
	 	 	
Gra na sojuszach, „Res Publica”, 1989, nr 9–12, s. 4–11. 
Hasła przedmiotowe: sytuacja międzynarodowa po 1989 r., Polska w Europie, Niemcy 

w Europie. 

 

 

 

Damian Kalbarczyk1 

Mówi się, że polityka w teorii jest rzeczą stosunkowo prostą, trudności 

rozpoczynają się, gdy przechodzimy do praktyki politycznej. Nie wiem, czy twierdzenie 

jest to uniwersalne, ale w przypadku geopolityki, zwłaszcza polskiej, zdaje się być  

wyjątkowo prawdziwe. Bo oto mamy układ niezmienny już  od stuleci, pozycję słabego 

pomiędzy dwoma, czasem trzema mocarstwami. Ilość  moż liwości racjonalnych 

zachowań słabeusza w takiej sytuacji jest ograniczona. Można heroicznie walczyć  z 

oboma sąsiadami o pełną suwerenność  i niepodległość , można wchodzić  w sojusz z 

jednym przeciwko drugiemu, można wreszcie szukać  sojuszy egzotycznych, daleko, 

przeciwko obu sąsiadującym mocarstwom. Pod tym względem właściwie niewiele się 

zmieniło. Dylematy przed Polakami znowu te same. I znowu znajdują się apologeci 

walki aż  do pełnego zwycięstwa bez względu na zewnętrzną sytuację, bo słuszność  jest 

po naszej stronie, zwolennicy sojuszu z Rosją albo z Niemcami, wreszcie miłośnicy 

Francji i Anglii bądź  Stanów Zjednoczonych, którzy uszczęś liwić  chcą Amerykę swą 

dozgonną wiernością, wreszcie i tacy, którzy najchętniej stworzyliby sojusz z jakimś  

mitem, na przykład mitem cesarstwa austro-węgierskiego. Można by jeszcze mnożyć  

coraz bardziej karkołomne opcje sojusznicze, ale powiedziałem już , że ograniczam się 

tylko do tych najbardziej racjonalnych. 

Nie można jednak mówić  o sojuszach trwałych w tym znaczeniu, że u ich 

podłoża leży raz na zawsze przyjęta doktryna (na przykład panslawizm) – sojusz jest 

wynikiem poprawnej oceny koniunktur, a jego celem – ochrona własnych interesów. 

Ostatnie lata pokazały wyraźnie, jak szybko koniunktury międzynarodowe 

potrafią się zmieniać . To, co się dzieje w Związku Radzieckim, w całym bloku 

wschodnim, zjednoczenie Europy, gwałtownie przybliżająca się lub oddalająca wizja 

zjednoczenia Niemiec świadczą o tym, że w przyszłości sytuacja Polski może być  

zupełnie inna i wtedy inny może być  także nasz stosunek do sojuszy. 

Trzeba pamiętać , że w tak dynamicznym obrazie zmian europejskich konieczna 

jest pewna „gra na sojuszach”, a nie kurczowe uczepienie się jednej orientacji. A jak to 

praktycznie zrobić? Sytuacja słabego zmusza do, przepraszam za porównanie, roli 

kurtyzany, która uwodzi, jest pełna oddania i zrozumienia, czasem gniewa się i dąsa, 
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gdy trzeba, użycza swoich wdzięków, ale mimo swej słabości ciągle panuje nad 

sytuacją. 

Trzeba pamiętać  także o tym, że polityka międzynarodowa nie polega jedynie na 

wykorzystywaniu istniejących koniunktur, ale także na kreowaniu, o ile to moż liwe, 

nowych. Z tego punktu widzenia nie bagatelizowałbym, na przykład, zbliżenia z 

sąsiadami z Południa, bowiem takie państwa jak Węgry czy Czechosłowacja są naszymi 

„naturalnymi” sojusznikami – znajdują się bowiem w podobnej sytuacji politycznej i 

główne cele ich polityki są zbieżne z naszymi. A może w najbliższej przyszłości ten 

właśnie kierunek, a nie wschodni czy zachodni, stanie się najbardziej istotny dla naszej 

polityki zagranicznej i dla naszych sojuszy? 

Marcin Król2 

W rezultacie ponad czterdziestu lat posługiwania się pojęciami z zakresu polityki 

w sposób niezgodny z ich prawdziwym znaczeniem, dzisiaj przypisujemy im często 

wagę albo nadmierną, albo niedostateczną. Tak też  jest z pojęciem sojuszu. Pojęcie to 

było stosowane w znaczeniu uzależnienia i dlatego, kiedy dzisiaj mówimy o 

rzeczywistych sojuszach, wszystkim nam wydaje się, że albo dotykamy niesłychanie 

delikatnej materii, albo że mówimy w sposób eufemistyczny nie o sojuszu, lecz o 

uzależnieniu od Związku Radzieckiego. A przecież  pojęcie sojuszu ma swoje 

historyczne znaczenie, które można w miarę precyzyjnie okreś lić . 

