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STANOWISKO POLSKICH UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH 

WOBEC UTWORZENIA DWU PAŃSTW NIEMIECKICH 

Polityczne dokonania w zachodnich strefach Niemiec wy,woływały 
w latach 1947-1949 negatywny oddźwięk .w kołach politycznych i wśród 
opinii publicznej w Polsce. Z reguły traktowane były jako zapowiedź 
odrod�enia w Europie, w bliższej lub odleglejszej przyszłości, agresyw
nie nastawionego wobec sąsiadów pańsbwa niemieckiego. N a stanowisku 
tym ciążyły własne doświadczenia historyczne, jak również przekonanie, 
że jedynym rozwiązaniem problemu niemieckiego winno 'być wykcnanie 
<f.o koń,ca postanowień ;poczdamskich. Toteż .z wyraźną obawą przyjmo
wane były w Polsce jednostronne akcje mocarstw -zachodnich (od chwili 
utrworzeni,a Bizonii) zarówno w dziedzinie rozwoju gospodarczego stref 
zachodnich, jak i tworzenia niemieckich instytucji politycznych. Przed
sięwzięcia integracyjne w strefach zachodnich po decyzjach konferencji 
londyńsl{iej z czerwca 1948 r. oceniano powszechnie jako otwarcie drogi 
dla separatyzmu zachodnioniemieckiego. 

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stanowisk polskich ugrupo
wań politycznych w kwestii niemieckiej w końcowej fazie tworzenia się 
dwu pańsiw niemieckich, tj. w ,ciągu roku 1949. Proklam()lwanie RFN 
i NRD :było rezultatem kilkuletniego procesu, toteż nie można naświetlić 
stosunku polskich ośrodków politycznych do tych faktów, jeśli nie zo
brazuje się ich ocen wydarzeń sprzed września 1949 r., szczególnie .zaś 
z okresu od zakończenia kryzysu berlińskiego do wyborów parlamentar
nych w strefach zachodnich .(maj-sierpień 1949 r.). Nasze rozważania 
ograniczamy do działających wówczas w Polsce partii {IBZPR, SL, PSL, 
S[) i SP) oraz grupy Pax-u. Prezenta,cję poglądów organizacji społecz
nych i pozostałych środowisk 'katolickich uniemożliwia zbyt mała liczba 
publikacji na tematy niemieckie. 

Sytuacja powstała w wyniku konferencji londyńskiej skłoniła państwa 
Europy wschodniej do równoległych działań własnych. Ich stanowisko 
w kwestii niemieckiej wyrażone zostało w komunikacie z obrad konfe
rencji warszawskiej ośmiu ministrów spraw zagranicznych (24 VI 1948). 
Postulowano tam powrót do norm ustalonych w Poczdamie. Kraje socja-
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listyczne dawały jednak do zrozumienia, iż .w obronie swego bezpieczeń
stwa mogą ,posłużyć się środkami o charakterze retorsyjnym. W drugim 
dniu konferencji weszło w życie postanowienie radzieckich władz woj
skowych o ro1;poćzęciu 'blokady zachodnich sektorów Berlina. Posunięcie 
to miało na celu uniemożliwienie dopływu do strefy rwschodniej nowej 
marki zachodnioniemieckiej, mogą<::ej paraliżować gospodarkę na tym te
renie. Wynikały zeń również skutki międzynarodowe. 

Od lata 1948 r. Europa wchodziła ·W szczytowy okres „zimnej wojny". 

W tych warunkach musiały się rozejść drogi mocarstw Wschodu i Za
chodu w rozwiązywaniu problemu niemieckiego. Ani w okresie blokady 

Berlina (,trrwającej do maja 1949 r.), ani podczas zwołanej z inicjatywy 
Związku Radzieckiego paryskiej konferencji Rady Ministrów Spraw Za
granicznych Zachód nie zmienił już zamiaru połączenia trzech stref. 
Trudno jedno.znacznie przesądzić, o ile napięde w stosunkach Wschód
Zachód przy.spieszyło procesy wewnątrzniemieckie, w jakim stopniu do
prowadziło do równoległego formowania się dwu państw niemieckich. 
W świetle późniejszych wydarzeń wydaje się, iż mocarstwa zachodnie 
decydowały się na separatystyczne ro2"Jwiązania niezależnie od okolicz
ności międzynarodowych. Przemawiałyby .za tym m. in. takie decyzje, 

jak uchwalenie już w lipcu 1948 r. tzw. dokumentów frankfurckich, 
w których upoważniano niemieckie władze krajowe do .zwołania w okre
.:,ie dwu miesię<::y (do 1 IX 1948) zachodnioniemieckiego zgromadzenia 
konstytucyjnego oraz powołanie rady parlamentarnej 1(26 lipca) - orga
nu do ,opracowania projektu konstytu<::ji jprzyszłych Niemiec 1

• Pośpiech 
w przygotowaniu podstaw ustrojowych państwa niemieckiego nie mógł 
być uzasadniany tylko kryzysem międzynarodowym. Z analizy polityki 
Zachodu wynika .związek pomiędzy postulatem odbudowy Niemiec a eks
ponowaniem w celach propagandowy<::h rzekomego zagrożenia radziec
kiego. Argumentami antyradzieckimi szafowano przede wszystkim wobec 
własnych społeczeństw, opornie nastawionych do takty;ki faktów dokona
nych w Niemczech. Politycy zachodni musieli wszelako brać pod uwagę 
nieuchronność ,podobnych rozmiązań na terenie sektora wschodniego. 
Przesłanką ,polityki mocarstw zachodnich było w tym czasie dążenie do 
wzmożenia ofensywy ideologi<:!znej, opartej na pierwiastkach strategii 
antykomunistycznych. Na dłuższy okres rozbicie Niemiec miało tworzyć 
płaszczyznę konfrontacji ze Związkiem Radzieckim, torując Zachodowi 
drogę do politycznej i gospodarczej ·blokady krajów socjalistycznych. 

Nastawienie polskich kół politycznych wobec rozwoju sytuacji 

w Niemczech zostało wyrażone na Kongresie Zjednoczeniowym PPR 

i PPS w grudniu 1948 r. Naświetleniu wydarzeń niemieckich wiele miej
sca poświęcił w swym r�feracie J. Cyrankiewicz, koncentrują<:: uwagę 

i J. Sułek, Geneza Republiki Federalnej Niemiec. Studium politologiczne, 

Poznań 1977, s. 315-322. 
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głównie na pozytywnych, z polskiego punktu widzenia, trendach w sek
torze wschodnim. Referat akcentował szczególnie postawę wobec Polski 
prezentowaną przez SED, dostrzegając w niej szansę znalezienia reali
stycznego rovwiązania ,problemu niemieckiego. Zdaniem Cyrankiewicza 
SED dążyła wówczas przede wszystkim do oczyszczenia się od zarzutu 
reformizmu. Celem jej akcji było odrodzenie klasowej świadomości nie
mieckich robotników. Zakładając, że sprawdzianem stopnia demokraty
zacji mas niemieckich jest ich stosunek do granic wschodnich, kierow
nictwo partii stawiało tę kwestię jasno i otwarcie, popularyzując przy 
tym powojenne osiągnięcia narodu polskiego. W przeciwieństwie do stref 
zachodnich, .,rozbudowyJWanych w forpocztę imperializmu w Euro.pie", 
część wschodnia zmierza do demokratycznych. i ludowych form ustrojo
wych. ,,SED - konkludował Cyrankiewicz - wychowując masy w du
chu walki z rewizjonizmem, w duchu internacjonalizmu i przyjaźni na
rodów, zwalczając -tak niebez,pieczny w tym kraju i narodzie szowinizm. 
buduje podstawę dla stosunków Polski z demokratycznymi Niemcami na 
dziś i na jutro" 2

• 

Analizę przeprowadzoną przez J. Cyrankiewicza można uznać za ofi
cjalną wykładnię stanowiska PZIPR w kwestii niemieckiej, obowiązującą 
do czasu ukonstytuowania się dwu państw niemieckich. Zakładała ona 
wychodz�mie naprzeciw inicjatywom ugrupowań lewicy niemieckiej (SED 
i KPD) w każdym iwypadku, zarówno w zakresie rozwiązań wewnątrz
niemieckich, ja!k też w precyzowaniu formy regulowania przyszłych sto
sunków .pomięd'.ly Niemcami a ich sąsiadami. Jednocześnie partia piętno
wał·a jako odchylenie od zasad poczdamskich zjawiska zachodzące 
w Niemcze<:h zachodnich. 

