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MARIAN S. WOLAŃSKI 

PROBLEM NIEMIECKI W POLSKIEJ MYSLI POLITYCZNEJ 

W LATACH 1944-1948 

Jednym z podstawowych elementów określenia nowego m1eJsca Pol

ski w Europie po II wojnie światowej było ustalenie programu polityki 

wobec problemu niemieckiego. W latach 1945-1948 pro'b1em ten 'był od

miennie interpretowany przez myśl polityczną partii lewicy demokra

tycznej: Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, oraz 

myśl pdlityczną partii prawicowych: Polskiego Stronnictwa Ludowego 

i Stronnictwa Pracy. Oba nurty stawiały sobie za cel zgłębienie i'Stoty 

imperializmu niemieckiego, źródła wiekowego zagrożenia 'bezpieczeństwa 

i niepodQegłości Polski. Klasowy punkt widzenia prezentowała myśl poli

tyczna lewicy. Przyjmując za kryterium wewnątrzniemieckie procesy 

i zjawiska społeczne, PPR i PPS wypracowywały koncepcje rozwiązania 
problemu niemieckiego i przyszłych stosunków po,lsko-niemieckich. iOia

metralnie przeciwstawne stanowisko zajmowała myśl polityczna PSL-SP. 

Abstrahowała ona w zupełności od uwarunkowań społecznych imperia

lizmu niemieckiego. W efekcie tego partie prawicowe unikały formuło

wania programu rozwiązania kwestii niemieckiej, ograniczając się do 

ogólnikowych, często wypaczonych „definicji" niebezpieczeństwa nie

mieckiego. 

PSL i SP istotę niebezpieczeństwa niemieckiego odkrywały w posta

wach i nastrojach narodu niemieckiego. Uważano, że nieodłączną właści

wością Niemców był zawsze nacjonalistyczny stosunek do innych naro

dów. To właśnie nacjonalizm. wywoływał wśród nich postawy amoralne,

gloryfikację siły i przemocy wobec państw słabszych, nastawienia rasi

stowskie i antysemickie. Rodowodu tych cech doszukiwały się PSL i SP 

w psychoiJ.ogicznych uwarunkowaniach świadomości narodowej Niem

ców 1. Do tej kategorii zjawisk „umysłowości niemieckiej" należeć miało 

1 I. Pa n en ko w a, Das ewige Deutsche. Niemcy zawsze takie same (Odnowa, 
19 V 1946). 
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odrzucenie na rzecz partykularnych korzyści wszelkich zasad moralnych 

przyjętych w stosunkach pomiędzy narodami. Publicystyka PSL okreś

lała zbrodnie wojenne jako rezultat rozminięcia się „zbiorowości niemiec

kiej" z zasadami obowiązującymi wszakże w stosunkach wzajemnych 

pomiędzy Niemcami. ,,Czyli w Niemczech moralność się kończy, a zaczy

na zbrodniczość tuż za progiem prywatnego domu, kantoru, przedsiębior

stwa, tuż za miedzą gospodarstwa rolnego, to jest tam, gdzie w grę wcho

dzi życie zbiorowe: »Volk«, »Reich«, »Vaterland«. Bowiem w interpreta

cji niemieckiej instytucje te z natury rzeczy są zbrodnicze. One potrze

bują do swego istnienia i rozwoju krwawej ofiary i zbrodni dokonanej 

na innych narodach" 2. 

Równie swoistą iil.ustrację nacjonalizmu niemieckiego stanowiło eks

ponowanie krańcowych rozbieżności pomiędzy wartościami preferowa

nymi przez niemiecką myśl twórczą, literaturę, poezję, sztukę i myśl 

społeczną, a jakoby „wrodzonymi" niemieckimi predyspozycjami do eks

ploatacji i ucisku innych narodów. Myśl polityczna PSL-SP wyraźnie 

abstrahowała od zjawisk społecznych jako podłoża imperialistycznej po

lityki zagranicznej Niemiec. Wysuwając tezę o istnieniu „negatywnych 

właściwości charakteru narodowego Niemców", jako ich zaprzeczenie 

wymieniała „ideały Goethego i Schillera" - uosobienie ogólnoludzkich 

wartości cywilizacyjnych a_ 
Powstawaniu uczuć nacjonalistycznych służyć miał w opinii PSL 

i SP specyficznie niemiecki mode11 wychowawczy, wdrażający m. in. takie 

nawyki, jak kult munduru, nimb autorytetu wodza, poczucie dyscypliny 

społecznej w obliczu autokratycznych systemów władzy 4• Jako podłoże 

nacjonalizmu niemieckiego określano także niektóre tezy fmozofii nie

mieckiej. Stwierdzano zwłaszcza wpływ myśli filozoficznej na kształto

wanie się wzorców moralno-etycznych Niemców. Przejawem tego miało 

być upowszechnienie się w Niemczech tzw. filozofii siły i „koncepcji 

zbiorowego egocentryzmu". W pierwszej, zakładającej rozwój cywiliza

cyjny ludzkości na „pierwiastkach siły i popędów narodu niemieckiego" 

wskutek oddania mu przywódczej roli w świecie, upatrywano źródło od

rębnych kryteriów moralnych Niemców, destrukcyjny stosunek wobec 

norm ·prawa narodów. Podobne cechy zawierać miała propagowana przez 

niemieckich filozofów (Fichte, Nietzsche) 5 teoria opierająca rozwój cy

wilizacji europejskiej na ujemnych atrybutach osobowości: ,,instynkcie 

2 B. C., Dobry Niemiec i zbrodnicze Niemcy (Gazeta Ludowa, 12 XII 1946). 

a T. B. S y g a, Kultura polska i niemiecka (Gazeta Ludowa, 17 VII 1947); 

P a n e n k o w a, op. cit. 

4 J. Mróz, Niebezpieczeństwo niemieckie (Odnowa, 19 V 1946). 

s J. Go d 1 ew ska, Filozofia w Pikielhańbie. Germańska apoteoza siły, agre

sji i absolutyzmu (Gazeta Ludowa, 20 VI 1946). 
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walki zaczepnej" i „agresji elementarnego egoizmu". Częste w XX w. 
popuQaryzowanie w Niemczech teorii egocentryzmu było jakoby uzasad
nieniem „pr.edyspozycji cywilizacyjnych" i występków wobec świata. 
Toteż tezy te definiowała myśl polityczna PSL-SP jako wyraz „pokole
niowej retransmisji nagromadzonych, drapieżnych sił narodu niemiec
kiego" s. 

W ślad ·za uznaniem „niezmiennej antyhumanistycznej struktury emo
cjonalnej Niemców" wysuwany był w myśli politycznej PSL i SP sąd 
o trwałości negatywnych dyspozycji Niemców wobec wszystkich naro
dów Europy. Publicystyka obu stronnictw określała ideologię faszystow
ską jako ideologię narodową Niemiec, kontynuatorkę „ducha Niemiec
Ottona, Bismarcka i Wilhelma". Na tej podstawie przewidywano nie
uchronność odrodzenia się hitleryzmu w przyszłych formacjach państwo
wych Niemiec 7

• Przejawem współczesnych postaw nacjonalistycznych
był w ocenie PSL i SP brak poczucia winy i odpowiedzialności Niemców
za spowodowanie wojny i zbrodnie wojenne.

Występowanie tendencji przeciwstawnych dewizie „oczyszczenia mo
ralnego" tłumaczyła myśl polityczna tych stronnictw niemieckim stosun
kiem do wojny, owianym uczuciami szowinistycznymi, nie identyfikują
cym jej oblicza w zasięgu treści ogólnoludzkich. Na tej tezie budowała 
wniosek o całkowitym .odżegnaniu się Niemców od wszelkiego poczucb 
winy, o ich niechęci do pokojowego współżycia z innymi społeczeństwami 
i braku „totalnego" odżegnania od „ponurej przeszłości". O nastrojach 
wśród Niemców świadczył fakt braku w nich autentycznych ośrodków 
moralnej odnowy narodu. Za sprzeczne z ideą reedukacji uważały PSL 
i SP dążenie Niemców do szybkiego prze-zwyciężenia stanu okupacji. 
Objaw ten utożsamiano z egzystowaniem „z gruntu głębokiej wiary w re
staurację mocarstwowej nowej Rzeszy" 8'. 