Sojusze międzynarodowe są zawierane przez państwa, które mają jakieś  

wspólne interesy bądź  w stosunkach wzajemnych, bądź  w stosunku do innego państwa 

lub grupy państw. Jakie są zatem sojusze międzynarodowe Polski i jakie jest ich 

znaczenie oraz charakter? 

Teoretycznie sojusze można zawierać  ze wszystkimi krajami świata, ale trzeba 

zdawać  sobie sprawę  z tego, po co się je zawiera. Po co był zawarty sojusz ze 

Związkiem Radzieckim w latach powojennych, wiemy dość  dobrze. Ale nie jestem 

pewien, czy równie dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska nigdy nie zawierała 

sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi ani z żadnym innym państwem Zachodu po 1944 

roku. Zresztą z zupełnie bezpośrednich wypowiedzi poważnych i oficjalnych 

przedstawicieli tych państw wynika wprost, że nie tylko nie zawierali oni z nami 

sojuszów, ale także, iż  zawierać  takich sojuszów wcale nie pragną. Możemy 

utrzymywać  stosunki przyjacielskie – a znaczy to zupełnie co innego – możemy  liczyć  

na niewielką pomoc, ale nie ma co myś leć  o sojuszach. Sojusznikami USA i państw 

Europy Zachodniej są członkowie Paktu Atlantyckiego i tyle.    

Liczymy bardzo na pomoc tych państw, ale warto także zdać  sobie sprawę z 

tego, że nie są one specjalnie zainteresowane w udzielaniu nam pomocy. Istnieje 

naturalnie sfera frazeologii i duchowości, w której pojęcia takie jak demokracja i 

																																																													
2 Marcin Król (ur. 1944) – filozof i historyk idei, współpracownik opozycji demokratycznej w latach 70., w 
latach 80. współpracownik pism drugoobiegowych. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w 1989. 



	 	 	
demokratyzacja odgrywają pewną rolę, nie należy jednak przesadzać  i zbytnio 

przeceniać  jej znaczenia. Wedle innej interpretacji, Amerykanie mieliby nam pomagać  

po to, by demokratyzująca się Polska osłabiła zwartość  Układu Warszawskiego3, a 

wobec tego pozwoliła Stanom na zmniejszenie wydatków na cele militarne. Nie jestem 

jednak ani przekonany o znaczeniu Polski z tego punktu widzenia, ani o tym, że USA do 

końca zależy na zmniejszeniu wydatków na cele militarne, które to wydatki jednak 

czasem – przykro, że mówię propagandowy banał – sprzyjają rozwojowi gospodarki, 

ani wreszcie o tym, że mają one w tym zakresie innego partnera niż  Związek Radziecki. 

Wreszcie argument ostatni: Polska jako zagrożenie spokoju i bezpieczeństwa w 

tej części Europy. Otóż  możemy straszyć , ale wątpię, czy ktokolwiek naprawdę się tego 

boi. Sami wykazaliśmy wiele rozsądku w tym zakresie, a ponadto byłoby całkowicie 

tragiczne, gdybyśmy mieli osiągnąć  pomoc drogą szantażu. Wreszcie, pamiętajmy, 

szantaż  działa tylko raz. A więc – i tak brzmi moja teza – trzeba szukać  sojuszy 

prawdziwych, opartych na faktycznej i konkretnej wspólnocie interesów. Takich 

wspólnych interesów z państwami Zachodu mamy bardzo niewiele. 

Naturalnie: Zachód nie chce zachwiania stabilności w tej części Europy. Można 

więc sobie wyobrazić  bardzo delikatną i trudną grę dyplomatyczną zmierzającą do 

zdobywania pieniędzy w miarę postępów stabilizacji i demokracji, której towarzyszyłby 

stan cichego szantażu. Jednak – jak sądzę – takie gry byłyby moż liwe w dziewiętnastym 

wieku, kiedy polityka zagraniczna rozgrywana była w gabinetach. Dzisiaj, wobec potęgi 

demokracji i opinii publicznej, są one po prostu niemoż liwe, a decyzje – o czym 

przekonujemy się na własnej skórze – zapadają w krajach demokratycznych bardzo 

powoli. Dotyczy to decyzji politycznych, bo decyzje ekonomiczne mogą zapadać  bardzo 

szybko, jeżeli da się coś  zarobić  – i tylko w tym nasza nadzieja. 

 

Michał Komar4 

Wbrew przekonaniu optymistów – Polski nie da się przenieść  w miejsce bardziej 

dogodne. Zakładam więc, że Warszawa nadal będzie leżała między Moskwą a Berlinem. 

Zakładam też , że w najbliższej przyszłości nie ulegnie zmianie odległość  między 

Legnicą i Lipskiem oraz między Świnoujściem i Kanałem Kilońskim, zaś  widły Wisły i 

Sanu nadal będą przyciągać  tkliwe spojrzenia oficerów sztabowych. 

