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 Dyskusja o odpowiedzialności  

Na łamach niemieckiej prasy i fachowych pism historycznych toczy się ważna 

dyskusja o przeszłości narodu niemieckiego, jego tradycji, to samości. W centrum 

dyskusji znajduje się dwanaście lat które zmieniły wszystko: 1933-1945.  

Moralna ocena zachowań w czasie drugiej wojny światowej pojawiła się ostatnio 

jako temat publicznych debat w wielu krajach: w Stanach Zjednoczonych, Austrii, 

Polsce, Francji. Problem dotyka oczywiście najbardziej Niemców. Przede wszystkim 

tych z Republiki Federalnej. Niemcy z NRD umknęli przed koniecznością stawiania 

sobie pytań o odpowiedzialność ; uciekli w antyfaszystowski mit komunistycznych 

twórców państwa. Stając się prowincją nowego imperium, z łatwością przywdziali 

kostium uczestników zwycięskiej koalicji. Austriacy znaleź li schronienie w micie 

pierwszej ofiary Hitlera, zapominając o entuzjazmie, z jakim witali wkraczające 

jednostki Trzeciej Rzeszy i roli, jaką odgrywali w instytucjach państwa nazistowskiego. 

Tylko Niemcy z Republiki Federalnej od pierwszej chwili musieli stawić  czoła 

zbrodniom własnego narodu. Jeżeli próbowali zapomnieć , inni im o nich przypominali. 

Problem obecny od początku, w ostatnich latach, paradoksalnie, przybiera jakby 

na znaczeniu. Dlaczego? Pytanie to postawił sobie prezydent Republiki Federalnej, 

Richard von Weizsäcker2, w przemówieniu wygłoszonym do Bundestagu 8 maja 1985 

roku, w czterdziestą rocznicę zakończenia wojny. Przypomniał, że w Starym 

Testamencie okres lat czterdziestu zdawał się odgrywać  rolę szczególną: czterdzieści 

lat Izraelczycy pozostawali na pustyni, zanim wejść  mogli do ziemi obiecanej; 

czterdziestu lat trzeba było dla całkowitej wymiany odpowiedzialnego wówczas 

pokolenia ojców; w Księdze Sędziów powiedziane jest, iż  pamięć  o doznanej pomocy i 

ratunku trwa często tylko lat czterdzieści; gdy pamięć  się urywa – kończy się spokój. 

Tak więc, mówi Weizsäcker, czterdzieści lat oznacza zawsze poważną cezurę, 

utrwalającą się w świadomości ludzkiej bądź  jako zakończenie ponurego okresu i 

nadzieja na nową i lepszą przyszłość , bądź  jako niebezpieczeństwo zapomnienia i 

ostrzeżenie przed jego skutkami. 

																																																													
1 Aleksander Smolar (ur. 1940) – publicysta i działacz opozycji demokratycznej w PRL. Uczestnik 
protestów Marca 1968, od 1971 na emigracji. W latach 1973–1990 redaktor naczelny kwartalnika 
„Aneks” 
2 Richard von Weizsäcker (1920–2015) – niemiecki polityk chadecki, w latach 1984–1994 prezydent 
RFN. 



	 	 	
Można tę samą myś l sformułować  inaczej. Oto znikają uczestnicy wydarzeń 

tragicznego okresu, znika z nimi pamięć  wydarzeń; przeżywanie przeszłości jako 

faktów żywo obecnych w świadomości ustępuje ostatecznie miejsca historii. Może 

więc obecne spory, emocje, jakie ów okres lat dwunastu wywołuje, związane są właśnie 

z cezurą biologiczną. Oddalanie sie przeszłości powoduje u jednych strach przed 

zapomnieniem, przed moralną sterylizacją wydarzeń, u drugich zaś  nadzieję, pragnienie 

ostatecznej, historycznej normalizacji tego okresu, by przestał ciążyć  nad losem 

Niemców.  

