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Problem niemiecki przez całe stulecia miał dla narodu polskiego zna
czenie fundamentalne, był kwestią jego bezpieczeństwa i samego istnienia. 

Historia sprawiła, że sąsiedztwo polsko-niemieckie było prawie zawsze 
dla Polski z ł y m  s ą  s i  e d z  t w e  m, obfitującym w tragiczne konflikty. 
Pod przemożnym wpływem tego dziedzictwa ukształtował się też obraz 
stosunków polsko-niemieckich w polskiej świadomości narodowej. Zasad
niczymi jego komponentami były m. in. najbardziej dramatyczne dla do
świadczeń narodowych fakty z , wielowiekowych stosunków polsko-nie
mieckich: wiarołomstwo Sasów i dokonywane przez nich podboje ziem 
słowiańskich, niemieckie najazdy na ziemie państwa polskiego, rzeź Po
laków w Gdańsku, podboje krzyżaków, podstępem, ogniem i mieczem roz
szerzających swe władanie kosztem Polski, wyrastająca na jej ziemiach 
macierzystych potęga Prus, ich złowieszcza rola w rozbiorach Pol.Bki, bis
marckowskie „ausrotten", haka ta, wyczyny bojówek Grenzschutzu i Or
geschu w Wielkopolsce i na Sląsku po I wojnie światowej, V kolumna 
hitlerowska w międzywojennej 1P.olsce, ,,spokojni sąsiedzi" niemieccy, 
którzy w tragicznycli dniach września 1939 r. ujawniali nagle swe praw
dziwe oblicze. Siłę tego obrazu - w którym Niemcy jako naród i jako 
państwo kojarzyły się z odwieczną wrogością do Polski i Polaków, pru
skim militaryzmem i szowinizmem - spotęgowały i zwielokrotniły 
doświadczenia narodu polskiego z okresu wojny i okupacji. 

Przez pryzmat też dziejowych doświadczeń ujmowała polska myśl 
polityczna okresu II wojny światowej i po jej zakończeniu problem przy
szłości narodu niemieckiego, formy politycznej i społeczno-ekonomicznej 
jego egzystencji, perspektywy i szanse polsko-niemieckich stosunków, 
polsko-niemieckiego sąsiedztwa. 

Wśród czynników wpływających w sposób decydujący na charakter 
i kształt polskiej odpowiedzi na powszechne, ogólnoeuropejskie wówczas 
pytanie: ,,co dalej z Niemcami", rolę szczególną odgrywały doświadcze-
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nia dziejów Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w okresie między
wojennym 1918-1939; strukturalne błędy rozstrzygnięć wersalskich, 
zwłaszcza dotyczących granicy polsko-niemieckiej i mniejszości narodo
wych; szybka odbudowa niemieckiego potencjału gospodarczego i militar
nego stanowiąca wynik polityki mocarstw zwycięskich, przede wszystkim 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. One też - i inaczej 
być nie mogło - stanowiły podstawę wszelkich prognoz dotyczących roz
woju problemu niemieckiego po zakończeniu wojny, a w szczególności 
postawy narodu niemieckiego wobec klęski i jej politycznych i społeczno
-ekonomicznych konsekwencji, a w konsekwencji także polityki moca11stw 
imperialistycznych wobec pokonanych Niemiec. U źródeł polskich roz
ważań o skutecznych gwarancjach trwałego pokoju w powojennej Europie 
leżało przekonanie (charakterystyczne dla wszystkich nurtów polskiej 
myśli politycznej), iż pokonane Niemcy nigdy nie pogodzą się z klęską 
i jej konsekwencjami terytorialnymi. ,,Po skończonej wojnie - przewi
dywała pod koniec 1943 r. ,,Wolna Polska", organ Związku Patriotów 
Polskich w Związku Radzieckim - imperializm pruski może szybko od
rodzić się, i ledwo opierzony, zapieje znanym od dawna głosem" 1. Prze
konania, iż Niemcy nie wyrzekną się łatwo myśli o odwecie, wzmacniały 
dochodzące z Anglii i ·stanów Zjednoczonych informacje o proniemieckich 
poczynaniach byłych monachijczyków i izolacjonistów, którzy w prze
widywaniu przyszłego konfliktu między Związkiem Radzieckim a światem 
kapitalistycznym stawiali na pokonane Niemcy, pragnęli widzieć w nich 
wiernego sojusznika. ,,Myśl polityczna nief!liecka nie śpi, Niemcy nie 
pogodzą się ze swoją klęską, będą myśleli o rewanżu. My musimy z tym 
realnym niebezpieczeństwem liczyć -się. Dlatego też na czoło haseł, które 
powinny skupiać nasz naród, wysuwa się hasło obrony naszego kraju 
przed gro-źbą nowego imperialistycznego, niemieckiego najazdu" - dekla
rował w Krajowej Radzie Narodowej jeden z przywódców Polskiej Partii 
Robotniczej 2• Podobne wątki odnajdujemy także w myśli politycznej 
ruchu socjalistycznego, ludowego i demokratycznego. ,,Imperializm nie
miecki - podkreślał przywódca Stronnictwa Demokratycznego - nie 
zrezygnuje tak szybko ze zrewinp.ykowanego przez Polskę terytorium ... 
użyje wszelkich możliwych, dopuszczalnych i niedopuszczalnych, środków, 
by ponownie zagrabić Wrocław i Szczecin, Opole i Olsztyn ... Imperia
lizm niemiecki rzucony na kolana . . . będzie szukał odwetu. I znajdą 
się, niestety, w Europie siły, które mu w tym będą usiłowały pomóc" s. 