Można oczywiście powtarzać , że historia zaczęła się w 1918 roku, i że myś l o 

zdobyciu mostu łączącego Rosję i Niemcy była tylko i jedynie składnikiem rewolucyjnej 

doktryny marksistowsko-leninowskiej. Pamiętać  jednak wypada, że w 1920 roku do 

sztabów Armii Czerwonej dołączyli generałowie carscy, którym nie leninizm był w 
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głowie, ale idea dzierżawy. Czy tego chcemy, czy nie, Polska jest i będzie istotnym 

elementem w rachubach Rosji, niezależnie od charakteru i konkretnych treści 

rosyjskiej doktryny wojennej, niezależnie też  od tego, jaki kształt przybierać  będzie w 

przyszłości symetria imperialna Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. 

Obecnie ta symetria zapewnia Polsce integralność  terytorialną. 

Tukidydes twierdził, że przyczyną wojny peloponeskiej była obawa 

Lacedemończyków przed wzrostem siły Aten. U źródeł wojny leży przekroczenie 

elastyczności konceptu bezpieczeństwa: jakże często w historii wojen agresor uważał 

się za ofiarę? Jakże często i szczerze mówi o wymuszeniu? Doświadczenia ostatnich 

czterdziestu lat dowodzą, że w przypadku radzieckim elastyczność  konceptu 

bezpieczeństwa jest mimo wszystko uwarunkowana, a więc zmienna. Tysiąc przyczyn, 

urojonych lub nie, skłaniało Józefa Stalina do myś li o „nieuchronności wojny lub 

szeregu wojen”. W tej perspektywie Polska miała pełnić  rolę radzieckiego okręgu 

wojskowo-przemysłowego, którego lojalność  zapewniało upodobnienie aż  po 

identyczność  ideologiczną, organizacyjną, społeczną. Kosztowne wydarzenia na 

Węgrzech usprawniły ekonomię doktryny: prawo do „narodowej specyfiki” zmniejszyło 

nakłady na bezpośrednią kontrolę – nie zmieniając generalnych zasad i celów systemu, 

czego dowodem najazd na Czechosłowację. 

Groźba prawdopodobnej interwencji radzieckiej skombinowana z widmem 

rewizjonizmu zachodnioniemieckiego wykorzystywana była (i jest) dla uzasadnienia 

zabiegów izolujących Polskę od Europy. W wersji komunistycznej szło o zabezpieczenie 

Polaków przed Niemcami, dyskomfortem kapitalizmu i powtórzeniem II wojny 

światowej, w wersji narodowo-katolickiej – o obronę przed Niemcami i liberalno-

żydowskimi miazmatami z Zachodu. W obu przypadkach nagrodą miał być  udział w 

nienasyconym rynku wschodnim. I co? Niewiele! Na razie ten udział nie dał nam 

naturalnych zysków na przykład w postaci rozwoju technologii. A czy mógł dać? A czy 

wymiana kartofli na gaz ziemny, stali na wodę mineralną borżomi, ubóstwa na ubóstwo, 

bylejakości na bylejakość  wymaga zastosowania komputerów którejś  tam generacji? 

Kryzys w Związku Radzieckim zwiększył elastyczność  rosyjskiego konceptu 

bezpieczeństwa. Obecne przemiany w Polsce nie stawiają alarmu wojsk okręgu 

białoruskiego, jak to było w 1980 roku. Czy dlatego, że Związek Radziecki ma większe 

powody do zmartwienia? Być  może. Ale godząc się bez reszty na to „być  może” 

musielibyśmy założyć , że klucz do stosunków polsko-radzieckich leży tylko i wyłącznie 

w Moskwie. Uważam to założenie za błędne. Sukces reform gorbaczowowskich 

zależny jest, między innymi, od stanowczego spokoju, z jakim idziemy ku własnej 

normalności. Ten stanowczy spokój znajduje, jak dotąd, wsparcie w zwiększonej 

elastyczności radzieckiego konceptu bezpieczeństwa. Polityka nie zna sytuacji 

nieodwracalnych? Idzie o to, by z oczywistą korzyścią dla obu stron doprowadzić  do 

nieodwracalnej (w obecnym światowym układzie sił) przebudowy tego konceptu. W 



	 	 	
nowej perspektywie Polska zyskuje status nieodzownego i zawsze obliczalnego 

sąsiada.    

Warunkiem obliczalności jest przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Jak to 

uczynić  bez przejrzystego obrazu stosunków z Niemcami? Oba państwa niemieckie 

dysponują wielkim potencjałem gospodarczym i militarnym. Oba też  uznają nasze 

granice, przy czym Niemiecka Republika Demokratyczna uznaje je bez zastrzeżeń. 

Ścisła współpraca z Niemcami jest, jak sądzę, jednym z najistotniejszych warunków 

uzdrowienia naszej gospodarki, ale współpraca jest zawsze wynikiem intencji, woli i 

interesów obu stron. W zjednoczonej Europie Niemcy Zachodnie zyskają zapewne 

dominację z uwagi na swój potencjał gospodarczy i wojskowy. Nie należy wykluczać , że 

w związku z tym wzrośnie siła tendencji i ruchów dążących do zjednoczenia Niemiec. 

