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N. rwagi wstępne 
 
t ciągu çstatnich kilku dziesięciçleci sótuacja burçpó uległa 

zmianie trudnej dç przewidzenia przez kçgçkçlwiekK tśród ważnóchI 
nawet najistçtniejszóch elementów tej zmianó wómienić trzeba rçzwój 
kwestii niemieckiejI ciążącej na dziejach staregç kçntónentu w spçsób 
będącó przedmiçtem çgrçmnegç zainteresçwania i prçpçrcjçnalnóch dç 
tegç kçntrçwersjiK mrzónajmniej cç dç jednej sprawó pançwała względna 
zgçdaW kiemcó pçbite w NVNU rK uczónią wszóstkç cç mçżliweI bó 
çdbudçwać swçją pçzócjęI a dçdatkçwç pçdzielçne w NV4V rKI nie ustaną 
w wósiłkach zmierzającóch dç zjednçczeniaK warazem cçraz 
pçwszechniejsze bółç przekçnanieI że warunki przóbliżenia się dç çwej 
jednçści będą zdçminçwane zachçdniçniemieckim punktem widzeniaK 
ock swçją przewagę budçwała kçnsekwentnieI zdçbówając zaufanieI a 
przónajmniej wóraźne wsparcie ptanów wjednçczçnóchI traktującóch Bçnn 
jakç uprzówilejçwanegç wasalaI realizującegç çczekiwaną pçlitókę nie 
tólkç wçbec koaI ale także pçzçstałóch państw blçku wschçdniegçI z 
wpoo jakç jegç niekwestiçnçwanóm liderem na czeleK mrzó tej 
spçsçbnçści pełniej i wszechstrçnniej uwidçczniłç się szczególne miejsce 
jakie wpoo çdgrówałç w pçlitóce wschçdniej ock çraz ock EkiemcóF w 
pçlitóce jçskwóNK 

wjednçczçne kiemcó çdnçsząc sukcesó na różnóch pçlach 
zwielçkrçtniałó çbawóI ale też rçdziłó nadziejeK t licznóch çdmianach i 
wersjach wskazówançI że kiemcó EdawneI pçdzielçne i zjednçczçneF nie 

                                                
N t literaturze przedmiçtu mçją uwagę zwróciła małç spçpularózçwana książka 

Andrzeja jłónarskiegç ptK kiemcó jako politócznó problem buropó NV4V–OMMOI 
çpublikçwana w niewielkim nakładzie przez tódawnictwç Akademii Świętçkrzóskiej 
w OMMS rK wawiera çna wiele inspirującóch çpinii i skçjarzeń bardzç przódatnóch dla 
niniejszegç tekstuX zçbK także bardzç przódatne aroga kiemców do ponownego 
zjednoczenia państwa NV4V–NVVMK oedK AK Czubiński mçznań NVVNX z nçwszóch 
dçtóczącóch tej prçblematóki zçbK oola nowóch kiemiec na arenie międzónarodowejI 
redK wK jazurI mçznań NVVSX bK CziçmerI molitóka zagraniczna kiemiecW kontónuacja 
czó zmiana po zjednoczeniuKKKI hraków OMMRX kiemcó – buropa – ŚwiatK ptudia 
międzónarodoweI redK fK ptawçwóJhawkaI hraków OMMTK 
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przestawałó bóć swçistóm sercem burçpóK oótm bicia çwegç 
geçgraficznçJprzestrzennegç serca przekładał się na funkcjçnçwanie 
całegç çrganizmu eurçpejskiegçI a w uu wK dçdatkçwç jeszcze – 
światçwegçK „qaki już jest ich lçs – zauważył genK de daulle – że bez nich 
niczegç nie mçżna zbudçwać i że nic bardziej aniżeli ich przestępstwa nie 
rçzdarłç staregç świata”OK 

tódarzenia z lat NVUVJNVVM zamókałó ważnó etap w rçzwçju 
kwestii niemieckiej zarównç dla samóch kiemców jak również w çptóce 
eurçpejskiej i światçwejK aónamika tegç prçcesuI wórażçna 
zaangażçwaniem pçlitócznçJdóplçmatócznóm i spçłecznóm bóła tak dużaI 
że uzasadnia uznanie gç za jednç z najważniejszóchI przełçmçwóch 
wódarzeń w całóm stuleciuK we świadçmçścią ułçmnçści wszelkich 
analçgii intensównçść negçcjacójna tegç czasu mçżna pçrównać dç 
przełçmu lat NVPULNVPVK tśród çgrçmnóchI zgçła zniewalającóch różnicI 
najważniejsza wiąże się z tómI że przedstawiciele kiemiec çdgrówali 
çdmienne rçleW narzucającegç swą wçlę w pierwszóm wópadku i petenta w 
drugimK wasadniczç różna bóła też rçla jçskwóI nç i nie bółç 
amerókańskiegç izçlacjçnizmuKKK 

oóżnice mçżna mnçżyć pçdnçsząc zarazem za każdóm razem 
właściwe dla epçki uwarunkçwania çgólnçeurçpejskieI które ułatwiałó 
albç uniemçżliwiałó çsiągnięcie celów stawianóch w Berlinie czó BçnnK 
Ów pçwszechnóI głównie eurçpejski kçntekst rçzwçju tzwK kwestii 
niemieckiej widzianej przez cóklicznçść rçzwçju Eçd upadku dç 
pçnçwnegç rçzwçjuF stançwi frapujące zagadnienieK Czó pç każdóm 
upadku kiemcó pçtrafili pçrzucić trendI któró nie przóniósł çczekiwanóch 
efektów i rçzpçczónali wszóstkç na zupełnie nçwóch pçdstawachPI czó też 
dçminçwała kçntónuacja ich aspiracji wórażanóch przez ekspansówną 
pçlitókę zagraniczną i gçspçdarcząK aólemató te bółó çczówiście aktualne 
na różnóch etapach dziejów kiemiecI będącóch zarazem punktami 
kulminacójnómi w skali szerszejK Chçdzi ç tçI że kwestieI które z punktu 
widzenia niemieckiej pçlitóki wewnętrznej i zewnętrznej stançwiłó 
mçmentó zwrçtneI krótóczneI bółó takimi także dla innóchK gakkçlwiek 
takie pçstawienie prçblemu wódaje się banalneI zwłaszcza dla autçrów 
specjalizującóch się w prçblematóce niemieckiej uu wKI tç jednak próba 
kçrelacji çwóch punktów kulminacójnóch z kçntekstem eurçpejskim nieraz 
światçwóm mçże çkazać się użótecznaK qaki więc jest cel tegç tekstuI 
któró traktuję jakç skrçmnó głçs w dóskusji przede wszóstkim histçróka 
                                                

O ChK de daulleI mamiętniki nadzieiI tarszawa NVTPI sK ONOK 
P hKlKbK vçn AretinI wałamania i ponownó rozwójK Twórcze elementó 

niemieckiej historiiI wW oola kiemiec w procesach rozwojowóch buropó ufu i uu 
wiekuI  sK POVK 
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dziejów pçwszechnóchI świadçmegç wszakże wóbitnej rçli jaką çbiekt 
naszegç zainteresçwania çdgrówał i gra dalejK 

 
2. dospodarka podstawą 
 
Błóskçtliwe i przekçnówujące zwócięstwç nad crancją çtwarłç 

przed zjednçczçnómi w NUTN rK kiemcami nçwe mçżliwçściK gakkçlwiek 
dçtóczółç tç wielu dziedzinI tç jednak w spçsób szczególnie wóraźnó Ei 
ważnó dla wszóstkich pçzçstałóchF dçtóczółç tç gçspçdarkiK crancuska 
kçntróbucja w wósçkçści R mld franków w złçcie Ezapłacçna w całości w 
ciągu kilku lat!F miała w tóm także swój udziałK wjednçczçneI cesarskie 
kiemcó weszłó w çkres intensównegç rçzwçju çbejmującegç zwłaszcza 
ciężki przemósł çraz infrastrukturę kçmunikacójną EkçlejI drçgiI kanałó 
itdKF i użótkçwą EelektrófikacjaI gazófikacjaI urbanistókaI kanalizacjaI 
telefçnizacja itdKFK ka kçniec ufu wK kiemcó wóprzedziłó tielką Brótanię 
w prçdukcji staliI a pçczątek uu przóniósł równçwagę w prçdukcji żelazaK 
hraj szóbkç przekształcał się z rçlniczegç w przemósłçwóK 

t wiek uu ozesza weszła jakç druga pçtęga gçspçdarcza świataI 
pçzçstawiając w pçbitóm pçlu nie tólkç crancjęI ale i tielką BrótanięK 
dçspçdarka pçciągnęła za sçbą burzliwó rçzwój çśrçdków miejskichI które 
przekształcałó się w centra gçspçdarczçJspçłeczneK pzczególnóm 
przókładem bółç bssenI leżące w sercu wagłębia ouhróI które z miasta 
liczącegç w kçńcu wieku NOM tósK mieszkańców w ciągu kilkunastu lat 
przemieniłç się w kilkusettósięczną aglçmeracjęK aónamicznie rçzwijał się 
też BerlinI któró w NVNM rK miał PIT mln mieszkańcówK t mieście ç 
nçwçczesnej infrastrukturze pçwstawałó też pçmniki kultówujące tradócje 
germańskçJpruskie çraz zwócięstwa çrężaI ze szczególnie hçłubiçną datą O 
września – upamiętniającą zwócięstwç nad crancuzami pçd pedanem w 
NUTM rK azień ten awansçwał dç rangi święta narçdçwegçK oçlę hómnu już 
w  latach  VMK  ufu  wK  spełniała  pieśń aeutschland iied skçmpçnçwana 
przez eaódna w NTVT rK z patriçtócznóm i wózwçleńczóm przesłaniemK ptç 
lat później interpretçwanç ją z nacjçnalistócznóm zadęciem jakç „kiemcó 
pçnad wszóstkç”4K 

Badacze są na çgół zgçdniI że kiemcó w każdóch warunkach bóli 
narçdem wóróżniającóm się pçd względem dóscóplinó zbiçrçwejI 
pracçwitçściI przówiązania dç hierarchii – çsób i instótucjiK Bóli w 
çgólnçści „narçdem państwçwóm”I aczkçlwiek stwçrzenie „państwa 
narçdçwegç” bółç prçcesem niezmiernie skçmplikçwanómK wauważa się 
swçiste zapóźnienie w rçzwçju pçczucia narçdçwegçI będącegç skutkiem 
                                                

4 aeutschland iied stał się çficjalnóm hómnem kiemiec w czasach oepubliki 
teimarskiej w NVOO r K 
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najpierw plemiennegçI później pçlitócznegç rçzbiciaK karzucçne przez 
kapçleçna zmianó dçjrzewałó przez dziesięciçleciaI bó znaleźć finał w 
pçwstaniu ozeszó kiemieckiej w NUTN rK Bółç tç państwç związkçwe 
składające się z OS państw w tóm 4 królestwI S dużóch księstwI NO 
mniejszóch i P wçlnóch miastK Aż S4B całegç çbszaru ozeszó i SMB całej 
ludnçści przópadałó na mrusóRK açstrzegalna przewaga kançnu 
nacjçnalistócznegç w kształtującej się pçlitóce międzónarçdçwej ff ozeszó 
wówçdzi się z tegçI że niemieckie państwç zçstałç stwçrzçne „çd góró”I w 
çparciu ç tradócję militarnąI zwierzchnçść i kult siłóK geśli ulec tç tólkç 
silniejszemu lub sprótniejszemuSK 

mrzewaga kiemiec na staróm kçntónencie zarównç w sensie 
gçspçdarczóm jak i pçlitócznóm bóła na tóle wóraźnaI że zachęcała dç 
ekspansjiK geśli próbó dçrównania innóm pçtęgçm kçlçnialnóm nie 
znajdçwałó uznania kanclerza Bismarcka çraz spçrej części spçłeczeństwa 
znajdującegç się pçd wpłówami bardzç silnej partii sçcjaldemçkratócznej 
EpmaFT tç rçzwój ekspansji w kierunku wschçdnim bół uważanó za 
nçrmalnóI çczówistó i tradócójnóK lbszaró przedrçzbiçrçwej mçlskiI 
ziemie łçtewskieI estçńskie i ukraińskie stałó się także terenem spçrów i 
kçnfrçntacji z oçsjąK w nazwiskiem Bismarcka kçjarzó się współzależnçść 
pçlitóki kiemiec wçbec wschçduX dçbróm relacjçm z oçsją tçwarzószą złe 
perspektówó dla ziem i krajów leżącóch międzó nimiUK włeI kçnfrçntacójne 
relacje nie çznaczałó niczegç lepszegç zważówszóI że kçnfliktó zwłaszcza 
zbrçjne dçtókałó te ziemie w spçsób dramatócznóK Apçgeum tóch 
stçsunków wiąże się z çbu wçjnami światçwómiI które z niemieckçJ
rçsójskiegç punktu widzenia cechçwałó się kilkçma elementami 
wspólnómiK 

mrzede wszóstkim pçszukiwanie pçtwierdzenia zdçbótej przewagi w 
burçpie musiałç mieć çdpçwiedniç dużó rçzmachK geśli przetç w 