Zaostrzenie kursu ,polityki Zachodu w wyniku proklamowania przez 
prezydenta Trumana (w styczniu 1949 r.) tzw. czterech zasad polityki 
amerykańskiej postawiło w centrum .zainteresowania kół politycznych 
w Polsce intencje USA rw sprawie Niemiec. Podczas debaty sejmowej 
poświęconej ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej po
mocy .pomiędzy Polską a Rumunią (10 II 1949) poddano analizie projekty 
paktu ,północnoatlantyckiego i unii zachodniej. Najszerzej tematem tym 
zajęli się przewodniczący klubów PZPR i PSL: O. Lange i W. Kiernik. 
O. Lange przeciwstawiał wyraźnie układ polsko-rumuński, ostatni z serii
porozumień dwustronnych z krajami Europy wschodniej, projektowanym
wielostronnym układom zachodnioeuropejskim. Uwypuklał silnie jego
kontekst niemiecki, podkreślając na tym przykładzie prewencyjny cha
rakter wsze1kich układów pomiędzy krajami socjalistycznymi. .,Układy
o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między krajami demokracji
ludowej oraz między Polską a krajami demokracji ludowej mają charak-

! Referat J. Cyrankiewicza na K'Ongresie Zjednoczeniowym PPR i PPS, ,,Try
buna Wolności", 21-27 XII 1948.
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ter ściśle pokojowy. Cel ich jest wyraźnie sprecyzowany. Jest równiez 
dokładnie powiedziane, że -chodzi o usunięcie konkretnego niebezpieczeń
stwa agresji ze strony Niemiec lub jakiegokolwiek innego państwa, które 
sprzymierzyłoby się z Niemcami 'bezpośrednio lub w jakiejkolwiek innej 
formie ... Dlatego też nie można umów tych użyć w żaden sposób jako 
podstawy dla polityki agresywnej zwróconej przeciw komukolwiek" 3

• 

Oba projekty zachodnie z racji anonimowego -traktowania potencjalnego 
przeciwnika uznał Lange za narzędzie .polityb Stanów Zjednoczonych 
w Europie, sugerując, iż Departament Stanu przygotowuje włączenie 
w skład nowych struktur także Niemiec zachodnich. To zaś oznacza wy
rzeczenie się przez USA podstawowego celu z okresu wojny, którym mia
ło być nie tylko pokonanie: Niemiec hitlerowskich, ale również uniemoż
liwienie odrodzenia agresji niemieckiej w przyszło:ści 4• W. Kiernik ekspo
nował natomiast zbieżności w polityce amerykańskiej i brytyjskiej 
w Niemczech. DowodzH, iż z inspiracji Waszyngtonu dyplomacja brytyj
ska podjęła się przekonania liderów niemieckich o korzyściach, jakie da 
Niemcom związek z Zachodem. Stąd minister Bevin bardzo tolerancyjnie 
miał odnieść się do stwierdzenia burmistrza Berlina Zachodniego, E. Reu
tera, podczas jego londyńskiej. wizyty, iż „odpowiedzialni Polacy i Niem
cy uznają koni,eczność rewizji wschodniej granicy Ni,emiec". Ten anty
polski wątek wypowiedzi Reutera, jakko'lwiek nie zyskał pełnej aprobaty 
brytyjskiego ministra, dowodził, zdaniem Kiernika, ewentualności tole
rowania przez Londyn i ·Waszyngton rewizjonizmu niemieckiego w ofi
cjalnym wydaniu, po utworzeniu państwowych ·organów władzy 5• 

Z treści wystąpień przywódców klubóiw w Sejmie wynika, iż w okre
sie tym odbudowy Niemiec w kształcie proponowanym przez Zachód nie 
uważano jeszcze za przesądzoną. Krytykując posunięcia krajów anglo
saskich, atakowano w większej mierze globalne przesł,anki ich polityki 
nii konkretne działania na terenie Niemiec. 

Wewnątrzniemie-ckimi aspektami polityki mocarstw zachodnich szerzej 
zajęło się odbyte w kwietniu 1949 r. plenum Komitetu Centralnego 
P,ZPR. W referacie B. Bieruta dokonany został bilans 1ich powojennej 
polityki z uwzględnieniem kolejnych etapórw odchodzenia od decyzji jał
tańskich i poczdamskich. Bierut twierdził, iż momentem ,zwrotnym, zna
mionującym obstrukcjonizm wobec układów poczdamskich, było zaprze
stanie przez państwa anglosaskie dostaw Teparacyjnych dla Związku Ra
dzie·ckiego w maju 1946 r. tSabotując te układy na odcinku gospodarczym 

a O. · La n g e, Głos w dyskusji nad Sprawozdaniem Komisji Spraw Zagranicz

nych o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy 

PRL a LRR (Sprawozdanie stenograficzne z 54 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego 

w dniu 10 II 1949, Warszawa 1949, s. 13-17). 

4 Tamże, s. 16. 
s Potężne są w świecie siły pokoju. Przemówienie posta dr. W. Kiernika 

w imieniu PSL i SL w Sejmie (Chłopi i Państwo, 20 II 1949). 
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zachodnie władze okupacyjne posłużyły się \Podobną metodą wobec pro
gramu denacyfikacji. Drugi etap rozpoczął się od powołania Bizonii; od
tąd starano się izolować strefy zachodnie od wschodniej. Ostatnia, trze
cia faza to tworzenie instytucji ponadstrefowych, włączanie stref zachod
nich do planu Marshalla, uchwalenie konstytucji i ,powołanie centralnych 
władz. W opinii B. Bieruta nie mógł budzić wąptliwości główny zamiar 
mocarstw zachodnich - włączenie Niemiec do paktu północnoatlantyc
kiego s. Krytycznie oceniono podczas tego plenum zasady ,przyszłego sta
tusu okupacyjnego (co było połączone z ustanowieniem Tfi.zonii i fak
tycznym połączeniem stref). 

Zakończenie !kryzysu berlińskiego (4 V 1949), wraz z zapowiedzią 
zwołania na 23 maja paryskiego spotkania Rady Ministrów Spraw ·Zagra
nicznych czterech mocarstw, ożywiło w .Polsce nadzieje na uregulowanie 
kwestii niemieckiej rw duchu układów poczdamskich. W okresie poprz<:?
dzającym konferencję paryską wyraźnie wzrasta liczba wypowiedzi i pu
blikacji dotyczących spraw niemieckich. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza obszerny komentarz pióra K. Koź
niewskiego na łamach ,łDziś i Jutro" 7

• Jego opinie na temat pewnych 
oznak odprężeniowych oraz prognozy dalszego rozwoju sytuacji można 
określić jako przykład odmiennego spojrzenia na problem niemiecki, in
nej niż w sferach rządowych i partyjnych 1interpretacji w.ydarzeń. Anali
zując przesłanki ewentualnego porozumienia mocarstrw Koźniewski wy
suwał hipotezę, iż tym, co skłoniło je do poszukiwania wspólnych roz
wiązań, było niepowodzenie na odcinku polityki wewnętrznej w Niem
czech. Głosił pogląd. iż przyczyną napięcia międzynarodowego stała się 
właśnie polity,ka okupacyjna, mało efektywna, gdyż ,prowadzona według 
odmiennych kryteriów politycznych i ustrojowych. Stąd wynikać miały 
poważne niebezpieczeństwa dla pokoju światowego. Koźniewski zakładał, 
iż w toku konferencji paryskiej nad różnicami stanowisk dominować 
będzie „przeświadczenie o absolutnej konieczności znalezienia rozwiąza
nia". W związku z tym przewidywał, choć z pewną rezerwą, iż zapadnie 
decyzja o utworzeniu jednolitego państwa niemieckiego, po spełnieniu 
warunków określonych w układach poczdamskich. Zachowane zostaną 
prerogatywy kontrolne mocarstrw, choć niekoniecznie musi zostać całko
wicie zlikwidowana okupacja wojskowa. Granice Niemiec ustalone zo
staną na podstawie .zmian dokonanych wcześniej. Antycypując takie 
rozstrzygnięcia publicysta „Dz:iś i Jutro" uważał, iż ustrój Niemiec wy
krystalizuje się dopiero po przekazaniu ośrodkom po.litycznym suweren
nych uprawnień, na drodze wyboru koncepcji określonych ugrupowań. 

6 B. Bi er ut, Zadania Partii w walce o pokój. Referat przewodniczącego 
KC PZPR na Plenum odbytym w dniach 20 i 21 kwietnia 1949 (Nowe Drogi, ma
rzec-kwiecień 1949). 