***  

Publikujemy poniżej (z pewnymi skrótami) artykuły kilku wybitnych 

przedstawicieli życia intelektualnego Republiki Federalnej, dotyczące powyższych 

problemów: historyków Stürmera3, Noltego4, Meiera5, publicysty i pisarza Festa6, oraz 

filozofa Habermasa7.  

Właściwą dyskusję, która objęła całą prasę RFN oraz szereg pism fachowych, 

wylewając się poza granice Republiki Federalnej, wywołał Jürgen Habermas: oskarżył 

on paru poważnych historyków, okreś lanych przez niego jako konserwatywni, o próbę 

rewizji historii Niemiec, szczególnie okresu panowania nazizmu. Widział w tym nie 

tylko skandal moralny i nadużycie intelektualne, ale równie niebezpieczeństwo 

polityczne stopniowego odrywania się Niemiec od demokratycznych tradycji Zachodu.  

Przyczyny ostrości i emocjonalnego napięcia w sporze wynikają z wagi tematu 

zarówno dla historyków, jak i dla szerokiej publiczności. Tkwią równie w oczywistej 

sprzeczności między trzema, częściowo przynajmniej sprzecznymi, wymogami 

stawianymi historykom. Można je nazwać  etycznym, poznawczym i obywatelskim.  

Z moralnego punktu widzenia przeszłość  nazistowska wymaga jednoznacznego 

potępienia. Etyka domaga się prostych odpowiedzi: „tak, tak, nie, nie”. Nie można 

relatywizować  zbrodni. Istnienie innych nie pomniejsza tej konkretnej. Każda zbrodnia 

jest sama wobec trybunału sumienia.  

Poznawcze obowiązki historyka narzucają mu całkiem inną logikę. Musi on 

badać  lata panowania Hitlera w jego wielorakich uwikłaniach, uwzględniać  specyfikę i 

podobieństwa z innymi systemami. Nietrudno dostrzec tu zagrożenie dla moralnej 

jednoznaczności. Osądzany fakt traci swoją autonomię, uwikłany jest w przyczyny i 

																																																													
3 Michael Stürmer (ur. 1938) – niemiecki historyk i dziennikarz. W latach 1973-2008 związany z 
Uniwersytetem w Norymberdze. 
4 Ernst Nolte (1923–2016) – niemiecki historyk i filozof, jego teza o nazizmie jako obronnej reakcji na 
komunizm wywołała tzw. kłótnię historyków. 
5 Christian Meier (ur. 1929) – niemiecki historyk, od 1981 do 1997 r. związany z Uniwersytetem Ludwika 
i Maksymiliana w Monachium, w latach 1981-1988 przewodniczący Związku Niemieckich Historyków. 
6 Joachim Fest (1926–2006) – niemiecki historyk, wydawca i pisarz. 
7 Jürgen Habermas (ur. 1929) – niemiecki filozof, socjolog i publicysta polityczny. Czołowy  opozycjonista 
w kłótni historyków poglądów usprawiedliwiających nazizm i próbujących rehabilitować  reputację 
Wehrmachtu.  



	 	 	
skutki; dostrzega się w nim aspekty niewątpliwie zbrodnicze, ale też  etycznie 

neutralne, jak chociażby życie codzienne ludzi, mniej więcej takie samo w każdym 

reżymie, jak pewne ogólne prawidłowości rozwoju. Jednym słowem historyk, jako 

badacz przeszłych zdarzeń, ma naturalną skłonność  do pewnego amoralizmu. Nie 

zaprzecza kryteriom etycznym, ale bierze je w nawias w procesie badania.  

Funkcja obywatelska historiografii, bardzo ważna w tradycji Niemiec i nie tylko, 

polega najogólniej na stworzeniu wizji przeszłości narodowej, którą wspólnota 

mogłaby zaakceptować , w której mogłaby się rozpoznać , która służyłaby jej integracji, 

dając poczucie bezpieczeństwa i dumy. Historycy występują tu więc w roli 

producentów sensu, twórców narodowych mitów, gwarantów ciągłości, kapłanów 

pamięci.  