                                                
 R mçrK mKinK AK CzubińskiI oozwój poczucia narodowego i dążeń do zjednoczenia 
narodowego w krajach niemieckich w dobie kapitalizmu ENTTS–NV4RFI wW mojęcie solk i 
kation w historii kiemiecI redK AK CzubińskiI mçznań NVUMI sK 4N i nKX zçbK liczne 
interesujące wątki w przetłumaczçnej niedawnç na pçlski wielkiej sóntezieW eK AK 
tinklerI Długa droga na wachódK azieje kiemiecI tK NW NUMSJNVPPI tK OW NVPPJNVVMI 
trçcław OMMTK 

S kK bliasI oozważania o kiemcachI mçznań NVVSI sK OMVK 
T wçbK AK CzubińskiI ptanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec politóki 

kolonialnej ff ozeszó w latach NUTS–NVN4I mçznań NVSSX jK CzaplińskiI kiemiecka 
politóka kolonialnaI mçznań NVVOK 

U AK CzubińskiI oosja w politóce ozeszó kiemieckiej NUTN–NVNUI  wW  tegçżI  
ptudia ostatnieI mçznań OMMVI sK 4P i nKX zçbK tegçżI jiejsce molski w niemieckich 
planach aneksji i podbojów ENVN4–NV4RFI lpçle NVVNX CzK ŁuczakI ld Bismarcka do 
eitleraK molskoJniemieckie stosunki gospodarczeI mçznań NVUUK 
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kiemczech pçjawiałó się prçjektó i hasła dçtóczące ekspansji terótçrialnejI 
nçwóch rónków zbótuI pçlitóki wómiaru światçwegç czó zdçminçwania 
SłçwianI tç w grę wchçdziła oçsjaI a nie inneI mniejsze narçdó czó 
państwaK qólkç çna bóła gçdnóm rówalemI wielkimI ale zarazem łatwóm 
dç pçkçnaniaI zgçdnie z mitem „kçlçsa na glinianóch nçgach”I 
rçzpçwszechnianóm już w ufu wiekuK mçnadczasçwe çkazałó się 
kalkulacje ç niezmierzalnie głçdnóm rónku rçsójskim kçjarzçnóm z 
bajecznómi bçgactwami naturalnómiK Chçciaż w rówalizacji na tóm pçlu 
kiemcó mieli pçważnóch rówaliI tç per saldç ich relacje gçspçdarcze z 
oçsją zajmçwałó pierwszçrzędne miejsceK Bółç tç uwarunkçwane 
szeregiem czónnikówI wśród któróch stale bół çbecnó rçsójski pçdziw dla 
kiemiec i kiemców z pçwçdu ich çsiągnięć gçspçdarczóch çraz jeszcze 
bardziej fascónującóch – militarnóchK t kçńcu ufu wieku pçnad pçłçwa 
stançwisk  dçwódczóch  w  armii  çraz  ważniejszóch  stançwisk  w  
ministerstwach wçjnó i spraw zagranicznóch piastçwałó çsçbó mówiące pç 
niemieckuK oekrutçwali się çni nie tóle spçśród kiemców napłówającóch 
dç oçsji za pançwania hatarzónó ff ile szlachtó bałtóckçJniemieckiejI 
szczególnie wiernej caratçwiVK 

Wśród głównóch niemieckich celów lat NVN4–NU bółç çdsunięcie 
oçsji najdalej na wschódI tak abó na zdçbótóch ziemiach mçgłó pçwstać 
pçdpçrządkçwane Berlinçwi państwa – cinlandiaI kraje nadbałtóckieI 
mçlskaI rkrainaI mółwósep hrómski i druzjaK Cel ten zçstał niemal 
zrealizçwanó wiçsną NVNU rKI kiedó bçlszewicka oçsja i oumunia w 
separatóstócznóch pçkçjach pçdpisanóch w Brześciu i Bukareszcie 
rezógnçwałó z terótçriów łącznie dwukrçtnie przewóższającóch çbszar 
ozeszóI z dçstępem dç złóż rudó żelazaI węgla i rçpóK  

 
3. jit krzywdy 
 
mç tóm apçgeum sukcesów w ciągu kilku miesięcó nastąpiłó jednak 

katastrçfalne klęski na frçncie zachçdnimI aż pç załamanie i zawieszenie 
brçniK lgrçmne zaskçczenie çgółu kiemców wówçłane takim çbrçtem 
sprawó wzmçgłç ich çburzenie i złość çraz niekçńczące się pçszukiwanie 
winnóchK ka pierwszó çgień zrewçltçwanóch tłumówI biçrącóch za 

                                                
V cK cischerI kiemcó – oosja – molskaK ld hongresu tiedeńskiego do 

teraźniejszościI wW oola kiemiec w procesach rozwojowóch buropó ufu i uu wiekuI  sK 
4MX także tamżeI CzK jadajczókI tpłów stosunków polskoJniemieckich na sótuację 
buropó w okresie międzó zjednoczeniowómiI  sK  PPN  i  nKX  jK  CógańskiI  qK  aubickiI  
kiemcó wschodniobałtóccó w bstonii na Łotwie i iitwieK warós dziejów do NVOM rKI Łódź 
OMM4X qK maluszóńskiI talka o niepodległość Łotwó NVN4–NVONI tarszawa NVVVX tegçżI 
talka o niepodległość bstonii NVN4–NVOMI mçznań OMMTK 
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przókład rewçlucje rçsójskieI pçszłó OO mçnarchie niemieckie z cesarską 
na czeleNMK 

hçniec wçjnó tç zespçlçnó krózósI któró çgarnął instótucje dçtąd 
uważane za święte – çprócz mçnarchii także instótucję państwa z jej 
główną pçdpçrą – armiąK mamięć ç NIU mln pçległóch i zaginiçnóchI ç 4 
mln rannóchI ç setkach tósięcó wziętóch dç niewçli z jednej strçnó bçlałaI 
ale bardziej jeszcze drażniła dumę çbówatela dçświadczającegç 
przeróżnóch upçkçrzeń wópunktçwanóch w traktacie wersalskimK 
tszóstkie warstwó spçłeczne pçdniçsłó krzók z pçwçdu uznania przez 
zwócięzców niemieckiej winó za wóbuch wçjnóI z pçwçdu çgrçmnóch 
strat terótçrialnóch na rzecz crancjiI a zwłaszcza na rzecz çdradzającej się 
mçlski çraz hçrrendalnie wósçkich çdszkçdçwańK 

rkształtçwanó w tóm czasie mit krzówdó bół i pçzçstał trwałóm 
składnikiem samçświadçmçści narçdçwejI współźródłem wielkich 
dramatów w wómiarze indówidualnómI spçłecznóm i międzónarçdçwómK 
t pierwszóch latach oepubliki teimarskiej çraz w latach NVOV–NVPP 
tçwarzószółó mu silne frustracje z pçwçdu głębçkiegç krózósu 
gçspçdarczegç i ciągnącóch sięI stale bulwersującóch trudnçści ze spłatą 
reparacjiK mrzemieszane çbiektówne i subiektówne Ebiernó çpórI bçjkçtF 
pçwçdó tóch trudnçści dçprçwadziłó dç francuskçJbelgijskiej çkupacji 
kadrenii w NVOP rK pçłączçnej z rekwizócją węgla i surówki żelaza na 
pçczet zaległóch reparacjiK mrzemósłçwe serce kiemiec weszłç w stan 
głębçkiegçI rçzległegç krózósu ze spektakularną hiperinflacją na czeleNNK 
gej çpançwanie dçkçnane głównie dzięki zasadniczemu zaangażçwaniu 
ptanów wjednçczçnóch Emlan aawesaF umçżliwiłç kilkuletnią stabilizację 
gçspçdarczą nazówaną niekiedó „dçldene zwanziger gahre”NOK kie bółó tç 
„włçte czasó” w çgóleI gdóż oepublika teimarska nie zdçłała ani 
wówczasI ani później çsiągnąć pçziçmu gçspçdarczegç z czasów 
wilhelmińskichK açchód narçdçwó z NVNP rK przójętó za NMMB çsiągnął 
swçje maximum w NVOU rK i wónçsił tólkç V4BI bó w NVPO rK spaść dç 
TOBK Bół tç stan çbrazującó dnç krózósu w kiemczechI tóm bardziej 
głębçkiegç i dçtkliwegçI im ściślejsze bółó pçwiązania gçspçdarcze ze 
ptanami wjednçczçnómiK qç cç w NVO4 rK bółç zbawieniem dla oepublikiI 
pięć lat później çkazałç się jej grabarzemK hrózósçwi gçspçdarczemu 

                                                
NM wçbK mKinK AK CzubińskiI oewolucja październikowa w oosji i ruchó 

rewolucójne w buropie NVNT–NVONI mçznań NVUUX tegçżI oewolucja NVNU–NVNV w 
kiemczechI mçznań NVTTK 

NN qK hçtłçwskiI hrózós NVOP roku w kiemczechI mçznań NVUUK 
NO wçbK CzK ŁuczakI azieje gospodarcze kiemiec NUTNJNVVMK qKfK aruga ozesza i 

oepublika teimarskaK mçznań OMM4I sKNOSX kçntekst amerókański zçbK gK hiwerskaI 
jiędzó izolacjonizmem a zaangażowaniemI sK NUP i nK 
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tçwarzószółó frustracje spçłeczne ujawniane w pçwszechnóm 
niezadçwçleniu ze starej elitó władzóK 

w rówalizacji szczególnie gwałtçwnej wśród partii ze skrajnómi 
prçgramami zwócięskç wószli narçdçwi sçcjaliści z eitlerem w rçli 
głównejK hçrzóstnemu zbiegçwi çkçlicznçści ç charakterze ekçnçmicznóm 
Ew tóm zawieszenieI a później likwidacja spłató reparacjiF çraz 
dçkumentçwana także w miejscach publicznóch siła i determinacja 
brunatnóch kçszul dç zaprçwadzenia pçrządku Eswçjegç!F spçwçdçwałóI 
że w ciągu kilku miesięcó sprawçwania władzó hitlerçwcó zóskali masçwe 
pçparcieK „wrçdzçna z klęski” kçnstótucja çdeszła dç lamusaI a nçwej nie 
uchwalçnç rządząc w çparciu ç przepisó prawa stanu wójątkçwegçNPK N 
sierpnia NVP4 rK eitler zçstał dçżówçtnim kanclerzem i fćhrerem ozeszóI 
która – uznając oepublikę teimarską za twór niegçdnó niemieckiej 
histçrii – nawiązała bezpçśredniç dç ff ozeszóK oçpiejącą ranę pçd 
pçstacią artK OPN traktatu wersalskiegçI uznającą niemiecką winę za 
rçzpętanie wçjnóI przeciął eitler PM stócznia NVPT rKI kiedó çznajmił 
urçczóście w oeichstaguI że kiemcó wócçfują swój pçdpis pçd tóm 
artókułemK wjednałç mu tç wielkąI dçdatkçwą sómpatię w krajuK 

 eitlerózm çbficie czerpał z wilhelmińskiegç rçzumienia miejsca 
kiemiec w burçpie i świecieK wa bardzç wómçwne trzeba uznać pçnad 
VMB akceptację kiemców pçpierającóch rządI któró w październikuL 
listçpadzie NVPP rK pçrzucił kçnferencję rçzbrçjeniçwą i iigę karçdówK 
kie mniej liczneI a najczęściej wręcz entuzjastóczne bółç pçparcie çgółu 
spçłeczeństwa niemieckiegç w innóch dçkçnaniach fff ozeszóI które pçd 
çgólnóm hasłem dleichberichtigung pçnçwnie wósuwałó „prçblem 
niemiecki” na główne miejsce w burçpieK lpçzócja wewnętrzna zçstała 
wóeliminçwana i zduszçna nawet w krajach trzecichI mKinK przó udziale w 
spçsób naturalnó kształtującej się s kçlumnóN4K mçd płaszczókiem 
równçuprawnienia tçczóła się zintegrçwanaI z regułó brutalna walka ç 
lepsząI wóższąI uprzówilejçwaną pçzócję kiemiec w burçpieNRK 

bwidentnóm i spektakularnóm sukcesçm pçlitócznóm Epçnçwne 
włączenie paaró dç ozeszóI remilitarózacja kadreniiI AnschlussI 
kçnferencja mçnachijska itdKF tçwarzószóła wóraźna pçprawa gçspçdarczaK 
açchód narçdçwó w latach NVPPJ NVPV wzrósł ç TSBI cç dawałç znacznó 
przórçst dçchçdu na jednegç mieszkańca – z TNP dç NOMN marekK 
gakkçlwiek nakładó inwestócójne w przemóśle śrçdków prçdukcji 

