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Szkic „Timura” [Krzysztofa Wolickiego] o problemie niemieckim (Niemcy, 

„Krytyka” nr 5) czytałem z mieszanymi uczuciami. Byłem zaciekawiony, ubawiony, na 

koniec zirytowany. To zresztą dobrze świadczy o wartości tekstu. Wywody na temat 

Niemiec i Niemców drukowano w naszej prasie oficjalnej na ogół napawają mnie 

znudzeniem. „Timur” jest inteligentny, błyskotliwy, natomiast oficjalni spece od 

problemu niemieckiego mielą sieczkę słów i wypisują androny, świadczące nie tylko o 

ignorancji, ale także złej woli. Timur ma uczciwe zamiary. Ale znajomość  przedmiotu 

opanował połowicznie, stąd wywód jego kuleje, a tu i ówdzie brzmi niepoważnie.  

 Nie twierdzę wcale, że prognozy „Timura” są absurdalne. Nie można wykluczyć  

bowiem ani zjednoczenia, ani finlandyzacji, ani nawet skomunizowania całych Niemiec. 

Wszystko na świecie jest moż liwe, nawet to o czym się filozofom nie śniło. Lecz 

prognozowanie „Timura” opiera się na wróżeniu z fusów. Jest to zajęcie jałowe i z 

myś leniem politycznym niewiele ma wspólnego. Polityka nie polega bowiem na 

przewidywaniu rozmaitych wariantów przyszłości, lecz na rozwiązywaniu dylematów, 

jakie niesie z sobą bieg wydarzeń. A budowaniu różnych koncepcji na wyrost jest 

zawsze potrosze doktrynerstwem, co uważam za stratę czasu. Nigdy jeszcze żadna 

prognoza nie sprawdziła się w całości, nigdy żadna doktryna nie została w całości 

urzeczywistniona. Przypadek zawsze burzy pozornie i logiczne przewidywania i 

wprowadza nieład w piękny świat abstrakcji futurologicznej. 

 Zjednoczenie Niemiec nie jest wykluczone. Ale sądzę, że mamy w tej kwestii 

dużo czasu do namysłu. Natomiast nie mamy czasu na to, aby odpowiedzialnie i 

poważnie ustosunkować  się do aktualnej niemieckiej rzeczywistości. Tu jesteśmy 

opóźnieni o dobre dwadzieścia lat. Osobiście ani zjednoczenia ani też  finlandyzacji 

Niemiec nie uważam za realne w perspektywie najbliższych dziesięcioleci. Natomiast 

rozważania, czy rozbicie Niemiec jest czy nie jest korzystne, uważam za niepoważne i 

niegodne. Nie wolno nam rozpatrywać  wydarzeń dziejowych z tak ciasnego, 

egoistycznego punktu widzenia, szczególnie, że nie ma to literalnie żadnego wpływu na 

dalszy bieg wypadków, bo jako państwo i naród jesteśmy zbyt słabym czynnikiem w 

polityce europejskiej, aby nadawać  jej kierunek. W sprawie podziału i zjednoczenia 

Niemiec decydujące są poglądy, nastroje i siły społeczne w samych Niemczech. Dlatego 

uważam – i tu polemizuję zarówno z „Timurem”, jak i jego przeciwnikami z prasy 

																																																													
1	Andrzej Szczypiorski (1928–2000) – pisarz, scenarzysta. W latach 70. współpracownik opozycji 
demokratycznej. W stanie wojennym internowany.	



	 	 	
oficjalnej – że sprawa zjednoczenia jest wewnętrzną sprawą samych Niemców i jako 

Polacy nie mamy po prostu prawa zabierać  w tej kwestii głosu. Jest to warunek sine qua 
non autentycznego pojednania po tylu tragicznych doświadczeniach przeszłości. 

Musimy naród niemiecki traktować  tak jak inne narody świata, to znaczy jako podmiot 

wydarzeń historycznych. Musimy też  zdawać  sobie sprawę z niemieckiej 

rzeczywistości, musimy ją po prostu znać  jak należy! Właśnie dlatego drażni mnie w 

naszej publicystyce brak powagi, odpowiedzialności i szacunku dla narodu 

niemieckiego. Ten brak odnajduję także u „Timura”. 