1 Przyjaźnie i granice (Wolna Polska, 1 XII 1943). 
2 Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Krajowej Rady Narodowej w dn. 21, 

22 i 23 lipca 1945 r., Warszawa 1945, szp. 29. 
3 J. K. We n de, Nasz stosunek do Niemiec (Nowa Epoka, 30 VI 1945). 
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Tego rodzaju prognozy polityczne stawały się z kolei podstawą for
mułowania zasadniczych wytycznych polityki polskiej w kwestii niemiec
kiej, której celem zasadniczym miało być ograniczenie do możliwego 

• minimum zdolności pokonanych Niemiec do odrodzenia siły gospodarczej
i militarnej oraz stworzenie środków zabezpieczających Polskę przed
skutkami ich nowej agresji. Wśród zespołu tych środków rolę najważniej
szą odgrywały: i. demilitaryzacja Niemiec, 2. ograniczenie ich potencjału
ekonomicznego, 3. likwidacja Prus, 4. pozbawienie Niemiec ich baz wypa
dowych na wschodzie, 5. przeobrażenia wewnętrzne w Niemczech.

W kontekście zasadniczego tematu naszych rozważań szczególną uwagę 
zwrócić należy na te kierunki polskiej myśli, które w sposób wyraźny 
szansę rozwiązania „kwestii niemieckiej" łączyły z perspektywami we
wnętrznych przeobrażeń w Niemczech, z likwidacją społeczno-ekonomicz
nych, kulturalnych i psychologicznych źródeł militaryzmu, nacjonalizmu 
i zaborczości. Tego rodzaju podejście do kwestii niemieckiej najVyyraźniej 
manifestowało się już w okresie okupacji w myśli politycznej Polskiej 
Partii Robotniczej. Stojąc na gruncie proletariackiego internacjonalizmu, 
deklarowała ona pod koniec 1943 r., w okresie terroru hitlerowskiego: 
„Niemiec, który zrozumiał, czym jest hitleryzm, który zrozumiał, że tylko 
solidarna walka wszystkich żywiołów antyhitlerowskich może również 
przynieść wyzwolenie masom niemieckim, ten staje się naszym sojusz
nikiem" 4

• Zgodnie też z materialistycznym ujmowaniem dziejów PPR 
stała na stanowisku, że „wojna zaborcza wynika z gospodarczych i spo
łecznych tendencji kapitalizmu. Jeżeli dokonają się w Niemczech po woj
nie zasadnicze przemiany społeczno-ustrojowe, b y ć  m o ż e  zniknie rów
nież groiba agresji niemieckiej" s. 

Prognozy oparte na perspektywie przeobrażeń wewnętrznych w Niem
czech w duchu· pokojowym i demokratycznym, obecne w polskiej myśli 
politycznej, nie były jednak dominujące. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że nawet myśl polityczna PPR formułowała je w sposób nader ostrożny, 
traktowała je jako szansę dla przyszłości bezpieczeństwa Polski i. Europy 
najbardziej korzystną, która może, ale nie musi być urzeczywistniona. 
Głównym motywem polskiej myśli politycznej był raczej sceptycyzm 
w ocenie możliwości przeobrażeń pokojowych i demokratycznych w Niem
czech, powstania po wojnie rzeczywiście „innych Niemiec". Żródla tego 
sceptycyzmu były w pełni zrozumiale i wielorakie. Wynikały one z ana
lizy rozwoju Niemiec po I wojnie światowej, tendencji politycznych do
minujących w okresie republiki weimarskiej, postawy narodu niemieckie
go wobec Hitlera, hitleryzmu i rozpętanej przezeń wojny. Umacniały 