                                                
NP cK oószkaI maństwo stanu wójątkowegoW rzecz o sóstemie państwa i prawa 

Trzeciej ozeszóI trçcław etc NVURK 
N4 wçbK AK CzubińskiI iewica niemiecka w walce z dóktaturą hitlerowską NVPV–

NV4RI tarszawa NVTPX gK hçzeńskiI lpozócja w fff ozeszóI mçznań NVUTK 
NR wçbK pK ŻerkçI kiemiecka politóka zagraniczna NVPP–NVPVI mçznań OMMRK 
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dçminçwałó nad inwestócjami na śrçdki kçnsumpcjiI a prçpaganda 
ekscótçwała się hasłem „armató zamiast masła”I tç jednak wzrçst 
indówidualnegç dçbrçbótu i jakçści żócia bół wóraźnóK mraktócznie ustała 
emigracja z pçwçdów gçspçdarczóchI cç – przó silnie akcentçwanej 
pçlitóce prçnatalistócznej çraz ekspansji terótçrialnej – spçwçdçwałç 
istçtnó wzrçst liczbó ludnçści z SR mln w NVPP rK dç TV mln przed 
wóbuchem wçjnóNSK kiezmiennie dużą pçpularnçścią cieszóła się pçwieść 
eansa drimma „sçlk çhne oaum” EwódK f w NVOU rKF eksplçatçwaną na 
różne spçsçbó przez wszóstkie siłó pçlitóczne wópçwiadające się na temat 
rçzwçju kiemiec i kçniecznej dla jegç çbówateli przestrzeni żóciçwejK t 
ekscótacji tómI jakże trwałóm mitem niemieckich pragnieńI bez znaczenia 
bółç tçI że drimmçwi chçdziłç ç kçlçnie afrókańskieI a nie ziemie na 
wschçdzie burçpóK 

sçlk çhne oaum w czasach fff ozeszó stałç się jednçznaczną 
sugestią ç charakterze międzónarçdçwómI wzmçcniçną pçgçrszeniem się 
stçsunkiem z bçlszewicką oçsjąK ldejście kiemiec çd tzwK pçlitóki 
rapallskiejI czóli współpracó niemieckçJradzieckiejI zainicjçwanej w NVOO 
rK układem pçdpisanóm w oapallç Ebędącej zmçrą i szachem dla burçpó 
wachçdniejF ułatwiałç eitlerçwi grę z pçwçdzeniem prçwadzçną przez 
kilka latK Bóła tç swçista przepustka dç łagçdnegç wejścia eitlera na 
salçnó eurçpejskiej dóplçmacjiNTK wmianę tę dçkumentçwanç na różne 
spçsçbó także przez çgraniczenie stçsunków handlçwóchK t latach NVP4–
NVPU udział burçpó tschçdniej i wpoo w impçrcie ozeszó spadł z NNIPB 
dç 4IPBI a w ekspçrcie nieznacznie wzrósłI ale tólkç dç pçziçmu 4INBNUK 

gakkçlwiek fff ozesza miała bóć zaprzeczeniem oepubliki 
teimarskiejI cç uwópuklała próba wóeliminçwania jej z histçrii kiemiec 
Epç ff ozeszóI która skçńczóła się w NVNU rK pçwstała „czarna dziura”I nad 
którą naród przeszedł dç fff ozeszó!F tç jednak przónajmniej w kilku 
sprawach wchçdziła w grę çczówista ciągłośćK mrzede wszóstkim chçdzi ç 
pçwszechnąI dalekç pçsuniętą integrację spçłeczeństwa wçkół haseł 
çdwetu za klęskę i upçkarzającóI pçstrzeganó jakç strasznie 
niesprawiedliwó traktat wersalskiK açpçminaniu się sprawiedliwçściI 
çbiektównegç çsąduI równegç traktçwania tçwarzószółç przekçnanie ç 
antóniemieckiej zmçwieI której nadrzędnóm celem bółç çgraniczenie 
mçżliwçści rçzwçjçwóchK mçwrót dç granic z NVN4 rK przede wszóstkim na 

                                                
NS CzK ŁuczakI azieje gospodarcze kiemiecNUTNJNVVMK qK ffK Trzecia ozeszaK 

mçznań OMMSI sKNR i nK 
NT wçbK mKinK pK pierpçwskiI mroblem międzónarodowego bojkotu kiemiec na 

przełomie lat NVPPLP4I wW aeklaracja polskoJniemiecka o niestosowaniu przemocó z 
dnia OS stócznia NVP4 rKI redK jK tçjciechçwskiI qçruń OMMRI sK 4R i nK 

NU CzK ŁuczakI azieje gospodarcze kiemiecI qKffI sK 4NK 
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wschçdzie i pçłudniçwóm wschçdzie wódawał się çgółçwi kiemców 
sprawą çczówistąI spçdziewanąK  

lklaskiwane na zachçdzie umçwó lçkarneńskie z jesieni NVOR rK 
bółó premią dla kiemiec płacçną z cudzej kieszeniK kie mçże bóć 
pçddawane w wątpliwçśćI że układó te bółó nie tólkç naruszeniem ducha 
traktatu wersalskiegç Enie mówiąc ç makcie iigi karçdówNVF w sprawie 
stabilnçści granicI ale także akceptacją przez zwócięskie mçcarstwa 
pçtencjalnegç kierunku niemieckiej akcji rewizjçnistócznçJ
rewindókacójnejK Antópçlski i antóczechçsłçwacki kçntekst tegç 
wódarzenia uwópukla traktat berliński międzó kiemcami a wpoo 
pçdpisanó OS kwietnia NVOS rK stançwiącó ważnó element trwającej przez 
całó ten czas „wçjnó ç kiemcó” – z kim przeciwkç kçmuK critz cischer 
prçfK uniwersótetu w eamburgu bez çgródek piszeI że „prçwadzenie 
działań zbrçjnóch ze wschçdnimi sąsiadami ozeszó spçtkałçbó się z 
entuzjastócznóm przójęciem w spçłeczeństwie niemieckim”K açdaje teżI że 
najbardziej niepçpularnóm układem zawartóm przez fff ozeszę bóła 
deklaracja pçlskçJniemiecka z NVP4 rK ç niestçsçwaniu przemçcóOMK 

eitler nie przestawał mieć nadzieiI że zdçła zwasalizçwać mçlskęI 
çdciągając ją çd współdziałania z crancjąI a zwłaszcza tielką BrótaniąONK 
t tóm celu uciekał się w stçsunkach z tarszawą dç kamuflażuI któró 
çkazówał się bardzç przódatnó na fçrum międzónarçdçwómI a niewiele 
ciążył na stçsunkach wewnętrznóchK Charózmatócznó fćhrer bół przecież 
uważanó przez çgół kiemców za nadczłçwiekaI szefa i przówódcę 
wszóstkich i każdegç z çsçbnaI ç któróm mówi się z zapartóm tchem jakç 
ç kimś wielkimI bçskimW çfiarçwanie mu wszóstkiegçI cç najdrçższe jest 
çbçwiązkiem i zaszczótemOOK t imię walki ç cele wóższeI ç nçwó ład 
eurçpejski bez prçtestów przójętç refçrmó administracójne likwidujące 
                                                

NV wçbK pK pierpçwskiI iiga karodów NVNV–NVOSI trçcław etc OMMRK 
OM cK cischerI kiemcó – oosja – molskaI sK RSJRTX jK tçjciechçwskiI ptosunki 

polskoJniemieckie NVPP–NVPUI mçznań NVUMX pK ŻerkçI kiemiecka politóka zagraniczna 
NVPP–NVPVI mçznań OMMR Ezwraca uwagę też wartçściçwó przegląd źródeł i światçwej 
literaturó ssK 4NPJ444FK w çkazji NMM rçcznicó urçdzin płk ptauffenberga EurK NR 
listçpada NVMT rKF bardzç çkazale çbchçdzçną w ock przópçmniançI że bół çn 
zwçlennikiem pçwrçtu granic z NVN4 rK z jednçczesnóm çdsunięciem mçlski na wschódI 
tak  bó  w  unii  z  iitwą mçgła  çna  stançwić antóbçlszewicki  kçrdçnK  Bóła  tç  więc  
akceptacja terótçrialnóch pçstançwień paktu oibbentrçpJjçłçtçwK 

ON jK kurekI molska w politóce tielkiej Brótanii w latach NVPS–NV4NI 
tarszawa NVUPX tKqK hçwalskiI lstatni rok pokoju ENVPVFI tarszawa NVUVX pK ŻerkçI 
tómarzone przómierze eitleraK tielka Brótania w narodowosocjalistócznóch 
koncepcjach i w politóce fff ozeszó do NVPV rokuI mçznań NVVRK 

OO pK jarksI alaczego poszli za eitleremK msóchologia narodowego socjalizmu w 
kiemczechI tłumK AK dadzałaI tarszawa OMMVI sK PP i nKX jK jaciejewskiI kiemieckie 
elitó a hitlerózmI trçcław NVV4K 
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pçdział ozeszó na krajeK qóm samóm pçwstałç scentralizçwaneI w pełni 
jednçlite państwçI zçrganizçwane hierarchicznie z przówódcą genialnie 
manipulującóm bliższóm i dalszóm çtçczeniemI całóm narçdemOPK 

karçdçwçsçcjalistóczne kiemcó zmierzając dç wóbicia się pçnad 
innóch wedle idei eerrenvçlkuI narzuciłó światu wçjnę tçtalnąK qakże pç 
strçnie przeciwnej wprçwadzçnç pçwszechnó çbçwiązek służbó 
wçjskçwejI reglamentację surçwcówI żównçści i wçlnçści çbówatelskichI 
masçwą çbecnçść kçbiet i dzieci w fabrókach i fçrmacjach pçmçcniczóchK 
Bilans ludzkiej hekatçmbó wówçłanej przez faszózm i hitlerózm AK 
Czubiński szacuje na SM mln çsóbI a z rannómi i zaginiçnómi dç NMM mlnO4K 

 
4. kowa odpowiedzialność 
 
cinał ff wçjnó światçwej pçstawił przed zwócięzcamiI ale też i 

samómi kiemcami prçblem çdpçwiedzialnçściK w fçrmalnegç punktu 
widzenia mçżna mówić ç pçwtórce sótuacji z NVNULNVNVI bçwiem 
pçkçnani nie zçstali dçpuszczeni dç rçkçwań pçkçjçwóchK t pewnóch 
çbszarach zapadałó pçdçbne decózjeI aczkçlwiek rçzmiar zbrçdni fff 
ozeszó zapçwiadał dalej idące i bardziej dçlegliwe sankcjeK fstçtną 
nçwçścią bół prçces nçrómberskiI któró zakçńczół się N października NV4S 
rK surçwómi karamiK qzwK zasadó nçrómberskie zçstałó wprçwadzçne dç 
międzónarçdçwegç prawa publicznegçORK 

açlegliwą nçwçścią bóła çkupacja całóch kiemiec çraz pçdział 
kraju Eczteró strefó çkupacójneF i stçlicó Eczteró sektçró çkupacójneFK 
açtkliwe bółó strató terótçrialne – OOR tósK kmO ENN4 tósK na rzecz mçlskiF z 
NP mln ludnçściK mrzómiarki dç çdszkçdçwań çscólçwałó wçkół 
wielçmiliardçwóch sumK aemilitarózacji kraju tçwarzószóła niewçla wielu 
miliçnów bółóch żołnierzóK aramatócznie trudne bółç pçłożenie materialne 
çgółu kiemcówK t walce ç przetrwanie „pançwał prawdziwie bezlitçsnó 
spçłecznó darwinizm EKKKF cikcją bół pçwstałó w czasach cudu 
gçspçdarczegçI w perspektówie çwóch ciężkich latI çbraz wspólnçtó w 
pçtrzebie narçdu niemieckiegç”OSK 

t miarę nasilającóch się kçntrçwersji międzó sçjusznikami 
pçstępçwał prçces çddalania się radzieckiej strefó çkupacójnej çd trzech 
                                                

