycznych, założenia 
programowe partii są oparte na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych.  
8 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczne (CDU) – niemiecka partia polityczna, okreś lająca się mianem 
centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. 
9 Unia Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) – niemiecka centroprawicowa chadecka partia działająca tylko 
w Bawarii. 



	 	 	
lekceważący aspiracje 40-milionowego narodu w centrum Europy nie wróży stabilizacji 

i spokoju. A ponieważ  minęły już  czasy, kiedy wielkie problemy europejskie można było 

rozwiązywać  siłą, przeto pojednanie polsko-niemieckie stanie się w przyszłości 

podstawą koniecznością historyczną, podobnie jak w ostatnich 30 latach pojednanie 

francusko-niemieckie. 

Dlatego ludzie kształtujący politykę RFN nie powinni zapominać , że kwestia 

stosunków między Niemcami a Polakami nie da się sprowadzić  do kontaktów rządów i 

partii RFN z ekipą gen. Jaruzelskiego10. Albowiem – parafrazując to, co Stalin 

powiedział o narodzie niemieckim – ekipy przychodzą i odchodzą, a naród polski 

pozostaje. 

Piszę to wszystko nie po to, by pouczać  polityków zachodnioniemieckich. Chodzi 

raczej o to, aby nam samym uzmysłowić , że w myś leniu o kwestii niemieckiej w 

ocenach polityki prowadzonej przez Niemcy powinniśmy zachować  maksymalną 

ostrożność  i rozumieć , jak złożone i dalekosiężne motywacje się za nimi kryją. Chodzi 

mi także o to, abyśmy na tę sprawę spojrzeli po nowemu i umieli sobie wyobrazić , że 

„polityka wschodnia” takich ludzi jak Willy Brandt (a także Genscher11 i Kohl12) 

dążących do złagodzenia barier, zacieśniania współpracy, otwierania nowych 

moż liwości leży również  w naszym długofalowym interesie. Powinniśmy dojrzeć  w niej 

korzyści a nie tylko dopatrywać  się zagrożeń. Największym zagrożeniem dla nas jest 

pozostanie wszystkiego bez zmian, wraz z Jałtą, polami minowymi nad Łabą, rakietami 

nuklearnymi pod płotem, z żelazną kurtyną, z więzieniami dla ludzi i idei.  

																																																													
10 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. 
11 Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) – niemiecki prawnik, polityk i dyplomata, minister spraw 
zagranicznych i wicekanclerz RFN w latach 1974–1992. 
12 Helmut Kohl (1930–2017) – niemiecki polityk chadecki, w latach 1982–1998 kanclerz RFN. 