4 O nasz stosunek do Niemców (Okólnik, 1 VII 1943).
5 Wygranie pokoju (Trybuna Wolności, 1 VIII 1944) .



266 Marian Orzechowski 

tego rodzaju sceptycyzm słabość ruchu oporu antyhitlerowskiego w sa
mych Niemczech, nacjonalistyczne, ekspansjonistyczne i antypolskie pro
jekty i programy reprezentowane przez niemieckie grupy na emigracji, 
które mieniły się rzecznikami „innych Niemiec" itd. Wszystko to nie 
sprzyjało optymistycznym prognozom dotyczącym powojennego rozwoju' 
Nfemiec, skłaniało do eksponowania zewnętrznych jakby, narzuconych im 
przez zwycięskie mocarstwa rozwiązań, ograniczających lub w ogóle wy
kluczających ich zdolności do rewanżu. 

Punkt widzenia reprezentowany przez polską lewicę demokratyczną 
był w zasadniczych założeniach zbieżny ze stanowiskiem Wielkiej Trójki, 
ucieleśnionym w uchwałach poczdamskich. Postanowieniom poczdamskim 
przyświecał bowiem cel stworzenia warunków trwałego i skutecznego 
bezpieczeństwa w Europie, uniemożliwienia nowej agresji ze strony Nie
miec. Temu też celowi podporządkowane były m. in. zadania pełnego 
rozbrojenia Niemiec, likwidacji przemysłu mogącego służyć wojnie, wy
korzenien"ia faszyzmu i jego źródeł. Dopiero w tym kontekście uchwały 
poczdamskie określały perspektywiczny cel polityki Wielkiej Trójki wo
bec Niemiec: zasadnicza przebudowa psychiki narodu niemieckiego, od
budowa Niemiec jako państwa demokratycznego i pokojowego, stwarza
jące niepowtarzalną, historyczną szansę dla narodu niemieckiego. Zgodna 
z interesami narodu polskiego i stanowiskiem polskiej lewicy była także 
poczdamska teza, że „leży w zamiarach sprzymierzonych dać narodowi 
niemieckiemu sposobność do przyszłej odbudowy życia na podstawie de
mokratycznej i pokojowej. Jeżeli ich własne wysiłki będą stale skiero
wane do tego celu, to będą oni mogli w odpowiednich warunkach zająć 
swe miejsce pośród wolnych i miłujących pokój ludów świata". 

* * 

* 

\ 

Niemcy faszystowskie były pokonane, pełnię władzy przejęli zwycięz
cy, narody koalicji antyfaszystowskiej święciły zwycięstwo. Nikt nie miał 
jednak złudzeń, że w ten sposób problem niemiecki przestał istnieć. Po
zostawał on nadal centralnym zagadnieniem wielkiej polityki europejskiej, 
węzłowym punktem problemu bezpieczeństwa i trwałego pokoju w Eu
ropie. ,,Najważniejszym - pisał wówczas W. Gomułka - można by po
wiedzieć centralnym zagadnieniem, od którego rozwiązania zależą mocne 
fundamenty trwałego pokoju, jest zagadnienie zdemokratyzowania Nie
miec, wyrwania z korzeniami i zniszczenia do ostatka ·ideologii hitle
rowskiej, zabicia w naroqzie niemieckim odwiecznego ducha wojny, agre
sji i podbojów, wyrzeczenia się przez niego ws�elkiej myśli odwetu za 
klęskę poniesioną w ostatniej wojnie oraz zlikwidowanie bazy zbrojenio-

-
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wej Niemiec. Jeśli w Eur-0pie i na świecie po drugiej WOJ me światowej 
ma być zbudowany trwały pokój, to pierwszym tego warunkiem jest 
wyprowadzenie Niemiec na inną drogę aniżeli ta, po której dążą od wie
ków i która w konsekwencji doprowadziła do hitleryzmu" 6. Nikt nie 
mógł mieć i nie miał złudzeń, że realizacja tego zadania będzie łatwa. 
Nie bez racji podkreśla niemiecki historyk marksista snujący refleksje 
nad genezą pierwszego w dziejach niemieckiego państwa demokratycz
nego i pokojowego: ,,Trudniej było ... usunąć zamęt duchowy i rozkład 
.moralny, pozostawione w umysłach ludzkich przez dwanaście lat rządów 
Hitlera, aniżeli ruiny w miastach i na wsi" 1. Na początku 1946 r. sekre
tarz generalny PPR stwierdzał: ,,Imperializm i faszyzm niemiecki nie
łatwo jest wytępić nie tylko dlatego, że posiada on zbyt silne korzenie 
w narodzie niemieckim, lecz również i dlatego, że znajduje on protek
torów w państwach zachodnich. Niemcy nie wypadły jako pozycja w ra
chubach różnych podpalaczy wojennych świata, dla których wojny są 
nierozerwalną częścią ich polityki i panowania" s. Rzecz oczywista, że 
w splocie tych przyczyn hamujących rozwój tendencji pokojowych i de
mokratycznych w Niemczech rolę decydującą odgry�ała polityka mo
carstw zachodnich. Potwierdzeniem tego były dla ówczesnej opinii pol
skiej doświadczenia strefy radzieckiej w realizacji uchwal poczdamskich. 