OP hK drćnbergI Adolf eitlerK Biografia cćhreraI tarszawa NVUUK 
O4 wçbK AK CzubińskiI wwócięstwo wielkiej koalicji wojennej w ff wojnie 

światowej z perspektówó historócznejI wW tegçżI ptudia ostatnieI sK OTSX zçbK też CK 
jadajczókI caszózm i okupacje NVPU–NV4RI tK NJOI mçznań NVUP–NVU4X iKeK kichçlasI 
drabież buropóK iosó dzieł sztuki w Trzeciej ozeszó i podczas ff wojnó światowejI 
hraków NVVTX AK CzubińskiI aruga wojna światowa NVPV–NV4RI mçznań NVVVI O vçlK 

OR wçbK cK oószkaI korómbergaK mrehistoria i ciąg dalszóI tarszawa NVUOK 
OS BK jartinI hapitulacja niemieckaI sK N4OK 
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pçzçstałóchK mçwstanie w NV4V rK ock z RM mln çbówateli EO4R tósK kmOF 
çraz  koa  z  NT  mln  ENMT  tósK  kmOF çznaczałç wzrçst dóskçmfçrtu çgółu 
kiemców pçzçstającóch w przekçnaniuI że mçgą stać się pierwszą çfiarą 
kçnfliktu zbrçjnegç międzó tschçdem a wachçdemK jieli çni w świeżej 
pamięci kçnflikt w sprawie zaçpatrzenia Berlina wachçdniegçI któró 
rçzpçczętó w czerwcu NV4U rK trwał niemal rçkK mrzeciągające klucze 
samçlçtów dçstarczającóch tósiące tçn wszelkich tçwarów dç 
zablçkçwanegç przez wpoo zachçdniegç Berlina tç nie tólkç wspçmnienie 
dówançwóch ataków z lat NV44L4RI ale także strach przed mçżliwóm 
starciem na ich ziemi atçmçwóch supermçcarstwK 

kiemcó pçd rządami kanclerza hçnrada Adenauera ENV4V–NVSPF 
znalazłó się w szpicó antókçmunistócznej i antóradzieckiej prçpagandóK 
azięki utrzómującemu się napięciu pçdnçsiłó swçją wartçść nie tólkç i nie 
tóle w çczach wachçduI cç zwłaszcza ptanów wjednçczçnóchK ock chciała 
bóć i bóła filarem amerókańskiej pçlitóki w burçpieK kapięcia 
tçwarzószące tej – utrzómówanej w wósçkiej temperaturze – prçpagandzie 
antókçmunistócznej çdcisnęłó głębçkie piętnç na spçłeczeństwieI 
przóczóniając się dç jegç integracjiK açminująca przez kilka dziesięciçleci 
atlantócka çrientacja ock wiązała się z tómI że ptanó wjednçczçne çd ff 
wçjnó światçwej zrezógnçwałó z przedwçjennej izçlacjçnistócznej pçlitóki 
gçspçdarczej i pçstawiłó na çdbudçwę gçspçdarczą kiemiec pçd ich 
kçntrçląK t warunkach glçbalnej rówalizacji miała tç bóć integracja 
eurçpejskaI w której interesó amerókańskie będą zabezpieczałó 
çdpçwiedniç silne kiemcóK mçlitóka prçeurçpejska bóła dla hçnrada 
Adenauera najważniejszóm elementem umçżliwiającóm stçsunkçwç 
szóbkie przezwóciężenie pçwszechnegç çdium za wçjnę i ludçbójstwçK 
Głównóm celem bółç çsiągnięcie w jej ramach równçuprawnieniaI nawet 
za cenę rezógnacji z części praw państwa suwerennegçK pzerçkie çtwarcie 
na innóch partnerów przó zachçwaniu pamięci ç przeszłości miałç 
umçżliwić stwçrzenie z oepubliki cederalnej państwa „niezagrażającegç”I 
„państwa kççperującegç” i „państwa pçwściągliwegç”OTK mçzçstaje faktemI 
że integracja eurçpejska zóskała w kiemczech najbardziej zdecódçwanegç 
çrędçwnika świadçmegç ważnejI jeśli nie czçłçwej rçli jaką ma dç 
çdegrania w tej stale ewçluującej strukturzeOUK  

                                                
OT pK pulçwskiI wnaczenie tradócji w badaniu niemieckiej politóki zagranicznejI 

wW kiemcóI buropaI ŚwiatK ptudia międzónarodoweI  redK  fK  ptawçwóJhawkaI  hraków  
OMMTI sK ROK 

OU gK ŁaptçsI buropa jedna czó dwie? mrojektó i koncepcje integracji europejskiej 
w latach NV44–NVRMI hraków NVV4 Eaneks zawiera OP ważneI nieraz wręcz pçdstawçwe 
dçkumentó dçtóczące tótułçwej prçblematókiFK 
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pukcesó çdnçszçne na tóm pçlu bółó ç tóle ważneI że także państwa 
zachçdniej burçpó z crancją na czele za najlepszó spçsób trwałegç 
rçzwiązania prçblemu niemieckiegç uznałó wtçpienie gç w zintegrçwaną 
burçpęK kie çpuszczałó ich jednak çbawó ç zakamuflçwaną fçrmę budçwó 
niemieckiej burçpóI çbficie karmiącej się pçtencjałem i dónamiką 
wielkiegç narçduI ç mçcnç zakçrzeniçnej gçspçdarceK ock przechçdziła 
w latach RMK çkres szóbkiegç rçzwçju nazówanegç cudem gçspçdarczómK 
t dziesięciçleciu NV4V–NVRV dçchód narçdçwó pçdwçił sięI mimç 
sukcesównie realizçwanóch çdszkçdçwań wópłacanóch fzraelçwi EP mld 
ajF çraz innóm pçdmiçtçm Eçgółem N4IP mld ajI w tóm TIR mld 
długów przedwçjennóchFK Chçciaż przez wiele lat mówiçnç ç 
zwócięstwach çdnçszçnóch przez ock dzięki cudçwnej mçcó marki 
niemieckiejI tç jednak çlbrzómie çdszkçdçwania wópłacane także 
zatrudniçnóm przómusçwç pçdczas wçjnóI w niewielkim stçpniu  
zmówałó i zamazówałó prçblem çdpçwiedzialnçści za zbrçdnie wçjenneK 
ldszkçdçwania tç także przópçminanie ç winie narçdu niemieckiegçI 
„wóceniane” z indówidualnegçI także malkçntenckiegç punktu widzeniaOVK 

 
5. kowi przyjaciele i stare cele 
 
hamieniem węgielnóm wóchçdzenia kiemiec cederalnóch z cienia 

własnej przeszłości bółç pçjednanie z crancjąI tradócójnóm i najbardziej 
trwałóm wrçgiem i przeciwnikiemK mçd tóm względem zwłaszcza kanclerz 
Adenauer prezentçwał jednçznaczne stançwiskçI mimç pçjawiającóch się 
rçzbieżnçściPMK jiałó çne bardzç różnó wódźwiękI nieraz prestiżçwçJ
prçpagandçwóI jak npK francuska prçpçzócja utwçrzenia burçpejskiej 
tspólnçtó tęgla i ptali która zçstała çgłçszçna V maja NVRM rK w piątą 
rçcznicę zwócięstwa nad kiemcamiK kiezależnie çd tçwarzószącóch temu 
pçdtekstówI pçzçstaje faktemI że pç niespełna rçku ock bóła 
pełnçprawnóm człçnkiem tej tspólnçtóK mrzóspieszçnó prçces 
çdzóskiwania suwerennçści przez oepublikę cederalną çbjął też sferę 
militarnąI która miała biec przez utwçrzçną w NVRO rK burçpejską 
tspólnçtę lbrçnnąX rnię wachçdniçeurçpejską z NVR4 rKI w kçńcu kAql 
w NVRR rK Bez francuskiej aprçbató nie bółçbó tç mçżliweK warazem jednak 
crancjaI zwłaszcza za czasów prezódenturó genK de daulle’a ENVRV–NVSVF 
niechętna bóła atlantóckiej çrientacji kiemiecI gdóż gçdziłç tç w plan 

                                                
OV wçbK mKinK AK hlafkçwskiI mroblematóka indówidualnóch odszkodowań 

wojennóch w związku z ff wojną światowąI tarszawa OMMMK  
PM wçbK tK BçkajłçI honcepcja buropó honrada Adenauera i jej realizacja w 

praktóce politócznej w latach NV4R–NVR4I trçcław NVVRX tK hçzubJCiembrçniewiczI 
honrad AdenauerK mersonalizm i tradócjonalizmI hraków OMMMK 
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budçwó „trzeciej siłó” równçważącej dçminację supermçcarstwK t maróżu 
strçniçnç też çd zimnçwçjennej ekscótacjiI którą ock wpisała w çgrçmne 
trudnçści z akceptacją pçwçjennegç pçrządku terótçrialnegçK Ani pçlitócó 
francuscóI ani spçłeczeństwçPN nie kwapili się dç wspierania planów 
niçsącóch za sçbą dalsze wzmçcnienie wschçdniegç sąsiadaI będącegç 
stałóm punktem çdniesienia i wszechçbecnóch pçrównańK hredç 
ówczesnej francuskiej pçlitóki mçżna sprçwadzić dç kilku człçnçwej tezóW 
tólkç pçkçjçwa pçlitóka ock wçbec sąsiadów çraz uznanie skutków ff 
wçjnó światçwej çtwçrzó drçgę çdprężeniu międzónarçdçwemuI 
warunkującemu zjednçczenie kiemiec i zintegrçwanie ich z wachçdemK 
qak też interpretçwanç w maróżu tzwK układ elizejski pçdpisanó OO 
stócznia NVSP rK będącóI niezależnie çd wszóstkiegçI wórazem nçwej fazó 
dwustrçnnóch stçsunkówPOK 

Wśród szerçkç eksplçatçwanóch i prçpagandçwç rçzgrówanóch 
kçntrçwersji francuskçJniemieckich znalazłó się kwestie różnie nazówaneI 
ale pçdpadające pçd çgólne pçjęcie rewizjçnizmu niemieckiegçK qrwałość 
tej tendencji w nçwçżótnejI uuJwiecznej histçrii kiemiec nie mçże bóć 
lekceważçnaI tóm mniej pçmijanaK açszłç w tóm wópadku dç pçwstania 
trwałegç mçstu łączącegç grçssç mçdç wszóstkie çkresó dziejów kiemiec 
çd ff ozeszóI pçprzez oepublikę teimarskąI ock aż pç wcale nie 
jednçznaczne dóskusje w grçnie 4HO w rçku NVVMK t rejestrze tóm na 
szczególną uwagę zasługuje wósçka pçzócja nadana oepublice 
teimarskiej w pçlitóce histçrócznej ockI bardzç zresztą rçzwiniętejK ltç 
bçwiem czasó oepubliki zçstałó uznane za pierwszó pçzótównó efekt 
zmian spçłecznóch na çbszarze kiemiecI dç któróch rçdząca się oepublika 
cederalna mçgła nawiązówaćK gest tç pçgląd ç tóle słusznóI że zagadnienie 
rewizjçnizmuI wszechçbecne w pçlitóce i praktóce spçłecznçJpçlitócznej 
oepubliki teimarskiejPPI znalazłç się też u pçdstaw rçzlewania się pç 
                                                

PN t NVR4 rK tólkç VB crancuzów miałç dçbrą çpinię ç kiemcachI w NVRT rK już 
OPBI natçmiast w NVS4 pçnad RPBK  qK pchrammI crancja wobec kiemiec w ufu i uu 
wiekuI wW oola kiemiec w procesach rozwojowóch buropó ufu i uu wiekuI sK USK 

PO pzerzej tKgK pzczepańskiI buropa w móśli politócznej de daulle’aI tarszawa 
NVTVX sóntetócznie jK jikçłajczókI buropa w koncepcjach generała de daulle’aI wW 
aruga wojna światowa i jej następstwa mraca zbiçrçwa pçd redK AK CzubińskiegçK 
mçznań NVVSI sK PNN i nKX pK pulewskiI rwarunkowania i główne kierunki politóki 
zagranicznej ockI tarszawa OMMOI sK SUX AKjK BrzezińskiI aóplomacja ptanów 
wjednoczonóch wobec francuskich aspiracji nuklearnóch ENV4R–NVSMFI wW wakończenie 
ff wojnó światowejK molitóka i dóplomacja międzónarodowa NV4R–OMMRI redK jK kurekI 
ddańsk OMMSI sK O4N i nK 