Powołując się na brak poczucia winy narodu niemieckiego, PSL i SP 
postulowały obok wykonania postanowień poczdamskich wprowadzenie 
w stosunku do niego szeregu dodatkowych środków prewencyjnych. Za
lecały dalsze restrykcje ekonomiczne, planowe ograniczanie rozwoju 
gospodarki i stopy życiowej Niemców. Środki unieszkodliwienia niebez
pieczeństwa niemieckiego upatrywano w rozszerzaniu wobec pokonanych 
Niemiec zakresu sankcji ekonomicznych, w tym ograniczenie ich suwe
rennych uprawnień w dysponowaniu zasobami surowcowymi i pełnym 
potencjałem przemysłowym. Międzynarodowa kontrola miała elimino-

a Tamże. 

1 F. Widy - Wirski, Polska i rewolucja, Poznań 1945, s. 302; Złowrogie są

siedztwo. Doniosłe zagadnienie polityczne Polski (Gazeta Ludowa, 8 II 1946). 

s J. Z ar a ń ski, Odwet - idea jednocząca Niemcy (Gazeta Ludowa, 24 I\! 

1947). 
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wać autarchizm ekonomiki jako źródła niemieckiej dominacji nad Euro

pą 9
. Istotny czynnik prewencyjny widziały PSL i SP w rozczłonkowaniu 

byłego państwa niemieckiego. Moment sprzyjający stanowić miało w tym 

względzie stosunkowo późne ukształtowanie się wewnątrzniemieckich 

więzi państwowych i brak ich zakorzenienia w tradycji tego narodu. 

,,Niemcy mieli do ostatnich prawie lat dziejów olbrzymie trudności zna

lezienia właściwej formy stosunku narodu do państwa. Jeszcze w cza

sach nowożytnych słowo »deutsch,, nie oznacza ani określenia kraju, ani 

jednolitego narodu - a jedynie język" 10
. 

Stanowisko obu prawicowych stronnictw - co wielokrotnie podkreś

lano 11 - kształtowało się pod wyraźnym wpływem koncepcji rozwiąza

nia problemu niemieckiego głoszonych przez Francję. Za mało realne 

uważano szczególnie wdrożenie programu demilitaryzacji i demokratyza

cji, jeśli doszłoby do powstania państwa niemieckiego. Toteż zakładano 

maksymalne opóźnianie odrodzenia państwowego Niemiec. 

Uznając za mało efektywne „demokratyczne" formy reedukacji, PSL 

proponowało przyjęcie wobec narodu niemieckiego metody wychowaw

czo-zastraszającej: ,,argumentu siły". Skuteczny „środek wychowawczy" 

stanowić miało stałe unaocznianie rozmiarów zbrodni i przewinień wo

jennych 12
. 

Założenie jako istoty niebezpieczeństwa niemieckiego nacjonalizmu 
Niemców ograniczało zainteresowanie myśli politycznej PSL-SP bieżącą 

sytuacją społeczno-polityczną w strefach okupacyjnych. Prasa obu stron

nictw rzadko przedstawiała konkretne przykłady propagandy rewizjonis
tycznej, nie analizowała polityki stronnictw niemieckich, unikała ocen 

polityki okupacyjnej mocarstw. PSL i SP otwarcie podważały skutecz

ność każdej formy defaszyzacji Niemiec. Znamienna była ich negatywna 

ocena poUtyki denacyfikacyjnej SED. Stanowisko to wypływało z wyraź

nie klasowych pobudek. W sposób demagogiczny starano się dowodzić 

nieskuteczności metod SED na odcinku demokratyzacji i denacyfikacji, 

aby wypaczyć rzeczywisty obraz sytuacji na obszarze sektora wschod

niego, zataić dokonujące się tam przekształcenia społeczno-ustrojowe. 

,,My znamy Niemców - głosił Mikołajczyk - wiemy, że oni zawsze je

dnacy - tak za Fryca, jak za Wilhelma i jak za Hitlera" 13.

9 S. Mik o łaj czy k, Stanowisko i dążenia PSL - referat na Kongresie 

PSL (Chłopski Sztandar, 3 II 1946). 
10 J. Z ar a ń sk i, Jedność Niemiec - niebezpieczeństwem dla świata (Gazeta

Lud owa, 7 VII 1946). 
11 S. M i k o ł a j c z y k, Ziemie nad Odrą i są, i będą nasze - przP.mówienie

z 8 IV w Opolu (Chłopski Sztandar, 21 IV 1946). 

12 Tamże.

13 S. Mi koła j czy k, PSL w sprawie granic Niemiec - przemówienie w dniu

obrad Rady Naczelnej PSL (Chłopski Sztandar, 13 X 1946). 
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Powyższe słowa kryły w sobie co najmniej dwojaki podtekst. Po 

pierwsze, służyły zaprzeczeniu możliwości demokratyzacji w oparciu 

o czynniki wewnątrzniemieckie. Po wtóre, miały na celu ukrycie współ
zależności pomiędzy procesem odfaszyzowania a przekształceniami spo
łeczno-ustrojowymi w radzieckiej strefie okupacyjnej. PSL i SP chodziło
o wykazanie decydującego znaczenia politycznych środków rozwiązania
problemu niemieckiego. W tym celu konieczne było - ich zdaniem -
utrzymanie „bloku państw okupujących Niemcy", i to dopóty, dopóki

nie nastąpi zrównanie potencjału ekonomicznego Niemiec i najbardziej
zagrożonych agresją z ich strony Polski i Czechosłowacji 14_ Charakterys
tyczne, iż nie traktowano jako przeszkody w sformowaniu owego „bloku''
pogłębiających się od 1946 r. sprzeczności pomiędzy ZSRR a Zachodem,
a zwłaszcza rewizjonistycznych wystą'Pień polityków anglosaskich prze
ciwko granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Polska wejść miała w ścisłe
powiązania sojusznicze ze wszystkimi mocarstwami 1s.

Myśl polityczna lewicy demokratycznej kojarzyła niebezpieczeństwo 
niemieckie z imperialistyczną polityką państwa niemieckiego. Nacjona
lizm i szowinizm Niemców traktowały PPR i PPS jako zjawisko wtórne 
w stosunku do imperializmu. 

Najbardziej typową formą imperialistycznej polityki była z punktu 
widzenia PPR i PPS ekspansjonistyczna polityka wschodnia Rzeszy Nie
mieckiej. Prawidłowością w jej polityce wobec sąsiadów wschodnich 
było wysuwanie roszczeń terytorialnych. Dowodziły tego dzieje stosun
ków polsko-niemieckich. Przypominano, iż „Rzesza wilhelmińska" rościła 
pretensje do tzw. linii Kuesebecka, identycznej z późniejszą granicą Ge

neralnej Guberni, natomiast „Republika Weimarska" żądała rewindykacji 
granic z 1914 r. 16 Na kanwie tej publicystyka PPR i PPS zalecała formu
łowanie kontrargumentów przeciwko aktualnym roszczeniom niemiec
kim. ,,Każdy kawał ziemi, jaki byśmy Niemcom oddali. będzie dla nich 
jedynie zachętą i podnietą do dalszych żądań, których kresu w ogóle nie 
ma, bo wynikają one nie z jakiejś określonej potrzeby, lecz z nieograni
czonych pragnień" 11. 

Za „formę przekazu" imperialistycznych tradycji w dziejach Niemiec 
uchodziła w ocenie PPR i PPS popularyzacja idei pangermańskich i mi
marystycznych. W istotny sposób wpływały one na kształtowanie si� 
wrogich tradycji polsko-niemieckich. Publicyści PPR i PPS szczególnie 

14 S. Mik o łaj czy k, Aksjomaty polityki zagranicznej PSL (Chłopski Sztan

dar, 3 II 1946); te n ż e, Prezes Mikołajczyk o {]Tanicach na Odrze i Nysie (tamże, 

20 IV 1947). 

1, S. Mik o ł a j czy k, PSL w sprawie granic ... 
10 W. Ja str z ę bo wski, Zaborcza polityka Niemiec :.vywodzi się z prC>.y

rdeń, a nie z potrzeb (Robotnik, 19 VII 1947). 