7 K. K o ź n i ew s k i, Ocena i przewidywanie {,Dziś i Jutro, 15 V 1949).
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Najbardziej pożądane, z polskiego punktu widzenia, byłoby przyjęcie 
przez społeczeństwo niemiecki€ koncepcji SED. W tym kierunku powinny 
zatem zmierzać działania ośrodków .politycznych w Polsce. ,,Jest nieza
przeczalnym faktem, że jak dotąd jedynymi prawdziwymi sojusznikami 
w Niemczech ·odnośnie koncepcji granicznej Odra�Nysa są siły SED, 
niemieckiej lewicy socjalistycznej. Niez·ależnie więc od naszych sympatii 
ustrojowych musimy i musieć będziemy, w imię choćby wyrachowanego 
rozsądku, popierać i wzmacniać na terenie Niemiec tę właśnie siłę poli
tyczną. Wymaga to zresztą opanowania rozbujałej histerii politycznej, 
jaką zbyt wi€lu z nas po dziś dzfeń okazuje. To jest trudne, ale koniecz
ne" 8• 

Wnioski sformułowane przez K. Koźniewskiego skłaniają do refleksji, 
iż w okresie tym krystalizował się zbieżny pogląd polskich partii i orga
nizacji społecznych o potrzebie dialogu z SED. Widać to również w po
stawie zajmowanej prze.z ugrupowania ludowe. W związku ,z konferencją 
paryską w dokumentach i na łamach prasy stronnictw ludowych zawarte 
zostały niemal identyczne komentarze jak w publicystyce PZIPR. 

Stanowisko PSL wyrażon_e zostało w :uchwale jej Rady Naczelnej 9• 

Domagała się ona konsekwentnego przestrzegania d€cyzji jałtańskich 
i poczdamskich, uznania za podstawę rokowań propozycji radzieckich, 
określenia warunków dla zawarcia traktatu pokojowego .z Niemcami. Do 
imponderabiliów mających regulować problem niemiecki zaliczono: ,,prze
budowę politycznego, gospodarczego i społecznego życia narodu niemiec
kiego", ,,wykorzeni€nie materialnych i psychicznych źródeł hitleryzmu, 
militaryzmu i imperializmu niemieckiego", ,,jedność Niemiec", ,,jeden 
demokratyczny rząd", ,,jednolity system wychowania". W zakończeniu 
uchwała wskazywała na podstawowe znaczenie dla Polski uznania jej 
granic: ,,Tylko z takimi Niemcami, które uznają ·granice Polski na Odrze 
i Nysi€, granice pÓkoju, Polska Ludowa może współżyć, normalizować 
stosun'ki sąsiedzkie, nawiązywać pok:ljową współpracę gospodarczą, poli
tyczną i kulturalną" 10. 

Jako jedyny ośrodek zdolny spełnić taką rolę .PrSL wymieniało Soc
jalistyczną Partię Jedności Niemiec. Charakterystyczne było przy tym 
uznanie realnych możliwości sięgnięcia SED po władzę w całych Niem
czech 11• Ewolucja, jaka dokonała się w stanowisku PSL od roku 1947, 
jest o ·tyle znamienna, iż w okresie prezesury Mikołajczyka cechowało 
j€ jednakowo wrogie nastawienie do niemieckiej lewicy, jak i .prawicy. 
Stronnictwo otwarcie negowało wtedy poczynania denacyfikacyjne. SED, 
przeprowadzone w sektorze wschodnim reformy społeczno-gospodarcze, 

s Tamże. 
g Uchwala w sprawie Niemiec (Chłopi i Państwo, 29 V 1949). 
10 Tamże.
11 B. Th om a s, Sprawa Niemiec (Chłopi i Państwo, 22 V 1949). 
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unikało nawet komentowania głosów domagających się uznania nowych 
granic Niemiec 12. 

Mało optymistyczne horoskopy sformułowane zostały natomiast w wy
powiedzi A. Juszkiewicza, sekretarza NK ZSL 1a . .Skoncentrował on uwa
gę na utrudnieniach płynących z polityki mocarstw -zachodnich. Podobnie 
jak B. Bierut za najważniejszy cel polityki amerykańskiej Juszkiewicz 
uważał restaurację militaryzmu niemieckiego. Wątpliwe było dlań dąże
nie dyplomatów zachodnich do „szczerego załatwienia spraw niemieckich 
na podstawach wypracowanych w Poczdamie". Przeczyć temu miały 
zwłaszcza dyskryminacje posunięcia wobec działaczy lewicowych na te-
renie stref zachodnich 14. 

Konferencja paryska, ciągnąca się aż do 20 VI 1948 r., zakończyła się 
fiaskiem. Zamiast przyczynić się do osłabienia napięcia międzynarodo
wego spowodowała jego dalszy wzrost. Od tego czasu przyspieszono 
prace nad tworzeniem niemieckich ekspozytur władzy. W strefach zachod
nich zapoiwiedziane zostały na 14 sierpnia wybory parlamentarne. 

Winą za niepowodzenie konferencji o<bciążano w Polsce rządy zachod
nie i - co było elementem nowym - także burżuazyjne stronnictwa 
niemieckie. Ten-drugi element eksponowała zwłaszcza publicystyka Stron
nictwa Demokratycznego. Wskazywała ona na destrukcyjność progra
mów i koncepcji serwowanych za pośrednictwem ministrów zachodnich 
przez niemieckich przywódców, m. in. Schumachera, Kram�ra, Regera. 
We wszystkich tych koncepcjach powtarzały się ,postulaty zniesienia gra
nicy na Odrze i Nysie oraz anulowania reform społecznych na terenie 
strefy wschodniej Niemiec. Jedną z metod, jaką posłużyła się w tym 
czasie S.RD, było rozniecenie kampanii przeciwko powrotowi do ustaleń 
z Jałty i Poczdamu poprzez masowe imprezy, wiece, akcje strajkowe 
(np. strajk kolei w zachodnich �ektorach Berlina) 15

• W opinii publicystyki 
SD negatywne stanowisko partii zachodnioniemieckich miało przesądzić 
o usztywnieniu ,poli-tyki Zachodu i jego niechęci do kompromisu. Jako
jedyne, raczej mało istotne, osiągnięcie oceniane było podpisanie berliń
skiego porozumienia o czterostronnej konsultacji mocarstw. Ale i w tym

12 S. Mi k o ł a j  c z y  k, 'PSL w sprawie granic Niemiec. Przemówienie w dniu

obrad Rady Naczelnej PSL (Chłopski Sztandar, 13 X 1946). 
13 A. Ju s z k i e w i c z, Walczymy o pokój (Zielony Sztandar, 4 VI 1949). 
a Sekretarz NK SL podawał, iż na przełomie maja-czerwca zwolniono tam 

m. in. 50 pracowników niemieckiego radia, wśród których znajdowali się znany pi
sarz A. Eggebrecht - członek niemieckiego .Pen-Clubu, oraz L. Kramer - dyrek
tor Wydziału Słuchowiskowego. Z Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie usunięto
zaś za sympatie pod adresem Kongresu Pokoju w Paryżu jej prorektora, znanego
malarza H. Ehmsele. Fakty te, w opinii Juszkiewicza, świadczyły o zamiarze dyskry
minowania przez ministrów zachodnich w Paryżu wszelkich lewicowych ośrodków
niemieckich. J u s z k i e w i c z, op. cit.

1; J. P o  n t, Niemieckie echa konferencji paryskiej (Kurier Codzienny, 3 VII 
1949). 