Możemy sobie powtarzać , że to zjednoczenie nie leży w interesie Europy. To uspokaja. 

Pamiętać  jednak wypada, że wybuch II wojny światowej też  nie leżał w interesie 

Europy, a mimo to… 

Czy Polska może zaoferować  swym zachodnim sąsiadom coś  więcej od 

zapewnienia, że „nie będzie Niemiec pluł nam w twarz”? Coś  więcej od straszliwego 

ciężaru pamięci? Coś  więcej od zrozumiałego lęku o swą integralność  terytorialną? Coś  

więcej od dwuznacznego lub zgoła amoralnego w swej wymowie „wybaczamy” w 

kontekście przypomnianego Holocaustu? Tak. Może zaoferować  swą nieodzowność  w 

kontekście wschodnioeuropejskim. Swą obliczalność  w sferze naturalnych, bo 

wynikających z położenia, powiązań gospodarczych. Swą najgłębszą życzliwość  dla 

istniejących w Niemczech sił politycznych, które są świadome nie tylko korzyści, ale i 

zagrożeń płynących z ciśnienia rosnącej niemieckiej potęgi. Idzie tu też  o tworzenie 

obrazu (i faktycznej rzeczywistości) Polski wolnej od antyniemieckich kompleksów, ale 

stanowczej, nieodzownej i obliczalnej, gdy idzie o jej żywotne interesy. 

Jak z tego widać  fatalizm geopolityczny może być  źródłem twórczej aktywności. 

Zbyt wiele zależy od innych, byśmy mieli przyglądać  się sobie z założonymi rękami. 

Wojciech Zajączkowski5 

Kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny powoduje, że moż liwości polskiego 

wpływu na politykę międzynarodową są poważnie ograniczone, nie znaczy to jednak, 

by kraj nasz skazany był na odgrywanie roli trzeciorzędnej. 

Jakie zadania stoją przed polską polityką zagraniczna dzisiaj i jakie będą je 

absorbować  przez najbliższe lata? Wydaje mi się, że problemem wymagającym 

najszybszego działania są stosunki z Niemcami i nie chodzi mi tutaj o tradycyjny 

dylemat „Rosja czy Niemcy” ani o niebezpieczeństwo ewentualnych niemieckich 

roszczeń terytorialnych. Zakładając, iż  prędzej czy później stanie się faktem 

zjednoczenie państw niemieckich (choćby tylko w formie unii gospodarczej) należy 
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postawić  nieco szokujące pytanie „Niemcy czy Europa?” Nie chcę tu bynajmniej 

doszukiwać  się jakichś  sztucznych barier między Bonn a Madrytem lub Paryżem, moje 

pytanie dotyczy raczej kształtu przyszłych polskich stosunków międzynarodowych: czy 

będą w nich dominować  Niemcy, czy też  siła tych ostatnich będzie zrównoważona 

przez stosunki z innymi państwami. Wiele wskazuje, że sytuacja ewoluuje dzisiaj w 

kierunku pierwszego członu tej alternatywy: ponad połowę utworzonych w Polsce 

przedsiębiorstw o kapitale mieszanym stanowią firmy polsko-zachodnioniemieckie 

(następnych w kolejności firm z kapitałem amerykańskim szwedzkim jest odpowiednio 

pięcio i sześciokrotnie mniej); coraz więcej Polaków łączy nadzieję na lepszą przyszłość  

z pracą w RFN bądź  jakąś  formą współpracy z Republiką Federalną, a także znajomość  

polskich realiów oraz szybkość  reagowania na nie zdają się być  nad Renem większa niż  

w innych krajach. Gdyby tendencje te miały się utrzymać , doprowadzić  by to mogło do 

powstania w sercu Europy nowego subkontynentu (Mitteleuropy) o potężnym 

potencjale gospodarczym i ludnościowym, złożonym ze zjednoczonych Niemiec i 

uzależnionej ekonomicznie Polski. Sądzę, że wyjście z tej niezbyt szczęś liwej 

konfiguracji leży obecnie w granicach naszych moż liwości. 

Bezpośrednie sąsiedztwo ze wstrząsanym narodowościowymi i społecznymi 

konfliktami Związkiem Radzieckim stanowi kolejny element kształtujący sytuację 

międzynarodową Polski. Zakładając, że przestrzeń suwerenności Polski będzie się 

stopniowo powiększać , należy się zastanowić , jak w tej przestrzeni będziemy się 

poruszać .  Mimo całej naszej słabości musimy wypracować  nowe zasady polityki 

wschodniej, przede wszystkim zaś  rozstrzygnąć  kwestię przyszłych stosunków 

państwa polskiego z suwerennymi bądź  na pół suwerennymi republikami sowieckimi 

(dotyczy to zwłaszcza krajów bałtyckich). Jak sądzę, należy udzielić  poparcia 

środowiskom dążącym do zahamowania rosyjskiej ekspansji etnicznej w kierunku 

zachodnim (dla Polski nie może być  to obojętne, czy granice narodowościowe Rosji 

przebiegają w okolicach Smoleńska i Charkowa, czy po drugiej stronie Bugu).  Z drugiej 

strony jednak w żadnym razie nie powinniśmy podejmować  działań o charakterze 

antyrosyjskim. Poparcie ruchów narodowościowych musiałoby być  więc bardzo 

elastyczne i w sposób jednoznaczny wolne od popierania politycznych tendencji 

odśrodkowych w ZSRR (w grę wchodziłoby jedynie poparcie aspiracji kulturalnych). 