Stürmer pisał, iż  historycy muszą znaleźć  wąską ścieżkę między nadawaniem 

historii sensu, z którym ludzie mogą się identyfikować , i demitologizacją. W istocie 

odnalezienie takiej ścieżki jest niezwykle trudne, jeżeli w ogóle moż liwe. W praktyce, w 

zależności od poglądów na wydarzenia i na rolę historyka, uprzywilejowuje się tę czy 

inną perspektywę.  

„Rewizjonistyczne” wysiłki zmierzają, najogólniej mówiąc, w kierunku 

pomniejszenia roli moralistycznego spojrzenia na historię i uprzywilejowania 

spojrzenia „obywatelskiego”. Przeciwnicy rewizjonistów chociaż  nie oskarżają ich o 

chęć  rehabilitowania Hitlera i usprawiedliwianie polityki Trzeciej Rzeszy, zarzucają im 

próbę kwestionowania wyjątkowego charakteru zbrodni dokonanych przez Niemców 

w latach 1933-1945 poprzez:  

Relatywizowanie niemieckiej odpowiedzialności. Chodzi tu o obciążenie 

odpowiedzialnością za nazizm i wojnę nie tylko Niemców, ale równie aliantów, czy cały 

system równowagi europejskiej.  

Banalizowanie zbrodni. Zbrodnie ludobójstwa zawsze miały i mają miejsce. 

Niemcy niczym szczególnym się tu nie wyróżniają. Była Rosja Stalina, był Pol Pot.  

Uhistorycznianie nazizmu przez badanie aspektów, by tak rzec, uniwersalnych 

procesu historycznego. System zbrodni staje się w takim ujęciu nieuchronnie małym 

dodatkiem do zjawisk bardziej fundamentalnych.  

Wpisywanie w szersze kategorie ustrojowe. Nazizm zalicza się do kategorii 

ustrojów totalitarnych lub do zbioru państw faszystowskich. Niezależnie od korzyści 

poznawczych, często niewątpliwych, pozwala to na traktowanie przypadku Niemiec 

hitlerowskich jako jednego z wielu.  

Wszystkie te wysiłki historyków, abstrahując od użyteczności rewizji z punktu 

widzenia historiografii, mają na celu „normalizację” historii Niemiec, zdjęcie jej jako 

problemu z porządku dnia, a więc również  normalizację Niemiec tout court. Chodzi tu o 

to samość  narodu, jego samopoczucie, chodzi też  — autorzy tego nie ukrywają — o 

problemy polityczne wyboru drogi, którą będą podążali Niemcy.  



	 	 	
Nie jest to pierwsza próba normalizacji przeszłości. Intelektualnie jest może 

najciekawsza, ale politycznie były już  próby bardziej znamienne. Przede wszystkim 

wywodzące się z lewicy. Ruch młodzieży niemieckiej przeciwko wojnie w Wietnamie 

dążył mniej czy bardziej świadomie do narzucenia wizji „moralnej równoważności” 

zbrodni niemieckich i zachowania Amerykanów w Wietnamie. Ruch pokojowy lat 80-

ych był już  wyraźnie ruchem „narodowego wyzwolenia spod ciężaru historycznej 

pamięci”. Wystąpienia historyków, uważanych za konserwatywnych, można wręcz 

traktować  jako próbę odpowiedzi na lewicowy – przeważnie bardziej implicite niż  

explicite formułowany – historyczny rewizjonizm. 