17 Tamże.
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intensywnie akcentowali konieczność zakazu ich głoszenia w strefach 
okupacyjnych 1s. Często wysuwanym przez partie lewicy postulatem 
było żądanie unikania w polityce zagranicznej Polski połowicznych roz
strzygnięć kwestii niemieckiej. Najwymowniejszy ich przykład znajdo
wano w błędach polityki pogrunwaldzkiej 19. Pojęcie „Grunwald", wielo
krotnie przewijające się w publicystyce PPR i PPS, zawierało wówczas 
zakres znacznie szerszy od konstatacji dwu epokowych zwycięstw mili
tarnych narodów słowiańskich, posiadało wymowę symbolu trwałego zbra
tania Słowiańszczyzny przeciwko niebezpieczeństwu niemieckiemu, było 
swoistym drogowskazem znakującym politykę przeciwdziałania odrodze
niu imperializmu niemieckiego. 

Wielką zasługą partii lewicy demokratycznej było niedwuznaczne 
określanie od pierwszych lat ·powojennych klasowych funkcji imperializ
mu niemieckiego. Klasowe podłoże polityki państwa niemieckiego wy
kazywała przede wszystkim myśl polityczna PPR. Imperialistyczna poli
tyka Niemiec w ciągu XIX i XX w. wypływała z inspiracji warstw po
siadających, zwłaszcza wielkiego niemieckiego kapitału, ,,posiadającego 
w ręku olbrzymi aparat produkcyjny, walczącego o »miejsce pod słoń
cem« z wielkim kapitałem innych mocarstw imperialistycznych" 20. Jako 
zbyt „wąskie" określała PPR utożsamienie imperiali'Zmu niemieckiego 
z nacjonalizmem Niemców, w miejsce dowodzenia „agresywności duszy 
niemieckiej" motywowała go „żądzą dywidend i zysków kapitału" 21

. 

Analizując genezę imperializmu niemieckiego dochodzili publicyści 
PPR do wniosku, iż stanowiła ją m. in. słabość demokracji niemieckiej, 
wywołana szeregiem historycznych powikłań, do których zaliczano specy
ficzne warunki, w jakich dokonało się ukształtowanie nowoczesnego na
rodu niemieckiego, nieprzeprowadzenie do końca burżuazyjnodemokra
tycznej rewolucji 1848 r., zawiązianie się sojuszu i dwuwładzy klas po
siadających, junkierstwa i wielkiego kapitału, oraz załamanie się z po
wodu zdrady socjaldemokracji rewolucji 1918 r. 22 Wskazywała przy tym 
PPR na występowanie w dziejach nowożytnych dwu tradycji w usto
sunkowaniu się Niemców do Polaków, nakazując nie tracić z pola widze
nia obok· ,,Drang nach Osten" przeciwstawnego mu nurtu „Polenlieder", 
szczególnie w latach 1848-1849 popularnego hasła przyjaźni z narodem 
polskim 23

• 

18 F. Fi e d 1 er, Ideologiczne koncepcje reakcji (Nowe Drogi, 1947).
19 W. G omuł ka, Z kart naszej historii, Warsza wa 1964, s. 74.
20 R. Wer fe 1, Dlaczego jeste§my przeciwko planom federacji Niemiec (Głos

Ludu, 30 VI 1947). 
21 Tamże. 
22 S. G r o t, Przez Niemcy również biegnie front (Głos Ludu, 29 II 1948). 
23 Tamże.
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Wysunięta przez myśl poiityczną PPR i PPS paralela: kapitalistyczne 

Niemcy - imperialistyczne Niemcy, jasno precyzowała aktualne pojęcie 

niebezpieczeństwa niemieckiego. Odrodzenie imperializmu mogło nastą

pić tylko w tych częściach byłego państwa niemieckiego, gdzie w nie
naruszonym stanie przetrwały stosunki kapitalistyczne. Restytucję im
perialistycznych Niemiec warunkowały trzy elementy sytuacji politycz
nej w zachodnich strefach: nacjonalistyczne postawy społeczeństwa, od
wetowa polityka burżuazyjnych stronnictw i protekcjonistyczna polityka 
okupacyjna mocarstw anglosaskich. 

Jak wspomniano wyżej, w interpretacji PSL i SP nacjonalizm sta

nowił „składnik charakteru narodowego Niemców". Inne stanowisko zaj

mowały PPR i PPS. Traktowały one nacjona'1izm i szowinizm za przeja
wy deformacji postaw społeczeństwa niemieckiego w rezultacie oddziały
wań nań ideologii burżuazyjnych, w tym przede wszystkim ideologii hit
lerowskiej. Toteż myśl polityczna PPR i PPS starała się dociekać rzeczy

wistego wpływu ideologii i polityki Niemiec hitlerowskich na aktualne 
postawy Niemców. Bezpośredniego materiału dowodowego dostarczały 
w tym względzie przebieg i wyniki przeprowadzanej akcji denacyfika
cyjnej. Za charakterystyczne uznawała publicystyka lewicy unikanie przez 
Niemców przyznania się do ideologicznych pobudek minionej wojny, 
traktowała ten stosunek za swoistą metodę obstrukcji wobec akcji dena
cyfikacyjnej ze strony wpływającej na nastroje społeczeństwa wielo
milionowej masy członków NSDAP. O wypaczeniach całej akcji pisano 

jako o zjawisku nagminnym, dokumentując je przykładami nadużyć 
w pracach „trybunałów denacyfikacyjnych" 24. 

W zachodnich strefach Niemiec - jak wynika z relacji prasy PPR 
i PPS - częste były akty solidaryzmu wobec hitleryzmu w niemieckich 
stronnictwach politycznych, w zachowaniu niedawnych hitlerowców, 
w powszechnie krążących pogłoskach, rozpowszechnianych przez człon
ków tajnych organizacji z „Werwolfem" na czele, o upadku „wspaniałej 
idei" i „zdradzie jako przyczynie klęski Niemiec" 2s. Jako wymowny ca-

21 W. Gomułka podawał następujące dane o re2Ultatach ich działalności w stre

fach zachodnich: ,,Na dzień l grudnia 1946 r. w amerykańskiej strefie okupacyjnej 

było 947 877 spraw denacyfikacyjnych ... Z tej ilości spraw - jak podaje »Sta

atszeitung« z dnia 6 grudnia 1946 r. - w 859 406 wypadkach nie doszło w ogóle 

do oskarżenia, w 13 100 wypadkach prokurator umorzył postępowanie, a 75 361 

spraw przeznaczono do rozpatrzenia. Z tej liczby zrehabilitowano całkowicie 21,6�/o 

oskarżonych, zasądzono za zbrodnie pierwszego stopnia 0,20/0 oskarżonych, resztę 

uznano winnymi tylko drobnych wykroczeń. Z podanych cyfr wynika, że na pra

wie milion podejrzanych i oskarżonych hitlerowców uznano za całkowicie win

nych zaledwie 150 osób". W. G o m u ł k a, Artykuły i przemówienia, t. II War

szawa 1964, s. 356-357. 
2s K. M a ł c u ż y ń s k i, Gdy Niemcy mówią szczerze ! ,,Przyjdzie godzina

str,aszliwej zemsty!" (Robotnik, 19 V 1946). 