PP wçbK mKinK mK jadajczókI molitóka i koncepcje politóczne dustawa 
ptresemanna wobec molski ENVNS–NVOVFI tarszawa NVVNX AK CzubińskiI oewizjonizm w 
doktrónie politócznej oepubliki teimarskiej i fff ozeszóI wW kiemcó wobec konfliktu 
narodowościowego na dórnóm Śląsku po f wojnie światowejI  redK  AK  pzeferI  mçznań 
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kraju nazizmuI jak i pçwstającej ockK tszóstkie partie pçlitóczne 
wówczas tam działająceI emanując pçglądó swçich wóbçrcówI brałó za 
pçdstawę uznania pçwçjennegç pçrządku terótçrialnegç w burçpie granice 
z kçńca NVPT rK mçstulat ten wóniesiçnó dç rangi nçrmó kçnstótucójnejP4 
zçstał zaakceptçwanó przez mçcarstwa zachçdnie z racji 
çpçrtunistócznóch i pçlitócznóchK fch kierunek wóznaczółó filçniemieckie 
wątpliwçści çdnçśnie ustalçnegç w mçczdamie pçrządku sprecózçwane 
przez sekretarza stanu gamesa Bórnesa w ptuttgarcie już S września NV4S rK 
mçza wszóstkim wóstąpienie tç uwópukliłç zróżnicçwane pçdejście 
zwócięskich mçcarstw dç spraw eurçpejskichK ptanó wjednçczçne 
uznawszó prçblem niemiecki za priçrótetçwó zdecódçwałó się 
pçdpçrządkçwać mu wszóstkie innePRK 

hçnsekwentne trwanie rządu ock przó założeniu prawnómI  
çznaczającóm çczekiwanie na układ pçkçjçwó pçdpisanó przez 
zjednçczçne kiemcóI rçdziłç w kçntekście pçstulatu granicó z NVPT rK 
niepçkójI nierzadkç zdumienieK ldwçłówanie się dç aspiracji 
międzónarçdçwóch i çsiągnięć fff ozeszó bółç pçsunięciemI które działałç 
na szkçdę wiarçgçdnçści ockK tielçkrçtnie wókçrzóstówanç tç w 
prçpagandzie strçnó przeciwnejI chçćbó w kçntekście zjednçczeniçwóch 
sugestii radzieckich z NVRO rK mçstawiçnó prçblem ewentualnegç 
pçłączenia kiemiec w granicach NV4R rK zçstał przez rząd w Bçnn 
çdrzucçnó szóbkç i zdecódçwanieI bezdóskusójnieK wresztą także 
eurçpejscó sçjusznicó ock nie bóli gçtçwi na taką ewentualnçśćK kadal w 
içndónieI a zwłaszcza maróżu uważançI że pçdział kiemiec tç zapçra 
przed dążeniem dç ich dçminacjiI która w sensie histçrócznóm wórażała 
się pragnieniem hegemçnii na staróm kçntónencieK t przekçnaniu tóm 
ujawniałç się zakçrzeniçne w burçpie uznanie dla spçłecznçJ
gçspçdarczóch talentów kiemcówI ale z dçmieszką niepewnçści i strachuK 
rtrzómującó się przez dziesięciçlecia pçdział kiemiec bół zarazem jakąś 
fçrmą çbrçnó burçpó nçszącej piętnç jałtańskçJpçczdamskieK kie bóła tç 
rzecz jasna fçrma bezpiecznaI pçnieważ kiemcó bółó także çbiektem 
geçpçlitócznej rówalizacji ç charakterze glçbalnóm międzó największą 
                                                                                                                                          
NVUVI sK NM i nKX tegçżI oola decózji locarneńskich w niemieckich dążeniach do 
wózwolenia się z więzów tersaluI wW iocarno z perspektówó siedemdziesięciu latI redK 
jK BaumgartI pzczecin NVVUI sK V i nK 

P4 wçbK  mKinK  iK  delbergI  kiemcó po drugiej wojnie światowejK oefleksje o 
sótuacji prawnejI trçcław etc NVTNX iK ganickiI ock wobec terótorialnoJpolitócznóch 
następstw klęski i upadku ozeszóK wagadnienia prawneI mçznań NVUSX aK ganickaI 
rstawa zasadnicza w praktóce oepubliki cederalnej kiemiec ENV4V–NVUVFI qçruń OMMVK 

PR jKhK hamińskiI t obliczu sowieckiego ekspansjonizmuK molitóka ptanów 
wjednoczonóch i tielkiej Brótanii wobec molski i Czechosłowacji NV4R–NV4UI 
tarszawa OMMRK 
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pçtęgą mçrskąI a światçwą pçtęgą lądçwąK t Berlinie i na Łabie 
przebiegałó linie rçzejmçwe międzó światem zdçminçwanóm przez 
bipçlarnó układ stçsunków międzónarçdçwóch ze stale braną pçd uwagę 
wçjną z użóciem brçni masçwegç rażeniaK hlimatçwi „zimnegç pçkçju” 
tçwarzószóła ideçlçgizacja i militarózacja móśleniaI cç spçwçdçwałç 
kçncentrację na tóm pçgraniczu sił zbrçjnóch i arsenału nçwçczesnóch 
brçniK mamięć ç ff wçjnie çraz świadçmçść çgółu kiemcówI że ich ziemie 
mçgłóbó stać się miejscem gigantócznegç starcia bółó ich zmçrąK 

maradçksalnie napięcia i przewaga pçstaw kçnfrçntacójnóch 
çkazówałó się sprzójające ockI która wókçrzóstówała je dla pçdkreślenia 
własnej wartçści sçjuszniczejK wimna wçjna ukształtçwała przekçnanie ç 
szczególnej rçli ock jakç pewnegç i ważnegç Ea wkrótce – 
najważniejszegç w burçpie!F sçjusznika rpA w rçzgrówce z wpooK 
janifestując pçwściągliwçśćI przewidówalnçść i umiarkçwanie 
rçzszerzanç stçpniçwç swą suwerenną samçdzielnçśćI pçdczas gdó koa 
pçzçstawała pçd szczelnóm parasçlem radzieckimK 

burçpejska perspektówa relacji niemieckçJniemieckich uwidacznia 
niepçrównówalnie większą aktównçść oepubliki cederalnej i tç na 
wszóstkich çbszarach działalnçści międzónarçdçwejI mçże pçza spçrtemK 
Chçciaż w çbu państwach mówiçnç ç jednçściI tç jednak głçs rçzlegającó 
się z Bçnn czó Berlina wachçdniegç bół bardziej dçnçśnóI kçnkretnó i 
realistócznóK t trwającej całó czas wçjnie prçpagandçwej przewaga 
zachçdu bóła cçraz większaK pzczególną rçlę spełniał Berlin jakç szerçkç 
rçzwarte çknç pçkazujące rówalizujące sóstemó widçczne cçraz lepiej w 
miarę rçzwçju przekazu telewizójnegçI któró skutecznie uzupełniał 
pçpularne stacje radiçwe jak ofAp i pcBI słuchane Emimç 
wschçdniçniemieckich utrudnieńI nieraz represjiF przez mieszkańców çbu 
części miastaK mçza wszóstkim Berlin wachçdni stał się najważniejszóm nie 
tólkç dla çbówateli koa przóstankiem w ich pçszukiwaniu wçlnçściK Bółó 
wójazdó pół legalne EspçrtçwcóI uczeniKKKF ucieczki brawurçwe i 
spektakularne pçlitócznie jak npK płk ŚwiatłçK fm większe napięcie w 
stçsunkach tschód – wachód tóm frçntçwó charakter Berlina bół bardziej 
wórazistóK Berlin tç istnó raj dla wówiadów – wszóstkichKKK  

fstçtnóm elementem parcia ock dç jednçści narçdçwej bółç 
wspieranie gçspçdarki koaK cundamentem żówóch i bliskich relacji bół 
brak granicó celnejK mçlitókę kamuflçwanegç wspierania gçspçdarki koa 
EnpK pçprzez zawóżçne çpłató za tranzót ock z Berlina wachçdniegçF 
prçwadzçnç już za czasów AdenaueraK mçmijając ekspçnçwane przez ock 
względó humanitarne tej działalnçściI a więc pçprawę warunków żócia 
„braci niemieckich”I pçdkreślić trzeba chęć utrzómania jednçści 
gçspçdarczej kiemiec çraz przeciwdziałanie zbót dalekç idącóm związkçm 
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koa z çbçzem skupiçnóm w otmdK fstçtnóm utrudnieniem dla tóch 
relacji bóła szçkująca ówczesnó świat decózja ç wzniesieniu NP sierpnia 
NVSN rK muru berlińskiegçK Bół tç swçistó akt rçzpaczó spçwçdçwanó 
çdpłówem młçdóchI na çgół dçbrze wókształcçnóch çbówateli z kiemiec 
tschçdnichK t latach NVRM–NVSM exçdus çbjął OIT mln çsób pçwçdując 
zmniejszenie się ludnçści koa z NUI4 mln dç NTIN mlnK jçżna więc 
pçwiedziećI że uciekinierzó ze tschçdu wnieśli efektówną cząstkę dç 
cudu gçspçdarczegçI z któregç w ramach rónku çgólnç niemieckiegç 
kçrzóstali ich bóli współçbówateleK 

jur berliński bół też prçpagandçwóm ciçsem dla radzieckiegç 
sóstemu spçłecznçJgçspçdarczegçI tóm bardziejI że w NVRR rK rząd koa 
çgłçsił ç zbudçwaniu w miastach pçdstaw sçcjalizmuI a w NVSP rKI iż 
sçcjalistóczne stçsunku prçdukcji zwóciężyłó zarównç w mieście jak i na 
wsiK qómczasem wómçwa faktów bóła innaW sóstem sçcjalistócznó çkazał 
się na tóle małç atrakcójnóI że zasiekami trzeba bółç udaremniać 
przechçdzenie przez „zielçną granicę”I która niejednçkrçtnie stawała się 
krwawąK w drugiej strçnó pçjawienie się muru çznaczałçI że zjednçczenie –  
jeden z głównóch celów pçwçjennóch kiemiec J çddalił się w spçsób 
namacalnó i wórazistóK tątłe dçtąd głçsó w sprawie pçszukiwania 
jakiegçś mçdus vivendi z sekçwanómi przez dçktrónę eallsteina 
państwami çbçzu radzieckiegçI dçznałó wsparcia ze strçnó hçściçłaI 
najpierw ewangelickiegçI później rzómskçkatçlickiegçK t tzwK 
memçrandum z qóbingi z NVSN rK ewangelicó wzówali pçlitóków ock dç 
rezógnacji z walki ç zmianę granicó na ldrze i kósie ŁużóckiejPSK  Bół tç  
akt dużej çdwagi bçwiem „jak u mçlaków çkupacja pçzçstawiła najgłębszó 
i trwałó śladI tak u kiemców sprawiła tç sprawa granicó na ldrze i kósie 
çraz wópędzenia” – napisał Czesław jadajczókPTK 

pprawó te stale aktualizçwane skutecznie zatruwałó stçsunki mçlski z 
ock i cementçwałó przójaźń pçlskçJradzieckąK rstąpienie kanclerza 
Adenauera w NVSP rKI uważanegç za głównegç çrędçwnika wópędzçnóch i 
czçłçwegç rewizjçnistę burçpó w niewielkim stçpniu zmieniłó sótuacjęK 
                                                

PS kK gackçwskaI aoświadczenie pojednania w dialogu hościołówI wW molacó – 
kiemcóK pąsiedztwo z dóstansuI redK AK tçlffJmçwęskaI aK BingenI mçznań OMM4I sK 
NT4I nK 

PT CzK jadajczókI tpłów stosunkówKKKI wW oola kiemiec w procesach 
rozwojowóch buropó ufu i uu wiekuI sK PPVX także AK jłónarskiI kiemcóI  sK  VM  i  nKX  
pçlskie przeciwdziałania zçbK npK jK jusielakI molski wwiązek wachodni NV44–NV4VI 
tarszawa NVUSX wK gçrdanekI Towarzóstwo rozwoju wiem wachodnich w procesie 
integracji społecznoJgospodarczej wiem wachodnich i mółnocnóch w latach NVRT–NVTMI 
hçszalin OMMOX AK CzubińskiI bwolucja stanowiska publicóstóki i historiografii polskiej 
wobec kwestii tzwK ziem odzóskanóch ENVPV–OMMOFI wW tegçżI ptudia ostatnieI mçznań 
OMMVI sK PU4 i nK 
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ldnçtçwania wómaga jednak apel dç kiemców oadó hçściçła 
bwangelickiegç z N października NVSR rK ç uznanie granicó na ldrze i 
kósie çraz S tógçdni późniejszó list biskupów pçlskich dç niemieckich z 
przesłaniemW udzielamó wóbaczenia i prçsimó ç nieK wwłaszcza ta çstatnia 
inicjatówa padła na grunt zupełnie dç dialçgu nie gçtçwó zwłaszczaI że w 
çdpçwiedzi biskupów niemieckich zabrakłç jasnegç çkreślenia stançwiska 
w sprawie granicó na ldrze i kósieK aawałç tç duże pçle dç pçpisu 
çficjalnej prçpagandzie przekçnującej spçłeczeństwç pçlskie ç 
szkçdliwóm mieszaniu się hçściçła dç spraw państwçwóchPUK 

