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Przy okazji [wizyty] przywódcy zachodnioniemieckiej socjaldemokracji Hansa-

Jochena-Vogla2 oraz odwołanej wizyty ministra spraw zagranicznych RFN Hansa 

Dietricha Genschera3 wyszły na jaw, jak odbite w zwierciadle, wahania i sprzeczności 

demokracji zachodnich w stosunku do komunizmu sowieckiego i podbitych przezeń 

narodów. Z jednej strony politycy RFN chcieliby prezentować  się jak demokraci, 

rzecznicy wolności, praw obywatelskich, tak jak są one rozumiane i realizowane na 

Zachodzie, z drugiej chcieliby zachować  układne stosunki z totalitaryzmem ZSRR i jego 

wasalami. 

Jest to postawa wewnętrznie sprzeczna, niespójna i jej praktycznym wynikiem 

może być  tylko polityka niekonsekwencji, złudzeń i iluzji. Politycy zachodnioniemieccy 

chcieliby pojednania z Polską, jak to konsekwentnie utrzymują, ale my nie bardzo 

dobrze wiemy, co mają na myś li mówiąc „Polska”. O pojednaniu z kim mówią 

konkretnie? Czy z Polakami, z narodem polskim? Czy też  z komunistycznym reż imem, 

narzuconym Polakom siłą, wbrew woli narodu, przez obcego, wrogiego najeźdźcę? 

Otóż  nie mamy jasności o kogo chodzi, choć  zapewne chodzi i pojednanie z narodem 

polskim. Doraźny cel polityczny sugestii pojednania narodów niemieckiego i polskiego 

jest zapewne taki, by ogół Polaków przestał wierzyć  komunistycznemu straszeniu 

rewanżyzmem i ponownymi zmianami granic. 

H.J. Vogel przyjechał do Polski z początkiem listopada, kiedy już  było wiadome, 

że kolejna ofiara komunistycznego terroru politycznego, ks. Jerzy Popiełuszko został 

nie tylko porwany, lecz zamordowany. Mimo, że wiadome również  było, iż  morderstwa 

z pobudek politycznych dokonali trzej wysocy funkcjonariusze państwowi, p. Vogel 

uznał za moż liwe ściskanie ręki ich przełożonemu, Jaruzelskiemu4, spotykanie się z 

„przedstawicielami społeczeństwa” – Barcikowskim, Czyrkiem, Gucwą, posłami sejmu i 

innymi reprezentantami komunistycznej hierarchii. P. Vogel w naiwności swojej uznał, 

że wystarczy, jeś li podkreś li swoje przywiązanie do przestrzegania praw człowieka, i że 

to zrównoważy liczne deklaracje porozumienia kierowane pod adresem 
																																																													
1 Adam Strug (1927–2007) – dziennikarz, pisarz i publicysta. W latach 80. związany z opozycją w PRL. 
2 Hans-Jochen Vogel (ur. 1926) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, przewodniczący klubu 
parlamentarnego SPD w latach 1983–1991. 
3 Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) – niemiecki prawnik, polityk i dyplomata, minister spraw 
zagranicznych i wicekanclerz RFN w latach 1974–1992. 
4 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. 



	 	 	
najkonsekwentniejszych gwałcicieli tych praw, skwapliwie wykorzystane przez 

komunistyczną propagandę. P. Vogel bowiem pragnie uchodzić , jak wielu 

zachodnioniemieckich polityków, za orędownika pokoju. Pytanie, czy trwały i 

sprawiedliwy może być  pokój, w którym miliony ludzi w środku Europy jest dręczonych 

rozmyś lnie i sterroryzowanych brutalną siłą, nie zaprząta widać  umysłu człowieka, 

będącego bądź  co bądź  przywódcą partii socjaldemokratycznej. Nie wydaje się celowe 

cytowanie tu z gazet reż imowych rozlicznych oświadczeń p. Vogla, które normalnie 

myś lącemu Polakowi muszą jeżyć  włos na głowie. H-J. Vogel w ogóle nie zdaje sobie 

sprawy, iż  mówienie przezeń o walce z bezrobociem w RFN jest w oczach Polaków 

powtarzaniem zgranego komunistycznego straszaka i ze względu na godną 

pozazdroszczenia sytuacją materialną bezrobotnych w RFN w porównaniu z sytuacją 

pracujących w Polsce – śmieszne. Słowa „sprawiedliwość  społeczna” też  w Polsce 

znaczą coś  zupełnie innego niż  w RFN. Natomiast enuncjacja, w której H-J. Vogel 