Społeczeństwo polskie ze zrozumiałą i stalą uwagą śledziło wszystko 
to, co działo się po drugiej stronie Odry i Nysy Łużyckiej już nazajutrz 
po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Problem niemiecki pozostawał dla 
Polski nadal problemem jej bezpieczeństwa. ,,Sprawa przyszłości Niemiec, 
:zagadnienie skierowania narodu niemieckiego na określone tory rmwo
jowe ma dla nas najżywotniejsze znaczenie, żywotniejsze aniżeli dla 
jakiegokolwiek innego narodu na świecie. Nie ma w tym twierdzeniu 
najmniejszej przesady, gdy bowiem dla wszystkich państw Europy, a na
wet świata, sprawa przyszłości Niemiec jest sprawą zbudowania trwałego 
pokoju na świecie, gdy na przykład dla wielu państw i narodów sprawa 
przyszłości Niemiec może być sprawą całości i nienaruszalności ich granic 
czy nawet sprĘtwą ich niepodległego bytu - to dla nas, dla Polski, ,dla 
narodu polskiego, ta sprawa nie tylko stoi pod kątem wojny i pokoju . 
i posiada decydujące znaczenie dla utrwalenia i· uwiecznienia naszych 
granic zachodnich. Od tych granic zależy nie tylko trwałość i nienaruszal
ność po wieczne czasy naszego niepodległego bytu państwowego i narodo
wego. Dla nas sprawa przyszłości Niemiec to sprawa istnienia _narodu 

G W. Go mu ł·k a, W walce o demokrację ludową, t. II, Warszawa 1947, s. 138. 
7 S. Do er nb erg, Narodziny nowych Niemiec 1945-1949, Warszawa 1962,

s. 47.

s Go m u l ka, op. cit., s. 44.
I 
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polskiego w ogóle, to zagadnienie zabezpieczenia się przed fizycżnym 
zniszczeniem przez faszyzm niemiecki" 9. 

Dla opinii polskiej - podzielonej zresztą politycznie zróżnicowa-
nej - od .momentu klęski Niemiec oczywisty był fakt, .że w sposób naj
bardziej konsekwentny litera i duch postanowień poczdamskich urzeczy
wistniane są w strefie radzieckiej. Na marginesie przeprowadzonej w tej 
strefie nacjonalizacji przemysłu polski publicysta podkreślał: ,,Operacja. 
ta została przeprowadzona z całą bezwzględnością i energią, która cechu
je wszystkie pociągnięcia władz radzieckich w Niemczech. Wywłaszczeni 
zostali wszyscy przemysłowcy niemieccy. Wszystkie kartele, trusty, syn
dy ka ty i koncerny zostały zlikwidowane. Ten sam los spotkał również· 
banki niemieckie ... Władze okupacyjne potrafiły zmobilizować poważne· 
grupy w społeczeństwie niemieckim do walki z niemieckimi siłami wojny 
i agresji" 10• Z pełnym też zadowoleniem przyjęła opinia polska przeobra
żenia agrarne w strefie radzieckiej, dostrzegając ich przełomowe znacze
nie ·dla losów niemieckiej demokracji. ,,W ciągu kilku tygodni - pisał" 
polski dziennikarz - zlikwidowano obszarnictwo junkierskie, wytrzebia-
no tysiące gniazd wiodących częstokroć swój ród w prostej linii od gniazd 
krzyżackich, �tóre ani przez chwilę nie przestały hołdować ideologii krzy
żackiej . . . To że na terenach od Łaby do Odry nie ma już junkrów, 
świadczy o tym, że władze sowieckie rozpoczynają pracę nad demokra-
tyzacją Niemiec od podstaw i że prowadzą z rozmachem i energią wróżą
cą powodzenie i trwałość" 11_ W podobnym tonie wypowiadał się „Na
przód Dolnośląski": ,,Reforma rolna jest wydarzeniem dużego ekono
miczno-politycznego znaczenia. Wyrwać korzenie faszyzmu - to znaczy 
zlikwidować jego podstawy ekonomiczne, a jedną z najważniejszych baz 
gospodarczych militaryzmu i faszyzmu niemieckiego stanowiła warstwa 
junkiersko-obszarnicza . . . My, Polacy, widzimy w tej reformie ... po
czątek likwidacji ekonomicznej, społecznej i politycznej bazy śmiertelnego 
wroga demokratycznej Polski - niemieckiego militaryzmu i faszyzmu" 12• 