W odniesieniu do naszych południowych sąsiadów oraz do Węgier czy 

Jugosławii istnieje natomiast ogromna potrzeba pracy koncepcyjnej nad długofalową 

polityką, której ukoronowaniem stałby się związek gospodarczy i polityczny czterech 

państw leżących pomiędzy Bałtykiem i Adriatykiem. Byłoby to moż liwe, gdyby 

wydarzenia w Czechosłowacji potoczyły się podobnie jak u nas i Węgrów. 

Polska byłaby predysponowana do odegrania bardzo poważnej roli w owym 

związku, o ile zdołałaby wykorzystać  swoją przewagę w szybkości reform politycznych. 

Wyrazem tego może być  tylko odbudowa gospodarki oraz stabilizacja polityczna i 

społeczna. Ten element stanowi zresztą conditio sine qua non powodzenia całej polskiej 



	 	 	
polityki zagranicznej. O sile przebicia naszych inicjatyw na arenie międzynarodowej 

będzie decydować  przez pewien czas dynamika przemian demokratycznych i energię tę 

należy wykorzystać , lecz nie należy się łudzić , że jest to mocny fundament. Bez 

pomyś lnych zmian w gospodarce nawet program minimum przedstawiony powyżej 

staje pod znakiem zapytania. 

Ogólnie rzecz biorąc powinny przyświecać  Polsce w jej polityce zagranicznej 

dwa podstawowe cele: unikanie nadmiernych wpływów jednego tylko państwa na życie 

gospodarcze, kulturalne i polityczne oraz rozwijanie kontaktów z bezpośrednimi 

sąsiadami. 

Ireneusz Białecki6 

Oglądałem niedawno w telewizji sceny exodusu Niemców z NRD. Oblężona 

ambasada RFN w Budapeszcie, obozy dla uchodźców z NRD, a na granicy węgiersko-

austriackiej – porzucone Trabanty i bagaże, porozdzielane przy forsowaniu granicy 

rodziny, pogubione żony i dzieci. Pomyś lałem wtedy, że chwila połączenia Niemiec 

może być  bliższa, niż  nam się wydaje. Jeżeli bowiem ten „nastroje turystyczne” 

utrzymają się, a nawet spotęgują, to takim narodem długo rządzić  niepodobna. Niemcy 

mieli zawsze postawę bardziej niż  my legalistyczną; utożsamiali naród z państwem, ale 

to, co pokazywał reportaż  z Węgier, wyglądało na coś  przeciwnego: na cofnięcie 

władzy uprawomocnienia, wypowiedzenie na masową skalę umowy między rządzącymi 

a rządzonymi – wszystko jedno czy utrzymywanej dotąd strachem, czy też  nie. 

Odpowiedzią na takie nastroje może być  albo spotęgowanie podtrzymywanej siłą 

dyscypliny i izolacji, czego długo czynić  nie podobna, albo zmiana ekipy rządzącej na 

bardziej elastyczną, tolerancyjną i, odpowiadające presji wyswobodzonej opinii 

publicznej, porozumienie się z RFN w jakimś  niezbyt odległym czasie. Jakim wówczas 

dla nas stanie się dzisiejsze NRD – państwo i społeczeństwo o zupełnie odmiennych 

tradycjach niż  landy zachodnich i południowych Niemiec? Jak my będziemy reagować , 

jeś li pojawi się wrogość  czy jakiekolwiek formy agresji? Czy potrafimy odpowiadać  

spokojnie, ugodowo wytłumiając istniejące resentymenty? 

Wydaje mi się, że aby stać  nas było na spokojny dialog z sąsiadami, na rozsądną, 

ugodową politykę, musimy najpierw zmienić  stosunek do samych siebie, do naszego 

narodu. W przeciwieństwie do większości krajów zachodnioeuropejskich mamy bardzo 

nikłe tradycje (drobno)mieszczańskie, co nie jest dobre także i dla naszej geopolityki. 