 „Timur” popełnia kilka błędów faktograficznych, które zaciemniają obraz 

niemieckiej rzeczywistości. Ale najgorsze jest to, że cały wywód utrzymany jest w tonie 

pyszałkowatej i zarazem komicznej oschłości dialektycznej. „Timur” po prostu 

wszystko wie lepiej i na przykład wie, że obywatele NRD żyją w nieautonomicznym 

państwie i że obywatele RFN uważają obywateli NRD za swego rodzaju „zakładników” 

w rosyjskich rękach. Ciekawe, skąd „Timur” to wszystko wie? Znam Niemcy i Niemców 

całkiem nieź le, ale wcale nie jestem pewny, że tak jest w istocie. Gdzie jest 

powiedziane, że Niemcy w NRD uważają swoje państwo za nieautentyczne? Sądzę, że 

„Timur” doszedł do takiego wniosku na podstawie pewnych wypowiedzi w 

środowiskach intelektualnych NRD, na podstawie pewnych, zawodnych jednak 

analogii z innymi krajami Europy Wschodniej, wreszcie w oparciu o fakty wielu 

ucieczek z RFN.  

 Nie są to przesłanki przekonywające. Kwestię tę omówię w dalszej części 

wywodu.  Skąd Timur wie, że obywatele RFN uważają obywateli NRD za rosyjskich 

zakładników? Sądzę, że oparł ten pogląd na rozmaitych wypowiedziach zachodnio-

niemieckich mężów stanu, składanych przy dość  szczególnych okazjach i w dość  

szczególnych okolicznościach. A ponieważ  „Timur”, jak to wynika z jego tekstu, ma do 

praktyki politycznej stosunek pełen solenności i pokornego podziwu, więc oczywiście 

od razu uwierzył, że tak jest naprawdę. A jednak wcale tak nie jest ani w NRD, ani w 

RFN. Bo nie należy pozorów brać  za rzeczywistość , ani też  przykładać  wielkiego 

znaczenia do różnych enuncjacji. Polityka polityką, a o dziejach narodu decyduje w 

wielkim stopniu jego duchowa rzeczywistość , te wszystkie nienazwane, zagadkowe 

odruchy, aspiracje, tendencje, wywodzące się z przeszłości, która nawet zapomniana – 

żyje nadal w organizmie narodu.  

 Trzeba sobie uporządkować  fakty historyczne. Bez tego nie można w ogóle 

dyskutować  na tematy niemieckie. W jakim okresie naród niemiecki żył w jednym, 

wspólnym dla wszystkich Niemców państwie? Na przestrzeni ponad tysiącletniej 

historii był to okres dwunastu lat, trzech miesięcy i ośmiu dni, od 31 stycznia 1933 roku 

do 8 maja 1945 roku, a ściś lej mówiąc, jeszcze krócej, ponieważ  zdobycie władzy przez 

Hitlera nie oznaczało jeszcze automatycznej likwidacji odrębności poszczególnych 

krajów niemieckich w ramach Trzeciej Rzeszy, a poza tym dopiero wcielenie Austrii w 



	 	 	
roku 1938 zakończyło proces jednoczenia we wspólnym państwie wszystkich 

etnicznych Niemców. 

 Wystarczy uprzytomnić  sobie ten oczywisty fakt, by problem zjednoczenia 

Niemiec zobaczyć  w innym świetle. I nie ma tu żadnych analogii pomiędzy egzystencją 

Polaków w ramach trzech państw zaborczych, a życiem współczesnych Niemców, 

ponieważ  Niemcy przywykli od zawsze żyć  w odrębnych państwach, a wspólne 

państwo nigdy nie stanowiło o ich powszechnych aspiracjach narodowych. Nawet 

przeciwnie! Olbrzymia większość  Niemców do wspólnego państwa odnosiła się z 

reguły niechętnie i nieufnie, właśnie dlatego, że nowoczesna koncepcja jednego 

państwa wywodziła się z Prus, a Prusy były dla większości Niemców krajem odległym, 

obcym, nawet cokolwiek egzotycznym. Kto tego nie rozumie, ten nie rozumie ani 

historii Niemiec, ani teraźniejszości Niemiec, ani niemieckich aspiracji na przyszłość! 

 W artykule „Timura” termin „Prusy” występuje tylko jakby przypadkowo. Jak 

gdyby nie był to klucz do dziejów niemieckich i losów niemieckich ostatnich stuleci! 