s - Sobótka 1ns 
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sus przytaczane były wyniki przeprowadzonej przez Anglików w Darm
stacie ankiety, w której na pytanie: ,,Czy uważasz za słuszną ideologię 
narodowego socjalizmu?'', przytłaczająca większość ankietowanych mie
szkańców tego miasta udzieliła odpowiedzi twierdzącej 26. Zakorzenienia 
w narodzie niemieckim ideologii faszystowskiej dowodziły wreszcie nie
udane próby reedukacyjne podejmowane przez antyfaszystów 21. Oportu
nizm wdbec denacyfikacji, szczególnie młodzieży, wskazywał na odległe 
perspektywy odrodzenia moralnego Niemców. W tych warunkach nie
zbędne było zastosowanie, obok akcji osądzania za czynny nazizm, zakro
jonej na skalę ogólnoniemiecką „profilaktyki społecznej", długofalowego 
rugowania ideologii narodowosocjalistycznej. PPR i PPS negowały sens 
kampanijnych form reedukacji Niemców. ,,Aby przeprowadzić skuteczną 
denacyfikację, aby wyprowadzić naród niemiecki na drogę demokracji, 
aby partie niemieckie mogły nazywać się demokratyczne, a ich przywód
cy mogli przybrać nazwę demokratów - nie wystarczy tyl'ko psioczyć 
na hitleryzm i zmienić hitlerowskie legitymacje partyjne na inne, [ecz 
należy zniszczyć ideologię hitleryzmu, ideologię wojny i podboju, ideolo
gię rewanżu za poniesioną klęskę, dopóki ta ideologia będzie żyła w na
rodzie niemieckim, w jego partiach politycznych - dopóty Niemcy nie 
mogą nazywać się krajem i narodem demokratycznym" 28• 

W przeciwieństwie do PSL - SP myśl polityczna PPR-PPS przeja
wiała duże zainteresowanie polityką SPD i CDU, dominujących ugrupo
wań 29 w zachodnich strefach okupacyjnych. Dla publicystY'ki lewicy nie 
ulegało wątpliwości, że SPD i CDU stanowiły siłę w pełni przygotowaną 
do kierowania przyszłym ,państwem niemieckim. Wskazywano na wspól
ne założenia generalne ich polityki, jak i różnice w taktyce działania. 
Obie te partie w ocenie myśli politycznej PPR-PPS przeciwstawiały 
przeobrażeniu Niemiec w duchu wytycznych poczdamskich alternatywę 
tzw. demokratycznych Niemiec, państwa sterowanego przez ugrupowa-

26 R. W e r  f e  1, Imperializm niemiecki nie może się odrodzić (Trybuna Wol

ności, 1 IV 1946). 
21 Tamże. Zakorzenienie w narodzie niemieckim ideologii hitlerowskiej sygna

lizowała także publicystyka emigracyjna. Jedna z broszur podawała przykład nie

powodzenia akcji znanego antyfaszysty, pisarza Ernesta Weicherta. Weichert, któ

rego wojska amerykańskie uwolniły z obozu w Buchenwaldzie, napisał straszliwe 
w swym realizmie wspomnienie z tej katorgi pt. Las śmierci i zamierzał zająć się 
akcją wychowawczą wśród młodzieży niemieckiej, ale po bardzo krótkim czasie 
zrezygnował z reedukacji młodego pokolenia. Po pierwszych artykułach zarzu

cony został setkami listów, w których epitet „zdrajca" powtarzał się bardzo czę

sto. Doszło do tego, że zmuszony był prosić o azyl amerykańską policję wojskową. 
Nasza odpowiedź. Notatka o zachodnich granicach Polski, Hawana 1947. 

2s G o m u ł k a, op. cit., t. II, s. 252. 

!9 L. Mo c z u 1 s k i, Dylematy. Wstęp do historii Europy Zachodniej 1945-

1970, Warszawa. 1971, s. 98. 
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nia opozycyjne wobec partii faszystowskiej 30. Lansowały one przy tym 

odmienne modele ustrojowe, SPD - ,,model Niemiec socjalistycznych", 

CDU - ,,wzorzec liberalnodemokratycznych Niemiec". Przy całym zróż

nicowaniu nomenklatura1lnym myśl polityczna PPR-PPS odkrywała 

wspólny mianownik tych koncepcji, założenie obrony systemu kapitalis

tycznego 31. 

PPR i PPS z wyraźną rezerwą odnosiły się do częstych zapowiedzi 

SPD „demokratyzacji ustroju" przyszłego państwa niemieckiego. Nega

tywny oddźwięk budziło w Polsce firmowanie ich szyldem socjalistycz

nym 32. Socjaldemokracja niemiecka według PPR, odrzucając koncepcję 

państwa dyktatury proletariatu, dążyła do zachowania burżuazyjnode

mokrartycznego ustroju kraju. Model ten w ocenie PPR-PPS nie gwa

rantował na dłuższą metę „utrzymania w ryzach niemieckiego imperia

lizmu". Wszakże - dowodzono - już dwukrotnie w dziejach Niemiec, nie 

mogąc oprzeć się odurzeniu propagandą nacjonalistyczną, sama SPD 

,,szła na pasku imperializmu". Hasłu „socjalistycznej przebudowy Nie

miec" przypisywano mało precyzyjne znaczenie. Był to w istocie slogan 

używany w ceiach taktycznych w dialogu z La'bour Party. Intencją SPD 

było w możliwie najkrótszym czasie wynegocjowanie decyzji Londynu 

o restauracji państwowości niemieckiej 33. 

Równie wnikliwie analizowała myśl polityczna PPR-PPS program

CDU zakładający oparcie odbudowy państwa niemieckiego na wzorcu 

ustrojowym republiki weimarskiej. Publicystyka lewicy zwracała uwagę 

na popularność hasła restytucji „Niemiec weimarskich" w udzielających 
poparcia CDU środowiskach intelektualnych i wśród kleru katollickie

go 34
• Właśnie owe kręgi społeczeństwa niemieckiego - jej zdaniem -

najsilniej trawiło pragnienie „moralnej odnowy narodu", poszukiwały 

one „ideałów wychowawczych" w okresie pod wieloma względami przy
pominającym położenie Niemiec po II wojnie światowej, licząc na osła
bienie wrażenia wywołanego zbrodniami wojennymi, dowiedzenie ograni

czoności rozmiarów winy i odpowiedzialności, zrzucenie „totalnej winy" 
na wynaturzenia systemu faszystowskiego. Reedukacji - jeśli ją w istocie 

winno się prowadzić na skalę ogólnonarodową - mogą podjąć się sami 
Niemcy. Snuto więc [egendę o „demokratyzmie okresu weimarskiego", 

podnoszono walory konstytucji z 1919 r., podkreślano „pokojowy cha
rakter" polityki zagranicznej ówczesnych Niemiec ss.

30 Go m ul ka, op. cit., t. II, s. 253-254. 
a1 J. Ko w ::i I czy k, Dokąd idą Niemcy (Trybuna Wolności, 1-15 V1 1946). 
32 D. K ł u s z y ń ska, Zaślepienie? Niemcy są groźbą dla pokoju (Robotnik, 

12 XII 1946). 
33 G o m u ł k a, op. cit., t. II, s. 356. 
3ł W er fe 1, Imperializm niemiecki nie może się odrodzić ... 

35 Tamże. 



G8 Marian S. Wolański 

W ocenie myśli politycznej PPR-PPS wzorzec Niemiec weimarskich 
nie różnił się w istotny sposób od potępianego przez CDU „modelu ,prus
kiego". Zbijano zwłaszcza mit o „pokojowości" polityki zagranicznej Re
publiki. Charakteryzowała się ona przede wszystkim zaczepnością w sto

sunku do Polski. PFR i PPS 'konstatowały wreszcie fakt, iż właśnie 
w „warunkach weimarskich" rozwinął ·się ruch faszystowski. Był to okres 
w dziejach Niemiec, kiedy klasy panujące, kapitał i junkierstwo przy

gotowały grunt pod przejęcie władzy przez skrajnie prawicowe ugrupo
wanie dla rozprawy z rewolucyjnym ruchem mas 36. Zdaniem publicy
styki PPR - PPS hasło restytucji „Niemiec weimarskich" spełniało po 
II wojnie światowej funkcję rzekomego dowodu szczerych intencji CDU 
na rzecz odbudowy demokratycznych Niemiec. Założeniu temu przeczył 
wszakże rewizjonizm terytoriarlny CDU. Od 1948 r. myśl polityczna 
PPR - PPS uświadamiała społeczeństwu polskiemu inspiracyjny cha
rakter poczynań tej partii przy zakładaniu ekspozytur ruchu przesiedleń
czego. Wykorzystując swe dominujące stanowiska w administracji, CDU 
czyniła szereg ułatwień ziomkostwom w prowadzeniu agitacji masowej. 
„Nacjonaliści niemieccy organizują oddzielne partie polityczne wśród 
przesiedleńców. Partie te wystawiają własne listy wyborcze i organizują 
wielkie manifestacje polityczne. Cała ta działalność ma na celu rozpę
tanie nienawiści do Pols'ki. Krzewi ona ideologię wojującego pangerma
nizmu i millitaryzmu. Nacjonaliści niemieccy wzywają przesiedleńców 
do tego, by czuli się obywatelami Śląska, Prus Zachodnich, Pomorza 
i Prus Wschodnich. Domagają się, by w przyszłym parlamencie Federacji 
Niemieckiej reprezentowane były »Śląsk, Prusy Wschodnie, Marchia Po
znańska, Prusy Zachodnie i Pomorze, które o'becnie znajdują się jeszcze 
w niewoli«" 37

. 