Ideały drobnomieszczańskie dostarczają wzorów tożsamości, z których buduje się cele 

i sens życia. Niech to będzie, na przykład dom, ogródek, dzieci, szycie butów, 

sprzedawanie biletów do kina albo nawet praca przy komputerze, ale wpisana w małą, 

zwyczajną egzystencję, taką, jaka jest udziałem innych i uznanie tego za godne, 

sensowne i zupełnie wystarczające. Myśmy rodzili się i żyli w przekonaniu, że nie dane 

																																																													
6 Ireneusz Białecki – filozof, 1968–1992 pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, do 2010 dyrektor 
Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Uniwersytecie Warszawskim. 



	 	 	
jest nam takie życie, a jeś li nawet gramy podobne role, to tylko przejściowo, na niby i 

bez poważnych zobowiązań. Tylko chwilowo jest się inżynierem, lekarzem, 

stoczniowcem i hydraulikiem. Właściwym polem samorealizacji usensowienia własnej 

egzystencji nie jest rola zawodowa, dom, rodzina, lecz sprawa narodowa, chwila 

uroczysta; sens najwyższy mają przeżyte wspólnie patriotyczne uniesienia. Każdy zryw 

narodowy ma u nas bardzo rozbudowaną scenę teatralną. Cieszymy się, że znowu 

jesteśmy na ustach całej Europy i świata, że zmiany u nas inicjują przeobrażenia całego 

bloku, że podziwiają nas wszyscy za rozsądek i umiarkowanie. A zaraz potem po 

każdym akcie nasilają się z rosnącym rozpasaniem celebracje, uroczystości, rocznice. W 

towarzyszących temu transmisjach w pierwszych rzędach stoją z powaga nowi 

bohaterowie, z namaszczeniem słuchając mszy, hymnów, przemówień. W tegorocznym 

sierpniu pojawiła się ni stąd ni zowąd tak niesłychana liczba rocznic i okoliczności 

narodowych, że właściwie nie było kiedy robić  zakupów, że po jednym święcie 

zaopatrzyć  się na drugie. Zresztą w sklepach tak czy owak nie było nic do kupienia. 

Ale co będzie, proszę państwa – wyobraźmy sobie taką sytuację dla potrzeb 

naszego wywodu – jeś li od teraz nikt nam już  nie będzie przeszkadzał w życiu 

narodowym, jeś li nikt nas nie będzie niewolił, ograniczał geopolitycznie – co wtedy? O 

co będziemy walczyć , przeciw komu budować  jedność , pielęgnować  pamięć  narodową? 

I co najważniejsze – jak będziemy realizować , czym usensowiać  nasze tymczasowe, 

przejściowe zatrudnienie w roli, dajmy na to, nauczyciela czy inżyniera-mechanika, jeś li 

nie będzie już  Sprawy (narodowej)? 

Otóż  chyba będzie w przejściowej sytuacji usadowić  się na stałe i w niej szukać  

zadowolenia, tożsamości i sensu. Tu właśnie widzę cnoty mieszczańskie, których nam 

brak. Nie dajmy się nabrać  narodowym artystom i intelektualistom, którzy krytykują 

drobnomieszczańskie ideały, małe przyjemności i spokojne życie, zwłaszcza, jeś li 

krytykę umieszczają w planie historii narodowej. Nie zapominajmy, że Hans Castorp po 

obiedzie zapala swoje ulubione cygaro (Maria Mancini) i to stanowi dla niego 

przyjemność  i sens życia, kwestia niemiecka nie zajmuje go, póki choroba i dwóch 

„pedagogów” nie zdeformują jego życia. 

Jeś li tak ulokujemy nasze ideały, wówczas sprawa narodowa i realizacja tego 

planu nabiorą właściwych wymiarów, przestaną być  jedyną alternatywą, jedyną 

propozycją naprawdę godną wszelkich wyższych aspiracji, jedyną lokatą dążeń do 

prawdziwego samourzeczywistnienia. Taką drogę zdaje się wskazywać  literatura i 

sztuka. 

Udział w tworzeniu losów narodu i państwa polegałby więc przede wszystkim na 

tworzeniu siebie, swojej codziennej życiowej roli zgodnie z pożądanym przepisem 

(wzorem) mieszczańskim i – na budowaniu swojego bezpośredniego otoczenia, dopiero 

potem na oddziaływaniu na pryncypia i generalia, ale zawsze odnosząc je do spraw 

praktycznych, nie zaś  do historii. Większość  porządnych, tak zwanych zwyczajnych 

ludzi społeczeństw zachodnich tak właśnie żyje – ubolewając zresztą nad tym w 



	 	 	
chwilach wolnych od pracy i z niejaką nostalgią spoglądając na dzielnych Polaków. Ale 

są to społeczeństwa lepiej prosperujące i zorganizowane. Żyjmy tak i my, a wówczas 

łatwiej będzie nie tylko oswoić , ale i polubić  myś l, że jesteśmy narodem małym, nie 

wyznaczonym do wielkich w historii prób, jak zresztą większość  innych narodów. 