Dlatego tak trudno z „Timurem” polemizować . Zachowuje się on bowiem jak człowiek, 

który opisuje Zakopane, nie wspomina o Tatrach i robi wrażenie, że w ogóle nie 

zauważył gór i nie wie jak góry wyglądają. Państwa niemieckie istniały i rozwijały się na 

długo przedtem, zanim z Marchii Brandenburskiej wykształciło się Królestwo Pruskie. 

To królestwo było dla większości etnicznych Niemców tworem osobliwym, należało do 

obcego i dalekiego świata wschodu. Obcość  Prus polegała głównie na znacznym 

opóźnieniu ich rozwoju w stosunku do innych krajów niemieckich. Jeszcze dwieście lat 

temu Berlin był dość  antypatycznym, niekulturalnym miastem kresowym, bez wpływu 

na duchowe życie Niemiec. Prusy były państwem feudalnym, ziemiańskim, chłopskim, 

bez burżuazji, bez przemysłu.  Arystokracja pruska, notabene w niemałym stopniu 

pochodzenia słowiańskiego, stanowiła w Niemczech kastę dziwaczną, której się lękano 

i o której opowiadano obelżywe dowcipy. Warto pamiętać , że np. Gdańsk, jeszcze w 

czasach napoleońskich był zdecydowanie antypruski, podobnie zresztą jak w 

poprzednich wiekach, choć  już  w XVI stuleciu przeważała w tym mieście ludność  

etnicznie niemiecka, a nie polska, o czym nasi oficjalni bardowie od propagandy nie 

chcą wspominać . Ta niemiecka ludność  należała do najwierniejszych poddanych 

polskiej korony! 

 Związki między Prusami z jednej, a Bawarią, Badenią, miastami hanzeatyckimi z 

drugiej strony, były przez wiele dziesiątków lat luźne i nader chłodne. Hegemonia 

pruska w XIX w. spotęgowała te wewnętrzne konflikty. W wielu krajach Niemiec 

uważano dominację pruską za dopust boży. W wojnie Prus i Austrii sympatia olbrzymiej 

większości etnicznych Niemców była po stronie Wiednia, nie Berlina. 

 Ta niechęć  do Prus zakodowana jest głęboko w genach niemieckich po dziś  

dzień. Jednym z najgłupszych uproszczeń naszej propagandy jest teoryjka, jakoby 

hitleryzm był w prostej linii spadkobiercą pruskiej tradycji. W planie militarystycznej, 



	 	 	
agresywnej polityki to się oczywiście zgadza. Ale w planie wewnętrznych rozgrywek 

niemieckich jest czystym absurdem.  

 Ruch hitlerowski był ruchem peryferii narodu niemieckiego, potęgował w 

masach ich antypruskie nastroje, dawał innym ludom niemieckim szansę dokonania 

pewnych rewindykacji społecznych i politycznych kosztem trwającej od wieku 

dominacji pruskiej. Hitleryzm wyszedł spoza Prus i jego pierwszym, politycznym 

zadaniem – wcale nie łatwym – było opanowanie i podbicie Prus. Wystarczy poczytać  

Goebbelsa, jego wspomnienia z walk o Berlin w latach 1932-33, aby zdać  sobie sprawę, 

o co wtenczas chodziło Hitlerowi i jego partii arywistów. Do tej potężnej, pruskiej 

twierdzy wdarli się drobnomieszczanie i lumpy z Austrii, Nadrenii, Badeni, krajów 

nadbałtyckich. Pruska elita polityczna poszła w odstawkę, w roku zaś  1944 dała gardła 

po nieudanym puczu 20 lipca. Pucz 20 lipca był inicjatywą pruską, ostatnim politycznym 

aktem pruskim. Zniszczenie Prus, dokonane przez aliantów, było o tyle łatwiejsze, że 

Prusy zostały śmiertelnie ugodzone przez Hitlera jeszcze przed wybuchem wojny, w 

czasie wojny zaś  zepchnięto na margines życia niemieckiego. 

 I oto powstał nowy krajobraz po upadku Trzeciej Rzeszy. Od trzydziestu lat 

istnieją dwa odrębne państwa niemieckie nie licząc Austrii. 

 Gdzie leży NRD? NRD leży na obszarze historycznych Prus oraz Górnej Saksonii. 