Historię piszą zwycięzcy. Ale wraz z przezwyciężaniem skutków klęski, 

leczeniem ran, zwyciężeni będą nieuchronnie pisać  swą własną historię. Będzie ona z 

konieczności odbiegać  od wizji ofiar i zwycięzców. Oto jeden choćby przykład: nawet 

dla Niemców – szczerych demokratów dzień klęski Hitlera był z konieczności 

dwuznaczny. Jak powiedział pierwszy prezydent Republiki Federalnej, Theodor Heuss, 

było tak, bowiem „zostaliśmy równocześnie uratowani i zniszczeni”. Trzeba uznać  

nieuchronność  i uszanować  odmienność  niemieckiej pamięci, to znaczy niemiecką 

wolność . Z nadzieją, że zwycięży postawa takich ludzi jak Richard von Weizsäcker, 

obecny prezydent, który mówił: „Nie istnieje pojęcie winy albo nieskazitelności w 

odniesieniu do całego narodu. Wina, podobnie jak nieskazitelność , nie są zbiorowe, lecz 

indywidualne. (...) Przodkowie pozostawili nam jednak trudny spadek. Wszyscy — winni 

czy nie winni, starzy czy młodzi – musimy się z naszą przeszłością pogodzić . Wszyscy 

jesteśmy dotknięci jej skutkami i za nie odpowiadamy”. 

Kwestia niemiecka i polska polityka  

Dyskusja na temat stosunku Niemców do przeszłości i problemu tożsamości 

wiąże się ściś le — co podkreś lają między innymi Stürmer, Habermas, Meier – z 

aktualnymi problemami politycznymi. Chodzi tu najogólniej o zagadnienie miejsca RFN 

w bipolarnym świecie zorganizowanym wokół konfliktu między ZSRR i USA. RFN jest 

jednym z filarów Paktu Atlantyckiego, ale przy najmniejszej okazji pojawiają się w 

prasie zachodniej niespokojne rozważania co do przyszłości tego kraju. Na ile jego 

zakorzenienie w zachodniej kulturze politycznej jest trwałe? Na ile groźne są tendencje 

pacyfistyczne? Jak silne są pragnienia neutralistyczne odbudowania mitycznej 

Mitteleuropy poza Zachodem i Wschodem?  

Pytania te wynikają z przekonania, że „kwestia niemiecka” jest żywa, to znaczy 

że status podzielonych Niemiec w podzielonej Europie w żadnym wypadku nie może 

być  uznany ani przez Niemców, ani przez inne narody za rzecz normalną i ostateczną. 

Istnieją więc obawy, że, szukając odpowiedzi dla swoich problemów, naród niemiecki 

uciekać  się może do rozwiązań, pozostających w sprzeczności z interesami innych na 

rodów kontynentu.  



	 	 	
„Kwestii niemieckiej” w wymiarze polityki międzynarodowej poświęcamy w tym 

numerze dwa artykuły, Helmuta Wagnera8 oraz Franciszka Drausa9. 

Wagner nie odwołuje się do dyskusji historyków niemieckich, ale jego 

stanowisko wyraźnie go w niej sytuuje. Przyczyny nieszczęść  Niemiec i Europy widzi 

nie w wewnętrznej logice rozwoju swojego kraju, nie w procesach politycznych, czy 

mentalnych w nim zachodzących. Podstawowy problem — w jego interpretacji kwestii 

niemieckiej – to sprzeczność  między dwiema równie prawomocnymi zasadami 

regulującymi stosunki między państwami naszego kontynentu. Z jednej strony zasada 

samostanowienia, z drugiej – zasada równowagi sił w Europie. Zasada 

samostanowienia dawała Niemcom prawo do ukonstytuowania się w państwo 

narodowe. Zasada równowagi sił powodowała mobilizację przeciwko Niemcom 

narodów kontynentu zagrożonych powstającym w jego centrum potężnym, 

ekspansywnym państwem. Tylko Europa sfederalizowana, w której Niemcy będą mogły 

odnaleźć  swoją jedność , nie zagrażając innym państwom kontynentu, stanowić  może — 

zdaniem Wagnera — trwałe rozwiązanie problemów europejskich.  

Franciszek Draus sceptycznie odnosi się do tezy, iż  zjednoczenie Niemiec jest 

kluczem do reunifikacji Europy. Parafrazując znaną formułę Raymonda Arona o wojnie, 

powiedzieć  można, że w ujęciu Drausa zjednoczenie Europy „na prawie zachodnim” jest 

niemoż liwe, na „prawie sowieckim” – nieprawdopodobne. Draus stawia równocześnie 

problem odnoszący się bardziej bezpośrednio do dnia dzisiejszego i stosunków między 

polityką niemiecką a interesami polskimi. Wskazuje na sprzeczność  między centralnym 

dla polityki niemieckiej dążeniem do przezwyciężania rozbicia kraju a wolnościowymi 

aspiracjami Polaków.  