Wówczas nie będziemy lokować  tylu ambicji i dumy w naszym narodowym 

autoportrecie i łatwiej będzie o zgodę na swój los, o wyrozumiałość , tolerancję i 

prawdziwy dialog. Można wtedy zrozumieć  i Niemców, którzy przyjeżdżając do Polski 

oglądają zniszczone miejsca, w których niegdyś  mieszkali, i Ukraińców, którzy 

niechętnie przypatrują coraz liczniejszym rzeszom Polaków odwiedzających cmentarz 

Łyczakowski we Lwowie. 

Jacek Kurczewski7 

Polska sytuacja geopolityczna jest niewygodna dlatego, że Polska jest krajem 

zbyt słabym, aby mógł odgrywać  rolę naprawdę niezależnego podmiotu polityki 

światowej, a zarazem zbyt silnym, żeby nie stanowił zagrożenia dla swoich 

środkowoeuropejskich sąsiadów. Myś lę tutaj o naszym małym sąsiedztwie, tym 

niezauważanym przez Zachód, a więc o różnych narodach począwszy od Infant a 

skończywszy na dawnej Besarabii. Nawet jeżeli jesteśmy bankrutem gospodarczym, do 

tego uzależnionym militarnie od ZSRR, to ze względu na nasz potencjał demograficzny 

(co widać  w ościennych sklepach i dworcach), mit Rzeczypospolitej i agresywną 

samodzielność  kulturową, stanowimy zagrożenie dla mniejszych narodów 

prowadzących skomplikowane i niezrozumiałe nieraz dla Zachodu, a także i dla 

Polaków, gry o przeżycie. 

Ten prawdziwie „środkowoeuropejski” wymiar geopolityczny nie jest może tak 

ekscytujący jak podróże do Waszyngtonu, Strasburga, Paryża, Londynu, Bonn czy 

Brukseli, ale może okazać  się równie ważny dla wyniku polskiej gry o przeżycie. Gra na 

tym regionalnym terenie wiąże się bezpośrednio z grą światową w trzech punktach – 

Niemcy, ZSRR i Żydzi. Tak jesteśmy sąsiadami Białorusinów czy Słowaków, tak też  

sąsiadujemy z historią żydowską, z Niemcami i ZSRR, a tu na każdym odcinku grozi 

katastrofa. Pierwsza jest sprawa żydowska. Jest oczywistym zgorszeniem dla świata, 

że po stuleciach sąsiedztwa zakończonego wyniszczeniem Żydów przez Niemców, 

Polacy i Żydzi licytują się nawzajem, kto poniósł więcej ofiar i kto komu powinien 

ustąpić  miejsca na cmentarzu. Sytuacja jest taka, że ani Polacy nie wymordowali Żydów, 

ani też  Żydzi ni urządzali pogromów i nie rozbijali sklepów Polakom. Wzajemna 

antypatia pomimo, a może wskutek, wielowiekowego sąsiedztwa jest jednak faktem. 

Można ją zrozumieć , choć  trudno usprawiedliwić . Można ją zrozumieć , gdyż  z obu 

stron jest to niechęć  do słabego – zdominowanego wbrew swej woli – narodu wobec 

drugiego, którego wyższości nie uznaje. Jest to antypatia dwóch narodów, które 
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przecież  uważają się za narody wybrane. Nie pozostaje tu nic innego jak uznać  

obowiązki gospodarza. Gościnność  obowiązuje także w odniesieniu do grobów. Upór 

prowadzi tylko do nienawiści, a nienawiść  do jakże znanych grzechów. Antysemityzm 

rodzi antypolonizm i odwrotnie. Obowiązkiem polskich autorytetów jest zapobiec 

temu procesowi chorobowemu z odpowiednim wyprzedzeniem i to wydaje się 

najlepszym środkiem naprawienia strat powstałych wskutek sporu o ulokowanie 

klasztoru karmelitanek. 

Ale są jeszcze inni, bliżsi i dalsi sąsiedzi z Rodzinnej Europy, którzy, najczęściej 

ku polskiemu zdumieniu, też  wcale nie darzą Polaków miłością. Wielu marzy o sojuszu 

polsko-czechosłowackim, a wydawałoby się nic prostszego jak sojusz polsko-litewski, 

tym bardziej że miał on stulecia chwalebnej historii. A jednak z perspektywy trój 

milionowego narodu litewskiego miłosne objęcia prawie czterdziestomilionowego 

narodu polskiego stanowią zagrożenie śmiertelne. Bo duży może małego w tych 

objęciach udusić . A Polacy współcześni, chociaż  spadli do rangi średnich rozmiarów 

społeczeństwa monoetnicznego, żyją jednocześnie w kulturze Rzeczypospolitej. 