Uwypuklając przejawy nacjonalistycznych postaw społeczeństwa 
i odwetowej polityki ugrupowań burżuazyjnodemokratycznych, myśl po
lityczna lewicy demokratycznej uznawała protekcjonizm okupacyjny 
państw anglosaskich za decydujący czynnik restytucji imperiałistycz
nych Niemiec. Jeśli w latach 1946-1947 PSL i SP. dostrzegając w poli
tyce okupacyjnej Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wypaczenia 
wobec założeń poczdamskich, były skłonne przypisywać im znaczenie 
koniun'kturalno-taktyczne w związku z okr-eśloną strategią w stosunkach 
Anglosasów z ZSRR bądź Francją, to PPR i PPS, posługując się kryte
rium klasowym, formułowały wniosek o dokonującym się już wówczas 
w istocie procesie wskrzeszania państwa - niezbędnego składnika nad
budowy kapitalistycznej formacji ustrojowej Niemiec zachodnich. Wa-

36 Ja str z E: bo wski, Zaborcza polityka ... 
37 J. Ko w a 1 ew ski, Niebezpieczeństwo rewizjonizmu niemieckiego (Trybu

na Wolności, 13-19 VII 1948, s. 12). 
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runkowały go obiektywne sprzężenia interesów kapitału niemieckiego 
i międzynarodowego. Dochodząc koneksji zagranicznych kapitału nie
mieckiego, za ich wyraz określały PPR i PPS zwłaszcza protekcjonizm 
anglosaski wobec zachodnioniemieckich sfer gospodarczych, częste zwol
nienia z więzień w zachodnich strefach reprezentujących oligarchię kapi
talistyczną zbrodniarzy wojennych (Thyssen, Krupp i inni) 38, infiltrację 
monopoli zachodnich i tworzenie przez nie w Niemczech zachodnich kon
sorcjów bankowo-przemysłowych, udział amerykańskich lokat kapitało
wych w odbudowie i renowacji przemysłu niemieckiego 39. Nie zawsze 
w tym okresie - co podkreślano - chodziło kapitałowi zachodniemu 
o maksymalizację zysków, istotniejszy był moment ożywienia dla jego
,,perspektywicznych 'korzyści" wewnątrzniemieckich mechanizmów gos
podarki kapitalistycznej. O intencjach jego świadczyło w końcu rozstrzy
gnięcie odbudowy ekonomiki niemieckiej w ramach Planu Marshalla.

Toteż w ekspansywności kół wielkokapitalistycznych dostrzegała myśl 
polityczna PPR i PPS również sprężyny polityki proniemieckiej rządów 
mocarstw anglosaskich; wpływy polityczne kapitału, konstatując np. 
w odbijających się w polityce rządowej kryteriach i metodach, jakby 
wzorowanych na technice operacji ekonomicznych, wiarołomstwo wobec 
umów międzynarodowych, dostosowanie do intratnych korzyści stanowie
nia norm politycznych 40_ Właśnie z tego podłoża wypływały negatywy 
polityki mocarstw zachodnich, ich dywersyjność i rewizjonizm w odnie
sieniu do uchwał poczdamskich, w dalszej kdlejności decyzja o utworze
niu separatystycznego państwa zachodnioniemieckiego 41. 

Na tle ocen międzynarodowego podłoża niebezpieczeństwa niemiec
kiego często wskazywała myśl lewicy na przejawy ukrytego bądź jawne
go patronatu zachodnich władz okupacyjnych nad kampanią rewizjonis
tyczną, osłanianego rozwiniętą w krajach Europy zachodniej i w USA 
akcją charytatywną na rzecz Niemiec 42. Już w 1945 r. rewizjoniści nie
mieccy poczęli szerzyć kampanię antypolską wśród żołnierzy i urzędni
ków mocarstw okupacyjnych, intensywnie lansując oskarżenie o rzekomo 
antyhumanitarnym transferze ludności niemieckiej z Polski. Działalność 
ta nie uchodziła uwagi opinii publicznej w Polsce. ,,Nie jest rzeczą przy
padku - pisał Edmund Osmańczyk - że 900/o notatek i artykułów, jakie 
się ukazywały w tym roku w światowej prasie Zachodu, opisujących tra
gedię krzyżackich rodzin usuwanych z Nadodrza i ujścia Wisły, pochodzi 

38 Pierwsze owoce (Trybuna Wolności, 27 I - 3 II 1948, s. 12-13). 
ao S. Tar n owski, Wersal nie powtórzy się nigdy! (Trybuna Wolności, 16-

31 XII 1946). 
40 Go m ułk a, op. cit., t. II, s. 546-547.
41 Tamże.

u Ma ł c u ż y ń s k i ,  Gdy Niemcy mówią szczerze ... ; A. Fi d 1 er, ,,Dobrzy 

Niemcy" (Przegląd Socjalistyczny, 1946, nr 12, s. 52). 
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z Niemiec, a nie z Polski, choć tu i tam przebywali zagraniczni korespon
denci" 43.

Od lata 1946 r. prasa PPR i PPS rejestrowała otwarte deklaracje od
wetowe 'burżuazyjnych stronnictw niemieckich 44. Podkreślany był zwłasz
cza :?Jbieżny charakter sformułowań zawartych w „postuttgarckich" wy
powiedziach liderów SPD, CDU i FDP 45. Zwyczajem w polityce okupa

cyjnej mocarstw anglosaskich stało się już w tym okresie tolerowanie 
otwartych akcji rewizjonistycznych, udziału w nich byłych hitlerowców, 

przy równoczesnym sabotowaniu ekstradycji do Polski zbrodniarzy wo
jennych oraz nie�godne z literą Poczdamu funkcjonowanie odwetowych 
organizacji przesiedleńczych 46. 

W rezultacie w latach 1947-1949 rewizjonizm antypdlski stał się na
czelną doktryną ugrupowań burżuazyjnych i formującego się państwa 
zachodnioniemieckiego. Z faktu tego wynikały określone zadania dla po
lityki zagranicznej Polski. Myśl polityczna PPR oraz PPS zalecała bez
zwłoczne przeciwdziałanie agitacji rewizjonistycznej wśród opinii publicz
nej państw zachodnich 47. Zalecane było przeciwstawienie argumentacji 
odwetowej Niemców prawnej interpretacji zagadnienia granicy na Odrze 
i Nysie. Na często powtarzaną różnorodną argumentację o jakoby nie
zgodności decyzji poczdamskiej z zasadami Karty Atlantyckiej odpowia
dano eksponowaniem faktu ubezwłasnowolnienia Niemiec po bezwarun
kowej kapitulacji. Postanowienia mocarstw tłumaczyła publicystyka 

is E. O s m a ń c z y k, Był rok 1945, Warszawa 1970, s. 446. 