Co się tyczy Górnej Saksonii, to ostatnim człowiekiem z tego kraju, który cieszył się 

powszechnym uznaniem i autorytetem w całych Niemczech był Henryk Ptasznik. 

Panował on przeszło tysiąc lat temu! Od trzystu zaś  lat Górna Saksonia ma w 

Niemczech opinię szczególną. Trudno wskazać  skąd się wzięła taka lekceważąca, 

wzgardliwa opinia, ale fakt pozostaje faktem. We wszystkich kabaretach niemieckich, 

we wszystkich cyrkach, jeś li się chce pobudzić  widownię do szaleńczego śmiechu, 

wystarczy mówić  górno saksońskim akcentem. Ludzie spadają z krzeseł, siusiają po 

nogach… Valter Ulbricht współtwórca NRD, miał to nieszczęście, że nigdy się nie 

wyzbył górnosaksońskiego akcentu. Tylko prawdziwie pruski dryl sprawiał, że 

obywatele NRD słuchali swego szefa w spokoju, tłumiąc szaleńczy śmiech. Mieli 

przecież  pamięci wszystkich klownów od Alp po Morze Północne.  

Jest to pozory drobiazg, ale w życiu narodu znaczy wiele… 

 Trzeba sobie uprzytomnić , że Drezno i Lipsk odegrały większą rolę polityczną w 

dziejach Polski, niż  w dziejach Niemców w Hamburgu, Kolonii czy Monachium. A zatem 

NRD to dawne rdzenne Prusy i dawna Górna Saksonia. Dla Bremeńczyka, Badeńczyka – 

jest to świat obcy, odległy. W roku 1949 Konrad Adenauer2 powiedział, że naród 

niemiecki winien wdzięczność  Bogu za to, iż  Prusy zostały wreszcie odizolowane. Ten 

stary naprawdę tak myś lał! I tak myś li dzisiaj wielu Niemców z RFN. 

 A co myś lą Niemcy w NRD? Niemcy w NRD żyją w państwie, które wprawdzie 

posiada inne symbole i hasła, ale zachowało starą, porządną, dobrą pruską treść  życia 

codziennego. Nie twierdzę wcale, że w NRD żywe są tradycje militaryzmu i agresji. 
																																																													
2 Konrad Adenauer (1876–1967) – niemiecki prawnik i polityk, kanclerz RFN w latach 1949–1963. 



	 	 	
Boże broń! Twierdzę po prostu, że NRD w sposób niemal doskonały urzeczywistnia 

pruski model życia i pruski styl związków pomiędzy obywatelem a jego państwem, 

zgodnie z piękną i głęboką teorią pruskiego myś liciela, profesora berlińskiego 

uniwersytetu, Jerzego Wilhelma Fryderyka Hegla, który głosił, że państwo pruskie jest 

wcieleniem ideału! 

 W tej mierze nic się nie zmieniło w Berlinie od ćwierć  tysięcy lat. A to w życiu 

narodu wielki kawał czasu, wystarczający by wykształcić  pewien styl, sposób bycia, 

nawyki, aspiracje, słowem to wszystko co nazywam duchową rzeczywistością… 

 Czy naprawdę obywatele NRD czują się zakładnikami? Czy uważają swoje 

państwo za nieautentyczne? Ani „Timur”, ani nasi oficjalni komentatorzy nie zauważają 

wyraźnego przecież  patriotyzmu a często wręcz szowinizmu enerdowskiego, który 

nieraz manifestuje się w stosunkach z Polakami, a także innymi narodami świata. NRD 

jest dziś  obecna w Afryce i Azji, w niektórych rejonach bardziej nawet niż  RFN. Ludzie 

w NRD są porządnie umundurowani, zgodnie z dobrą pruską tradycją i nawykami, 

wdrożonymi od pokoleń. Niemal każdy obywatel ma tam swój ładny uniform, swoją 

rangę, i nie jest to bynajmniej zapożyczenie z Rosji, bo właśnie Rosja swego czasu 

zapożyczyła ten obyczaj z Prus! 

 Tymczasem w RFN oficerowie Bundeswehry natychmiast po powrocie z zajęć  

służbowych do domu przebierają się w cywilne garnitury, bo dla Badeńczyka czy 

Hamburczyka mundur jest świadectwem życiowego pecha i umysłowej dewiacji. 