stwierdza, iż  w pełni przekonywujące są wyjaśnienia, które otrzymał od władz PRL na 

temat zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki5, mrożą krew w żyłach. Trzeba 

nieprawdopodobnej ś lepoty, braku orientacji co do genezy, tła i znaczenia tego mordu, 

by deklarować  podobne rzeczy. Stąd osobę p. Vogla przeciętny Polak musi odebrać  

jako cynicznego gracza fałszywymi kartami albo jako głupca. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa z min. Genscherem. Wydaje się być  

znacznie lepiej poinformowany o sprawach polskich niż  H-J. Vogel i bardziej zdający 

sobie sprawę z konsekwencji swych czynów. Ale to nie znaczy, niestety, że w gruncie 

rzeczy nie kieruje się takimi samymi pobudkami, takimi samymi koncepcjami 

politycznymi, jak przywódca socjaldemokratów. W gruncie rzeczy przecież  ideowe 

różnice między socjaldemokratami a liberałami w RFN /których przywódcą jest z kolei 

min. Genscher/ nie są wielkie, zaś  różnice konkretnie wyrażają się w takich kwestiach 

jak podatki, kierunki rozwoju gospodarczego, stopa procentowa czy stosunki Wschód-

Zachód. 

To właśnie ta ostatnia kwestia musi budzić  nasz najwyższy niepokój, bowiem 

koncepcje RFN w tej sprawie dotyczą m.in. także nas, Polaków. A tu nie widać  

zasadniczych różnic między Voglem czy  Kohlem6 lub Genscherem. Wszyscy trzej 

zabiegają – mówiąc krótko – o zbliżenie Zachodu i Wschodu, o odprężenie 

międzynarodowe, wyrażając zresztą w ten sposób pragnienia ogółu Niemców w RFN. 

Byłyby to koncepcje bardzo szlachetne, gdyby nie fakt, że rozumiane są one w ten 

sposób, iż  narody podbite przez komunizm sowiecki zostają zaakceptowane w tej roli, a 

ich uwolnienie, niepodległość , wyzwolenie – deklarowane jako pobożne życzenie – 

cynicznie odłożone zostaje ad calendas graecas, czyli do nigdy. Zachód nie wypowie 

Wschodowi wojny z tego powodu, ani też  nie poprze wolnościowych dążeń tych 

narodów bardziej efektywnie niż  pomoc słowna, bowiem najważniejsze jest 

																																																													
5 Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – duchowny katolicki, kapelan „Solidarności”, zamordowany przez SB. 
6 Helmut Kohl (1930–2017) – niemiecki polityk chadecki, w latach 1982–1998 kanclerz RFN. 



	 	 	
utrzymanie pokoju. Czyli niech sobie gniją w komunistycznym łagrze Polacy, Ukraińcy, 

Litwini, Łotysze, Czesi i Słowacy, Węgrzy i Rumuni i inni, niech zdychają, a za tę cenę my 

zachowamy pokój, będziemy żyli spokojnie i bogato i głośno sławić  będziemy 

dobrodziejstwa najdłuższego pokoju w Europie. Tak zapewne myś li w RFN ogół 

Niemców, tak wyrażają te postawy politycy tego kraju ukrywając wyrażone tu prawdy 

pod pokrywką dyplomatycznych formuł. Ale na takiej postawie owo pojednanie 

Niemców i Polaków nigdy nie dojdzie do skutku. 

Bowiem tak rozumiana koncepcja pokoju w Europie i na świecie jest głęboko 

niemoralna i nieetyczna. Jest ponadto całkowicie nierealistyczna. Podbite narody nigdy 

nie zrezygnują z walki o swą wolność . Sowiecki moloch zaś  nigdy nie porzuci swych 

imperialistycznych pragnień podboju świata. Wszystko to stanowić  będzie zarzewie 

wojny i niepokoju. 

Wyżej przedstawiona ogólna postawa społeczeństw i rządów bogatego, sytego 

Zachodu, jest szczególnie akceptowana, jak się nam wydaje, przez społeczeństwo i 

partie polityczne oraz rządy w RFN. 

Z błędnych założeń strategicznych wypływają logicznie błędne posunięcia 

taktyczne. 

Tak więc wciąż  popularne jest w RFN przekonanie, że rozwijając handel z ZSRR i 

krajami „obozu socjalistycznego”, udzielając tym krajom kredytów i wszelkiego rodzaju 

pomocy, wpływać  można na „zmiękczenie” ZSRR, na jego ewolucję ku demokracji. Po 

prostu – tak sobie to wyobrażają ludzie w RFN – im bardziej ZSRR będzie się czuł 

bezpieczny, im będzie bogatszy, tym bardziej osiądzie na laurach, tym chętniej porzuci 

wojenne zamiary i obawy, zamieni się w kraj podobnie pokojowy. 

