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JANUSZ SAWCZUK

Opole

MALTA 1989 – BUSH I GORBACZOW W DIALOGU

SUPERMOCARSTW NA TEMAT NIEMIEC1

Nazajutrz po og oszeniu 10-punktowego Planu Kohla (28 XI 1989 r.) Bonn

mog o mówi  o pierwszym sukcesie odniesionym w kilkuletniej ofensywie w kwe-

stii uruchomienia procesu zjednoczenia Niemiec. Propozycja bo ska nie zosta a

kategorycznie odrzucona, odwrotnie, przyjmowana by a w przeddzie  spotkania

na Malcie na pocz tku grudnia 1989 r. przez oba supermocarstwa jako mo liwa

p aszczyzna dialogu, refleksji. Oba mocarstwa chcia y samostanowienia dla Niem-

ców, ale nie mówi y o zjednoczeniu. Akceptacja idei samostanowienia – to by  naj-

mniejszy wspólny mianownik. W konkretnych warunkach przemian w dialogu

Wschód–Zachód i procesu reform w krajach socjalistycznych rozpoczyna  si  nowy

okres w procesie finalizacji kwestii niemieckiej – okres kszta towania warunków

do budowy w pe ni demokratycznej NRD i swobodnego wypowiedzenia si  tego

pa stwa w kwestii samostanowienia w sprawach budowy struktur konfederacyj-

nych z RFN, bez przes dzania, jaki kszta t struktury te przybior  w przysz o ci,

jednak z w tpliwymi szansami na formu  Wiedervereinigung.

W przeddzie  rozmów Busha z Gorbaczowem na Malcie (2–3 XII 1989 r.) kanc-

lerz Kohl zastosowa  wobec strony ameryka skiej zr czny wybieg: przyj  w Urz -

dzie Kanclerskim grup  senatorów ameryka skich zainteresowanych mo liwo cia-

mi realizacji Planu kanclerza i nie mog c uczestniczy  w rozmowach, po rednio

usi owa  wp yn  na kszta t rozpoczynaj cej si  debaty. Rozwin  przed senatora-

mi ca  palet  argumentów wzmacniaj cych pozycj  RFN2. wiadom wa no ci

spotkania na Morzu ródziemnym dla sprawy niemieckiej, Kohl z wyczuciem

i wstrzemi liwo ci  ukazywa  imponderabilia niemieckiej sytuacji z nast puj cym

wyd wi kiem: Bush nie powinien odmawia  Kohlowi wsparcia z uwagi na zas u-
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1 Prezentowany tekst jest fragmentem wi kszej ca o ci, przygotowywanej dla Wydawnictwa Uni-

wersytetu Opolskiego pod tytu em Od idei konfederacji do szybkiej unifikacji (Rozwój procesu zjed-

noczenia Niemiec 1989–90).
2 Por. Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des

Bundeskanzleramtes 1989/90, bearb. von H.J. Küsters und D. Hofmann, München 1998, s. 586–590,

(dalej: Deutsche Einheit), dok. nr 104: Gespräch des Bundeskanzlers Kohl mit Mitgliedern der

Rüstungskontroll-Beobachtergruppe des amerikanischen Senats, Bonn, 1. Dezember 1989.



538

gi i wielk  rol  RFN jako sojusznika USA w Europie, zjednoczone Niemcy pozo-

stan  bowiem cz onkiem NATO, co jedynie wzmocni sojusz. Kohl próbowa  te

os abia  sceptycyzm ameryka skich senatorów co do tego, jak zareaguje Moskwa,

i przekonywa  optymistycznie, cho  argumentacja by a wr cz karko omna, i  cz on-

kostwo zjednoczonych Niemiec w sojuszu le y… w interesie Moskwy, gdy  Niem-

cy niezwi zane sojuszami i tak nie zwi ksza y bezpiecze stwa ZSRR3. Ale Kohl

gra  te  ide  zmiany w systemie sojuszy. Bez niej nie wyobra a  sobie w ogóle utwo-