44 Zob. ,,Głos Ludu" (25 VI 1946). 
45 „Antypolska nagonka szowinistów niemieckich przybrała na sile po pro

niemieckiej mowie stuttgarckiej Byrnesa i znalazła najjaskrawszy wyraz w wy

stąpieniach Schumachera, Neumanna, Lobego, którzy uderzyli w nacjonalistyczne 

struny nie gorzej, niż to uczynił przewodniczący »wolnej i demokratycznej partii« 

w Hamburgu, Blticher, czy też przewodniczący CDU Kaiser. Blticher miał czelność 
oświadczyć: »chcemy, aby nasi rolnicy mogli znowu uprawiać ziemię na Śląsku, 
Poznaniu i Pomorzu«. Wtóruje mu socjaldemokrata Neumann, zapowiadając »jak 
najenergiczniejszą walkę przeciwko okaleczeniu Niemiec na zachodzie«. Kaiser 
taś bez zająknienia fałszował rzeczywistość, gdy oświadczył w sierpniu br., że 

ziemie odzyskane »nie uprawiane zamieniają się w step«. Jota w jotę to samo po

wtórzył Schumacher, rzucając oszczercze zarzuty, że »na wschód od Odry rozpo
ściera się zdewastowana pustynia«" K o  w a 1 c z y  k, Dokąd idą Niemcy ... 

46 W. Gomułka mówił na ten temat podczas wiecu z okazji „Tygodnia Ziem 

Odzyskanych" 30 lV 1948: ,,Angielskie władze okupacyjne odmówiły nam wydania 

hitlerowskiego zbrodniarza Kopfa, który znajdował się na liście przestępców wo
jennych, a po wojnie został wysunięty na stanowisko premiera rządu saskiego". 

G o m u I k a, op. cit., t. II, s. 543. 

47 R. Ju r y  ś, Na marginesie Kongresu Słowiańskiego (Trybuna Wolności, 

5 I 1947). 
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lewicy jako ,,wyraz woli suwerena, działającego w imieniu narodu nie

mieckiego" 48 .Tym samym stały się one nieodwołalne. 

Niemniej istotny czynnik w przeciwdziałaniu niebezpieczeństwu nie

mieckiemu PPR i PPS upatrywały w 'konsolidacji politycznej narodu. 

Jak trafnie dowodzi B. Pasierb, ,,niebezpieczeństwo niemieckiego rewan

żu było wysuwane przez PPR jako naczelna przesłanka, wokół której 

zamierzano mo·bilizować naród ... W zmaganiach PPR z opozycją wew

nętrzną często pojawiał się argument niemiecki. Będzie on traktowany 

jako probierz stosunku opozycyjnych sił do interesu narodowego, racji 

stanu Polski" 49. Za skuteczną formę ugruntowania jedności narodowej 

przyjęła myśl polityczna PPR-PPS ideę szerokiego frontu narodowego, 

zasięgiem obejmującego patriotyczne i postępowe środowiska w kraju 

i na emigracji. Do zadań frontu miało należeć utwierdzenie w opinii mię

dzynarodowej trwałości granic Polski, organizowanie narodu do wysiłku 

w odbudowie kraju i zagospodarowaniu ziem odzyskanych, nieustanne 

czuwanie na odcinku niemieckim. Zadanie priorytetowe widziała myśl po

lityczna •lewicy w zwalczaniu rozbijających jedność prawicowych ośrod

ków politycznych 50. 

Jako istotną z jakościowego punktu widzenia osnowę jedności przed 

niebezpieczeństwem rewanżyzmu przyjęły ośrodki polityczne w Polsce 

propagandę zagospodarowania ziem zachodnich, preferowały przeciw

stawienie ostatecznemu „traktatowemu" rozwiązaniu ich statusu •moty

wacji faktów dokonanych. Dowodzenie to intensyfikowała lewica po stutt

garckiej mowie Byrnesa 51. W oparciu o określenie definitywnego cha

rakteru „Poczdamu" nie uznawała ona, w przeciwieństwie np. do nie

których kół emigracyjnych, wpływających jakoby na utrwalenie przy

należności do Polski tych ziem, przedtraktatowych deklaracji wiełkich 

mocarstw 52. Istotne było zagospodarowanie ziem zachodnich i północ

nych, uruchomienie produkcji przemysłowej i rolnej, w dłuższej perspek

tywie społeczna ich integracja z resztą kraju. W formie generalizacji 

powyższych kryteriów już od połowy 1947 r. najgłośniej brzmiało -

48 Go m u łka, op. cit., t. II, s. 253-254. 

49 B. P a s i e r b, Problem niemiecki w myśii politycznej PPR 1942-1948 (Pol

ska - Naród - Państwo. Z badań nad myślą polityczną PPR 1942-1948, pod red. 

M. Orzechowskiego, Wrocław 1972, s. 244--245).

50 E. O c h a b, Przemówienie na II Walnym Zjeździe Wychodźstwa Polskiego

we Francji (Sprawozdanie z II Walnego Zjazdu Wychodźstwa Polskiego we Fran

cji, Paryż 1946, s. 28). 

51 G o m ułka, op. cit., t. II, s. 211. 

52 A. Ci o ł k o s  z, W11bory i granica (Robotnik Polski w W ielkiej Brytani i, 

II-III 1947).
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w obronie przed niebezpieczeństwem rewizjonizmu - hasło gospodar

czego rozwoju Polski 53. 

Tym, co najbardziej różnicowało w ocenach powyższego niebezpie
czeństwa oba nurty, PSL-SP oraz PPR, a także PPS, był ich stosunek 
do zjawisk społeczno-politycznych w radzieckim sektorze okupacyjnym. 

Jak wykazywaliśmy, myśl polityczna PSL-SP nie dostrzegała zasadniczo 

odmiennej polityki okupacyjnej władz radzieckich, w minimalnym też 

stopniu zwracała uwagę na pozytywne przedsięwzięcia reedukacyjne ko

munistów. Diametralnie przeciwstawne stanowisko prezentowały PPR 

i PPS. Ciekawe jednak, że z generalną oceną sytuacji we wschodnim sek

torze wyszły one dopiero pod koniec 1946 r., a zatem po przeprowadzeniu 

tam i utrwaleniu najistotniejszych reform społeczno-politycznych: refor

my rolnej, reformy szkolnictwa, wyborów do administracji terenowej. 

W okresie nasilania się rewizjonizmu w strefach zachodnich posługiwanie 

się przykładami „uzdrowieńczych procesów" w strefie radzieckiej stawało 
się argumentem najwyższego kalibru. 

Inicjującą rolę w dokonywaniu przeobrażeń 1ludowodemokratycznych 

na obszarze wschodniego sektora przypisywała myśl polityczna PPR, 

a także PPS, władzom radzieckim. Zasługą ich było zgodne z duchem po
stanowień poczdamskich włączenie procesów demokratyzacji i denacyfi

kacji w nurt reform społeczno-ustrojowych. Reforma rolna „poderwała 
grunt pod nogami" promilitarystycznej warstwie obszarniczej, całkowita 

konfiskata majątku przestępców wojennych była wyrazem konsekwentnej 
denacyfikacji 54. 

Już pod koniec 1946 r. prasa PPR i PPS odnotowywała pierwsze efek
ty współdziałania z władzami radzieckimi SED, przede wszystkim na 

odcinku życia gospodarczego. ,,W przeciwieństwie do obłędnej i świadomie 

szkodliwej dla sprawy demokratyzacji Niemiec i pokoju światowego dzia
łalności socjaldemokratów typu Schumachera i Lubego - SED prowadzi 

konstruktywną pracę wśród mas pracujących i w życiu gospodarczym 

strefy radzieckiej" ss. Myśl polityczna PPR i PPS wyrażała poparcie dla 

uchwalonej przez II Zjazd SED części programu dotyczącej spraw ogólno

niemieckich. Korespondowała ona w zasadniczych założeniach z opraco

wanym pod koniec 1946 r. projektem polskim rozwiązania problemu nie

mieckiego 56. SED postulowała zjednoczenie polityczne i gospodarcze całe

go kraju, przeprowadzenie denacyfikacji we wszystkich strefach na wzór 

sektora wschodniego (,,denacyfikacja totalna"), wywłaszczenie zbrodniarzy 

wojennych, dokonanie reform ekonomicznych, utworzenie centralnego rzą-

53 Go m ul ka, op. cit., t. II, s. 461-462.
54 Ko w a 1 czy k, Dokąd idą Niemcy ...
55 Tamże. 
50 Moc z u 1 ski, Dyiematy ... , s. 178. 