2 - Sobótka 4/80 
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wypadku zw.racano uwagę na· wykorzystanie stabilizacji w Berlinie dla· 
rozszerzenia zasięgu wpływów głównych stronnictw prawicowych 16• 

W połowie sierpnia 1949 r. prasa partH polskich zajęła się głównie 
oceną kampanii i wynikami wyborów w strefach zachodnich. W charak
terystyce kampanii przedwyborczej pojawiały się dwa akcenty: z jednej,. 
strony ukazywano antydemokratyczne metody podejmowane przeciwko 
K!PD, z drugiej zaś kulisy gry wyborczej, którą toczyły między sobą· 
part-ie burżuazyjne. Szykany wobec komunistów i dominujące w propa-· 
gandzie treści rewizjonistyczne łączyły się w jedną całość. W opinii pu-. 
blicystyki polskiej antykomunistyczne posunięcia, jak choćby uwięzienie 
Maxa Reimanna lub konfiskata organu KPD, zyskały aplauz wszystkich 
niemieckich ugrupowań ,prawicowych 17• W doborze haseł dochodziło po
między nimi jedynie do zróżnicowań taktycznych. W istotnych zagadnie
niach poglądy były zbieżne. Stąd M. Podkowiński podzielał całkowicie 
sąd wyrażony na lamach „Neues Deutschland", iż „SPD i partie klery
kalne prowadzą między sobą dobrze zamaskowaną grę wyborczą. W rze
rzywistości chodzi tutaj o podział łupów, ponieważ wszystkie te stron
nictwa stawiały i stawiają na podział Niemiec i walkę ze Wschodem" 18• 

Tym, co najbardżiej raziło polską opinię publiczną, było wygrywanie· 
przez chadecję w toku kampanii wyborczej nastrojów wśród .przesied
leńców. Znani z antypolskich uprzedzeń działacze Katolickiej Rady 
Uchodźców, ks. F. Ulitzka 'i ks. K. Goebel, powoływali się często na pro
niemieckie nastawienie Watykanu, głosząc, iż „papież nigdy ani jednym 
słowem nie wyraził aprobaty dla granicy na Odrze i Nysie". Wspomniany 
publicysta „Trybuny Ludu" zwracał uwagę na wymowę listu pasterskie� 
go ogłoszonego w Fuldzie, gdzie zawarto stwierdzenie, że „przesiedleńcy 
powinni troszczyć się o ,politykę, inaczej polityka nie będzie się troszczyć 
o nich" 19. 

Wyniki wyborów nie stanowiły zaskoczenia dla polityków zoriento
wanych w sytuacji na terenie Niemiec zachodnich. W komentarzach pra
sowych określano je jako zgodne z ,przewidywaniami. Mimo zwycięstwa 
prawicy za sukces komunistów uznawano zdobycie ok. 1,5 milionów gło
sów. Małą reprezentację KBD poczytywano za skutek wprowadzenia 
kombinowanego, nie zaś proporcjonalnego systemu wyborczego {o ile ko
muniści zdobyli 1,5 miliona głosów, o tyle uzyskali mniej mandatów niż 
Deutsche Partei, na którą głosowało 900 tys. wyborców) 20. Głosy oddane 
na K;pD kwalifikowano w Polsce jako wypowiedzenie się niemieckiej 
klasy robotniczej przede wszystkim za jej programem normalizacji sto:-: 

10 Mimo wszystko krok naprzód (Kurier Codzienny, 30 VII 1949). 
11 J. W i n n icki, Oszukańcze wybory w Niemczech zachodnich (Trybuna Lu

du, 18 VIII 1949). 
1s M. P od k o w i ń s ki, Niemcy zachodnie w przededniu wyborów (Trybuna

Ludu, 14 VIII 1949). 
19 Tamże.
20 Nielegalne wybory (Kurier Codzienny, 18 VIII 1949) . 
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sunków z krajami socjalistycznymi 21• Za istotny czynnik opowiedzenia 
się wyborców po stronie CDU i SBD uchodziło natomiast wykorzystanie 
problemu przesiedleńców. Umieszczenie bowiem działaczy ziomkostw na 
listach poszczególnych stronnidw (z wyjątkiem KPD), zdaniem .organu 
SD „Kuriera Codziennego", miało na celu spowodowanie reakcji płyną
cych z pobudek egoistycznych. Jeśli przesiedleńcy w strefie wschodniej 
zostali bez trudu wchłonięci w życie gospodarcze dzięki zmianom ustro
jowym, to w zachodnich stali się raczej uciążliwymi przybyszami. W tych 
warunkach - w opinii „Kuriera" - ,,tubylcy niemieccy chętnie pozby
liby się swych bTaci ciążących na życiu gospodarczym i tak- już wysoką 
liczbą bezrobotnych" 22. 

Wybory dowiodły, iż proces podziału Niemiec wchodzi w stadium 
końcowe. Stawało się oczywistym faktem to, czego najbardziej obawiano 
się w Polsce w latach ,poprzednich, iż teren Niemiec stać się może ognis
kiem nowego konfliktu. Zapol'oieżenie tej ewentualności urastało do ran
gi głównego zagadnienia w stosunkach pomiędzy W schodem a Zachodem. 
W polityce Polski wobec problemu niemieckiego musiała się wykrysta
lizować orientacja całkowicie zbieżna ze stanowiskiem innych krajów 
Europy wschodniej, uwzględniająca dostępne środki oddziaływania na 
rozwój sytuacji w Niemczech. 

Pryncypialną zasadą w .polityce zagranicznej krajów socjalistycznych 
stawał się wymóg solidarności z linią prezentowaną przez SED i zespo
lone z nią partie i organa władzy. Stąd nie tylko jako symboliczne, ale 
również praktyczne wcielenie owej zasady przyjęto w Polsce uchwałę_ 
Niemieckiej Rady Ludowej, aby 1 września obchodz·ić w Niemczech jako 
dzień .pokoju. N.a historyczną wymowę tego dokumentu wskazywał organ 
SD: ,,Uchwała Niemieckiej Rady Ludowej nabiera tym większego wa
loru na tle historycznej przeszłości militarystycznych Niemiec, jeśli się 
przypomni, że dotąd każda rocznica zwycięstwa nad sąsiadami wykorzy
stana była propagandowo dla podniecenia narodu niemieckiego do dalszej 
ekspansji, a każda rocznica klęsk.i do rozpalania woli odwetu". Zdaniem 
,,Kuriera", decyzja Rady świadczyła o ugruntowaniu się wśród społe
czeństwa sektora wschodniego „idei pokoju" dzięki skutecznie prowadzo
nemu procesowi demokratyzacji. Jeśliby taki proces przebiegał w Niem
czech zachodnich, nastąpiłoby zrozumienie „idei pokoju" w całych Niem
czech 23

• W .przemówieniu wygłoszonym na otwarciu I Zjazdu ZBoWiD 
J. Cyrankiewicz oceniał uchwałę jako „wyraz konsekwentnej polityki sił
demokratycznych, manifestację woli pokoju, świadectwo zdobywania
przewagi nad siłami prącymi do wojny" 24. 

21 Realizm poutyczny miemieck.ich potępieiiców (-K:urier Codzienny, 26 VIII 1949). 
22 Nielegalne wybory (Kurier Codzienny, 18 VIII 1949). 

23 Dzień pokoju (Kurier Codzienny, 1 IX 1949).

24 Polska, która żyje i rośnie - to cel niezmordowanych wysiłków naszego na

rodu. Przemówienie tow. premiera J. Cyrnnkiewicza na otwarciu I Zjazdu ZBoWiD 

(Trybuna Ludu. 2 IX 1949). 
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P,obyt delegacji stronnictw niemieckich z W. Pieckiem na dbradach 
Zjazdu, rozpoczętych właśnie 1 września, unaoczniał, i'ż w ślad za dekla
racjami politycy demokratyczni zainteresowani są praktyczną realizacją 
swej linii. W tym sensie odczytywane były słowa W. Piecka. Przywódca 
SED wyraził głęboki żal, iż przemawia w dziesiątą rocznicę najazdu na 
Polskę, stwierdzając, iż „Nowe Niemcy poczuwają się do odpowiedzial
ności za barbarzyńską wojnę hitlerowską, za niezmierne cierpienia wy
rządzone narodom, które padły ofiarą agresji". Wyraził jednocześnie wolę 
naprawienia tych krzywd i unormowania stosunków z Polską: ,,Obecnie 
powstają Nowe Niemcy, które chcą żyć w pokoju i przyjaini z narodem 
polskim" 25• 

O ile stanowisko Piecka było zbieżne z wcześniejszymi (od 1948 r.) 
wypowiedziami kierownictwa SED, o tyle nowym akcentem 'były oświad
czenia przedstawicieli: chrześcijańskiej demokracji ze strefy wschod
niej - P. Gantera-Gilmansa oraz Li'beralno-Demokratycznej Partii Nie
miec - dr K. Hamanna, opublikowane na łamach „Trybuny Ludu" 2s. 

Obaj •politycy w imieniu swych partii deklarowali poparcie dla granicy 
na Odrze i Nysie. Przejrzystą motywację zawierało zwłaszcza oświadcze
nie Gantera-Gilmansa: ,,Partia nasza olkreśla granicę na Odrze i Nysie 
jako granicę pokoju i współpracy między obu narodami. Wiel'ką rolę 
w ułożeniu stosunków wzajemnych odgrywa przyjazna współjpraca go
spodarcza. Już choć'by na podstawie chrześcijańskiego !Światopoglądu po
tępiamy każdą próbę jątrzenia w tej dziedzinie. Stanowisko to zresztą 
jest jedną z głównych przyczyn rozdźwięków między ODU w strefie ra
dzieckiej a CDU w strefach zachodnich" 27

• Były to argumenty podobne 
<lo wypowiadanych w Polsce, także w środowiskach katolickich 2s. 