  
S. aialog niemiecko-niemiecki wpisany w historię powszechną 

 
kiepçmiernie większe znaczenie dla łagçdzenia zimnçwçjennegç 

napięcia miałó rçzmçwó międzó tschçdem a wachçdem w sprawie 
çgraniczeniaI później nawet redukcji brçni strategicznejK oçzmçwó teI 
częstç przerówane chçćbó z pçwçdu interwencji wçjskçwej w 
Czechçsłçwacji w NVSU rK twçrzółó mimç wszóstkç nçwó klimat 
pçlitócznó w burçpieI w któróm zaczętç rçzważać zwçłanie paneurçpejską 
kçnferencję współpracó i bezpieczeństwaK tiadçmçI że pçstęp w tej 
dziedzinie nie bół mçżliwó bez ruszenia z pçsad „prçblemu niemieckiegç”W 
uregulçwania statusu BerlinaI stçsunków niemieckçJniemieckich 
Eçdstąpienie çd dçktrónó eallsteinaF çraz nçrmalizację stçsunków ock z 
państwami rkładu tarszawskiegçI czóli uznanie istniejącóch de factç 
granic w burçpieK 

t çgniu çstróch spçrów i pçlemik wewnętrznóch stçpniçwç 
przewagę zdçbówałç przeświadczenie ç kçniecznçści włączenia się ock w 
rçzwijającó się dialçgI któró sóntetózuje prçgram „nçwej pçlitóki 
wschçdniej” E„neue lstpçlitik”FPVK gegç sómbçlemI już ç histçrócznóm 
wómiarzeI zçstał tilló BrandtI kanclerz çd NVSV rKI któró upçwszechnił 
fçrmułę „zmianó przez zbliżenie” – najpierw dç jçskwó – gdzie 
znajdçwał się klucz dç zjednçczenia „dwóch państw jednegç narçdu”I a 
później pçzçstałóch państw rkładu tarszawskiegçI także z mçżliwçścią 
ich stçpniçwej dekçmpçzócjiK hçalicja sçcjaldemçkratócznçJliberalna 
persçnifikçwana przez liderów partójnóch Brandta jakç kanclerza i taltera 
pchella jakç wicekanclerza i ministra sprawa zagranicznóch pçdjęła prçces 
twçrzenia „eurçpejskiegç pçrządku pçkçjçwegç”K fch spektakularnóm 
sukcesem bółç pçdpisanie układu w jçskwie NO sierpnia NVTM rKI w 
                                                

PU wçbK  mK  jadajczókI  ka drodze do pojednaniaW wokół orędzia biskupów 
polskich do biskupów niemieckich z NVSR rokuI tarszawa NVV4K 
PV Bardzç dçbra analizaW qK dartçn AshI t imieniu buropóK kiemcó i podzielonó 
kontónentI içndón NVVSK 
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któróm ock wórzekał się stçsçwania siłó we wzajemnóch stçsunkach çraz 
uznawał status quç terótçrialne w burçpieI łącznie z granicą na ldrze i 
kósie ŁużóckiejK t ślad za tóm stanął układ w tarszawie T grudnia NVTM 
rK w sprawie nienaruszalnçści granicI tak jak ich przebieg zçstał ustalçnó w 
mçczdamie4MK jçcnóm akcentem tej wizótó bół widçk kanclerza kiemiec 
składającegç na klęczącç hçłd pçmçrdçwanóm Żódçm w gettcie 
warszawskimK gednçcześnie çdstąpiçnç çd stçsçwania dçktrónó eallsteinaI 
którą zarzucçnç w praktóce już wcześniej jakç błędnąI a nawet szkçdliwą 
dla pçlitóki zagranicznej ockK jetçda pçlitócznegç szantażu wçbec 
wszóstkichI którzó nawiążą stçsunki dóplçmatóczne z koa Ew 
wółączeniem wpoo jakç jednegç z mçcarstw zwócięskichF pçważnie 
çgraniczała pçle manewru z różnicującóm się mimç wszóstkç çbçzem 
sçcjalistócznómI ale także dużą częścią państw niezaangażçwanóch4NK 

Aktównçść kçncóliacójna gabinetu BrandtaJpchella wówçłała w 
burçpie i świecie dużeI na çgół bardzç pçzótówne wrażenieK 
ppektakularnóm tegç wórazem bółç przóznanie kanclerzçwi w NVTN rK 
pçkçjçwej kagrçdó kçblaI cç dçdatkçwç wzmçcniłç jegç 
międzónarçdçwą pçpularnçśćI spłówającą na tę część spçłeczeństwa 
niemieckiegçI które jegç inicjatówó wspierałç4OK 

w drugiej strçnó układó z NVTM rK z wpoo i mçlską wówçłałó w ock 
trwające kilkanaście miesięcó spçróI które rçzgrówałó się przó burzliwóm 
akçmpaniamencie pçlitóki glçbalnej z udziałem rpAI ChinI wpoo i 
tietnamu çraz sótuacji wewnętrznej wstrząsanej terrçróstócznómi atakami 
crakcji Czerwçnej ArmiiK oatófikacji dçkçnanç NT maja NVTO rK przó czóm 
niemal pçłçwa człçnków Bundestagu wstrzómała się çd głçsu4PK 
oównçlegle tçczółó się bardzç trudne rçkçwania w sprawie BerlinaK 
pótuację dçdatkçwç kçmplikçwałç tçI że kçnstótucja ock traktçwała 
Berlin jakç integralną część państwa z perspektówą pçwrçtu tam stçlicó pç 

                                                
 4M t tóm tçmie Andrzej pkrzópek nazówa gç układem „ ç wielkiej dçniçsłości 
pçlitócznej i histçrócznej”K pógnçwali układ ludzieI „ którzó kiedóś walczóli z 
hitlerózmemI a teraz chcieli pçlskçJniemieckiegç pçjednaniaK mçmóślna materializacja 
çwóch dążeń wóstawiała jak najlepsze świadectwç dóplçmacji pçlskiej”K 

4N tśród państw blçku radzieckiegç przójętçI że nawiązanie stçsunków 
dóplçmatócznóch z ock ma zależeć çd spełnienia trzech warunkówW uznania koaI 
rezógnacji z ubiegania się ç dçstęp dç brçni nuklearnej çraz uznania granicó na ldrze i 
kósie ŁużóckiejK kie strçniąc çd „dóplçmacji cudçwnej aj” wółçmu dçkçnała 
oumuniaI która PN stócznia NVST rK nawiązała stçsunki dóplçmatóczne z ockK 

4O wçbK wK jazurI wmianó w politóce zagranicznejI wW oepublika cederalna 
kiemiec w dobie rządów koalicjiKKKI sK OR4X zçbK też oola nowóch kiemiec na arenie 
międzónarodowejI redK wK jazurI mçznań NVVSK 

4P rkład jçskiewski przegłçsçwałç O4U zaI NM przeciw i OPU wstrzómałç się çd 
głçsuX tarszawskiW O4U zaI NT przeciw i OPN wstrzómałç się çd głçsuK 
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ewentualnóm zjednçczeniuK tómçwa tegç zapisu bóła skierçwana 
przeciwkç koa jakç suwerennemu państwuK qakże z tegç pçwçdu Berlin 
bół stałóm punktem zapalnóm i w każdóm mçmencie mógł przerçdzić się 
w kçnflikt ç nieprzewidówalnóch rçzmiarachK gakkçlwiek status Berlina 
zçstał uregulçwanó P września NVTN rK  tç jednak róchłç çkazałç sięI że 
międzó sógnatariuszami dçchçdziłç dç spçrów interpretacójnóch i 
faktócznóchK Czteró mçcarstwa znajdçwałó pçwçdóI mniej lub bardziej 
zasadneI dç prçtestów nagłaśnianóch prçpagandçwç przez wszóstkichI 
którzó uważali się za upçważniçnóch dç zajmçwania się prçblemem 
niemieckimK rkład 4 mçcarstwI któró çbçwiązówał çd P czerwca NVTO rK 
bół jednak przełçmem w tóm sensieI że Berlin zóskał status samçdzielnej 
jednçstki administracójnejK Bół tç układ wiązanó pçnieważ ock 
rezógnçwała z mçnçpçlu reprezentçwania kiemiec w stçsunkach 
międzónarçdçwóchK Bółç tç równçczesne z uznaniem koa jakç 
suwerennegç państwaK 

mçrçzumienie pçwóższe nie tólkç wprçwadziłç nçwe akcentó we 
wzajemnóch stçsunków niemieckçJniemieckichI ale także çtwierałç bramę 
dç dalszóch zmianK jçżemó mówić nawet ç histçrócznóm zwócięstwie 
Brandta i całej pçlitóki wschçdniej kçalicji pmaJcamI kiedó ON grudnia 
NVTO rK zçstał zawartó w Berlinie układ ç pçdstawach nçrmalizacji 
stçsunków ock – koaI jakç suwerennóch i çdrębnóch państw44K 
cçrmalnie rzecz biçrąc rząd ock pç OP latach zrezógnçwała z przóznanegç 
sçbie prawa dç reprezentçwania kiemiec jakç całościK ldbółç się tç w 
çstrej batalii wewnętrznejI w którą zaangażçwanó zçstał cederalnó 
qróbunał hçnstótucójnóK lrzekł çnI że władze ock mają jednak traktçwać 
çbówateli koa w taki sam spçsób jak swçich çbówateliK wnaczółç tçI że 
çdrębnçść çbu państw niemieckich nie bóła traktçwana pçważnieK jiała w 
tóm swój udział także prasa oepubliki cederalnejI w której królçwałç 
pisanie ç koa w cudzósłçwie lub jakç lstzçneK qerminçlçgię tę 
stçsçwanç też w jinisterstwie ppraw lgólnçniemieckichI chçciaż z 
inicjatówó kanclerza zçstałç çnç przemiançwane na jinisterstwç 
ptçsunków tewnętrznóch4RK 

mçrçzumienia regulujące stçsunki niemieckçJniemieckie łagçdziłó 
wzajemną wrçgçść w prçpagandzieI cç pçzwalałç na dialçg i nçwe 
kçntaktóK t istçcie bółç tç uznanie przewagi ock – państwa silniejszegç 

                                                
44 wçbK  mKinK  AKtK  talczakI  mrzesłanki ogólnoniemieckie politóki wschodniejI 

wW oepublika cederalna kiemiec w dobie rządów koalicjiI sK PUP i nKX szerszó kçntekst 
zçbK gK hrasuskiI eistoria politóczna buropó wachodniej NV4R–OMMOI mçznań OMMPI sK 
OR4 i nK 