Problem niemiecki w polskiej myśli politycznej 73 

du niemieckiego 57• Podobnie pozytywny rezonans miała uchwała odby

tego w grudniu 1947 r. Kongresu Narodu Niemieckiego, precyzująca linię 

polityki ogólnoniemieckiej w sprawie traktatu pokojowego. Organ PPS 

,,Przegląd Socjalistyczny" akcentował zwłaszcza sformułowanie ·zaleca

jące rozwiązanie kwestii niemieckiej na bazie postanowień Jałty i Pocz

damu. ,,Postawa polityczna i ideo1ogiczna Kongresu wyraziła się w koń

cowej rezolucji, która stwierdza, iż »Naród niemiecki pragnie pokoju 

odpowiadającego zasadom układów w Jałcie i Poczdamie, pokoju, który 

zapewni narodowi niemieckiemu jego demokratyczny rozwój i odbudowę 

niezawisłego państwa«" 5B. 

Podstawowym kryterium w ocenie polityki ugrupowań niemieckiej 

lewicy demokratycznej z polskiego punktu widzenia był ich stosunek do 

sprawy granic polsko-niemieckich. Niewątpliwie też ewidentną zasługą 

SED i KPD na rzecz kształtowania warunków normalizacji stosunków 

z Polską było zrozumienie politycznych realiów pokonanych Niemiec 

i oparcie koncepcji ich miejsca w Europie na uznaniu konsekwencji klęski 

wojennej. Toteż z pełną aprobatą witała myśl polityczna PPR-PPS zna

mionujące realistyczną ocenę sytuacji wypowiedzi członka CKW SED 

Antona Ackermana na wiecu w Berlinie (4 III 1947), iż „narodowi nie

mieckiemu nie zagraża załamanie się z powodu utraty wschodnich obsza

rów", oraz na łamach „Der Abend" (5 III 1947), że „ze względu na de

cyzje zapadłe w Jałcie i Poczdamie naród niemiecki musi być przygoto

wany na to, że jego granice wschodnie nie ulegną zmianie" 59. Jednocześ

nie zwracano uwagę na zbieżne stanowisko przywódcy KPD Maxa Rei
manna, który postulował uznanie za naczelną dewizę polityki niemieckiej 

utrzymanie pokojowych stosunków z sąsiadami - Polską, Czechosło

wacją, Belgią i Francją 60. Jakkolwiek sprawa uznania nowej granicy nie 

stanęła na forum II Zjazdu, od jesieni 1947 r. rejestrowano systematyczny 

wzrost liczebny jej zwolenników w szeregach SED. Wypowiadali się za 

nią m. in. tak znani działacze lewicowi, jak popularny aktywista robot

niczy Franz DaMem, premier rządu saskiego Max Seydewitz, przywódca 

saskiej organizacji SED Wilhelm Koerner oraz naczelny redaktor organu 

SED „Einheit" Klaus Zweiling 61. Duże znaczenie przypisywała publicys

tyka PPR i PPS ustosunkowaniu się do zagadnienia granic wschodnich 

Otto Grotewohla podczas Kongresu Narodu Niemieckiego w Bremie 

57 Kongres SED (Przegląd Socjalistyczny, listopad 1947, s. 45).

58 Kongres Narodu Niemieckiego (Przegląd Socjalistyczny, styczeń 1948). 

59 R. Wer fe 1, Lewica niemiecka zajmuje trzeźwe sta1wwisko (Głos Ludu, 

10 IV 1947). 
60 Tamże.
ei S. Kr y z ows ki, Jakie będą Niemcy? Na marginesie II Zjazdu Niemiec

kiej Socjalistycznej Partii Jedności (Głos Ludu, 12 X 1947). 
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w styczniu 1948 r., akcentując stwierdzenia, iż „granice wschodnie zostały 
ostatecznie zadecydowane przez sojuszników" oraz że „prowadzenie rewi

zjonistycznej polityki w tej sprawie może spowodować jeszcze głębszą 

katastrofę" 62
• Za ostateczną akceptację granic z Polską ze strony SED 

przyjęte zostało oświadczenie Waltera Ulbrichta w październiku 1948 r. 

po powrocie delegacji partyjnej z Warszawy. ,,Stawianie kwestii granic 

wschodnich to nic innego, ja'k woda -na młyn polityki nacjonaiJ.istycznej, to 

droga przerodzenia się Niemiec w narzędzie imperializmu amerykańskie

go. Istnieje tylko polityka zmierzająca do zabezpieczenia pokoju drogą 

pozbawienia władzy monopolistów w zachodnich Niemczech. A tę drogę 

możemy rozstrzygnąć jedynie w ścisłym, przyjaznym współdziałaniu pol

skiego i niemieckiego ludu, socjalistycznej Polski i socjalistycznych Nie

miec" 63. 

Wychodząc naprzeciw publicznym deklaracjom lewicowych polity
ków niemieckich, myśl polityczna polskiej lewicy demokratycznej już od 

pierwszych wystąpień kierowała uwagę społeczeństwa na wyraźną ich 

zbieżność z pryncypialnymi interesami i dążeniami nowej Polski. W in

terpretacji PPR i PPS stanowisko lewicy niemieckiej opierało się na 
przyjęciu kilku podstawowych założeń: 1. zwolennicy jej bez entuzjazmu 

odnoszą się do ustalenia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, co jest zro
zumiałe, gdyż są Niemcami; 2. zwolennicy lewicy są jednak realnymi

politykami, zdają sobie sprawę, że problem granic Rzeszy jest w istocie 

rzeczy zadecydowany w sensie żądań polskich; 3. zwolennicy lewicy ro

zumieją, że w tym stanie rzeczy antypdlska nagonka rewizjonistyczna 
stanowi wodę na młyn neohitlerowskiego szowinizmu, a więc jest dzia

łaniem na szkodę demokratycznych czynników narodu niemieckiego; 

4. rozumieją oni również, że ta nagonka w praktyce oznacza nawoływa

nie do wojny, która musi się skończyć dla Niemiec jeszcze większą kata
strofą; 5. lewica opowiada się przeciwko nagonce antypolskiej, wskazu

jąc na konieczność porozumienia z Polską i zwalczając falę neohitlerow

skiego szowinizmu 64. Wy,powiedzi w powyższym tonie pojawiały się

wszakże w Polsce do jesieni 1948 r. stosunkowo rzadko.
Generalnej ocenie poddano politykę SED dopiero na Kongresie Zjed

noczeniowym PPR i PPS. Brak źródeł na temat przebiegu rozmów mię
dzypartyjnych w sierpniu 1948 r. uniemożliwia klarowną odpowiedź na 
pytania, czy stanowisko zajęte przez J. Cyrankiewicza odzwierciedlało 

e2 Wschodnie granice Niemiec zostały już ostatecznie zdecydowane - oświad

cza Grotewohl na Kongresie w Bremie (Głos Ludu, 21 I 1948). 
63 Niemiecka SED dąży do demokratyzacji Niemiec (Trybuna Wolności, 19-

25 X 1948, s. 12). 
64 W e r f e I, Lewica niemiecka ... 
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przyjętą linię postępowania SED oraz PPR i PPS w sprawie regulacji 
problemu granic, czy tylko stanowiło wyraz ustosunkowania wobec de
klaracji polityków lewicy niemieckiej w tej kwestii. Na rzecz pierwszego 
sądu zdaje się przemawiać kompleksowa ocena polityki wewnętrznej 
SED i wykazanie odmienności procesów społecznó-politycznych w obu 
częściach Niemiec. Zdaniem Cyrankiewicza SED dążyła wówczas przede 
wszystkim do oczyszczenia się od reformizmu. Celem tej akcji było odro
dzenie świadomości klasowej niemieckich robotników. Zakładając, że 
sprawdzianem stopnia demokratyzacji mas niemieckich jest ich stosunek 
do granic wschodnich, stawiano tę kwestię jasno i otwarcie, populary
zując przy tym osiągnięcia narodu polskiego. W przeciwieństwie do Nie
miec zachodnich, ,,rozbudowywanych w forpocztę imperializmu w Euro
pie", część wschodnia „zmierza do demokratycznych i ludowych form 
ustrojowych". ,,SED - konkludował Cyrankiewicz - wychowując masy 
w duchu walki z rewizjonizmem, w duchu internacjonalizmu i przyjaźni 
dla narodu pofakiego, zwalczając tak niebezpieczny w tym kraju szowi
nizm, buduje podstawę dla naszych stosunków z demokratycznymi Niem
cami na dziś i na jutro" Gs. 