Nie ma bodaj większego błędu, jak brak rozpoznania rzeczywistej natury, 

zamiarów i siły wroga. W takim błędzie tkwi zapowiedź  zguby. 

Znany rosyjski opozycjonista, Władimir Bukowski, pisał głęboko słusznie, że 

pamięć  Zachodu trwa mniej niż  dwa lata. Tak więc lekcja Afganistanu, owocu lat 

„odprężenia”, jest już  zapomniana. Oczywiście, gdzieś  w ONZ dyplomaci przypominają, 

że „naród afgański ma prawo do wolności”, ale formułka ta ma wartość  papieru, na 

którym została zapisana. Nikt nie wspomina dziś  już  wydarzenia z przed niespełna 

półtora roku – zestrzelenia samolotu pasażerskiego przez lotnictwo ZSRR z 269 

pasażerami a wszak był to wyczyn doskonale odmalowujący intencje rzeczywiste nie 

zaś  deklarowane przez Gromykę7 czy Czernienkę8. Stan wojenny  w Polsce zaszokował 

Zachód, bowiem uważał on właśnie, że „Solidarność” jest dowodem pokojowego 

przekształcania się krajów totalitarnych w kraje miłujące pokój i demokrację. Zachód 

nie wiedział i nie mimo tych wszystkich lekcji, że natura totalitarnego sowietyzmu nie 

																																																													
7 Andriej Gromyko (1909–1989) – sowiecki polityk komunistyczny i dyplomata. Minister spraw 
zagranicznych ZSRR w latach 1957–1985, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w latach 
1985–1988. 
8 Konstantin Czernienko (1911–1985) – sowiecki polityk komunistyczny, sekretarz generalny KPZR w 
latach 1984–1985. 



	 	 	
dopuszcza jakiegokolwiek ciała obcego we własnym organizmie i dlatego „Solidarność” 

musiała być  zniszczona. Dlaczego zresztą oczekiwać  od Zachodu, by rozumiał tę 

prawdę, skoro tak wielu ludzi w samej Polsce tego wciąż  nie rozumie? 

Drugim złudzeniem Zachodu jest niebywała wciąż  wiara w pozytywny skutek 

polityki różnego rodzaju rozmów, spotkań, konferencji, negocjacji ze Wschodem. Jeś li 

pomoc gospodarcza i handel władcom Kremla nie wystarcza, to pogadajmy z nimi, 

przekonajmy ich przy okrągłym stole, że nie mają racji, że się mylą obawiając się nas. 

Rozmowa wszak nigdy nie zaszkodzi… Powiedzmy im, że błądzą podbijając Afganistan, 

wysyłając samoloty MIG do Nikaragui, podminowując sytuację w Salwadorze, spiskując 

na Bliskim Wschodzie, uzbrajając Syrię, popierając tego naprawdę niegrzecznego 

Kadafiego i rozwijając szpiegostwo na niebywałą skalę w naszych krajach. A może 

Rosjanie, słuchając tego latami, pewnego dnia powiedzą: wiecie, macie rację, myliliśmy 

się, od tej pory jesteśmy naprawdę pokojowi, wycofujemy się z Afganistanu, Nikaragui, 

Bliskiego Wschodu… 

To są oczywiście kpiny. ZSRR do mistrzostwa opanował sztukę 

wykorzystywania negocjacji do mylenia i oszukiwania przeciwnika. Sołżenicyn dobrze 

wie, co mówi, kiedy ostrzega Zachód przed jakimikolwiek rozmowami z ZSRR, zawsze 

są one oszustwem ze strony ZSRR i taki jest też  los słynnych rozmów rozbrojeniowych. 

Czyż  nie wydaje się jednak, że w tych kpinach jest coś  z prawdy? 

Min. Genscher miał przyjechać  do Polski właśnie po to, by realizować  zbliżenie z 

reż imem gen. Jaruzelskiego w celu „ugłaskiwania” Wschodu. W przekonaniu rządu 

RFN taki krok wpłynie na ZSRR udowadniając mu, jak pokojowe są intencje i RFN i 

całego Zachodu. Dodatkowo okaże się, że myli się propaganda reż imu warszawskiego 

oskarżając RFN o nacjonalizm, rewanżyzm i kwestionowanie granic, bowiem tu, w 

Warszawie, min. Genscher temu zaprzeczy i powie, że to nieprawda. 