W pełni też doceniała opinia polska sens prowadzonej przez władze ra
dzieckie polityki pełnej demilitaryzacji. W strefie radzieckiej - podkreś
lała prasa polska - ,,rozbito doszczętnie cały gmach militaryzmu nie
mieckiego, wszystkie jego instytucje i urządzenia, wypowiedziano bez
względną walkę ideologii militarystycznej i duchowi militarystycznemu 
. . . Nic w tej dziedzinie nie zostało zaniedbane" 1s_ Władze radzieckie 

9 Tamże, s. 140. 
10 J. Ko w a 1 ew ski, Spojrzenie na Niemcy współczesne, Poznań 1947, s. 12.
11 Tamże, s. 10. 
12 Jak została przeprowadzona reforma rolna w radzieckiej strefie okupacyjnej 

(Naprzód Dolnośląski, 19 IV 1946). 
13 Ko w a 1 e w s ki, op. cit., s. 11. 
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,,nie tylko zniszczyły realną potęgę militarną Niemiec; zniszczyły one 

także jej korzenie, usunęły możliwość jej przyszłego odrodzenia się na 

terenach okupowanych przez ZSRR. Stało się to przez wprowadzenie re
formy rolnej i �ywłaszczenie przemysłu" 14. Odnotowywała także prasa 
polska sukcesy administracji radzieckiej w przepro'!\7adzaniu bezlitosnej 
i konsekwentnej denacyfikacji. Na początku 1946 r. ,,Naprzód Dolnoślą
ski" sumował doświadczenia strefy radzieckiej w tej kwestii: ,,Nikt nie 
zaprzeczy, że w radzieckiej strefie okupacyjnej wpływy hitlerowskie 
zwalczane są środkami stanowczymi i konsekwentnymi" 15

. Dwa lata 
później „Trybuna Dolnośląska", organ KW PZPR, mogła stwierdzić: ,,Ra

dziecka strefa okupacyjna jako pierwsza wypełniła warunki układu mo
skiewskiego w sprawie denazyfikacji". Ze szczególnym zadowoleniem -

zwłaszcza na tle sytuacji w strefach zachodnich - odnotowywała opinia 
polska, iż władze radzieckie „ze szczególną energią ... wpajają Niemcom 

przekonanie, że granice poczdamskie, granice na Odrze i Nysie są grani
cami nienaruszalnymi i niezmiennymi. Niemcy przekonali się już przy 

wszelkich możliwych okazjach, że nie mogą w tej sprawie liczyć na naj
mniejszą nawet pobłażliwość i ustępliwość władz sowieckich . . . Okolicz
ność ta stanowi szczególnie ważny czynnik w dziedzinie walki z próbami 
odrodzenia ideologii imperialistycznej i militarystycznej" 16. 

Z pełnym zroz;umieniem -i aprobatą przyjęła opinia polska radziecką 
zasadę opierania się w strefie okupacyjnej na silach antyfaszystowskich 
i demokratycznych, stopniowego przekazywania im ?dpowiedzialności za 
przyszłość narodu niemieckiego. ,,Jedną z najbardziej charakterystycznych 
cech tej okupacji - stwierdzał dziennikarz polski przebywają.cy w ra
dzieckiej strefie - jest niezwykle doniosła rola odgrywana przez tak 
zwany »Blok antyfaszystowski«" 11• Z sympatią też - aczkolwiek z pew
nego jakby dystansu - już latem 1945 r. odnotowywała prasa polska 
odradzanie się partii antyfaszystowskich oraz ich deklaracje, że „naród 
można uratować jedynie przez dokonanie zasadniczego przełomu w życiu 
i myśleniu całego naszego narodu", przez „wychowanie nowego Niemca, 
któremu obcy jest hitlerowski sposób bycia i myślenia", przez „stworze
nie ustroju antyfaszystowsko-demokratycznego". Duże nadzieje wiązała 
opinia polska ze zjednoczeniem KPD-SPD i powstaniem SED, aczkolwiek 

sens tego faktu można było w pełni docenić dopiero z perspektywy do-
konań nowej partii. ,,Kto pamięta - pisał publicysta polski - lata i mie-

14 A. R o  g ,a 1 s k i, Demilitaryzacja Niemiec i ich denacyfikacja (Str ażnica 

Zachodnia, 1946, nr 9-11, s. 310). 
1s O rzetelną denazyfikację Niemiec (Naprzód Dolnośląski, 21 IV 1946). 
1G M. Lub o w i cz, Demokracja niemiecka a granica na Odrze i Nysie (Nowe 

Drogi, 1949, nr 5). 