*** 

Dominujący w polskiej myś li politycznej wzór myś lenia o stosunkach polsko-

niemieckich uformowany został w ramach tradycji Narodowej Demokracji. Warunki 

powstałe po wojnie zdawały się nadawać  nowy sens starej doktrynie. Kształtowała ona 

myś lenie o polityce międzynarodowej ludzi bardzo odległych od tradycji endeckiej. 

Podporządkowanie ZSRR nakazywało szukać  realistycznego porozumienia, jakiegoś  

modus vivendi z Moskwą; poprzez mieszankę nacisków, gestów dobrej woli, ofert 

autentycznej współpracy dążyć  do poszerzania pola autonomii Polski. Z drugiej strony 

przesunięcie Polski na Zachód stwarzało groźbę przyszłego konfliktu z Niemcami, po 

ich umocnieniu się i powrocie na scenę międzynarodową. Związek Radziecki, 

amputując dużą część  Polski, stawał się jednocześnie, paradoksalnie, gwarantem 

integralności ziem Rzeczypospolitej w nowym kształcie terytorialnym. Widziano w tym 

paradoksie rezultat przebiegłej polityki Stalina.  

																																																													
8 Helmut Wagner (ur. 1929) – niemiecki, politolog, zajmuje się filozofią polityczną i teorią stosunków 
międzynarodowych. 
9 Franciszek Draus (ur. 1953) – socjolog. 



	 	 	
Do końca lat 60-ych stanowisko społeczeństwa polskiego wobec Niemców było 

wrogie i nieufne. Świeże jeszcze były wspomnienia wojny. Odważny i wielkoduszny list 

Episkopatu Polski do biskupów niemieckich stanowił szok dla bardzo dużej części 

społeczeństwa, szeroko eksploatowany przez władze. Nieufności sprzyjała oficjalna 

polityka Republiki Federalnej nieuznająca powojennych zmian terytorialnych. Głęboki 

niepokój budziło dążenie do pozostawienia otwartej sprawy przyszłości Niemiec, 

przeciwdziałanie ze strony Bonn jakimkolwiek próbom porozumienia między 

Zachodem a Wschodem.  

Mur berliński, fizycznie dowodzący trwałości podziału Niemiec i Europy, wielka 

koalicja CDU10 i SPD11 końca lat sześćdziesiątych, wreszcie dojście do władzy 

socjaldemokratów, wpływają na zasadniczą zmianę politycznego myś lenia w Bonn. 

Odwróceniu ulegają zasady polityki wobec Wschodu: to nie zjednoczenie Niemiec 

traktowane jest jako warunek uznania powojennych granic, porozumienia między 

dwiema częściami kontynentu i między wielkimi mocarstwami, lecz odwrotnie: wszelki 

postęp w sprawie niemieckiej uzależnia się od poprawy atmosfery w Europie, 

pozytywnej ewolucji stosunków między dwoma blokami. Ostpolitik Willy Brandta12, 

ukoronowanie tej ewolucji, wiązała się ściś le z wizją postępu międzymocarstwowego i 

wewnątrzeuropejskiego odprężenia. Stąd uznanie de facto nowych granic w Europie, 

granic państw i granic bloków. Od tego czasu kolejne rządy Republiki Federalnej 

gorliwie bronią osiągnięć  odprężenia, gdy tylko, z którejkolwiek strony, są one 

zagrożone. W najtrudniejszych momentach władze w Bonn starają się łagodzić  

konflikty między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, a gdy jest to 

niemoż liwe, dbają o osłonę dla „mniejszej détente”, europejskiej, a choćby tylko 

wewnątrzniemieckiej. Jest w tej koncepcji świadomość  uzależnienia losu Niemców od 

sytuacji ogólnej, ale równie coraz bardziej klarowne przekonanie, że klucz do sprawy 

niemieckiej znajduje się w Moskwie. Więcej, wiąże się z tym uznanie fundamentalnej 

asymetrii w stosunkach ze Związkiem Radzieckim. Decydując o losie kilkunastu 

milionów Niemców – zakładników z NRD – Kreml może wywierać  skuteczny nacisk na 

politykę Bonn. 