Historia kapitana z Koepenick mogła się zdarzyć  tylko w Berlinie, jest nie do 

pomyś lenia w Kolonii czy Bremie.  

 Dalsza sprawa, godna uwagi, to kwestia stosunków enerdowsko-radzieckich. 

Sądzę, że wielu ludzi w NRD boleje z powodu zależności i ograniczenia suwerenności 

swego kraju. Są to jednak troski złagodzone przez głęboką i żywą tradycję. Albowiem 

Prusy zawsze lubiły Rosję i vice versa! Brzmi to paradoksalnie, a jednak jest świętą 

prawdą! Prusy były sprzymierzeńcem Rosji przez ponad dwieście lat. Prowadziły 

wspólną politykę w ciągu całego wieku XIX. W roku 1914 Wilhelm II i jego doradcy 

wcale nie chcieli wojny z Mikołajem II. Chcieli wojny z zachodem, a nie z Rosją. Rosjanie 

sami się w tę wojnę wpakowali. Lecz już  w latach dwudziestych, gdy w Republice 

Weimarskiej wzrosły wpływy pruskie, głównie za sprawą sztabowców Reichswehry i 

generała von Seeckta, nastąpiło ciepłe zbliżenie Moskwy i Berlina. Hitler, rzecz jasna, 

dokonał zwrotu, głosząc koncepcję kolonizacji wschodu i walki z bolszewizmem. Lecz w 

roku 1939 na jakiś  czas wrócił do dobrej tradycji pruskiej. Sprzymierzony z Rosją, 

podjął rozprawę z Europą. Latem 1941 r., atakując ZSRR, przekreś lił dwa wieki 

pruskiego ładu i pruskiej mądrości politycznej.  

 Lecz dziś  mamy rok 1980 i obywatele NRD, potomkowie twórców i obywateli 

państwa pruskiego, są jak dawniej sojusznikami Rosji. Może boleją nad 

niepełnoprawnym charakterem tego sojuszu, może ich irytuje i drażni obecność  Polski 



	 	 	
jako geopolitycznej przeszkody pomiędzy Prusami i Rosją, lecz w istocie rzeczy jest to 

przecież  powrót do dawnej harmonii i do bezpiecznego portu.  

 Chciałbym się spytać  „Timura”, co ma z tym wszystkim wspólnego Niemiec z 

Kolonii lub z Hamburga? Ten Niemiec, który od pięciuset lat w niewielkim stopniu 

interesował się wschodem Europy, był zachodnim kupcem, przedsiębiorcą, bankierem, 

rzemieś lnikiem, Ten Niemiec, dla którego przybysze z Mazur czy Górnego Śląska, acz 

także etniczni Niemcy, są dziwacznymi tworami egzotycznych stosunków społecznych i 

gospodarczyk dalekiego wschodu Europy?! Ten Niemiec, który od trzystu bez mała lat 

najbardziej obawiał się Prusaków, najmniej ufał Prusakom, nie rozumiał Prusaków i 

chętnie widziałby ich wszystkich na Księżycu, a nie za własną miedzą! 

 Czy „Timur” rzeczywiście wierzy, że ci wszyscy Niemcy z RFN nie mogą spać  po 

nocach z powodu losu swych braci z NRD? Czy Timur naprawdę sądzi, że ci wszyscy 

Badeńczycy, Tyrolczycy, Hamburczycy turbują się dramatami mieszkańców Prus, które 

dziś  nazywają się NRD? 

 A jeś li Timurowi za mało uzasadnień historycznych i psychologicznych, to może 

warto przyjrzeć  się problematyce gospodarczej. Nie idzie tu tylko o struktury 

zarządzania, ale głównie o różnice w poziomie stopy życiowej, które w myś lach i 

uczuciach obywateli RFN odgrywają dość  znaczną rolę, ilekroć  ich serca zaczynają bić  

rytmem tej iluzorycznej tęsknoty do jedności. Bo przecież  ktoś  za ewentualne 

zjednoczenie będzie musiał zapłacić , aby podźwignąć  pruskich braci do ogólno 

niemieckiego poziomu. Wówczas bawarski, badeński, nadreński dostatek niechybnie 

dozna uszczerbku… 

 Rozumiem, że kanclerz Schmidt3 oraz F.J. Strauss4 muszą od czasu do czasu 

wspominać  publicznie o niemieckich braciach zza Łaby. To należy do politycznego 

rytuału. Ale czy rzeczywiście trzeba tak bardzo serio traktować  polityczny rytuał?! 