rzenia federacyjnego pa stwa niemieckiego, nawi zuj c wyra nie do zastrze e

i idei sowieckich, zas yszanych wcze niej od Krenza4; st d w Planie mówi  nie tyle

o konfederacji, ile w a ciwie o „jej strukturach”, co mia o stanowi  ró nic . Fak-

tem by o, e Kohl swym Planem uruchomi  polityczn  gr  wokó  kwestii zjedno-

czenia z dobitnym zaznaczeniem wiod cej roli czynnika niemieckiego i by o oczy-

wiste, i  tematyka ta wejdzie, jako niezwykle wie a, do agendy spotkania, rodzaju

przedszczytu, na Malcie, po wi conego bilateralnym stosunkom USA–ZSRR5.

Przygotowania obu stron do rozmów na Morzu ródziemnym ukazywa y ca -

kowit  odmienno  ocen co do strategii post powania w dobie burzliwych prze-

mian. Najbli sze otoczenie prezydenta Busha przyjmowa o za o enie, e Gorba-

czow traci kontrol  nad Europ  Wschodni  i b dzie przeciwny zjednoczeniu,

niweczy ono bowiem ca  wypracowan  w okresie powojennym koncepcj  strate-

giczn  ZSRR, chroni c  jego wojenne zdobycze: rozcz onkowuje system Paktu

Warszawskiego, niszczy jego linie obronne, stwarza niebezpiecze stwo powi k-

szenia NATO6. Oceniaj c sytuacj , zak adano, e ZSRR b dzie stawia  na dalsze

istnienie dwu pa stw niemieckich, tym bardziej e ich byt wspierali najbli si soju-

sznicy USA w Europie, tj. Anglia i Francja, gotowe w ostateczno ci wykorzysty-

wa  instrumenty KBWE i prawa wielkiej czwórki7. Tego jednak USA chcia y unik-

n , dlatego te  doradcy Busha optowali za ogólnym wspieraniem linii Kohla

zawartej w jego Planie, odrzucaniem idei konferencji wielkiej czwórki, poparciem

dla idei cz onkostwa zjednoczonych Niemiec w NATO, obawiaj c si , e Rosjanie

popychani ku zjednoczeniu mog  powi za  debat  nad kwesti  niemieck  z roko-

waniami KBWE, a to mo e da  prawo wspó g osu wszystkim pa stwom europej-

skim, czego – z perspektywy USA – nale a o unikn 8. Istot  skonstruowanego

dla Busha planu dzia ania na Malt  by o nie budzi  niepokoju Rosjan w sprawach

niemieckich. Chciano to osi gn  poprzez wskazywanie potrzeby wschodnionie-
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3 Ibidem; H. Te l t sch i k, 329 Tage. Innenansichten der Einigung, Berlin 1991, s. 60.
4 Deutsche Einheit, s. 589; por. nast puj cy fragment wypowiedzi kanclerza do senatorów ame-

ryka skich: „Mit den jetzigen Pakten sei eine Föderation nicht möglich, aber wer wisse, wie die Din-

ge in 8–10 Jahren sich entwickelten? [...] Eine Föderation sei nur bei Veränderung der Paktsysteme

möglich”.
5 Ph. Ze l iko w, C. Ric e, Germany unified and Europe transformed, Cambrigde / London 1997,

s. 126.
6 Por. H.J. Küs te r s w: Deutsche Einheit, s. 67, za Ph. Ze l iko w, C. Ric e, op. cit., s. 125–126.
7 Ibidem. Sumuj c te ameryka skie analizy, Küsters wskazywa , i  oceniano, e gdyby mia o jed-

nak doj  do dalszej debaty w kwestii niemieckiej, Francja i Anglia mog y stawia  na ogólnoeuropejsk

koncepcj  kolektywnego bezpiecze stwa b d  na rokowania nad traktatem pokojowym z Niemcami.
8 Ibidem.
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mieckiej pierestrojki: demokratycznych reform i samookre lenia Niemców z NRD.