Ostpolitik oparta była, jak się wydaje, na dwóch zasadach. Pierwsza – to 

odrzucenie strategii różnicowania, którą próbowały przedtem stosować  władze 

Republiki Federalnej, a czynią to do dziś  z różnym powodzeniem i różną konsekwencją 

Stany Zjednoczone. Polityka ta polega na zachęcaniu do pozytywnej ewolucji państw 

bloku sowieckiego poprzez uprzywilejowane traktowanie tych, które w polityce 

zagranicznej czy wewnętrznej wykazują najdalej idącą niezależność  od Moskwy. Na tej 

																																																													
10 Unia Chrześcijańsko-Demokratyczne (CDU) – niemiecka partia polityczna, okreś lająca się mianem 
centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. 
11 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) – najstarsza z niemieckich partii politycznych, założenia 
programowe partii są oparte na ideałach socjaldemokratycznych i neoliberalnych.  
12 Willy Brandt (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, kanclerz RFN w latach 1969–
1974. 



	 	 	
zasadzie, od lat 60-ych Zachód nagradzał Rumunię za jej szumnie manifestowaną 

autonomię w stosunkach międzynarodowych, przychylnie odnoszono się do 

reformistycznej polityki Kadara13, czy liberalnego modernizmu Gierka. Republika 

Federalna odrzuca tę strategię – poza oczywistym uprzywilejowywaniem Niemiec 

wschodnich – nie wierząc by Kreml gotów był pozwolić  na stopniowe, podstępne 

odrywanie kolejnych prowincji imperium. Polityka różnicowania może tylko, w tej 

optyce, prowadzić  do blokowania przez Kreml wszelkich pozytywnych przemian, o ile 

postrzegane są one jako zagrożenie dla jego władzy. Nadzieję pokłada się raczej w 

ewolucji całego bloku, której winna sprzyjać  rozumna polityka Zachodu.  

Stąd druga zasada polityki RFN: popieranie tej ewolucji w porozumieniu z 

lokalnymi elitami rządzącymi. Adresatem polityki wschodniej Bonn jest więc władza 

komunistyczna, zaś  pożądaną formą zmian – powolna ewolucja. W tej wizji nie ma 

miejsca na pozytywną, polityczną (w odróżnieniu od prywatnych sympatii) ocenę 

niezależnych ruchów masowych, buntów społecznych. Widzi się w nich wyłącznie 

zagrożenie dla polityki Niemiec i dla społeczeństw bezpośrednio zainteresowanych.  

Trudno nie widzieć  dwuznaczności takiej polityki. Prowadzi ona nieuchronnie 

do uprzywilejowywania stosunków z rządami krajów naszego regionu kosztem 

uwzględniania aspiracji społecznych. Oczywiście, politycy RFN twierdzą, i ich celem 

jest dopomożenie ewolucji, która byłaby zgodna z aspiracjami społeczeństw środkowo-

wschodniej Europy. W różnych momentach i sytuacjach Ostpolitik może mieć  efekty 

pozytywne. Zwłaszcza w czasach spokojnych. W okresach pogłębiającej się 

niestabilności, zagrożeń dla władzy komunistycznej, rzecz przedstawia się inaczej. 