Ocena sytuacji wewnątrzniemieckiej była w myśli politycznej PPR
PPS punktem wyjścia do sprecyzowania programu rozwiązania problemu 
niemieckiego. Kwestia wzajemnych stosunków schodziła w latach 1945-
-1948 na plan drugi. Nie znaczy to, że była przemilczana. PPR i PPS
uzależniały wszelako normalizację stosunków z przyszłym państwem nie
mieckim od charakteru tego państwa. Program wobec problemu niemiec
kiego budowano w oparciu o założenia umowy poczdamskiej. Końcowe
jego sformułowanie nastąpiło w okresie poprzedzającym obrady Londyń
skiej Konferencji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych na temat trak
tatu pokojowego ss.

Myśl polityczna lewicy demokratycznej odrzucała projekty federali
zacji, przypisując federacyjnemu państwu niemieckiemu m. in. funkcję 
czynnika rozbijającego polityczną jedność Europy, za jedynie słuszne 
rozwiązanie uważała wówczas utworzenie zjednoczonego państwa nie
mieckiego. Lansując postulat powiązania demokratyzacji życia politycz
nego państwa z jego ustrojem centralistycznym, wyrażała tym samym 
poparcie dla sił wewnątrzniemieckich, z którymi łączyć ją mogło oparte 
na wspólnocie klasowej dążenie do normalizacji stosunków pollsko-nie
mieckich. Punkt wyjścia stosunków polsko-niemieckich upatrywano prze-

as Referat J. Cyrankiewicza na Kongresie z;ednoczeniowym PPR i PPS (Try

buna Wolności, 21-27 XII 1948). 

66 W. T. Ko w al s k i, Polityka zagraniczna RP 1944-1947, Warszawa 1971, 

s. 319-322. 
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de wszystkim w opartej na postanowieniach poczdamskich reorganizacji 

i rekonstrukcji politycznej państwa niemieckiego, uzależnienia jego resty

tucji od wypełnienia szeregu warunków wstępnych. Na plan pierwszy 

wysuwane było żądanie skutecznej demilitaryzacji, w połączeniu z likwi

dacją podstaw imperializmu, wpływów junkierstwa i kapitału. Przedkła

dając w formie antytezy imperialistycznych tradycji demokratyzację, stro

na polska domagała się likwidacji Prus, wstrzymania odwetowej dzia

łalności organizacji i instytucji politycznych, zastosowanie skutecznych 

klauzul kontroli nad pokonanymi Niemcami, przekazanie kierowniczych 

stanowisk politycznych rzeczywistym demokratom, w pierwszym rzędzie 

antyfaszystom. W sferze gospodarczej za najpilniejsze zadanie uważała 

przyjęcie równomiernego tempa odbudowy całej Europy i w tym celu 

realizację reparacji, dekartelizacji i demokratyzacji zarządzania gospo

darką niemiecką 01. 

Z konfrontacji oceny niebezpieczeństwa niemieckiego w myśli poli

tycznej PSL i SP z jednej, a PPR i PPS z drugiej strony nasuwa się kil

ka refleksji generalnych. Oba odłamy myśli politycznej dochodziły do 

wniosku o ciągłości zagrożenia bezpieczeństwa Polski ze strony odwetow

ców. Podobnie też zakładały konieczność przedsięwzięcia jako skutecznego 

środka prewencyjnego - organizacji systemu sojuszy międzynarodowych. 

Pomiędzy PSL-SP a PPR-PPS doszło do głębokiego zróżnicowania sta

nowisk w kwestii formuły polityki wobec problemu niemieckiego. Stano

wisko nacjonalistyczne PSL-SP, odwlekające z powodu rzekomych ko

rzyści taktycznych sformułowanie programu rozwiązania problemu nie

mieckiego, zasłaniało perspektywę unormowania stosunków polsko-nie

mieckich, nawet przy sprzyjających postawach demokratycznych ośrod

ków niemieckich. Klasowa analiza istoty niebezpieczeństwa niemieckiego 

w myśli politycznej PPR-PPS nakazywała dostrzeganie obo'k wzrostu 

tendencji odwetowych w zachodnich strefach także polityki ugrupowań 

ludowych w strefie radzieckiej, ich rozrachunku z faszystowską przesz

łością, walki z nacjonalizmem i szowinizmem, realizmu w ocenie aktual

nego położenia. W konsekwencji lewica przyjęła w latach 1948-1949 

dwie formuły polityki polskiej w kwestii niemieckiej. Pierwsza zakładała 

zwalczanie polityki zachodnioniemieckich ośrodków nacjonalistyczno-od

wetowych. Drugą była oferta współdziałania z demokratycznymi czynni

kami sektora wschodniego przy regulacji stosunków polsko-niemieckich. 

&1 Stanowisko Rządu Polskiego w sprawie traktatu pokojowego dla Niemiec. 

Expose i memoriał złożony zastępcom ministrów spraw zagranicznych czterech mo

carstw w Londynie (Rzeczpospolita, 29 I 1947). 
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Der Artikel behandelt die Frage der deutschen Gefahr in der polnischen Par
teiliteratur in den Jahren 1944-1948. Den Gegenstand der Analyse bildet das po
litische Programm der Polnischen Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe) und 
der Arbeitspartei (Stronnictwo Pracy) einerseits sowie der Polnischen Arbeiter
partei (Polska Partia Robotnicza) und der Polnischen Sozialistischen Partei (Polska 
Partia Socjalistyczna) andererseits. Die zwei letzten Parteien repriisentierten das 
politische Pragramm der demokratischen Linken. Alle politischen Parteien sahen 
die Unablassigkeit der Bedrohung durch den deutschen Imperialismus und erkan
nten die Bildung eines Systems von internationalen Blindnissen, welches Polens 
Sicherheit garantieren sollte, filr notwendig. Der Unterschied zwischen der demo
kratischen Link en und den Ubrigen poli tischen Gruppierungen bezog sich auf 
die Formel der Politik gegenliber der deutschen Frage. Die nationalistische Ein
stellung der beiden ersten Parteien, die die Formulierung des Programms betreffs 
der deutschen Frage aus taktischen Grlinden verzogerten, versperrte die Aussicht 
auf eine Regelung der polnisch-deutschen Verhaltnisse selbst bei wohlwollender 
Haltung der deutschen demokratischen Kreise. Die klassenmassige Analyse des We
sens der deutschen Gefahr in der politischen Literatur der polnischen demokra
tischen Linken dagegen gebot die Politik der Volskparteien in der sowjetischen 
Besatzungszone, d. h. ihre Abrechnung mit der faschistischen Vergangenheit, mit 
dem Nationalismus, dem Chauvinismus sowie den Realismus in der Einschatzung 
der deutschen Lage nach dem Krieg, neben den wachsenden revanchistischen Ten
denzen in den westlichen Besatzungszonen, auch wahrzunfuhmen. Das Ergebnis die
ser Analyse waren zwei durch die Parteien der demokratischen Linken formulierte 
Richtlinien filr die polnische Politik hinsichtlich der deutschen Frage: die Be
kampfung der Politik der nationalistisch-revanchistischen Kreise in den West
zonen und die Zusammenarbeit mit den demokratischen Organen in der sowje
tischen Besatzungszone bei der Regelung der polpisch-deutschen X Beziehungen. 