 Problem zjednoczenia Niemiec jest otwarty. Wszystko w przyszłości jest 

moż liwe. Lecz zjednoczenie wydaje mi się mało prawdopodobne, nie tylko z przyczyn 

polityki globalnej USA i ZSRR, ale także z powodów wewnętrzno-niemieckich. 

Duchowa rzeczywistość  Niemiec jest bardziej zawiła niż  się wydaje Timurowi i innym 

naszym autorom.  

 Lecz to właśnie implikuje konieczność  rewizji naszej postawy wobec Niemiec i 

Niemców. W całych dziejach nowożytnych Polacy stykali się tylko z wschodnim 

pograniczem niemczyzny. Doświadczenia polskie ostatnich trzech stuleci ograniczone 

są do kwestii Prus.  

 Już  dwieście lat temu Polacy dobrze rozumieli, że zachodzi istotna różnica 

pomiędzy Prusakami i Austriakami, choć  jedni i drudzy byli przecież  etnicznymi 

																																																													
3 Helmut Schmidt (1918–2015) – niemiecki polityk, członek Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), 
kanclerz Niemiec w latach 1974–1982. 
4 Franz Josef Strauss (1915–1988) – polityk niemiecki, współzałożyciel i przewodniczący 
centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), wieloletni premier rządu lokalnego Bawarii. 



	 	 	
Niemcami. Wiek XIX spotęgował te różnice w naszej świadomości narodowej. Jednak z 

przyczyn zgoła irracjonalnych –  bo trudno za wszystko winić  dwanaście lat hitleryzmu 

– nasze wiekowe doświadczenia z Prusami przenieś liśmy po ostatniej wojnie na całość  

niemieckiej grupy narodowej, z tym jednak zdumiewającym wyjątkiem, że 

rozgrzeszamy Austriaków. Tymczasem warto pamiętać , że Adolf Hitler był rdzennym 

Austriakiem, że ruch nazistowski zjednał sobie szerokie rzesze popleczników właśnie 

w Austrii, nawet w większym stopniu niż  np. w Hamburgu czy choćby w samych 

Prusach. 

 Wcale nie zamierzam oskarżać  Austriaków. Chcę tylko wskazać , że nasze 

poglądy na problem niemiecki bywają czasem schizofreniczne! 

 Nasze doświadczenie uzasadnia gorycz, niechęć , nawet wrogość  wobec 

zachodniego sąsiada. Z tym jednak, że przecież  dotyczy głównie Prus, pruskiego 

modelu władzy, pruskiej dominacji, totalizmu i kolonizacji. Przenoszenie tych 

doświadczeń na nasze stosunki z całym narodem niemieckim, przy równoczesnym 

sentymencie i sympatii dla Austriaków jest świadectwem chorego myś lenia. 

 Można postawić  pytanie: jeś li nie żywimy pretensji do Austriaków, którzy bądź  

co bądź  byli zaborcami, to dlaczego odnosimy się z niechęcią do Badeńczyków, którzy 

przez całe stulecia nie tylko nie byli naszymi wrogami, ale często okazywali nam pomoc 

i sympatię? 

 Można też  spytać  dalej: jeś li zapomnimy o istnieniu Prus, na których 

fundamencie egzystuje NRD, to dlaczego nasze antypruskie i uzasadnione 

resentymenty adresujemy do krajów niemieckich, które w ciągu wielu stuleci miały z 

Prusami kontakt słabszy niż  Polska i pozostawały pod słabszym wpływem pruskim niż  

spora część  naszego własnego kraju i społeczeństwa? 

 Absurdalność  tej sytuacji jest tym bardziej zdumiewająca, że Bogiem a prawdą, 

jeszcze pięćdziesiąt, a nawet dwadzieścia pięć  lat temu Poznaniacy i Pomorzanie, 

Ślązacy i Warmiacy, ludzie rdzennie polskiego pochodzenia i żarliwi polscy patrioci, 

mieli z Prusakami więcej cech wspólnych w sensie obyczaju, kultury życia codziennego, 

sposobu myś lenia, niż  Niemcy znad Renu, Menu i Izary!! 