4R wçbK iK ganickiI wagadnienia prawne politóki wschodniejI wW oepublika 
cederalna kiemiec w dobie rządów koalicjiI sK PVT i nK 
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pçd każdóm względemI zwłaszcza gçspçdarczómI a przó tóm efektówniej i 
lepiej zçrganizçwanegç w sensie spçłecznçJpçlitócznómK ld NU września 
NVTP rK çba państwa niemieckie zçstałó przójęte dç lkwK ala koa bółç tç 
pçtwierdzenie jej państwçwçści çraz çtwarcie na współpracę z kçlejnómi 
państwamiK lbie strçnó skutecznie dbałó ç przestrzeganie niefçrmalnegç 
pçrçzumieniaI abó spraw niemieckich nie pçruszać w lkwK mrzóczóniłç 
się tç nie tólkç dç „zmniejszenia dóstansu” çbu delegacjiI ale także dç 
nawiązania w niektóróch sprawach „dçść bliskiej współpracó”4SK 

lpçzócja niemieckaI reprezentująca çkçłç pçłçwó wóbçrcówI nie 
ustawała w działaniach mającóch utrudnić pçlitókę kçalicji sçcjalliberalnej 
i pçdważyć pçzócję i wósçki  prestiż kanclerzaI któró w wóbçrach z NV 
listçpada NVTO rK çsiągnął apçgeum pçpularnçściK wwarta dçtąd kçalicja 
rządçwa przestała bóć mçnçlitemI pçdçbnie jak same pmaI pçd której 
sztandaró weszłó nurtó ç różnóm zabarwieniu pçlitócznómK hrózós 
paliwçwó wzmógł wkrótce trudnçści gçspçdarcze i niezadçwçlenie 
spçłeczneK lpçzócja pçdsócała jeI nie bacząc na międzónarçdçwó kapitał 
zdçbótó przez ock dzięki lstpolitikI warunkującej pçstęp w 
przógçtçwaniach dç hBtbK kakładałó się na nie wątpliwçści cç dç 
szczeróch intencji ock w zakresie rçzwçju współpracó międzónarçdçwej 
na nçwóch pçdstawach spçwçdçwane wóbiegami w sprawie nçrmalizacji 
stçsunków z CzechçsłçwacjąK lczekiwanie mragi w sprawie uznania 
nieważnçści układu mçnachijskiegç z OV września NVPU rK wódawałç się w 
pełni zasadneI zważówszó na histçrócznie ugruntçwaną çpinię uznającą 
jçnachium NVPU rK za plamę na hçnçrze brótójskçJfrancuskim z niecç 
późniejszóm pçlskçJwęgierskim akçmpaniamentemK 

burçpę raczej szçkçwała siła i znaczenie spçłecznçJpçlitóczne 
nadane już w pierwszóch latach istnienia ock çrganizacjçm 
przesiedleńczóm z liderami tegç ruchu – ziçmkçstwem sudeckimK 
hilkumiesięczne zamieszanie wçkół tej sprawóI jakkçlwiek zakçńczçne 
układem pçdpisanóm NO grudnia NVTP rK ç nçrmalizacji stçsunków z 
Czechçsłçwacją z artókułem ç nieważnçści układu mçnachijskiegç nie 
çsłabiłç stale żówóchI i raz pç raz pçwracającóch wątpliwçściachI cç dç 
aspiracji niemieckich w burçpie ŚrçdkçwçJtschçdniej4TK  t  tóm  samóm  
                                                

4S pK ŻerkçI oola ock w lkwI wW oola nowóch kiemiec na arenie 
międzónarodowejI sK 4SK 

4T hlaus  Bachmann  Ekiemcó – molska i kiemcó – CzechóK oozliczenie 
przeszłościI wW molska – kiemcóK pąsiedztwo z dóstansuI redK AK tçlffJmçwęskaI aK 
BingenI mçznań OMM4I sK ORMF uznawszóI że „prawçwitçść przónależnçści pudetów dç 
Czechçsłçwacji ECpop i CzechF ze strçnó kiemców nigdó nie bóła kwestiçnçwana 
pçnieważ te nie należałó także dç ozeszó w granicach z NVPT rK” nie dçstrzega 
kçntrçwersji czechçsłçwackçJniemieckich w NVTP rK qrudnç się nie zadumać nad takim 
stançwiskiemK 
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nurcie lçkçwanç pçnawiane zabiegi ock ç dçstęp dç brçni nuklearnejK 
rpAI tielka Brótania çraz wpoo N lipca NVSU rK zawarłó traktat ç 
nierçzprzestrzenianiu brçni nuklearnejK kie pçwiçdłó się także próbó 
pçzóskania w tej sprawie crancjiI która nie bóła strçną układu z N lipca 
NVSU rK kie jest wszakże bez znaczenia tçI że decózja rządu 
sçcjaldemçkratócznçJliberalnegç w sprawie rezógnacji z pçsiadania brçni 
nuklearnej pçwzięta OU listçpada NVSV rK na ratófikację czekała dç OM 
lutegç NVT4 rK  

Bół tç jeden z çstatnich sukcesów BrandtaI któregç NS maja zastąpił 
na urzędzie kanclerskim eelmut pchmidtK gakkçlwiek jednóm z 
zasadniczóch prçblemów ówczesnóch kiemiec bółó trudnçści gçspçdarcze 
wówçłane światçwą recesjąI tç jednak nie skąpiçnç śrçdków na rçzwój 
kçmpleksu wçjskçwegçK ganusz pçbczak pçdajeI że w latach NVTP–NVT4 
wódatki ock na Bundeswehrę w przeliczeniu na głçwę ludnçści bółó 
najwóższe w burçpie i wónçsiłó ORR dçlarówI pçdczas gdó w tielkiej 
Brótanii i eçlandii NTOI kçrwegii NUPI crancji NTMI a we tłçszech tólkç 
TS dçlarówK t stçsunkçwç krótkim czasieI ock çkazał się najbardziej 
nasócçnóm żołnierzami i brçnią w burçpie4UK oównçlegle dç wzmçżçnej 
agitacji pacófistócznçJrçzbrçjeniçwejI rçzwijającej się na kanwie prçcesu 
hBtbI trwała walka ç przezbrçjenie armiiK wbliżałç tç kçalicójnó  rząd dç 
çpçzócjiI a zarazem pçprawiałç stçsunki ze ptanami wjednçczçnómiI które 
nadwątlałó różne pçdejścia dç pçlitóki na Bliskim tschçdzieI wçbec franu 
czó AfganistanuK qen çstatni gabinet pchmidtaJdenschera uważał za 
„peróferójnó i nie stançwiącó zasadniczej przeszkçdó w kçntónuçwaniu 
pçlitóki çdprężenia”4VK tprawdzie niemiecka lstpçlitik znajdçwała 
zrçzumienie i pçparcie w taszóngtçnieI ç ile çbejmçwała çna relacje ock 
z mniejszómi pçdmiçtamiI jak npK z mçlskąI ale wówçłówała niepçkójI 
kiedó w grę wchçdziłç rózókç dçgadówania się z jçskwą pçza plecami 
rpAK kiezmiennie żówa bóła pamięć ç histçrócznóch dçświadczeniach 
współpracó niemieckçJradzieckiejI w tóm zwłaszcza w latach NVPVJ4NK 
hanclerz pchmidtI wbrew stançwisku lewicó swçjej partiiI angażçwał się 
pç strçnie zwçlenników rçzmieszczenia w ock nçwçczesnóch rakiet 
średniegç zasięgu i çdegrał istçtną rçlę w sprawie przójęcia przez oadę 
kAql w Brukseli w grudniu NVTV rK tzwK pçdwójnej uchwałóI łączącej 
rçzmieszczenie pçcisków Cruise i mershing w burçpie wachçdniej Egłównie  

                                                
 4U gK pçbczakI t kwestiach BundeswehróI kATl i zbrojeńI wW oepublika 
cederalna kiemiec w dobie rządów koalicjiI sK NVV i nK 

4V  wK jazurI ptosunki międzó ock a rpAI wW oepublika cederalna kiemiec w 
dobie rządów koalicjiI sK OTO i nKX wątek bliskçwschçdniI jakç jeden z najważniejszóch 
w pçlitóce rpA pçrK mKinK gK hiwerskaI Świat w latach NVUV–OMMVK tódarzeniaK 
honfliktó – procesóI mçznań OMNM EtódK ff pçprawiçne i uzupełniçneFK 
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ockFI jeślibó rçkçwania z wpoo w sprawie çgraniczenia liczbó rakiet 
średniegç zasięgu nie pçwiçdłó sięRMK   

wasógnalizçwanó jedónie wątek militarnó silnie antagçnizçwał 
spçłeczeństwç oepubliki cederalnejI niezależnie çd tegç czó przó władzó 
bóła kçalicja centrçlewicçwa czó teżI çd NVUO rK centrçprawicçwaI której 
niekwestiçnçwanóm liderem çkazał się eelmut hçhlK pzczególna rçli 
militarózmu w dalszej i bliższej histçrii mrus i kiemiecI nie stçi w 
sprzecznçści ze swçistóm przewrażliwieniem  na tóm tle spçłeczeństwaK 
tóciszaniu kçnfliktów nie mçgła służyć  stçsunkçwç intensówna przez 
kilka dziesięciçleci prçpaganda „zagrçżenia sçwieckiegç”I jakkçlwiek 
łagçdzçna infçrmacjami ç trudnçściach gçspçdarczçJwçjskçwóch wpooI 
wzmçżçnóch akcją w Afganistanie i narzucçną przez ptanó wjednçczçne 
glçbalną rówalizacjąK w drugiej strçnó dçskwierała spçłeczeństwu ock 
trwçga z pçwçdu rózóka glçbalnegç starcie nad ich głçwamiK aç 
antówçjennegç wątkuI szczególnie widçcznegç w kampaniach spçłecznçJ
pçlitócznóch hçściçła ewangelickiegçI przed pół wiekiem dçszłó tzwK 
marsze wielkançcneI angażujące przeciwników wçjnó Ei wçjskaFI zbrçjeń 
itdK t zależnçści çd stçpnia napięcia w stçsunkach wewnętrznóch 
Eniektóre z marszów miałó burzliwó przebiegF çraz sótuacji 
międzónarçdçwejI wómagającej çd ock zajęcia çkreślçnegç stançwiska 
wiążącegç się z użóciem siłóI przesłania marszów pçpierała J zdaniem 
çrganizatçrów J większa część spçłeczeństwa niemieckiegçK 

kajwóraźniej dçtóczółç tç wchçdzącóch na widçwnię dziejçwą 
rçcznikówK jłçdóm çbówatelçm bliższe bółó ideałó centrçlewicçwe w 
tóm sensieI że w pçlitóce zagranicznej koc chcieli widzieć minimalizację 
rózóka i jeśli tólkç tç bółç mçżliwe J çdprężenieK qç jeden z pçwçdówI że 
nawet udział wçjsk w siłach pçkçjçwóch lkw wówçłówał çpçró i wielką 
dóskusjęK w drugiej strçnó Bundeswehra bóła najważniejszą eurçpejską siłą 
kAql çraz głównóm elementem relacji niemieckçJamerókańskichK 
mçnawiane afrçntó crancji pçwçdçwałóI że tç właśnie ock çdgrówała 
największą rçlę w amerókańskim sóstemie çbrçnnóm w burçpieI którą 
definiçwanç jakç dążenie dç wóeliminçwania wpłówów wpoo w burçpie 
ŚrçdkçwçJtschçdniej Eprzó jednçczesnóm zapewnieniu bezpieczeństwa 
eurçpejskim sçjusznikçmFK t generalnej strategii amerókańskiej wçbec 
burçpóI çkreślanej mianem „pçdwójnegç pçwstrzómówania”I chçdziłç ç 
„trzómanie w szachu wwiązku oadzieckiegç przez stawianie mu tamó çraz 

                                                
 RM gK pçbczakI t kwestiach BundeswehróI kATl i zbrojeńI wW oepublika 
cederalna kiemiec w dobie rządów koalicjiI sK OO4 i nK 



 OP

trzómanie w szachu ock za pçmçcą zachçdnich integracójnóch struktur 
sçjuszniczóch”RNK 

ock çdbudçwując swą pçzócję międzónarçdçwą w çparciu ç 
stçsunki transatlantóckie z jednej strçnó çraz współpracę z crancją z 
drugiejI uczestniczóła niejednçkrçtnie w sótuacjach zaskakującóchI dla 
niektóróch nawet bulwersującóchK aç sómbçli pçjednaniaI zaufaniaI 
przójaźni etcKI urósł pçbót na cmentarzósku serdun kanclerza hçhla i 
prezódenta jitterranda OO września NVU4 rK z çkazji TM rçcznicó wóbuchu f 
wçjnó światçwejK mçdczas jarsólianki z inicjatówó jitterranda Ea ku 
zaskçczeniu hanclerzaF chwócili się za ręce nad trumną çkrótą flagami 
francuską i niemieckąI cç çdnçsiłç się dç strasznej przeszłości i śmierci 
dziesiątek tósięcó żołnierzó çbu armiiK wdjęcie pçkazujące tę sótuacje 
zrçbiłç furçręROK  

 
7. kiemiecki klucz w rosyjskim zamku 
 
rtrzómująca się wótóczna niemieckiej lstpçlitik „zmiana przez 

zbliżenie”I çstrç krótókçwana przez prawicęI bóła pç przejęciu przez nią 
władzó w NVUO rK kçntónuçwanaK gej pçzótówne efektó bółó widçczneI 
aczkçlwiek  w stçsunkach z mçlskąI Czechçsłçwacją czó oçsją raz pç raz 
dçchçdziłó dç głçsu sótuacje trudneI nawet krózósçweK ala sótuacji 
gçspçdarczej i pçlitócznej burçpó i świata przełçmem çkazałç się wejście 
na radziecką scenę pçlitóczną jichaiła dçrbaczçwa w NVUR rK gegç hasła 
pierestrçjkiI głasnçstiI budçwó wspólnegç eurçpejskiegç dçmu çtwierałç 
nçwą szansę przed fundamentalną dla kiemców perspektówą zjednçczeniaK 
wnamiennóm sógnałem nçwej sótuacji bóła długç rçzważana pçdróż 
przówódcó koa bricha eçneckera dç ock we wrześniu NVUT rK jiała çna 
trudnó dç przecenienia wpłów na wzrçst jednçściçwóch aspiracji çgółu 
kiemcówI świadçmóchI że dç wizótó tej mçgłç dçjść jedónie za zgçdą 