Nieświadomie nieraz niosą przez historię dziedzictwa czasów, kiedy to Polakiem, w 

innym szerszym sensie, był też  Żyd, Białorusin, Prusak, Ormianin i Ukrainiec. Polak 

dzisiejszy jest tylko polskim Polakiem, ale wiersze, których uczy się w szkole, są wciąż  

wierszami Polaków tej dawnej Rzeczypospolitej wielu narodów. Ta dwoistość  daje się 

dzisiaj wyczuć  w zachowaniu i wypowiedziach politycznych – albo realizm i granice 

takie, jakie wymyś lił Stalin, albo fantazje kończące się na rubieży sprzed pokoju 

andruszowskiego. Bo mamy prawo do Witebska, do Smoleńska, do Mińska, do Kijowa, 

do Wilna i do Lwowa. Bardzo trudno Polakom byłoby za to przyjąć , że są jeszcze inni 

spadkobiercy tej Rzeczypospolitej i że na przykład Litwini albo Białorusini mogą też  

czuć  swoje prawo do Warszawy, Lublina, Białegostoku.  

Analiza tego rozdarcia między fantazją a wymuszonym – i w ten sposób też  

swoiście fantastycznym – realizmem jest ważna, albowiem nagle polityka polska stała 

się rzeczywistością. Jest ona rzeczywistością właśnie na tym o to tu regionalnym 

podwórku Europy Środkowowschodniej. Milczenie Warszawy albo jej wypowiedź  są 

politycznie znaczące dla Bałtów czy dla Ukraińców. Tutaj rzeczywiście są ważne 

polskie działania i zaniechania. Myś lę jednak, że zanim zacznie się myś leć  o stratach i 

korzyściach wiążących się z taką lub inną polityką, a polityka to przecież  nic innego jak 

świadome działanie w jakiejś  sferze, trzeba zastanowić  się nad problemami 

odpowiedzialności. Taką odpowiedzialność  mamy wobec Żydów, mamy ją też  wobec 

narodów mieszkających między Polską a Rosją. 

Charakter tej odpowiedzialności wyznaczony jest przez dwa czynniki, a 

mianowicie przez doświadczenia z przeszłości i przez teraźniejsze moż liwości 

polityczne. Jak widać  – nic nie mówię o odpowiedzialności „za”, która mogłaby wynikać  

ze wspólnej przeszłości. Uważam bowiem, że wobec skromności polskich moż liwości 

politycznych taka odpowiedzialność  „za” jest fikcyjna, a mówienie o niej 



	 	 	
nieodpowiedzialne, bo prowadzące do niebezpiecznych nie tylko dla Polski konkluzji. 

Faktem jest natomiast to, co się w stosunkach międzynarodowych na tych ziemiach 

zdarzyło i jak to jest zapisane w pamięci zbiorowej. W tym historycznym rachunku 

zapisana jest wielowiekowa dominacja polskiego żywiołu etnicznego, a przede 

wszystkim polska dominacja kulturowa, za którą nagle przyszło pogłębiające się 

osłabienie nosicieli tej kultury. Spolonizowani Litwini czy Rusini pozostali samotni w 

obliczu przeważającej potęgi rosyjskiej. Trudno wymagać  od nich wdzięczności. W tym 

rachunku są także zabytki polskie i polskie zaścianki na terenach aż  po wschodnie 

kresy dawnej Rzeczypospolitej, a o które w tej sytuacji nie upomni się już  nikt poza 

Polakami z dzisiejszego państwa polskiego. 

Polityka polska wymaga dobrych stosunków z ZSRR, a to oznacza dobre 

stosunki z Rosjanami i ZSRR. Dobre stosunki wymagają jednak jednoznaczności 

polskiego stanowiska. Nie można jednocześnie popierać  dążeń Polaków 

zamieszkujących te tereny do autonomii lub do przyłączenia się do państwa polskiego, 

niepodległości poszczególnych republik w ich obecnym kształcie i przebudowy 

politycznej, mającej przecież  za cel modernizację ZSRR, a nie jego rozkład czy rozpad. 

Bardziej niepokojące jest bezpośrednie niebezpieczeństwo, że te lub inne koła 

polityczne w Polsce zdecydują się na poparcie tendencji separatystycznych w ZSRR, na 

przykład poparcie dla pełnej niepodległości państw bałtyckich, nie mając do 

zaoferowania żadnej pomocy poza dobrym słowem. Przeraża mnie wizja sytuacji, w 

której oglądamy w telewizji spacyfikowaną Litwę czy Mołdawię i widzimy ofiary 

czekające daremnie naszej pomocy. Chciałbym, żeby każdy, kto w Polsce wypowiada 

się na temat sytuacji na wschód od Bugu, pomyś lał najpierw, co może zrobić  w takiej 

sytuacji i żeby przypomniał sobie, co myś lą sami Polacy o pomocy, jaką otrzymali w 

ciężkich chwilach od Zachodu. Od Zachodu, który zresztą z czasem nauczył się mało 

obiecywać , mogąc skądinąd zrobić  dla nas znacznie więcej, niż  my moglibyśmy zrobić  

dla innych. Polityka polska musi więc uczciwie i odpowiedzialnie powiedzieć  sobie point 
de rêveries tak, żeby nie mieli do Polaków słusznych pretensji ani Rosjanie, ani Litwini 

czy Ukraińcy. Na tym polega odpowiedzialność  z racji polskich obecnych moż liwości z 

racji przeszłości. 

   