Min. Genscher nie wie widocznie, że straszenie Polaków Niemcami jest już  

czterdzieści lat skutecznym narzędziem umacniania komunistycznej władzy, zwłaszcza 

wtedy, kiedy czuje się zagrożona. Przez cały rok 1981 dookoła Polski krążyły tysiące 

czołgów sowieckich pod pozorem „manewrów”, ale brakowało o tym reportaży w 

prasie i telewizji komunistycznej. Massmedia nie szczędziły natomiast czasu i miejsca 

na wiadomości o odwetowcach z RFN z panem Hupką9 na czele, którzy uroś li wtedy, po 

raz kolejny, do rangi pierwszych wrogów Polski… Min. Genscher może cały dzień leżeć  

krzyżem przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie i na klęczkach całować  

Jaruzelskiego w rękę, ale i tak nazajutrz po jego wyjeździe z Polski, jeś li władza 

komunistyczna znów poczuje się zagrożona, zacznie się ponowne opluwanie 

rewanżyzmu RFN i oskarżanie jej o chęć  przywrócenia granic z 1937 roku. 

Dlaczego więc min. Genscher nie przyjechał w listopadzie do Polski? Dlaczego 

przełożył wizytę? Oto chamstwo reż imu warszawskiego stanowczo przekroczyło 

																																																													
9 Herbert Hupka (1915–2006) – niemiecki polityk i dziennikarz, działacz niemieckiego związku 
wypędzonych. Przeciwnik polsko-niemieckiego porozumienia granicznego. 



	 	 	
dopuszczalne granice, okazało się niczym niepohamowane. Wszak w salonach urzędu 

rady ministrów i gabinetach KC PZPR panuje euforia pełnego zwycięstwa nad 

„Solidarnością” i upadkiem opozycji polskiej. Ta euforia jest tak zaś lepiona i wielka, że 

chamstwo „na kraj” przestano już  dozować  w ogóle i utracono – jak się okazuje – 

kontrolę nad dozowaniem chamstwa i brutalności „na zagranicę”. Żądania nie 

odwiedzania grobu ks. Jerzego Popiełuszki, odmowa wizy dla dziennikarza mającego 

towarzyszyć  min. Genscherowi, reglamentacja zaproszeń na cocktaile, które Genscher 

miał wydać  w Warszawie, napomnienie, by nie spotykał się z przedstawicielami polskiej 

opozycji /jak to uczynił angielski minister Rewkind/ i wreszcie wyrażonej przez 

Urbana10 żądanie wytłumaczenia się Genschera „z niejasności” stanowiska jego rządu 

wobec Polski, przebrały i tak niezmiernie pełną miarkę cierpliwości 

zachodnioniemieckiej. Genscher musiał odwołać , czy też  przełożyć  tę wizytę, by nie 

uchodzić  za człowieka bez godności. Musiał – ale czy  chciał? 

Już  w oświadczeniu o przełożeniu wizyty strona niemiecka stwierdziła, że 

pragnie polepszenia stosunków z Warszawą /czyli z reż imem dyktatury policyjno-

wojskowej/. W następnych dniach oświadczenia w takim samym duchu składali po kilka 

razy sam kanclerz Kohl, a także i niedoszły gość  w Warszawie, Genscher. Jeś li dobrze 

się przyjrzeć , to dobrze widać  zresztą, że Genscher wcale nie miał zamiaru oddać  hołdu 

ks. Popiełuszko, ani spotykać  się z przedstawicielami opozycji, bowiem jeszcze przed 

wizytą wyraźnie dawał do zrozumienia, że nie uczyni w Warszawie nic, co sprawiłoby 

kłopoty gen. Jaruzelskiemu. Chciał uczynić  wszystko to, czego życzył sobie i Jaruzelski, 

tyle, że po cichu, żeby nikt o tym nie wiedział. A Urban powiedział to publicznie… 

Wypada zakończyć  paru refleksjami, które, jeś li nie Niemcom z RFN, to może 

nam samym mogą być  pomocne w prawidłowym rozszyfrowaniu obecnych stosunków 

polsko-niemieckich. 