Chciano ogólnie popiera  cel jedno ci i budowa  wsparcie dla Planu Kohla z jed-

noczesnym odrzucaniem konferencji wielkiej czwórki. Istotne by o tak e to, e k a-

dziono akcent na „odpowiedzialne stanowisko w kwestii granic” i wzmacnianie

poparcia dla Bonn w kwestii NATO9.

Gorbaczow natomiast jecha  na Malt  ze swoim planem gry. Nadal przy wie-

ca a mu idea wspólnego europejskiego domu i w tym celu anonsowa  jeszcze

w Rzymie, w przeddzie  spotkania z Bushem, konferencj  pa stw KBWE na

1990 r., po wi con  bezpiecze stwu europejskiemu, z wyra nym akcentem na pro-

ces ogólnoeuropejski (Helsinki II), który „na dzi ” musi akceptowa  ide  dwu

pa stw niemieckich jako realnie istniej cych; kwestia niemiecka mia a by  dysku-

towana na tym forum jako element polityki europejskiej z ko cem wieku10. Po cz -

ci by o to nawi zanie do zawartej w Planie Kohla my li (punkt 8), by traktowa

proces KBWE jako istot  architektury ogólnoeuropejskiej, jako forum dla rozwa-

ania wszystkich kluczowych kwestii11. Plan Kohla zosta  podany do wiadomo ci

w przeddzie  wizyty Gorbaczowa w Rzymie (29 XI–1 XII 1989 r.) i ju  z W och

p yn y pierwsze oceny sowieckie nieoczekiwanej inicjatywy kanclerza, wiadcz ce

mimo „zaporowej” retoryki, o gotowo ci do rozmów na wszystkie tematy12. Otwar-

to  Moskwa sygnalizowa a poufnie ju  wcze niej. Kontynuuj c swoj  zakulisow

ofensyw  w kwestii niemieckiej przed spotkaniem z prezydentem USA13, na 10

dni przed spotkaniem Bush–Gorbaczow strona sowiecka przekaza a Bonn sygna

o mo liwo ci otwartego dialogu o wszystkich imponderabiliach przysz o ciowego

zjednoczenia, cznie z wezwaniem strony zachodnioniemieckiej do otwartego

przedstawienia w tajnym dialogu oczekiwa  w kwestii Friedensvertrag, co by o

dotkni ciem najczulszego dla Bonn nerwu kwestii niemieckiej, bo cz cego si

w doktrynie prawno-politycznej RFN z kwesti  ostatecznego okre lenia granic. Po

bo skiej stronie, a ci lej, w najbli szym otoczeniu Kohla (Teltschik), sygna  ten

w pe ni uznano za impuls, który wyzwoli  b yskawiczne przygotowanie 10-punk-

towego Planu, konsumuj cego w du ym stopniu oficjalne stanowisko Moskwy, ale

niewci gaj cego Bonn w niebezpieczn , z punktu widzenia wiarygodno ci soju-

szniczej RFN, pu apk  tajnych rozmów z Moskw 14.
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9 Ph. Ze l iko w, C. Rice, op. cit., s. 126.
10 Ibidem, s. 127.
11 Por. H. Koh l, Ich wollte Deutschlands Einheit, Berlin 1996, s. 165–166.
12 W sprawie pierwszych oficjalnych reakcji mi dzynarodowych na Plan Kohla por. J. Sawczu k,

Od status quo do Planu Kohla. Geneza zjednoczenia Niemiec w wietle opublikowanych dokumen-

tów Urz du Kanclerskiego (1989 r.), Opole 2005, s. 225–226.
13 Krenz otworzy  przej cia graniczne w Berlinie („obali  mur”) w tydzie  po wizycie u Gorbaczo-

wa. Najwyra niej otrzyma  od niego zielone wiat o, a w dniu 17 listopada Szewardnadze sygnalizo-

wa , e wykluczaj c jednostronne zmiany status quo, Moskwa jest gotowa do „wspólnych zmian poko-

jowych” dokonanych w ramach „ogólnoeuropejskiego konsensu”. Por. H. Te l t sch i k, op. cit., s. 45.
14 W kwestii tego sonda owego dokumentu wr czonego przez Portugalowa Teltschikowi w dniu

