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Historia znów pomieszała nam szyki. Nikt nie zaprzeczy, że wizyta kanclerza 

Kohla2, mająca być  otwarciem nowego etapu w naszych wzajemnych stosunkach, była 

pomyś lana widowiskowo nie tylko w sferze gestów. Miał to być  przełom 

spektakularny, dziejący się na oczach całego świata przełom we wzajemnych 

stosunkach. Świat cały – nie mówiąc o Polakach – miał przekonać  się, że RFN pragnie 

przełomu, a Polska, prezentując nowe, europejskie myś lenie, gotowa jest do przyjęcia 

wyciągniętej dłoni. 

Ale w scenariusz tej, na historyczną skalę zakrojonej, wizyty wmieszał się trzeci i 

przeciągnął część  widowni na swoją stronę. 

To co się stało w NRD urzekało nie tylko widowiskowością. Obalenie 

berlińskiego muru stworzyło nową jakościowo sytuację w środku Europy z 

implikacjami dla wszystkich jej obszarów i to nie tylko w geograficznym znaczeniu. 

Dążenie społeczeństwa NRD do samookreś lenia, długo hamowane, wybuchło z 

siłą, której nikt nie przewidywał. Bo też  nikt nie przypuszczał, nawet dobrzy znawcy 

mechanizmów „pruskiego socjalizmu”, że nagromadzona mieszanka jest aż  tak 

wybuchowa. Nie doceniliśmy naszych najbliższych zachodnich sąsiadów. 

Świat istniejący w zmieniających się co prawda, ale jakoś  tam ustabilizowanych 

układach niezależnie od emocji, skłonny jest jednak to, co się dzieje w NRD, postrzegać  

z umiarkowanym entuzjazmem i pewnym niepokojem. Zadawane są pytania na ile to co 

się stało wpłynie na zmianę tych układów: co przynosi i czym grozi? 

Stało się bowiem coś  więcej niż  zmiana systemowa w NRD i zmiana sytuacji na 

niemiecko-niemieckiej granicy. Społeczna eksplozja w NRD sprawiła, że wszystko w 

Europie stało się inne. To, co się dzieje nie wpisuje się przecież  w żadne przewidywalne 

scenariusze i nie pasuje do dotychczasowych koncepcji żadnej z działających sił 

politycznych. To nowa jakość  i ona stanie się dopiero materią do budowania nowych 

koncepcji. 

Ale polityki nie robi się na ulicy! – powie ktoś  i będzie miał rację. Uczynienie 

muru przenikalnym i rozpoczęcie demokratyzacji w NRD to burzliwe tylko wydarzenia. 

Istnieje NATO3 i Układ Warszawski4, są okreś lone interesy USA i ZSRR, obwarowane 
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mocnymi stabilizatorami. Stratedzy we wszystkich stolicach na zimno kalkulują więc 

moż liwe następstwa tego, co się stało. 

Pojawiają się pytania: w jakim stopniu burzenie berlińskiego muru, chociaż  

granice pozostają, rzutuje na zjednoczenie Niemiec? I czy to, hipotetycznie przecież  

ciągle, zjednoczenie może stanowić  zagrożenie dla nas i dla Europy w ogóle? 

Wydaje się, że powściągliwość  w wypowiedziach samych Niemców na ten 

temat, czy też  wręcz stwierdzenia, że sprawa zjednoczenia tak czy inaczej pozostaje 

raczej w perspektywie nieokreś lonej przyszłości – a takie przekonanie panuje w 

najważniejszych stolicach – pozwala patrzeć  na to w spokoju i bez emocji. Między 

innymi nasze polskie doświadczenie pokazuje, że moż liwe są radykalne zmiany 

wewnętrzne, nie zakłócające zewnętrznej równowagi. 

Niewątpliwie jesteśmy alergiczni. Całe dziesięciolecia straszono nas, że na Łabie 

stoją uzbrojone po zęby dywizje wyciągające ręce po Szczecin i Wrocław. I wmawiano, 

że tylko podział Niemiec oraz radzieckie dywizje w NRD pozwalają spać  spokojnie. 

Wizja zaś  zjednoczenia zawsze serwowana nam była jako wizja realnego zagrożenia dla 

Polski i wszystkich sąsiadów Niemiec. Teraz zaś  musimy przyzwyczaić  się żyć  z wizją 

tego hipotetycznego zjednoczenia, nie będącego zagrożeniem.   

Podczas wizyty kanclerza Kohla dokonywano egzegezy każdego sformułowania 

na temat nienaruszalności naszych zachodnich granic i wyliczano gdzie powiedział 

mniej, a gdzie mógł i powinien więcej. Ale nie o słowa przecież  tylko chodzi. Chodzi 

również  o klimat i treść  stosunków w najbliższej przyszłości, na fundamencie układu z 

7 grudnia 1970 r.5, o to wszystko co przed nami i co ujęte jest we „Wspólnym 

Oświadczeniu”. 

Nie zapominałbym też , że jedynego – od czasu klęski Rzeszy – zamachu na naszą 

zachodnią granicę, w rejonie Świnoujścia, dokonali ci, którzy aż  do znudzenia 

deklamowali o nienaruszalności Odry i Nysy. 

Ale w ogóle od euforii z powodu wyników wizyty zachodnioniemieckiego 

kanclerza jesteśmy chyba dalecy. Wszystko to co zostało powiedziane, w owocnych 

przecież  rozmowach, co zapisano w dokumentach trzeba będzie dopiero wypełnić  

treścią. Jakby nie patrzeć  jest klimat do tego by treści te były ważące. Ale wiele, więcej 

niż  kiedykolwiek zależy od tego jak potrafimy wykorzystać  potencjalne moż liwości. 

Szczególnie w dziedzinie gospodarczej… 

Kanclerz Kohl powtarzał kilkakrotnie, że zwrot w sytuacji NRD i zwiększający 

się w związku z tym program enerefowskiej pomocy dla tego kraju nie osłabi w kołach 

finansowych i przemysłowych zainteresowania Polską. Nie mógł tego nie powiedzieć , 

ale jak będzie wyglądać  praktyka, przyszłość  dopiero pokaże. Przewodniczący zarządu 
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Banku Niemieckiego, Alfred Herrhausen6 powiedział że kooperacja z NRD będzie 

szybsza niż  z innymi państwami Europy Wschodniej ze względu na „wspólne cechy”. To 

zrozumiałe – wspólny język, wspólna kultura techniczna, no i bliżej. 

Jak by na to nie patrzeć  stanowi to dla nas wyzwanie. Musimy je podjąć  i to bez 

kompleksów. Musimy je podjąć  i to bez kompleksów. Warunki zostały stworzone – 

teraz od nas zależy więcej niż  kiedykolwiek. 

Dziennikarze z PWA zapytali przed kilkoma tygodniami Mieczysława Pszona7 

czy lubi Niemców. Odpowiedział: lubię, bo ich znam. Ja zaś  na zadawane sobie samemu 

pytanie – czy się boję Niemców – odpowiadam: nie boję się, bo ich znam. 
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