Od czasu wojny minęło 40 lat i wymierają jej bezpośredni uczestnicy po obu 

stronach. Jest niezaprzeczalne, że społeczeństwo w Republice Federalnej Niemiec 

uległo daleko idącym, zasadniczym przemianom. Wierzymy, że pragnie ono 

rzeczywiście pokoju i jest absolutnie dalekie od pruskiego ducha podbojów czy 

faszystowskiej, zbrodniczej utopii Hitlera. Musimy zrozumieć , że niedobitki hitleryzmu, 

ziomkostwa, zjazdy b. SS-manów, są już  całkowitym marginesem życia w RFN, nie 

stanowią żadnego realnego niebezpieczeństwa dla Polski. Istnieją – bowiem w 

demokracji panującej w RFN, jest miejsce i dla marginesów. 

W Polsce zaś  wyrosło już  pokolenie, które wojnę zna z opowiadań i literatury, 

które musi zachowywać  pamięć  o hitleryzmie choćby ze względu na to, że dotknął on 

każdą polską rodzinę, ale które coraz wyraźniej widzi zarówno przemiany w RFN, jak i 

to, że głównym wrogiem, który zagraża istnieniu narodowego bytu Polaków jest 

																																																													
10 Jerzy Urban (ur. 1933) – działacz komunistyczny i dziennikarz. Rzecznik prasowy rządu PRL w latach 
1981–1989. 



	 	 	
obecnie komunizm sowiecki. Żeby ocaleć , musimy szukać  pomocy i wsparcia Zachodu, 

także – zmienionych – Niemiec. 

Niech wiedzą Niemcy, że pojednanie, którego proces zainicjowało w 1966 roku 

orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, może mieć  miejsce jedynie 

między wolnymi Niemcami i wolnymi Polakami. Porozumienia i handel z reż imem 

komunistycznym, nieakceptowanym przez naród polski, nie stanowią kroku w kierunku 

rzeczywistego pojednania, lecz zamazują istotę sprawy. Jeszcze mniej sprzyjają mu 

wizyty zachodnioniemieckich polityków, których podszewką jest rywalizacja wyborcza 

w RFN i próby zdobywania głosów wyborczych kosztem Polaków. Polityka może być  i 

powinna [być] moralna i etyczna, ale zależy to od tych, którzy ją uprawiają. 

I wreszcie słów kilka o pieniądzach. Od chwili wybuchu kryzysu gospodarki PRL 

/a zaczął on narastać  w drugiej połowie lat 70-tych/, powinno być  jasne, że jego 

źródłem jest socjalistyczny sposób gospodarowania, system gospodarczy strukturalnie 

niewydolny, nieracjonalny, oparty o pseudonaukowe tezy doktryny marksistowskiej, 

najbardziej marnotrawczy ze wszystkich systemów gospodarczych w historii świata. 

Topienie w gospodarce socjalistycznej miliardów dolarów czy marek jest wyrzucaniem 

pieniędzy przez okno. Nieporozumieniem całkowitym jest pogląd, że udzielenie 

kredytów rządowi Jaruzelskiego, pomoże Polsce, a więc także i Polakom. Naród polski 

nic na tym nie skorzysta lub otrzyma ochłapy, resztki, nie zmieniające w niczym jego 

sytuacji jako przedmiotu bezwzględnego wyzysku. Utrzymywanie niskiego poziomu 

życia jest narzędziem służącym komunistom – praktycznie pozwalającym dzielić , 

przekupywać , racjonować , upadlać , zastraszać ; jest więc narzędziem władzy. 

Postawić  też  wypada kropkę nad i: naród polski nie może czuć  się dłużnikiem, 

ponieważ  pożyczek udziela się rządowi narzuconemu siłą, nieakceptowanemu przez 

większość . Są to pieniądze służące umacnianiu komunizmu w Polsce nie zaś  dobru 

Polaków. Niech wierzyciele wiedzą, że udzielając kredytów reż imowi 

komunistycznemu, zaciskają pętlę nędzy na podbitym społeczeństwie, ono bowiem 

będzie spłacać  poziomem życia zarówno długi jak i procenty. Zaś  kredyty pójdą na 

przemysł ciężki, na zbrojenia wymierzone przeciw Zachodowi. Kredytowanie 

komunistów przybliża a nie oddala wojnę. 

Ale czy to do was, do Niemców, w ogóle dociera? Oto słyszę przez radio, że w 

końcu stycznia 1985 r., zamiast Genschera, przyjedzie do Polski minister gospodarki 

RFN. Znamienne to potwierdzenie wyrażonych tu obaw. Herzlich wilkommen, Herr 

Bundesminister, geben Sie dem komunisten mehr Geld um das polnische Volk besser 

ausbeuten… /Serdecznie witamy, Panie Ministrze, niech Pan da komunistom więcej 

pieniędzy, żeby lepiej wyzyskiwali naród Polski…/ 

            