21 XI 1989 r. por. Deutsche Einheit, s. 616–618; H. Te l t sch i k, op. cit., s. 42–44. Strona sowiecka

przekaza a niemieckiej oficjalne (Gorbaczow) i nieoficjalne (Jakowlew) przemy lenia dotycz ce kwe-

stii niemieckiej, jej usytuowania w stosunku do „europejskiego porz dku pokojowego”, wykorzysta-
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Dwaj rozmówcy na Malcie przyst powali do szerokiej wymiany pogl dów z od-

miennymi intencjami. Gorbaczow by  w trudnym po o eniu, potrzebowa  chwili od-

dechu, ale czu  si  równym partnerem i chcia  zaproponowa  nowy g boki dialog po-

czony ze wspó dzia aniem. Oczekiwa  od Busha wspó pracy, konstruktywnego

podej cia USA do ZSRR jako supermocarstwa, jakby liczy  na to, e mimo obiektyw-

nego s abni cia ZSRR Waszyngton b dzie traktowa  Moskw  nie jako gro nego prze-

ciwnika z minionych lat, lecz w pe ni sprawnego partnera kooperacji, którego nale y

wspiera 15. Gorbaczow da  w pierwszym dniu obrad przede wszystkim zarys swej fi-

lozofii politycznej: pozytywnie odpowiadaj c na szerok  palet  propozycji Busha16,

chcia  kontynuacji polityki rozbrojenia, gotów by  poszerza  pola dialogu o nowe dzie-

dziny, dalej demonstrowa  konstruktywne podej cie we wspó odpowiedzialno ci z USA

za bieg spraw wiatowych. Wydaje si  jednak, e celem tej postawy by o zaakcento-

wanie pozycji partnera we wspó zarz dzaniu procesami najbardziej dla Gorbaczowa

istotnymi, to jest dalszym, nie werbalnym jedynie, wsparciem USA dla pierestrojki oraz

kontrolowaniem rozwoju przemian europejskich17. Tu sprawy niemieckie nale a y do

kluczowych, ale te  chodzi o o stosunek do przemian zachodz cych nie tylko na ob-

szarze pa stw Uk adu Warszawskiego, gdzie ZSRR mia  nadal niekwestionowan  po-

zycj , lecz tak e w Europie Zachodniej, gdzie trwa  przyspieszony proces integracji,

którego Gorbaczow si  obawia . W sprawach niemieckich Gorbaczow chcia  pozyska

Busha dla akceptacji pogl du, e dwa pa stwa niemieckie s  rezultatem historii i tak

powinno pozosta . Chcia  powstrzymania dzia a  niemieckich na rzecz zjednoczenia.

Rozmowa w cztery oczy na ten temat w pierwszym dniu nie da a, prócz wymiany po-

gl dów, adnego rezultatu, poza jednym: Bush próbowa  nak oni  Gorbaczowa do ak-

ceptacji ducha przemian, przyznaj c, e kwestia jedno ci niemieckiej jest delikatna, cho

„musimy pomy le  o czasie”, gdy dwa pa stwa niemieckie przejd  do historii. Nie chcia

si  jednak wycofa  z popierania zjednoczenia, natomiast obiecywa  Gorbaczowowi nie

prowokowa  i nie przyspiesza 18. St d te  Gorbaczow nie zareagowa  w ogóle na
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nia konstrukcji Vertragsgemeinschaft do znalezienia mi dzyniemieckiego modus vivendi, gotowo ci

do podj cia bez udzia u sojuszników zachodnich tajnych rozmów w kwestii Friedensvertrag b d

jego alternatyw itp. Teltschik post factum, bo w datowanym na 6 XII 1989 r. swym przed o eniu do

Kohla, potwierdza : „Pa ski Plan nawi zuje do istotnych przemy le  kierownictwa sowieckiego”, które

zawarte by y w punktach od 1 do 7 dokumentu Portugalowa. Por. Deutsche Einheit, s. 616, dok. nr