17 Po stronie rosyjskiej (Robotnik, 10 IX 1945). 
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siące poprzedzające ustanowienie tyranii faszystowskiej w Niemczech, kto
pamięta, że klasa robotnicza, jedyna siła, jaka mogla przeciwstawić się· 
potopowi hitlerowskiemu, została rozbita i poniosła klęskę właśnie na 
skutek ... braku jedności robotniczej, ten oceni bez trudu wielkie zna-
czenie ... powstania jednolitej i zjednoczonej organizacji SED. To właś-
nie siły, które weszły w skład SED, odegrały ... główną rolę w ... po
sunięciach zmierzających do rzeczywistej demokratyzacji strefy sowiec
kiej" 1s. 

Wiara w możliwość rzeczywiście demokratycznych, głębokich prze
obrażeń wewnętrznych w Niemczech kształtowała się w opinii polskiej 
stopniowo i nie bez oporów. Decydowały o tym zbyt bolesne doświad
czenia narodu polskiego oraz powikłane i skomplikowane tory przemian 
zachodzących w strefie radzieckiej, gdzie siły reprezentujące „dzień wczo
rajszy" nie zrezygnowały bez walki ze swych pozycji ekonomicznych, 
politycznych i duchowych, próbując pod nowymi, demokratycznie i anty
faszystowsko brzmiącymi hasłami ukryć stare, reakcyjne i nacjonalistycz
ne treści. ,,Demokracja Niemiec nie na tym polega, że Niemcy będą gło
sić światu, iż stały się demokratyczne - pisał w 1946 r. sekretarz gene
ralny PPR. - Świat, a szczególnie Pols�a, uwierzy w demokrację Nie
miec tylko na podstawie dowodów, na podstawie faktów, które niezbicie 
będą stwierdzać, iż Niemcy rzeczywiście wkroczyli już i idą po drodze 
pokoju. A pierwszym warunl{iem do tego jest wyrzeczenie się przez nich 
pretensji do naszych Ziem Odzyskanych" 19. Ta właśnie kwestia była dla 
Polaków jakby swoistym „papierkiem lakmusowym", miernikiem prze
mian wewnętrznych w Niemczech. W tej też dziedzinie naród polski miał 
najwięcej powodów do oceniania sytuacji w strefie radzieckiej z pewnego 
dystansu, zważywszy, że nawet SED :początkowo zajmowała w sprawie 
granicy na Odrze i Nysie postawę ostrożną, ograniczała się do „nieśmią.
lych wynurzeń". -Przez pierwsze lata okupacji Niemiec przywódcy SED 
akcentowali konieczność uregulowania stosunków z narodem polskim, ale 
w sprawie granicy wyraźnego stanowiska nie zajmowali, jakby wycho
dząc z założenia, że - jak podkreślały „Nowe Drogi", organ teoretyczny 
Polskiej Partii Robotniczej - ,,można zwalczać nienawiść do Polaków· 
bez zajęcia wyraźnego stanowiska lub wręcz z pominięciem kwestii pol
sko-niemieckiej granicy na Odrze i Nysie" 20. Dopiero w lipcu 1948 r. 
organ centralny SED „Neues ,Deutschland" stwierdził jednoonacznie, iż. 
„Jałta i Poczdam nie dopuszczają dyskusji na temat ustalonej granicy ani 
jej rewizji". W tym też mniej więcej czasie SED deklarowała, iż zdecy-

1e Ko w a 1 ew s ki, op. cit., s. 12. 

19 Go mul ka, op. cit., s. 140. 
20 L u b o w i c z, op. cit. 
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dowana jest podjąć „walkę przeciwko oportunistycznemu tchórzostwu, 

które - szczególnie co do tego zagadnienia - było bardzo mocne 
we własnych jej szeregach" 21• Deklaracje tego rodzaju i towarzysząca 
im praktyczna działalność SED, zmierzająca do wychowania własnych 
członków i całego społeczeństwa strefy radzieckiej w duchu poszano
wania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, były przyjmowane przez opi
nię polską z jawnym zadowoleniem, aczkolwiek nie mogła .być przez nią 
w pełni zaaprobowana dość jednostronna argumentacja, iż granica polsko

-niemiecka jest tylko „naturalnym następstwem polityki imperialistycznej 
niemieckiego faszyzmu". 