W sposób jednoznacznie krytyczny ustosunkowały się polskie ugrupo
wania polityczne wobec powołania we wrześniu 1949 r. organów władzy 
w Niemczech zachodnich. Np. P.Zffi'R powstanie parlamentu i rządu 
w Bonn uznała za równoznaczne ze złamaniem zobowiązań poczdamskich, 
a także pol'ozumienia paryskiego, w którym mocarstwa zachodnie obiecy
wały kontynuowanie wysiłków dla zj,ednoczenia Niemiec 29

• V{ utworze
niu RFN widziano przekreślenie na długi okres szansy stworzenia jedno
litych, demokratycznych i pokoj-owych Niemiec oraz usankcjonowanie 
tendencji militarystycznych, odwetowych i rewizjonistycznych 3o, 

25 Imponujący przebtieg pierw.szego dnia obrad Kongresu Bojoumików o Wol

ność i Demokrację (Trybuna Ludu, 2 IX 1949). 
2a Granica na Odrze i Nysie to granica pokoju. Oświadczenie dla „Trybuny 

Ludu" tow. W. Piecka i pozostałych członków delegacji niemieckiej na Kongres 

Bojowników o Wolność i Demokrację (Trybuna Ludu, 8 IX 1949). 
27 Tamże. 
:s 1939-1949 (Słowo Powszechne, 1 IX 1949). 
29 M. Or z e  c ho w s k i, Opinia. poiska wobec powstania NRD (Sląski Kwar

talnik Historyczny „Sobótka", 1,972, nr 2, s. 272). 
� Nie Bonn, Zecz Poczdam (Trybuna Ludu, 5 X 1949). 
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Z poważnym zaniepokojeniem przyjęta została w polskich kołach po
litycznych wypowiedź K. Adenauera dla prasy w dniu otwarcia parla
mentu: ,,Nie porzucamy nadziei, że wschodnie kraje Niemiec wrócą do 
nas" 31• Już w trakcie deibaty okazało się, iż podobne stwierdzenia powta
rzają się w innych wystąpieniach. Prawdziwą zaś burzę wywołał protest 
Maxa Reimanna, który nazwał granicę na Odrze i Nysie granicą pokoju. 
W odpowiedzi Adenauer określił stanowisko przywódcy K.PD „hańbą dla 
izby", zapowiadając, iż „rząd jest stanowczo zdecydowany nie wysłuchi
wać na przyszłość takich wystąpień" 32

• 

Bezkompromisowość, z jaką spótykal się realizm Reimanna, od kilku 
już lat zwolennika nowych granic i ułożenia przyjaznych stosunków po
między Niemcami a ich sąsiadami, mogła budzić w Polsce tylko najgorsze 
skojarzenia. Toteż w istocie nie brak było, ZJWłaszcza w prasie wypowie
dzi traktujących polityków zachodnieniemieckich jako epigonów okresu 
faszystowskiego 33, Stąd też ostry i polemiczny ton większości komenta
rzy. W wystąpieniach .przywódców partyjnych podnoszono w tym okre
sie potrzebę konsolidacji społeczeństwa polskiego. Przytaczając dane o an
typolskim nastawieniu ekipy rządzącej w RF'N, prezes SL W. Kowalski 
na posiedzeniu rad naczelnych SiL i PSL ostrzegał przed skutkami nacjo
nalizmu niemieckiego. Zagrożenie niemieckie traktował jako jeden z czyn
ników przemawiających za połączeniem obu stronnictw ludowych. Obra
zując niekorzystny rozwój sytuacji w Niemczech zachodnich politycy 
polscy nawoływali do integrowania społeczeństwa wokół programu spo
łeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zalecane było upowszechnianie czuj
ności, ofiarności w pracy, wysokiego poziQlllu ideowego, samokrytycyz
mu, poczucia dyscypliny społecznej 34• Funkcje problemu niemieckiego 
przenoszono tym samym na grunt krajowy. 

Jako ,wydarzenie kontrastujące z sytuacją w Niemczech zachodnich 
uznane zostało utworzenie NRD. Wizja demokratycznego państwa nie
mieckiego krystalizowała się w myśli politycznej lewicy polskiej od 
pierwszych ,lat powojennych, lecz jeszcze do końca 1948 r. większość 
ugrupowań zakładała możliwość powstania jednolitych i demokratycz
nych Niemiec. O upadku tej idei można mówić dopiero około maja 1949 r. 
Powstanie NRD potraktowane zostało za fakt oczywisty. 

Argumentów uzasadniających istnienie tego państwa znajdowano wie-

u Otwarcie „parlamentu" w Niemczech zachodnich (Chłopi i Państwo, 18 IX

1949). 
82 Bezczelne wystąpienie w parlamencie Trizonii (Chłopi i Państwo, 2 X 1949). 
88 H. Luk re c, Upiory niedawnej przeszłości dochodzą do głosu w Niemczech

zachodnich. Przemówienie na II Kongresie SD (Kurier Codzienny, 5 X 1949); J. W., 

Czym jest tak zwane „Państwo Zachodnioniemieckie"? (D:z;i ennik Ludowy, 5 X

1949). 
" Referat Prezesa Rady Naczelnej SL W. Kowalskiego wygłoszony na posie

dzeniu Rad Naczelnych SL i PSL (25 IX 1949) (Zielony S ztandar, 2 X 1949). 
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le. Obszerny komentarz poświęcony proklamowaniu NRD ukazał się na 
łamach organu PZ!PR. Podkreślano w nim szczególnie prawnomiędzyna
rodowe przesłanki powołania rządu Reipubliki: ,,Uchwały poczdamskie 
przewidywały, że warunkiem utworzenia rządu niemieckiego jest demo
kratyzacja Niemiec i wyłonienie przez społeczeństwo niemieckie nowych 
sił demokratycznych. Ta demokratyzacja została konsekwentnie prze
prowadzona w strefie radzieckiej przez denacytikację, demilitaryzację, 
dekartelizację, likwidację junkierstwa pruskiego i rekinów wielkokapita
listycznych. Dzięki temu w strefie radzieckiej doszły do głosu siły nowej 
demokracji niemieckiej. Powstały więc wszelkie wymagane przez uchwa
ły poczdamskie przesłanki do powstania demokratycznego rządu niemie::
kiego" 35• Wyjaśniając program rządowy „Trybuna Ludu" powoływała 
się na sformułowania Manifestu Frontu Demokratycznego Niemiec. Jak 
wynikało z tego dokumentu NRD zamierzała realizować trzy zasadnicze 
cele: zjednoczenie Niemiec, ich demokratyzację i demilitaryzację oraz 
wypełnienie zobowiązań :wobec innych państw. Artykuł uwypuklał przy 
tym zasady konstytucyjne nowego państwa, jak ·choćby zakaz propagandy 
wojennej i wsze.lkiej działalności rewi'zjonistycznej. Zasady ustroju NRD 
prezentowane były także przez .organy innych partii. Zwracały one uwa
gę ·na umieszczenie w konstytucji zasady centralizmu w odróżnieniu od 
federalistycznych rozwiązań w ustawodawstwie zachodnioniemieckim. 
Miało to świadczyć o ogólnoniemieckim charakterze konstytucji NRD. 

O postępowości ustroju decydować miało sformułowanie zasady ludo
władztwa oraz reguł prawa międzynarodowego, obowiązujących władze 
i poszczególnych obywateli, jak np. postanowienie, iż żaden obywatel nie 
może uczestniczyć w działaniach wojennych służących ujarzmianiu in
nego narodu 36. 