112: Vorlage des Ministerialdirektors Teltschik an Bundeskanzler Kohl, Bonn, 6. Dezember 1989.
15 O wewn trznych nastrojach i oczekiwaniach strony sowieckiej por. refleksje bezpo rednich

wiadków spotkania, por. M.R. Besch los s, S. Ta lbo t t, At the Highest Levels. The Inside Story of

the End of the Cold War, Boston / Toronto / London 1993, s. 153–154; M. Gorba t scho w, Erinne-

rungen, Berlin 1996, s. 692–699.
16 Bush przywióz  na Malt  poka ny pakiet nowych propozycji dotycz cych relacji ameryka -

sko-sowieckich. Por. Ph. Z e l i k o w, C. R i c e, op. cit., s. 127; M.R. B e s c h l o s s, S. Ta l b o t t,

op. cit., s. 155.
17 Zakres debaty na Malcie dobrze oddaj  niemal ród owo dwie pozycje: M.S. Gorba t schow,

Gipfelgespräche. Geheime Protokolle aus meiner Amtszeit, Berlin 1993, s. 93–131 oraz Ph. Ze l i -

ko w, C. Ric e, op. cit.
18 Po spotkaniu w cztery oczy Bush rozpocz  nast pnego dnia od uprzejmej reasumpcji stanowi-

ska ameryka skiego, mówi c Gorbaczowowi, e „chyba rozumie, i  nie mo e da  od USA, by prze-

sta y popiera  zjednoczenie”. USA widzia y delikatno  kwestii i mia y si  stara  o „okre lon  wstrze-

mi liwo ” z odrzuceniem stanowisk dzia aj cych „prowokacyjnie”.
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ameryka sk  propozycj  Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 2004 r., widz c w tym

prawdopodobnie promocj  stolicy ju  zjednoczonych Niemiec, ale te  nie odniós

si  do niej, nie chc c dra ni  Kohla19. W ka dym razie strona sowiecka oceni a

ten ruch ameryka ski jako „tani chwyt” w obliczu „najdelikatniejszej kwestii poli-

tyki zagranicznej i bezpiecze stwa mi dzynarodowego”, za jak  uwa ano zjedno-

czenie Niemiec20. Ciekawe, e obaj politycy nie skomentowali expressis verbis naj-

wie szej inicjatywy Kohla, o której hucza a prasa wiatowa, a któr  Bush zna

z memorandum z dnia 27 pa dziernika. Symptomatyczne by o, e Gorbaczow te

milcza  w tej kwestii, nawi zywa  jedynie do rozmowy z Kohlem w dniu otwarcia

muru, w której kanclerz potwierdza  uzgodnienia niemiecko-sowieckie z czerwca

1989 r., co mog o by  wiadom  ucieczk  Gorbaczowa od aktualnego tematu ku

stosunkowo defensywnym pozycjom niemieckim sprzed pó rocza, ale te  zaciera-

niem ladu, e Gorbaczow móg  zna  ogólne za o enia tego planu21. O testowaniu

przez Moskw  prawdziwego podej cia ameryka skiego do postulatu zjednoczenio-

wego podnoszonego przez sojusznika zachodnioniemieckiego wiadczy  fakt, i

w rozmowach w cztery oczy Szewardnadze mówi  Bakerowi o ci g ej nadziei Nie-

miec Zachodnich na odzyskanie od Polski ziem utraconych w wyniku wojny i po-

stawach rewan ystowskich, wyra anych w ró nych opiniach w RFN22. W rozmo-

wie mi dzy Gorbaczowem a Bushem w tej kwestii ten ostatni opowiedzia  si  za

dzia aniami „czystymi” (orderly), prowadzonymi w taki sposób, by nie naruszy

„niczyich s usznych interesów bezpiecze stwa”23.