Pilnie obserwując i analizując przemiany zachodzące w strefie radziec

kiej już pod koniec 1946 r. z pełnym obiektywizmem mogła „Trybuna 
Dolnośląska" stwierdzić: ,,W radzieckiej strefie okupacyjnej chłopi i in

teligencja miejska przeszli w ciągu półtora roku drogę reform społecz
nych. Przeprowadzono reformę rolną, której inicjatorem była SED. Fa

bryki hitlerowskie zostały upaństwowione. Realizuje się reformę szkol
nictwa w duchu demokratycznym. SED potrafiła wykonać znaczną pracę 

wychowawczą, walczy z resztkami faszyzmu. Wszystko to pociąga za sobą 
poważne zmiany w nastrojach politycznych" 22. Półtora roku później 
publicysta polski pisał w podobnym duchu: ,,Spoglądając obecnie na stre
fę sowiecką i ważąc swój sąd oraz formułując swoje opinie z największą 
ostrożnością możemy powiedzieć, że nadzieje, jakie wiązaliśmy z progra
mem poczdamskim, nie zostały zawiedzione. W dziedzinie demokratyzacji 
robiono w strefie sowieckiej wszystko to, co w ogóle można było zrobić 
w okresie trzech lat dzielących nas od chwili klęski hitleryzmu. Dośv.,iad
czenia strefy sowieckiej potwierdzają całkowicie realność i skuteczność 
programu poczdamskiego" 2s. 

Z doświadczeń historycznych narodu polskiego, z trzeźwej oceny ten
dencji rozwojowych w okupowanych Niemczech wyrastał także polski 
punkt widzenia na sprawę ich zjednoczenia. Społeczeństwo polskie uzna
wało w pełni prawo narodu niemieckiego do egzystencji we własnym 
jednolitym państwie narodowym, ale do prakt�cznego rozwiązania tej 
kwestii podchodziło z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa euro
pejsk_iego i pokoju. Podstawową przesłanką i warunkiem powstania jed
nolitych Niemiec była dla opinii polskiej ich pełna demokratyzacja. Polski 
punkt widzenia znalazł pełne odzwierciedlenie w deklaracji przywódcy 
PPR z 1946 r. ,,Każdy myślący człowiek rozumie, że ani Niemiec nie: 
można wykreślić z mapy Europy, ani nie można przekreślić narodu nie
mieckiego. Różnica w stosunku do Niemiec między demokratami a reak-

21 Tamże. 
22 „Prawda" o wynikach wyborów w Berlinie (Trybuna Dolnośląska, 26 X 1946).

23 Ko w a 1 ew ski, op. cit., s. 12-13. 
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. cjonistami, między zwolennikami pokoju a organizatorami nowych wojen 
polega na tym, że pierwsi uważają, że Niemcy mogą stać się pełnopraw
nym i suwerennym narodem dopiero wówczas, gdy staną się narodem 

pokojowym, demokratycznym, gdy w tym narodzie zniszczony zostanie 
doszczętnie duch agresji i podbojów innych narodów : .. drudzy natomiast, 

całkowicie ignorując akcję wychowania narodu niemieckiego w duchu de

mokracji i pokoju, dążą do odbudowy państwa niemieckiego na starych 
podstawach" 24_ Symbolem takich właśnie Niemiec stała się dla opinii 

polskiej Niemiecka Republika Federalna. Powstanie separatystycznego 
państwa zachodnioniemieckiego opinia polska, zwłaszcza na ziemiach nad
odrzańskich i nadbałtyckich, przyjęła z poważnym zaniepokojeniem. 
W Niemieckiej Republice Federalnej dostrzegano twór „zimnej wojny" 
i przekreślenie na wiele lat szansy stworzenia jednolitych - demokra

tycznych i pokojowych - Niemiec, usankcjonowanie i jakby podniesie

nie na wyższy szczebel tendencji militarystycznych, odwetowych i rewizjo
nistycznych. Powstanie Niemieckiej Republiki Federalnej, jej charakter 
ustrojowy i jej polityka w całej też pełni pozwoliły opinii polskiej uzmy
słowić sobie - na zasadzie kontrastu - przełomowy sens przeobrażeń 
dokonanych w strefie radzieckiej. Społeczeństwo polskie poczęło sobie 
coraz wyraźniej zdawać sprawę, że właśnie na tę część Niemiec, w któ
rej „złamano - jak pisało wrocławskie „Słowo Polskie" - podstawy fa
·szyzmu i utworzono nowy porządek", spadł „cały ciężar demokratyzacji
kraju" i „zrealizowania uchwał poczdamskich" 2s.

Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej przyjęte zostało 
w Polsce jako fakt przełomowy w dziejach narodu niemieckiego, jako 
narodziny państwa, które „całemu narodowi niemieckiemu wskazują dro
gę do pokojowego i równoprawnego współżycia w rodzinie wolnych na
rodów" 26. Konfrontacja charakteru ustrojowego oraz celów NRF i NRD 
umacniała przekonanie, iż rzeczywiście mogą istnieć „inne Niemcy", od
mienne od tych, które znali Polacy z własnych doświadczeń, od tych, 
które odradzały się w strefach zachodnich. Edmund Osmańczyk tak pisał 
wówczas: ,,Oto starym, reakcyjnym silom niemieckim, odradzanym przez 
amerykańskich przeciwników pokoju w Niemczech zachodnich, przeciw
stawiają się nowe, postępowe Niemcy, manifestujące bezkompromisową 
wolę wywalczenia trwałego pokoju wspólnie z wszystkimi narodami miłu
jącymi pokój" 21. 

24 Gomułka, op. cit., s. 142. 
2s „Słowo Polskie", 9 X 1949. 
2s J. Cy w i a k, Polska a Niemcy Demokratyczne (Gazeta Robotnicza,' 25 X 

1949). 
21 E. Os mań c zy k, Historyczny dzień narodu niemieckiego (Kurier Szcze

ciński, 9 X 1949). 
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W powstaniu u zachodnich granic ludowej Polski demokratycznego 
i pokojowego państwa niemieckiego, deklarującego słowami swego pierw
szego prezydenta, iż „Odra i Nysa jest granicą pokoju i sprawa tej gra
nicy nigdy nie naruszy naszych przyjaznych stosunków z narodem pol
skim", widziała opinia polska punkt zwrotny i akt przełomowy w sto
sunkach polsko-niemieckich. ,,Zyskujemy ... w samych Niemczech po
ważnego sojusznika w walce z imperialistycznymi podżegaczami wojen
nymi, zagrażającymi naszej wolności i suwerenności. Demokratyczne, po
kojowe Niemcy to historyczny przełom w Europie, w którym my jesteś
my najgłębiej zainteresowani. Powinniśmy więc um1ec wyciągnąć z tego 
wszystkie wnioski, udzielając pełnego poparcia sil9m, które o te nowe 
Niemcy walczą" 2s. 

Powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej otwierało nowy 
etap w stosunkach polsko-�iemieckich, opartych na nie znanych w prze

szłości zasadach. 

DIE POLNISCHE OFFENTLICHE MEINUNG VBER DIE ENTSTEHUNG DER 

DEUTSCBEN DEMOKRATISOHEN REPUBLIK 

V(or dem Hintergrund der sich wahrend des II. Weltkrieges herausbildenden 
Haltung der polnischen Linken zur deutschen Frage schildert der Verfasser das 
Verhal'tnis des polnischen Volkes gegeniiber den Umgestaltungen, die sich nach 
der Potsdamer Konferenz in Deutschland vollzogen haben. Begriisst wurden insbe
sondere die Veranderungen in der sowjetischen Besatzungszone (Dekartellisierung, 
Bodenreform, Einstellung zur polnis<:hen Westgrenze, deutliche Herausbildung des 
antifaschistischen Blocks). Die Stellungnahme der polnischen Offentlichkeit war 
jedoch nicht ganz vorurteilsfrei und litt an Hemmungen, und zwar nicht zuletzt 
deshalb, dass auch die deutsche Linke nicht sofort eine eindeutige Haltung einge
nommen hatte in lebenswichtigen Fragen des polnischen Volkes (z. B. in der 
Frage der Oder-Neisse-Grenze). In den fiir die weitere Entwicklung der deut
schen Nation allerwicht.igŚten Fragen, dem Recht auf Vereinigung, hatte die pol
nische Linke eine entschlossene Haltung eingenommen, indem sie dieses Recht 
unter der Bedingung friedlicher und demokratischer Umgestalungen unterstiitzte. 
Angesichts der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland wurde die Griindung 
der DDR von seiten der polnischen offentlichen Meinung als Wendepunkt in der 
Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen angesehen, denn die DDR wollte 
diese Beziehungen auf neuen, in der Vergangenheit unbekannten, freundlkhen 
Grundlagen bauen. 

28 L u b o w i c z, op. cit.
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