Można oczywiście powiedzieć , że Prusy nie istnieją od wielu lat, a zatem 

otwarty został całkiem nowy rozdział stosunków polsko-niemieckich. Jeś li tak, to 

zgoda! Ale rozdział ten wymaga nowego odczytania i nowego stanowiska. Jeś li to jest 

nowy rozdział, to trzeba się zastanowić  nad naszym dzisiejszym stosunkiem do 

Niemców i do trzech państw niemieckich – RFN, NRD i Austrii. 

 Lecz nasza schizofrenia wciąż  się pogłębia, ponieważ  oficjalna propaganda 

nieustannie nawołuje do pielęgnowania narodowej pamięci, w czym nie byłoby nic 

zdrożnego gdyby nie fałsze i przemilczenia.  

 Rozumiem, że sytuacja dla oficjalnej propagandy jest bardzo niewygodna. 

Należy hodować  nastroje antyniemieckie, ale jednocześnie trzeba lubić  dawne Prusy. 

Jest to kwadratura koła! 



	 	 	
 „Timur” z kolei snuje rozważania na temat Niemców jako całości i do tego 

stopnia dał się zasugerować  „Trybunie Ludu”, że w ogóle zapomniał o istnieniu Prus, a 

Prusaków proklamował zakładnikami w radzieckich rękach… 

 Tak czy owak, problem wymaga od nas generalnej rewizji postaw. Myś lę, że 

trzeba ją zacząć  od rzetelnego spojrzenia na NRD. Bo nieprzekonywający jest pogląd 

jakoby NRD była tworem sztucznym, pozbawionym szans istnienia w innej sytuacji 

politycznej. To prawda, że w roku 1949 NRD powołana została do życia z woli 

rosyjskiego okupanta. Ale od tego czasu minęło trzydzieści lat. Polska Ludowa też  nie 

powstała spontanicznie, jako wyraz woli narodu. I cóż  z tego? Po 35 latach procesy 

dziejowe dokonały tak znacznych przeobrażeń w życiu i świadomości Polaków, że nie 

sposób wyobrazić  sobie innej Polski – w sensie społecznym i gospodarczym – nawet 

gdyby odzyskała jutro swobodę politycznego manewru. Podobne zmiany przeżywali 

ludzie w NRD. A sytuację pogłębił fakt, że NRD rozwijała się na obszarze etnicznym, na 

terytorium i w atmosferze duchowej dawnego państwa pruskiego, które zawsze było 

różne od innych państw niemieckich. 

 Trzeba nam wreszcie poważnie i odpowiedzialnie traktować   NRD jako kraj 

sąsiedzki, zamieszkały przez lud o okreś lonych tradycjach historycznych, i trzeba nam 

szukać  z tymi ludźmi jakiegoś  porozumienia. Bo NRD to nie jest twór sztuczny, to nie 

tylko kaprys rosyjski sprzed trzydziestu lat, ale zapewne trwały czynnik życia 

politycznego w tej części Europy. Kontakty instytucjonalne są nieautentyczne, 

zafałszowane. Jest żywotnym interesem polskim uczynić  je prawdziwymi kontaktami 

dwóch narodów. Do tego trzeba z naszej strony więcej szacunku, powagi i rozumu.  

 I trzeba też  z szacunkiem, powagą, rozumem politycznym rozmawiać  z 

Niemcami w RFN. Żyje tam wielki, liczny naród, na ogół bardzo Polakom przyjazny, 

świadomy swego znaczenia w świecie i dumny z rozwoju swego demokratycznego 

państwa, wywodzącego się ze starych i pięknych tradycji niemieckiej demokracji. 

 Są dzisiaj w Europie trzy państwa niemieckie – i musimy o tym pamiętać! 

Musimy też  pamiętać , że Niemcy, tak w RFN jak w NRD, są podmiotem historii i sami 

będą w przyszłości decydowali o swym losie, tylko do czasu licząc się z interesami 

mocarstw. 

 Jakiekolwiek uwagi, prognozy, rozważania, które pomijają czynniki niemieckiej 

podmiotowości w odrębnych organizacjach państwowych, są moim zdaniem 

niedopuszczalne, ponieważ  obrażają godność  narodową Niemców. Polacy czynić  tego 

nie powinni. Zbyt długo obrażano naszą własną godność , abyśmy, nie rozumieli do jak 

strasznych to prowadzi rezultatów w stosunkach między narodami. 
 