Według opinii wielu polityków i publicystów w Polsce inicjującą rolę 
w utworzeniu NR!D odegrały władze radzieckie w całym okresie okupacji 
sektora wschodniego 37

• Jakkolwiek nie było zamiarem radzieckim rozbi
cie Niemiec, to reformy przeprowadzone przez nie stworzyły grunt dla 
odmiennych procesów niż w pozostałych strefach. Dokonując przeobrażeń 
w strukturze społeczno-gospodarczej kierowały się one zawsze zasadami 
poczdamskimi. Zgodne z postanowieniami poczdamskimi ·było włączenie 
w nurt reform społecz.nych procesów demokratyzacji i denacyfikacji. Re
forma rolna doprowadziła do rzeczywistej demilitaryzacji, m. in. z powo
du likwidacji waTstwy junkierskiej. Nacjonalizacja przemysłu była po
łąc�ona z akcją denacyfikacyjną. W przemianach tych publicysta „Słowa 

85 Niemiecka Republika Demokratyczna (Trybuna Ludu, 9 X 1949).
36 Zasady postępu i demokracji w konstytucji NRD (Kurier Codzienny, 12 X

i949). 
37 A. Kor z y ck i, Wzmocnienie światowego frontu pokoju (Dziennik Ludowy,

19 X 1949); Tylko droga Poczdamu jest słuszna (Chłopi i Państwo, 16 X 1949); Po

wstały Nowe Niemcy (Słowo Powszechne, 13 X 1949). 
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Powszechnego" odkrywał konsekwentny zamiar radziecki powierzenia 
władzy ugrupowaniom lewicy. ,,Powstanie NRD mogło niejednemu nie

dostatecznie z,orientowanemu widzowi wydawać się przejawem politycz
nej improwizacji - pewnego rodzaju spontaniczną odpowiedzią niemiec
kich kół postępowych na utworzenie separatystycznego »rządu« nacjona
listów w Bonn. W rzeczywistości jednak demokratyczny rząd niemiecki 
wyrósł organicznie ze struktury politycznej strefy radzieckiej, budowa
nej przez szereg lat. Tego rodzaju rozwój stanowił podstawowy element 
radzieckiej polityki okupacyjnej zmierzającej do stopniowego przekazy
wania kompetencji organom niemieckim" 38. Natomiast w opinii „Dzien
nika Ludowego" zasadą polityki radzieckiej zawsze było nieutożsamianie 
narodu niemieckiego z reżimem faszystowskim. Prze.to ZSRR czynił 
wszystko, aby włączyć naród niemiecki do grona narodów pokojowych, 
dając mu szanse bezpiecznego istnienia i rozwoju. Skoro nie było takiej 
alternatywy w skali ogólnoniemieckiej, rząd radziecki wybrał utworzenie 
NRD 39. 

Miernikiem popularności władz państwowych NRD w społeczeństwie 
polskim był ich stosunek do kwestii granic. Toteż komentując utworzenie 
NRD, organy partyjne przytaczały liczne deklaracje polityków demokra
tycznych w tej sprawie. Za wspófoą platformę stronnictw uznawane 
było pismo Prezydium Niemieckiej Rady Ludowej do premiera Cyrankie
wicza z sierpnia 1949 r. Partie demokratyczne wyrzekały się tradycyjnej 
„Ostpo.litik", dokumentując to uznaniem -granicy na Odrze i Nysie oraz 
przyjmując za swój narodowy obowiązek „występowanie' przeciw wszyst
kim elementom, które usiłują nadużywać nowej granicy między Polską 
i Niemcami do poróżnienia narodów i wywołania wojny" 40. Jako wyraz 
realizmu politycznego i sympatii wobec Polski potraktowane zostały 
w prasie PZ.PR publikacje Franza Dahlema, znanego niemieckiego an
tyfaszysty, na łamach „Einheit" i „Neues Deutschland" u. Potępiając 
nagonkę na Maxa Reimanna w parlamencie ·bońskim Dahlem szczegóło
wo wyłuszczył motywy uznania granicy na Odrze i Nysie. Jego zdaniem, 
należało stworzyć nową niemiecką rację stanu, opartą na zgodności po
między interesem narodowym i interesem „obozu postępu i pokoju". 
Jedyną drogą uratowania Niemiec jest droga konsolidacji nar�dowej pod 
hasłem „frontu narodowego w międzyharodowym froncie pokoju". Wa
runkiem zaś osiągnięcia celów „frontu narodoweg�" winna być przyjaźń 
ze Związkiem Radzieckim, Polską i Czechosłowacją. Granica na Odrze 
i Nysie jest granicą pokoju, a każde stanowisko na rzecz jej zmiany pro
wadzić może tylko do „obozu organizatorów nowej wojny" i rodzi ścią-

311 M. J a w o r, Geneza demokracji niemieckiej (Słowo Powszechne, 27 X 1949).
!9 Koniec z „Drang nach Osten" (Dziennik Ludowy, 21 X 1949). 
40 M. Łub o w i cz, Demokrac;a niemiecka a granica na Odrze i Nysie Łużyc

kiej (Nowe Drogi wrzesień-październik 1949, s. 122). 
u Tamże, s. 117. 



600 Marian S. Wolański 
----

gnięcie katastrofy na Niemcy. Dahlem nawoływał do upowszechnienia tej 
koncepcji, określając ją mianem „platformy internacjonalistycznej SED". 
„Sytuacja Niemiec - pisał - jak i sytuacja międzynarodowa, interesy 

życiowe narodu niemieckiego, jak i interesy narodu polskiego wymagają 
antyimperialistycznego, a więc internacjonalistycznego rozwiązania pro
blemu granicznego" •2. 

W prasie polskiej popularyzowane też było stanowisko innego dzia
łac-za demokratycznego, przewodniczącego FDGB - Herberta Warnke, 
który w czasie manifestacji we Frankfurcie nad Odrą (2 X 1949) napięt
nował antypolską kampanię w Niemczech zachodnich i deklarował uzna
nie linii Odry--!Nysy za granicę pokoju 43. 

Największy rozgłos nadawano w Polsce pierwszym deklaracjom pre
miera O. Grotewohla. W „Nowych .Drogach" cytowany 'był cały ten wą
tek orędzia z ol2 października, który dotyczył stosunków z Polską 44• Sze
rokim echem odbiły się słowa wywiadu Grotewohla dla grupy dzienni
karzy polskich {20 X 1949): ,,Raz na zawsze powinniśmy położyć kres 
polityce »Drang nach Osten«, aby naród polski nie potrzebował więcej 
żyć w trwającej od stuleci obawie przed ekspansją militarystów i impe
rialistów niemieckich, której straszliwym rezultatem była masakra jednej 
czwartej narodu polskiego. Dlatego też uważamy, jak to wyraźnie sfor
mułowałem w mojej deklaracji rządowej, że granica na Odrze i Nysie· 
jest granicą pokoju i uwaiYclmy każdego, kto wysuwa żądanie zrewidowa
nia tej granicy, za wroga narodu niemieckiego i polskiego ... Porozumie
nie polsko-niemieckie stanowi jeden z rozstrzygających elementów poli
tyki pokoju światowego" &S. 

Stwierdzenia wywiadu, opublikowanego w dwa dni po U'Znaniu przez 
Polskę Tymczasowego Rządu NRD, przyjmowane były za zapowiedź po
głębienia i przyspieszenia normalizacji stosunków między obu krajami. 

u Tamże, s. 119. 
43 List przewodniczącego CRZZ do Wolnych Związków Zawodowych Niemiec

(Zielony Sztandar, 23 X 1949). 
44 O. Grotewoh'l stwierdzał: ,,P:OlitY'ka przyjaźni z ZSRR znajdzie uzupełnienie

w naszym stosunku do krajów demokracji ludowej a przede wszystkim do naszych 
sąsiadów - Polski i Czechosłowacji. Jakkolwiek mocarstwa zachodnie współdzia
łały przy ustaleniu granlcy na Odrze i Nysie i przy przeprowadzaniu wysiedlania 
ludności niemieckiej z tamtejszych obszarów, to jednak w dążeniu do werbowania 
żołdaków przeciwko ZSRR i krajom demokracji ludowej podjęły one próbę, aby 
z granicy na Odrze i Nysie uczynić granicę wrogości pomiędzy Niemcami a ich 
wschodnimi sąsiadami. Imperialiści zachodni i ich wykonawcy zaczęli wykorzysty
wać linię Odry i Nysy do celów szowinistycznych, czyniąc to jednak dopiero wtedy, 
gdy stało się jasne, że Polska jest stracona dla anglo-amerykańskiego imperializmu. 
Granica na Odrze i Nysie jest dla nas granicą pokoju, która umożliwi utrzymanie 
przyjaznych stosunków z narodem polskim". Lu b o w i c z, op. cit., s. 124--125.