Istnieje groźba, iż  RFN występować  będzie wtedy w roli pomocnika żandarma. Josef 

Joffe14, wnikliwy obserwator niemiecki, tak pisał o postawie rządu z Bonn w obliczu 

zamachu 13 grudnia15: „Ponieważ  Moskwa jest ostatecznym arbitrem ewolucji Europy 

Wschodniej, należy uspakajać  Związek Radziecki co do naszych intencji, nawet do 

punktu, w którym Ostpolitik stanie się cichym – i przede wszystkim dyskretnym – 

partnerem w utrzymywaniu stabilności reżymu (polskiego) i panowania sowieckiego w 

Europie Wschodniej”.  

Jak mają się interesy wolnościowe i demokratyczne Polaków i innych narodów 

regionu do polityki Republiki Federalnej? Odpowiedź  nie jest prosta. Odróżnić  trzeba 

niemiecką politykę długookresową od polityki bieżącej. W długim okresie Niemcy 

dążyć  muszą nieuchronnie do zmiany ładu pojałtańskiego. Przezwyciężenie podziału 

świata i Europy jest warunkiem przezwyciężenia podziału Niemiec. W tej, 

strategicznej, perspektywie Niemcy są najpoważniejszym czynnikiem na scenie 

międzynarodowej, żywotnie zainteresowanym w podważeniu politycznego status quo. 

																																																													
13 János Kádár (1912–1989), węgierski polityk komunistyczny, sekretarz generalny KC Węgierskiej 
Socjalistycznej Partii Robotniczej w latach 1956–1988. 
14 Josef Joffe (ur. 1944) – niemiecki i amerykański dziennikarz i publicysta. 
15 Nawiązanie do wprowadzenia stanu wojennego w PRL w 1981 r. 



	 	 	
Dlatego też  zdają się być  sojusznikiem sprawy narodów środkowo-wschodniej Europy. 

Nie wydaje się bowiem, aby Niemcy demokratyczne, wintegrowane w Europę, w dobie 

broni atomowej, stanowić  mogły zagrożenie dla terytorialnej jedności Polski. 

Inaczej natomiast trzeba oceniać  bieżącą politykę Niemiec. Tutaj 

kierunkowskazem nie jest zjednoczenie – w obecnej perspektywie cel nierealny – lecz 

utrwalenie i ewentualne poszerzenie koncesji, które RFN zdołała wynegocjować , 

wykupić , w swych stosunkach z „drugimi Niemcami” i Moskwą. W tej perspektywie 

Republika Federalna jest siłą konserwatywną, świadomą swej słabości, uzależnienia od 

Moskwy, traktującą wszelkie niekontrolowane, nieakceptowane przez władzę w bloku 

sowieckim działania jako bezpośrednie zagrożenie dla swojej polityki.  

Symptomatyczne pod tym względem i godne refleksji były reakcje Niemców na 

„Solidarność” i 13 grudnia. Były kanclerz Helmut Schmidt16 wspominał ostatnio, jak 

odwodził prezydenta Mitteranda od nadmiernego angażowania się po stronie 

„Solidarności” w czasach legalnego istnienia Związku. 13 grudnia, będąc w Berlinie 

Wschodnim, pospieszył z oświadczeniem, wspólnie z Ulbrichtem17, iż  liczy na 

załatwienie przez Polaków swoich własnych spraw. Jeszcze parę lat później 

usprawiedliwiał się: „Jaruzelski18... nie jest człowiekiem postawionym przez Moskwę. 

Oni go nie lubią, nie ufają mu; i głęboko w swym sercu on ich wyjątkowo nie lubi”. 

Bardziej szczery Egon Bahr19, czołowy strateg socjaldemokracji, który w zasadniczym 

stopniu wpłynął na kształt polityki wschodniej RFN, mówił: „Utrzymanie pokoju 

światowego jest ważniejsze od Polski”. Oczywiście, pokój światowy nie był zagrożony, 

zagrożona była jednak stabilność  warunków, od których zależało powodzenie 

Ostpolitik.  