Bush nie tai , e wydarzenia w Europie Wschodniej zaskoczy y USA, ale udzie-

li y one wsparcia przemianom, np. w Polsce, k ad c nacisk na wzrost ekonomicz-

nej skuteczno ci. By nie irytowa  jednak Gorbaczowa, Bush unika  wyra nej pro-

mocji wolnego rynku. Skojarzenia zwi zane z kontekstem polskim zapewne kaza y

Malta 1989 – Bush i Gorbaczow w dialogu supermocarstw na temat Niemiec

19 M.R. Besch loss , S. Ta lbo t t, op. cit., s. 156–157.
20 Ibidem.
21 Oficjalnie dor czono dokument ambasadorom trzech mocarstw zachodnich rano w dniu deba-

ty w Bundestagu, tak e do po udnia 28 listopada ambasador ZSRR w Bonn Julij Kwici ski otrzyma

oficjalnie tekst dla Gorbaczowa. Czy niejasna sugestia H. Teltschika pozwala postawi  hipotez , e

Kohl mimo wszystko konsultowa  z Moskw  ten krok wcze niej? Wg H. Te l t sch ik a, op. cit., s. 44,

Kohl mia  poufnie odpowiedzie  na tajny dokument dostarczony przez Portugalowa, a przed osta-

teczn  redakcj  tekstu o wiadczenia H. Teltschik notowa  wra enie, e Kohl musia  z kim  konsulto-

wa  tezy planu, por. ibidem, s. 51. Ponadto w przeddzie  o wiadczenia w Bundestagu doradca Gor-

baczowa Graczow da  rodzaj zielonego wiat a Moskwy w wywiadzie dla telewizji RTL – stwierdzi ,

i  „zjednoczenie stoi dzi  na porz dku dziennym”, co by o czytelnym zakwestionowaniem odwrotnej

tezy Krenza sprzed tygodnia, wyra onej w rozmowie z Seitersem (21 listopada). Oznacza o ono sy-

gna , e to Moskwa chce okre la  czas i sposób stawiania poszczególnych kroków w kwestii nie-

mieckiej.
22 M.R. Besch los s, S. Ta lbo t t, op. cit., s. 157. W tej kwestii powtarza  Szewardnadze opini

wyra on  raptem dwa dni wcze niej, bo 30 listopada, w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych

W och, kiedy to mówi  o niebezpiecze stwie niemieckiego rewan yzmu, co uzyska o poparcie W o-

cha na konferencji prasowej, wywo uj c interwencj  ambasadora niemieckiego w Rzymie, który uzy-

ska  z agodzenie w oskiego stanowiska. Por. Deutsche Einheit, s. 576, 595.
23 M.R. Besch los s, S. Ta lbo t t, op. cit., s. 157.
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Bushowi przypomnie  znaczenie sformu owa  Aktu ko cowego KBWE odno nie

do granic, cho  nie pad o ani jedno s owo konkretyzacji24.

Bush chcia  najwyra niej sk oni  Gorbaczowa do zarysowania jego pogl dów

na procesy przemian europejskich, gdy  specjalnie wywo a  temat wyj cia poza

status quo w Europie25. Gorbaczow da  si  wci gn  g boko w ten w tek, przy

okazji akcentuj c równ  odpowiedzialno  obu supermocarstw za bieg wydarze

europejskich, jakby chcia  zatrze  lad wcze niejszych prób dezawuowania i os a-

biania pozycji ameryka skich w Europie, czynionych zw aszcza wczesn  wiosn

i z pocz tkiem lata 1989 r. Teraz akcentowa  mocno realizm w patrzeniu na rol

USA w „starym wiecie”, upewniany wielce kurtuazyjnie przez Busha o swej kon-

struktywnej roli w przemianach. Dawa o mu to teraz asumpt do snucia aktualnych

uj  swej starej idei budowania, teraz oczywi cie wspólnie z USA, europejskiego

domu w okresie „zasadniczych przemian”. Bieg y one na Wschodzie, gdzie Gor-

baczow kontrolowa  procesy, ale tak e na Zachodzie, gdzie – jak uwa a  – plano-

wano ma  integracj  o federacyjnym charakterze, w ramach której o jednoczeniu

Niemiec raczej nie my lano26.