" Premier Grotewohi zapowiada kres polityki „Drang nach Osten". W11wiad

szefa rzqdu NRD dla dziennikarzy polskich (Trybuna Ludu, 20 X 1949). 
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Samo utworzenie misji dyplomatycznych określane już było jako wyda

rzenie przełomowe, o wielkiej randze historycznej 46
• 

Od momentu utworzenia misji dyplomatycznych w myśli politycznej 

stronnictw ·i organizacji polskich poddawane były analizie dalsze nie

zbędne przedsięwzięcia norma.lizacyjne 47
• Wytyczne .RZPR w tej kwestii 

sformułował B. Bierut w referacie na III Plenum Komitetu Centralnego 
11 XI 1949 r. Sprowadzały się one do trzech postulatów: l. wyjaśniania 
społeczeństwu polskiemu znaczenia powstania NRD jako historycznego 
przełomu w stosunkach polsko-niemieckich i rękojmi bezpieczeństwa 

Polski z zachodu; 2. wyjaśniania społeczeństwu międzynarodowego zna
czenia przeobrażeń demokratycznych w narodzie niemieckim dla utrwa

lenia pokoju w świecie; 3. w:zmacniania stosunków przyjaznej współpracy 
z NRD i popierania jej wysiłków w zjednoczeniu Niemiec ,s. Tworząc 

koncepcję normalizacji stosunków z NRD myśl polityczna PZPR opie
rała się na od dawna uznanej przez ,polski ruch roobtniczy tezie, iż nie 

mogą istnieć Niemcy naprawdę demokratyczne, które byłyby wrogiem 
Polski, tak jak nie mogą istnieć Niemcy reakcyjne, które nie byłyby 
wrogiem Polski" 49. W myśl tej maksymy partia wyrażała zainteresowa
nie takim rozwojem sytuacji w Niemczech, aby ich zjednoczenie doko
nało się na gruncie koncepcji SED. Zdawano sohie jednak sprawę z nik
łej szansy tego rozwiązania. Realne mogło 'być ono dopiero w odległej 
perspektywie. Toteż pełną regulację stosunków z N

I

RD przywódcy PZPR 
widzieli, w wąsko pojętym wymiarze, jako „ścisłe wykonanie uchwał 
poczdamskich, zagwarantowanie bezpieczeństwa Po.lski i zabezpieczenie 
pokoju w Europie" 50

• Nie precyzowano natomiast jasno punktu 'Yidz.enia 
wobec spraw o podstawowym. znaczeniu, jak np. w kwestii umów i ukła

dów zawartych z jednym tylko państwem niemieckim. 
Odmienne problemy w stosunkach pomiędzy Polską a NRD sygnali

zowały pozostałe ugrupowania. W publicystyce stronnictw ludowych duże 
znaczenie przypisywano oddziaływaniu na własne społeczeństwo. Zwłasz-

41 Nowa karta w historii narodu niemieckiego (Pokolenie, 30 X 1949).

'7 Np. ,,Kurier Codzienny" uzasadniał potrzebę przyspieszenia tego procesu. Wy
jaśniając przesłanki wstępnej regulacji krytykował traktowanie jej za krok przed
wczesny, gdyż „z chwilą kiedy w rękach rządu polskiego znalazły się wszystkie ele
menty, wymagane od Niemiec (uznanie granic, zobowiązań poczdamskich, odszko
dowań, pokojowa polityika), nie 1było powodów, alby nie ustaibili'zować z nimi sto
sunków". Nie wi-clzi�ł też podstaw, a'by rząd NRD uważać za niepełną reprezentację 
narodu niemiedkiego, przypominając, ·ii wchodzą doń działacze 5 stronnictw oraz 
związków zawodowych. Pd.erwsze kroki (Kurier Codzienny, 22 X 1949).

48 Zadania partii w walce o czujność rewolucyjną na tle sytuacji obecnej. Re
f erat przewodniczącego KC· PZPR tow. B. Bieruta wyglosz011.y w dniu 11 XI 1949

na III Plenum KC PZPR (Trybuna Ludu, 15 XI 1949).

" J. Br od z ki, Narodziny Niemiec demokratycznych (Trybuna Ludu, 11 X 
1949). 

50 Zadania partii w walce o czujność ...
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cza w prasie PSL, .co było jakby odcięciem się od stanowiska z lat 1945-
1947, domagano się zerwania z upr.zedzeniami nacjonalistycznymi wobec 
Niemców: ,,Nasz pogląd na Niemcy powinien ulec zasadniczej rewizji. 
Nacjonalistyczne podejście do sprawy Niemiec, jakie się u nas powszech:. 
nie przyjęło, utrudnia ogromnie właściwą ocenę sytuacji wewnątrz Nie
miec, jak również wł,aściwą ocenę roli, jaką siły prawdziwie demokra
tyczne odgrywają ,w tym kraju" 51

• Podobne poglądy głosiła publicysty
ka Strollnictwa Ludowego 52

• Z szeroką informacją o wydarzeniach weiw
nątrzniemieckich zalecało też wychodzić do społeczeństwa „Dziś i Jutro". 
Miało ono do zarzucenia organizatorom życia kulturalnego w Polsce, iż 
zbyt małą uwagę przywiązują do kontaktów z NRD: ,,Ostatecznie wiel
lkim absurdem jest żyć w sąsiedztwie jakiegoś narodu i choćby na krótki 
czas przymykać oczy na to, co się tam dzieje, zarówno w polityce i prze
myśle, jak i kulturze. Ze szkół zniknął język niemiecki, jakbyśmy tym 
narodowym dąsem zmienić mieli geografię i politykę" 53

• Ze względu na ' 
potrzebę gruntownej przebudowy stosunków polsko-niemieckich „Dziś 
i Jutro" postulowało zaznajamianie społeczeństwa niemieckiego z polską 
racją stanu, prezentowanie mu pokojowej misji Polski w Europie. Ko
mentując wystąpienie J. Bechera na uroczystościach goethowskich w War
szawie, w którym rozciągał on odpowiedzialność za przestępstwa wojen
ne na cały naród niemiecki, D. Horodyński pisał: ,,•Pokój w Europie to 
w pierwszym rzędzie prawdziwy pokój między Niemcami a Polską. Zbu
duje go wspólny wysiłek mądrych Polaków i mądrych Niemców. Dla
tego do Niemców mówiących do nas jak bracia wyciągamy rękę; Muszą 
oni wiedzieć, że chcemy ich poznać i pomagać im w ich trudnej walce 
o odrodzenie własnego narodu ... Ci Niemcy doświadczeni latami walk
i klęsk na pewno wiedzą, że wyciągnięcie przez nas ręki, jeśli jest szcze
re, to nie przyszło nam łatwo. Na pewno wiedzą, że nie jest to gest lek
komyślności" 54.

W pierwszych tygodniach po utworzeniu NRD zainteresowanie spra-· 
wami niemieckimi w Polsce uległo wyraźnemu zróżnicowaniu. Mniejszą 
uwagę poświęcano wydarzeniom w Niemczech zachodnich i nader rzadko 
analizowano politykę władz i stronnictw w tym kraju. Pod wrażeniem 
utworzenia NRD w niektórych środowiskach wysuwano wszelako opty
mistyczne prognozy co do rozwoju sytuacji w RFN. Przykładem może tu 
być artykuł w „Kurierze Codziennym", podnoszący rolę opozycji z kół 
intelektualnych, opowiadającej się za zjednoczeniem i neutralizacją Nie
miec. Do opozycji tej, działającej poza Frontem Narodowym, zaliczano 
„Koło z Nauheim" oraz grupę skupioną wokół prof. U. Noacka. Jej rola 

s1 B. Th om as, Polska a Niemcy (Chłopi i Państwo, 23 X 1949).
sz T. Rek, Stare i nowe Niemcy (Zielony Sztandar, 30 X 1949). 
53 Sprawy niemieckie (Dziś i Jutro, 30 X 1949).

54 D. Ho r ody 11 ski, Wielka próba (Dziś i Jutro, 4 XII 1949). 
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miała polegać na organizowaniu swoistego ruchu oporu przeciwko rządo
wi i partiom, łącznie z opozycyjną SPD. Publicysta „Kuriera Codzien
nego" przewidywał możliwość zawiązania się na tej podstawie sojuszu 
pomiędzy inteligencją a klasą robotniczą Niemiec zachodnich. Wyprowa
dzał wniosek, iż „niemiecka granica myśli politycznej nie przebiega już 
przez Łabę, lecz zarysowuje się coraz wyraźniej pomiędzy rządem w Bonn 
a postępowym obozem niemieckim" 55

• Na łamach tego organu zamiesz
czane były jednak również relacje z prze·biegu imprez rewizjonistycz
nych, jak choćby z wielkiej imprezy odbytej przed magistratem w ame
rykańskim sektorze Berlina so. 