Karykaturalną manifestacją – choć  czysto symboliczną – tej polityki była wizyta 

Willy Brandta w Polsce w grudniu 1985 roku. Wbrew praktyce wszystkich zachodnich 

mężów stanu przyjeżdżających do Polski Brandt odmówił spotkania z 

przedstawicielami opozycji. Przyjął tylko delegację KIK-u20, w skład której weszli 

również  znani opozycjoniści. Tak więc szef międzynarodówki socjalistycznej o długich 

laickich, antyklerykalnych tradycjach, zgodził się spotkać  wyłącznie z 

przedstawicielami władz, Kościoła i z garstką intelektualistów związanych z 

Kościołem. Oznaczało to uznanie szczególnego duopolu, polskiego status quo, w 

																																																													
16 Helmut Schmidt (1918–2015), niemiecki polityk, członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 
kanclerz Niemiec w latach 1974–1982. 
17 Walter Ulbricht (1893–1973) – niemiecki polityk komunistyczny, sekretarz generalny Socjalistycznej 
Partii Jedności Niemiec w latach 1950–1971, przewodniczący Rady Państwa NRD w latach 1960–1973. 
18 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. 
19 Egon Bahr (1922–2015) – niemiecki dziennikarz i polityk socjaldemokratyczny. 
20 Klub Inteligencji Katolickiej – stowarzyszenie katolików świeckich powstałe na fali tzw. odwilży 
październikowej w 1956 roku w PRL. Pierwsze kluby powstały w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Wrocławiu i Toruniu. 



	 	 	
którym nie ma miejsca dla niezależnej reprezentacji społeczeństwa, w którym nie ma 

miejsca dla „Solidarności”.  

W kręgach polskiej opozycji od dziesięciu lat dokonuje się rewizji tradycyjnych 

poglądów na sprawy Niemiec. Pisze się o cierpieniach ludności niemieckiej w czasie 

masowego jej wypędzania z ziem należących dzisiaj do Polski; o losach nielicznej grupy 

Niemców pozostających w Polsce i o ich dyskryminowaniu przez różne instytucje. 

Wreszcie w planie międzynarodowym i politycznym uznaje się prawo Niemiec do 

zjednoczenia. Tym zmianom powinna jednak towarzyszyć  głębsza refleksja nad 

złożonym problemem roli Niemiec w polityce polskiej i w przyszłości Polski. Nawet 

jeżeli uznamy za anachroniczną tradycyjną, endecką koncepcję stosunków polsko-

niemieckich, nie wynika z tego, że należy ją zastępować  wizją idylliczną.  

Jest jeszcze jeden powód, dla którego sprawa zdaje się być  nad wyraz ważna. 

Niemcy są jedynym potężnym krajem Zachodu, który jest zainteresowany naszym 

regionem. Ze względu na podział Niemiec, ze względu na historię, geografię i 

geopolitykę. Dla podupadłej Francji i Anglii stanowimy niewątpliwie problem, ale 

odległy, jeden z wielu. Oba te kraje dawno utraciły pozycję mocarstw światowych, 

coraz bardziej wątpliwy jest ich status potęg regionalnych. Francja tradycyjnie 

interesuje się Polską i szerzej środkowo-wschodnią Europą. Zainteresowanie to było 

jednak zawsze funkcją polityki wobec Rosji i, przede wszystkim, Niemiec. Dzisiaj 

motywy zainteresowania osłabły, moż liwości działania jeszcze bardziej. Stany 

Zjednoczone widzą Europę środkowo-wschodnią w perspektywie globalnej 

konfrontacji ze Związkiem Radzieckim. Zdolne są do takich czy innych gestów wobec 

naszych krajów – czasami nawet bardzo spektakularnych – ale nie do konsekwentnej 

polityki, niezależnej od bieżących stosunków z Moskwą. Jedynym krajem Zachodu 

żywotnie, stale nami zainteresowanym są Niemcy. Nietrudno więc sobie wyobrazić , iż  

wraz ze wzrostem ich potęgi Niemcy w coraz większym stopniu współkształtować  będą 

politykę Zachodu wobec krajów środkowo-wschodniej Europy. Równie wobec Polski. 

Jest już  tak w dużym stopniu. Czy nam się to podoba, czy nie. 

 