Dlatego te  chcia  widzie  sterowanie kierunkami przemian w ramach konty-

nuacji i dalszego rozwoju dialogu w ramach KBWE27. Uruchomienie procesu Hel-

sinki II by o wed ug Gorbaczowa konieczne, by o to bowiem miejsce, gdzie „my

wszyscy mamy przeanalizowa  nowe po o enie i wypracowa  wspólne kryteria

i azymuty”. Stawia  kwesti  dalszego losu „dotychczasowych konstrukcji”, to jest

NATO i Uk adu Warszawskiego, które powsta y „w innej dobie i okoliczno ciach”,

kwesti  dopasowania ich funkcji do „oczekiwa  czasu”. Mia y one nadal s u y

„utrzymywaniu równowagi”, „wzmacnianiu bezpiecze stwa i stabilizacji” i „ulep-

szaniu stosunków”, ale jednocze nie odchodzi  od zada  militarnych i konfronta-

cyjnych na rzecz politycznych. Uwa a , e istniej  dobre widoki na wspó prac  dwu

bloków gospodarczych: EWG i zreformowanej, dopasowanej do struktur gospo-

darki wiatowej, RWPG. Ju  wcze niej w Rzymie sygnalizowa , e brak synchro-

nizacji pomi dzy tymi dwoma ugrupowaniami gospodarczymi i procesami integra-

cyjnymi mo e utrudni , je li nawet nie zahamowa , proces ogólnoeuropejski28.

Gorbaczow stawia  jednakowo  wyrazi cie weto naciskom Zachodu na przyspie-

szanie i „sztuczne forsowanie” przemian, które le  w interesie jednej, zachodniej,

Janusz Sawczuk

24 M. Gorba t scho w, Gipfelgespräche…, s. 120–121.
25 Ibidem, Bush pyta  wprost: „Mich persönlich jedoch interessiert vor allem, wie Sie die

Möglichkeit sehen, über den Status quo hinauszukommen”.
26 Ibidem, s. 121–122, Gorbaczow powo ywa  si  na wiadectwo Giscarda d’Estaing w nast pu-

j cy sposób: „Ich habe kürzlich Vertreter der Trilateral Commission empfangen. Nach einem der Ge-

spräche wandte sich Giscard d’Estaing, der dort Bericht erstattet hatte, an mich und sprach den be-

deutungsschweren Satz: »Richten Sie sich darauf ein, es mit einem vereinigten Bundesstaat Westeuropa

zu tun zu bekommen«. Damit wollte er offenbar sagen, dass das neue Niveau der westeuropäischen

Integration im Jahre 1992 auch mit einer tiefgreifenden Umgestaltung der politischen Strukturen ei-

nhergehen wird, die ebenfalls föderativen Charakter annehmen werden”.
27 Ibidem, s. 122.
28 M. Gorba t scho w, Erinnerungen…, s. 661.
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strony. Opowiada  si  za integracj  europejsk , ale pomy lan  inaczej, „ca o cio-

wo i kontynentalnie”, wedle „dotychczas niepraktykowanych za o e  kulturowych

i politycznych”29. Jednak, co dziwne, odwo ywa  si  w tym kontek cie do do wiad-

cze  sowieckiej polityki wobec konglomeratu ró norodnych obszarów i regionów

ZSRR, co mog o budzi  najgorsze skojarzenia i podejrzenia. Chcia  wypracowa-

nia wspólnego sowiecko-ameryka skiego porozumienia co do kwestii europejskiej

i liczy  na to, i  powstanie ono w czasie trwania spotkania, czym mieli si  zaj

Szewardnadze i Baker. Mia o ono by  podstaw  cis ego wspó dzia ania obu stron

w tym, jak stwierdza  Gorbaczow, „obecnym skomplikowanym okresie przej cio-

wym”. Alternatyw  by o za amanie si  procesu, zapanowanie chaosu, zatrzyma-

nie przemian i powrót do okresu „podejrze  i braku zaufania”. Te dynamiczne prze-