Stosunkowo najwięcej zaangażowania w ocenie zjawisk zachodzących 
w Niemczech zachodnich wykazywała prasa środowiska .paxowskiego. 
Jej główna uwaga koncentrowała się na naświetleniu linii programowej 
zachodnioniemieckiej chadecji. Jako motyw przewodni w ocenie polityki 
chadeckiej publicyści „Dziś i Jutro" i „Słowa Powszechnego" wysuwali 
problem odpowiedzialności narodu niemieckiego za spowodowanie wojny 
i zbrodnie dokonane na innych narodach. Uznanie tej odpowiedzialności 
poczytywano w duchu ideałów chrześcijańskich za normę wartościującą 
stosunek wobec kwestii politycznych. Tylko na tej drodze dostrzegało 
„Dziś i Jutro" znalezienie platformy porozumienia pomiędzy narodami 
polskim i niemieckim, co znajdowało potwierdzenie w stosunkach z NRD, 
gdyż „Polacy nie zapomną nigdy tych wszystkich zbrodni, których w Pol
sce dopuściły się Niemcy hitlerowskie" 57

• Z argumentacji powyższej 
wynika, iż inne problemy normaHzacyjne my.śl polityczna Pax-u trak
towała jako skutek przewartościowań w sferze mentalności społeczeństwa 
niemieckiego. O ile problem odpowiedzialności wysuwany był na plan 
pierwszy, to nie deprecjonowało to innego podstawowego warunku -
uznania granic 58. Wnioski i oceny o szansach por.ozumienia z chadecją 
zachodnioniemiecką dalece jednak odbiegały od oczekiwań. W wypowie
dziach przywódców chadeckich w miejsce potępienia okresu faszystow
skiego znajdowano akcenty świadczące o poczuciu niewinności i krzywdy. 
Postawa ta spotykała się z ostrą reprymendą w stwierdzeniu, iż „oficjal
ni katoliccy przywódcy Niemiec zachodnich uczynili wszystko, aby kato
licy i niekatolicy polscy ostatecznie doszli do wniosku, że między naszy
mi narodami może być tylko wojna" 59. 

Szeroką prezentację stosunku organów Pax-u do środowisk katolic
kich w RFN zawierał opublikowany 6 XI 1949 r. List otwarty do katoli-

55 A. P., Nasze spojrzenie za Łabę (Kurier Codzienny, 21 XI 1949). 
56 J. Po n t, Na zachód od Bramy Brandenburskiej (Kurier Codzienny, 2 XI 

1949). 

57 Wydarzenia niemieckie (Dziś i Jutro, 23 X., 1949). 
58 Wytyczne (Dziś i Jutro, 16 X 1949); Obowiązek rozwagi (Słowo Powszechne, 

2 X 1949); K. Łu bi eń s k i, Jubileuszowe refleksje (Dziś i Jutro, 11 XII 1949). 
50 Wydarzenia niemieckie (Dziś i Jutro, 4 XII 1949). 
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ków w Niemczech zachodnich. :Dano w nim po raz pierwszy pełną ocenę 
działalności ODU. Była ona negatywna i oznaczała odcięcie się od wszel
kich koneksji, zarówno politycznych, jak ideowych. Wyjaśnienie było tu 
następujące: ,,Postępowaniem swoim w zachodnich strefach CDU spra
wiła nam, katolikom polskim bolesny, wielki zawód. Niestety, nie może
my jej uważać za partię katolicką i odnosić się do niej jako do repre
rLentacji politycznej naszych współwyznawców. Z taką C.OU, jaką jest 
rw tej chwili w Bonn, żaden uczciwy człowiek w Polsce rozmawiać nie 
może. Dlatego nie zwracamy się do CDU, ale do wszystkkh uczciwych 
Niemców katolików w Niemczech Zachodnich" 60• W Liście przytoczone 
zostały przykłady angażowania się działaczy CDU w akcje o wydźwięku 
antypolskim, jak również wypadki udziału w nich duchowieństwa. Wy
pominano środowiskom 'katolickim, iż „nie uznały one jasno winy narodu 
niemieckiego za zbrodnie w czasie wojny". Płynął stąd_'wniosek, że „obca 
jest katolikom w Niemczech zachodnich 'Świadomość moralnej postawy 
katolika". List koń-czył się apelem: ,,Jako katolicy i Polacy wyrażamy 
ufność, że znajdą się w Niemczech siły naprawdę katolickie, reprezentu
jące instynkt moralny narodu, które rozumiejąc wielkość zbrodni wojen
nych, jak i niemoralność postępowania katolików -z zachodniego CDU 
śmiało wstąpią na drogę wskazaną przez etykę katolicką" 111. 

Na przełomie lat 1949-1950 w polskich kołach politycznych utrwaliło 
się przekonanie, iż utworzenie dwu państw niemieckich otwarło zupełnie 
nowy okres w stosunkach między narodami Europy śr.odkowej. W zupeł
nie nowej sytuacji geopolitycznej znalazła się Polska, której bezpieczeń
stwo nadto uzale·żnione zostało od międzynarodowej roli Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej. ,Podczas. de·baty sejmowej 3 II 1950 r. J. Cyran
kiewicz oceniał nową sytuację następująco: ,,Niemiecki obóz demokra
tyczny przez utworzenie NRID wykazał, że zrobił pierwszy krok na dro
dze do wyciągnięcia słusznych konsekwencji z dwóch wojen światowych 
... Dla Polski jest to wydarzenie szczególnej wagi, ponieważ powołanie 
rządu w Bonn, patronowanie mu i podsycanie antypolskich tendencji re
wizjonistycznych jest niewątpliwie wymierzone przeciwko naszym naj
żywotniejszym interesom państwowym i narodowym. NRD stanowi jed
ną z najpoważniejszych gwarancji pokojowego rozwoju stosunków pol
sko-niemieckich" 62

• O.pinię tę podzielali przedstawiciele wszystkich stron
nictw" 83• 

00 List otwarty do katoiików w Niemczech zachodnich (Dziś i Jutro, 6 XI 1949).
51 Tamże.

,: Expose Prezesa Rady Ministrów ob. J. Cyrankiewicza na sesji zwyczajnej 
Sejmu Ustawodawczego 1949/1950 (Sprawozdanie stenograficzne z 75 posiedzenia 

Sejmu Ustawodawczego w dniach 3 i 4 lutego 1950, Warszawa 1950, s. 29). 
83 Dyskusja nad expose Prezesa Rady Ministrów. Wystąpienia posłów: A. Jusz

kiewicza (ZSL), Z. Moskwy (SD), J. Maciejewskiego (SP) na sesji zwyczajnej Sejmu. 
Ustawodawczego w dniach 3 i 4 lutego 1950 roku (Sprawozdanie stenograficzne, jw .• 
s. 77, 81, 93).
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DIE HALTUNG DER POLNISCBEN POLITISCBEN GRUPPIERUNGEN 

GEGEN0BER DER GRtJNDUNG ZWEIER DEUTSCBER STAATEN 

Der Artikel schildert den Standpunkt polnischer politischer Gruppierungen 
in der Endphase des Entstehungsprozesses zweier deutscher Staaten, d.h. vom 
.Januar 1949 bis Februar 1950 Der Autor analysiert die Anschauungen polnischer 
Parteifiihrer, Veroffentlichungen der Parteiorgane sowie der katholischen Gruppe 
Pax. Der Beitrag besteht aus zwei Teilen, die der Chronologie der Ereignisse in 
Deutschland entsprechen. Im ersten wir<! die Einstellung der polnischen politischen 
Gruppierungen zu den internationalen Kontroversen in der Deutschlandfrage in 
der ersten Jahreshli.lfte 1949 sowie die Beurteilung der Lage in den westlichen 
Besatzungszonen bis September 1949 erortert. Der zweite Teil be!asst sich mit 
den Anschauungen polnischer politischer Kreise angesichts der Proklamierung der 
beiden deutschen Staaten. Der Autor berilcksichtigt notgedrungen nur die wesen
tlichen historischen Tatsachen und nur jene Anschauungen der einzelnen Gruppie
rungen, die sichen auf die grundsli.tz,lichen Prableme bei der Losung der deutschen 
Frage beziehen. Am ausfilhrlichsten wurde der Standpunkt der Polnischen Verei
niglen Arbeiterparlei behandelt, und zwar deshalb, weil er in der (:}ffentlichkeit 
am vollstli.ndigsten prli.zisiert wurde und unmittelbaren Einfluss auf Polens Aussen
politik ausilbte. Der Autor stent aufgrund seiner Analyse fest, dass die polnischen 
politischen Gruppierungen �ZPR, SL, PSL, SD und SP) in der Beurteilung der 
Rolle der beiden deutschen Staaten in Europa ilbereinstimmten. Sie aner'kannten 
die bedeutende Rolle der DDR bei der Regelung der Beziehungen mit Polen und 
der Festigung der europli.ischen Sicherheit, andererseits verurteilten sie die diese 
Sicherheit bedrohende Polilik der BRD. 