miany mia y wed ug Gorbaczowa charakter obiektywny, by o to naturalne d enie

pa stw kontynentu do zbli enia, w którego wyniku mia o powsta  co  „odpowia-

daj cego wymogom obecnego czasu”, ale z pewno ci  nieb d cego „kopi  mode-

lu brytyjskiego, szwedzkiego czy sowieckiego”, co sugerowa o wyra nie akcepta-

cj  procesów konwergencyjnych, wymagaj cych rzecz jasna czasu30. Gorbaczow

k ad  nacisk na akceptacj  biegn cych przemian w warunkach swobody wyboru

drogi, bez nacisku na przyjmowanie „warto ci zachodnich”, bez nacisków z ze-

wn trz. Wyra nie uspokaja y go s owa Busha, e opowiada si  on za zasad  samo-

stanowienia, a „warto ci zachodnie wcale nie oznaczaj , e chcemy wmusi  nasz

system Rumunii, Czechos owacji czy NRD”31. Korzystanie przez pa stwa wschod-

nioeuropejskie z rozwi za  i metod s u cych rozwi zywaniu problemów gospo-

darczych, technologicznych i innych, które wypracowa  „inny system”, uwa a

Gorbaczow „za zupe nie naturalne”. Je li uzyskamy, mówi  Gorbaczow, „wspólne

spojrzenie na sprawy”, wszystkie dzia ania na rzecz zmian b d  dostosowane do

sytuacji i b d  mia y charakter pozytywny32. By unikn  dwuznaczno ci, Baker

doprecyzowywa  znaczenie s owa „samostanowienie” dla strony ameryka skiej.

Mia o ono sens tylko w przypadku mo no ci podejmowania swobodnej decyzji,

dokonywania swobodnego wyboru. Czyni  to na przyk adzie zjednoczenia Niemiec.

Mia o ono biec na zasadach „otwarto ci, pluralizmu i wolnego rynku”, nie mia o

mie  nic wspólnego z „Niemcami z lat 1937–45”33. Wydaje si , e u ycie daty

„1937” by o przekazaniem stronie sowieckiej sygna u, i  ekipa Busha odrzuca

w ca o ci te niemieckie tre ci debaty zjednoczeniowej, które w RFN wi zano z te-

rytorialn  formu  „1937”, uwa an  przez stron  sowieck  za nie do przyj cia jako

rewan ystowska.

Malta 1989 – Bush i Gorbaczow w dialogu supermocarstw na temat Niemiec

29 Ibidem: „Die europäische Integration kann kulturell und politisch ganz verschiedenartig ausse-

hen und auch bisher völlig unbekannte Wege einschlagen. Das wird nicht ohne Komplikationen ab-

gehen. Mancherorts wird es zu Spannungen und zugespitzten Situationen kommen. Das ist ganz

natürlich, denn hier sind riesige und sehr unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte beteiligt”.
30 Ibidem, s. 126.
31 Ibidem, s. 127.
32 Ibidem.
33 Ibidem, s. 127–128.
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Tematyka niemiecka nie powróci a ju  w trakcie spotkania na Malcie, je li nie

liczy  wypowiedzi obu polityków na wspólnej konferencji prasowej. Bush pytany

konkretnie o Niemcy i Plan Kohla zas oni  si  ogóln  formu , stwierdzaj c, i  USA

i NATO maj  tu d ugofalow  strategi  post powania, akcentuj c nieoczekiwanie

wymow  „Helsinek” w kwestii trwa o ci granic34, co by o widocznym odpryskiem

rozmowy z Gorbaczowem, ale te  mog o by  wcale wiadomym sygna em w stro-

n  Kohla, e cho  jego Plan nie zawiera  odniesie  do kwestii granic, nie b dzie

adnej debaty na ich temat w procesie zjednoczenia, je li do niego dojdzie.

34 Bush powiedzia : „Helsinki spells out a concept of permanent borders”. S owa te Ph. Ze l i -
ko w i C. Ric e, op. cit., s. 129, uznali za wypowiedziane b dnie.