                                                
RN gK hiwerskaI ptanó wjednoczoneW koncepcja partnerstwaI wW tspólna buropaK 

jit czó rzeczówistośćI  redK  AK  tçlffJmçwęskaI  mçznań NVVMI  sK  RTX  zçbK  tK  
jalendçwskiI wimna wojnaK pprzecznościI konfliktó i punktó kulminacójne w radzieckoJ
amerókańskiej rówalizacjiI mçznań NVV4K 

RO pótuacja ta znalazła się wśród szczególnie eksplçatçwanóchI pçkazującóch 
ewçlucję stçsunków francuskçJniemieckichK kie mniejszą wómçwę miałç zachçwanie 
Adenauera pç pçdpisaniu układu elizejskiegç OO stócznia NVSP rKI kiedó de daulle 
pçdchçdził dç cçfającegç się kanclerza z zamiarem wómianó uściskówK aç sótuacji ç 
wómiarze sómbçlicznóm zalicza się też wómianę uścisków międzó prezódentem 
Chiraciem i kanclerzem pchröderem w Cçnn S marca OMM4 rKI kiedó gçść dçczekał się 
çkreślenia – bratK wwieńczeniem tóch gestów mçże bóć udział kanclerz jerkel w 
paróskich urçczóstçściach zakçńczenia f wçjnó światçwej NN listçpada OMMV rK  



 O4

jçskwóRPK lżówcze impulsó płónęłó też z mçlskiI gdzie genK garuzelski – 
nie bez wsparcia zewnętrznegç çbejmującegç nie tóle dçrbaczçwaI ile 
naciski niektóróch pçlitóków z państw zachçdnichR4 i tatókanu 
pçszukiwał dialçgu wewnętrznegçK oządó lat UMKI pç kilkuletnim dreptaniu 
w miejscuI za sprawą gabinetu jieczósława oakçwskiegç Epçwstał OT 
września NVUU rKFI pçdjęłó śmielsze refçrmó çtwierające szanse dla 
gçspçdarki rónkçwejK aużómI na çgół pçzótównóm echem çdbiłó się 
çbradó „çkrągłegç stçłu”K t dónamicznie ewçluującej sótuacji 
przełçmçwe znaczenie miała likwidacja przez tęgrów umçcnień na 
granicó z Austrią çraz wizçwçJkçmunikacójne ułatwienia dla çbówateli 
koaK mç NM września NVUV rK prçces transferu ludnçści uległ 
zwielçkrçtnieniuK bksterótçrialne placówki zachçdniçniemieckie w mçlsceI 
Czechçsłçwacji i na tęgrzech zapełniłó się uchçdźcamiK iawinçwç się 
rçzwijającemu prçcesçwi jednçczenia się kiemcówI tçwarzószółó wcale 
nie łatweI tóm mniej zgçdnie i jednçlicie interpretçwane rçzmçwó 
międzónarçdçweK eelmuta hçhla – prącegç dç integracji 
çgólnçniemieckiej studził nie tólkç cranççis jitterrandI ale i jargaret 
qhatcherK 

crancuzi przópçminaliI że głębçkie przemianó w burçpie Śrçdkçwej 
i tschçdniej dçkçnałó się w dwusetną rçcznicę tielkiej oewçlucji 
crancuskiejI cç sugerçwałç zaliczenie ich dç przełçmçwóch dla 
cówilizacjiK mrezódent jitterand w nçwçrçcznóm çrędziu NVUVLVM uznał  
te wódarzenia za kres dçminacji supermçcarstw w burçpieK Chçciaż 
prçgnçza ta çkazała się przedwczesnaI tç jednak właśnie w maróżu 
çczekiwana çd wielu latK ka wóspach brótójskich dçminçwała 
                                                

RP ldnçtçwania wómaga çdmçwa dçrbaczçwaI jesienią NVUV rKI pçmçcó 
gçspçdarczej koaK Bół tç przejaw zasadniczej zmianó stançwiska wpoo gdóż 
dósprçpçrcja pçtencjału çbu państw pçkazówałaI że zjednçczenie zapewne dçkçna się 
na zasadzie wchłçnięcia koa przez ockK wçbK npK kiemcóI molskaI oosjaW 
bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństwI redK jK açbrçczóńskiI 
tarszawa NVVSK 

R4 oząd ock całkçwicie zignçrçwał ruch „pçlidarnçści”I widząc w nim 
zagrçżenie dla pçlitóki współpracó ustalçnej w pçłçwie NVTR rK międzó kanclerzem 
eelmutem pchmidtem a dierkiemK hanclerz pchmidtI któró spędzał wakacje 
świąteczne NVUN rçku na clçródzie uważał garuzelskiegç za çsçbę działającą „przede 
wszóstkim w kierunkuI któró uważa za najlepszó dla interesów narçdu pçlskiegçI w 
pierwszej kçlejnçści jest çn mçlakiemK açpierç w drugiej sprawia wrażenie 
wçjskçwegçK A dçpierç w trzeciej kçlejnçści ujawnia się jakç kçmunista” cótK za tK 
garuzelskiI ptan wojennó dlaczego… tódK BdtI tarszawa NVVOI sK PSRK gak różnómi 
drçgami biegła pçlitóka niemiecka wçbec mçlski świadczóć mçże pçstawa przówódcó 
bawarskiegç Car ptraussa – pçlitóka skrajnie antókçmunistócznegçI któró będąc w 
mçlsce w lipcu NVUP rK rçzmawiał z pçlitókami „reżimçwómi” i publicznie wóraził 
pçparcie dla generała garuzelskiegçI zçbK gK hrasuskiI eistoria kiemiecI sK RUNK 



 OR

pçwściągliwçśćI a nawet çbawóW „dçrbaczçw upadnieI w wpoo lub 
krajach z nim związanóch dçjdzie dç pçwstaniaI nastąpi zdławienie tegç 
pçwstania siłąI wreszcieI że …westernizującegç» dçrbaczçwa mçże 
zastąpić kierçwnictwç tradócójne ç nastawieniu imperialistócznóm i 
dçgmatócznóm”RRK  

merspektówa zjednçczeniçwa dwóch państw niemieckichI 
niezależnie çd fçrmóI zçstała uznana zrazu za małç atrakcójne dla burçpó 
rçzwiązanie prçblemu niemieckiegçK ptwçrzenie dçminującegç w sercu 
staregç kçntónentu państwa burzółç dçtóchczasçwą jegç kçnstrukcjęI 
budząc liczne çbawó i demçnó przeszłościK mçdkreśla sięI że nie tólkç sami 
kiemcóI ale także burçpa i świat nie bółó przógçtçwane na ekspresçwą 
jednçśćK mrçblem ten pçdejmçwanó przez dziesięciçlecia w niezliczçnóch 
analizach rçzwijał się w spçsób zaskakującóW tç spçntaniczna „gesień 
ludów” NVUV rK stwçrzóła przesłanki dç załamania się pçlitóki blçkçwej 
çraz z nią kçjarzçnej „zimnej wçjnó”K kadtç jeszcze çkazałç sięI że klucz 
dç rçzwiązania zagadnienia niemieckiegç tkwił jednak w mçskiewskim 
zamkuK 

ld maja NVVM rK tçczółó się skçmplikçwane rçzmçwó çkreślane jakç 
kçnferencje OH4I czóli przedstawicieli dwóch państw niemieckich çraz 
zwócięskich mçcarstw z NV4R rK kad tóm wielkim parasçlem 
dóplçmatócznçJpçlitócznçJgçspçdarczóm górçwała niemiecka markaK gej 
wpłów na ustępstwa dçrbaczçwa bół niewątpliwó i wielkiRSK cinałem 
rçzmów OH4 bół traktat pçdpisanó NO września NVVM rK w jçskwie 
dçtóczącó çstatecznej regulacji zjednçczçnóch kiemiecI które „nie mają 
rçszczeń terótçrialnóch wçbec innóch państw i nie wósuną takçwóch 
również w przószłości”K qraktat ten pçprzedziła nie pçzbawiçna 
wątpliwçści walka mçlski ç definitówne zamknięcie prçblemu granicó 
pçlskçJniemieckiejK açkçnałó tegç w jednçbrzmiącóch rezçlucjach fzba 
iudçwa koa i Bundestag ON czerwca NVVM rKRTK 

                                                
RR gK hiwerskaI tielka Brótania wobec jedności europejskiejI wW tspólna 

buropaK jit czó rzeczówistośćI sK NMOK 
RS t ciągu lat NVVM–NVV4 wpooLoçsja çtrzómała w różnej fçrmie kredótó w 

wósçkçści çkçłç UM mld marekK Bóła tç suma çgrçmnaI przewóższająca wielkçść 
kredótów çtrzómówanóch w tóm czasie przez inne państwa razem wzięte – gK hrasuskiI 
eistoria kiemiecI sK RVRK 

RT mçrK AK CzubińskiI mrzóspieszenie procesu jednoczenia kiemiec w latach 
NVUVLVMI wW aroga kiemców do ponownego zjednoczenia państwa NV4V–NVVMI sK O4V i 
nK Ew aneksie NP najważniejszóch dçkumentów z lata NVUV–NVVMFX pçrK także 
wjednoczenie kiemiecW studia politócznoJekonomicznoJprawneI  redK  iK  ganickiI  BK  
hçszelI tK tilczóńskiI mçznań NVVSX kiemcó w integrującej się buropie uu wKI redK jK 
diedrçjćI pzczecin OMMSK 



 OS

 tódarzenia te wówçłałó falę sómpatii dla wpooLoçsjiI a jichaił 
dçrbaczçw znalazł się wśród najbardziej pçpularnóch pçlitóków świataK 
mçtwierdzałó tç też sçndaże niemieckiej çpinii publicznejI które przónçsiłó 
zaskakujące wónikiW aż RVB kiemców uznawałç wpoo za krajI z któróm 
ock pçwinna najściślej współpracçwać dóstansując ptanó wjednçczçne 
E44BF i crancję EPSBFK kie bółç tç uzasadniçne Esprawiedliwe?F zwłaszcza 
wçbec ptanów wjednçczçnóchI które przez lata bółó najlepszą i skuteczną 
trampçliną zachçdniçniemieckiegç „benessere”K t decódującej rçzgrówce 
Bush seniçr bół nie tólkç instruktçremI ale i ważnómI mçże pierwszóm 
pçwiernikiem hçhlaK aziałał w duchu filçniemieckim wçbec jargaret 
qhatcherI a nawet jitterrandaK ptanó wjednçczçne nie mniej niż ock bółó 
zainteresçwane w likwidacji pçdziału kiemiecI zwłaszczaI że mçgłç się tç 
dçkçnać przó çczówistej przewadze zachçdniegç punktu widzeniaK hartą 
przetargçwą i atutem bóła teçria dçminaK 

 
U. eegemon czy partner? 
 
halkulacje ç wómiarze glçbalnóm i strategicznóm nie 

kçrespçndçwałó z zapatrówaniami çbówateli państw zachçdnich 
uważanóch za najbardziej przójaźnie wçbec ock uspçsçbiçnóchK mrzez 
media przetaczała się fala wątpliwçści çbficie çdwçłującóch się dç 
histçrócznóch dçświadczeńK raktównili się też rzecznicó rnii 
burçpejskiejI którzó w nçwómI szerszóm świetle chcieli widzieć prómat 
ock w walce ç zjednçczenie burçpóK ka çłtarzu tej trwającej çd NV4V rK 
batalii zdecódçwali się w çstatniej fazie pçłożyć tak ważnó atut jak pçstulat 
pçwrçtu dç granic według ich stanu PN grudnia NVPT rK geśli zrezógnçwanç 
z niegçI tç w imię innejI eurçpejskç „çpakçwanej” idei zjednçczenia 
kiemiec „pçd dachem eurçpejskim”I gdzie pçszukiwaną çngiś w 
krózósach wçjennóch „wunderwaffe” mçże zastąpić gçspçdarkaI technika i 
çrganizacja pracóK Aż RUB crancuzów çbawiałç się w NVVM rK dçminacji 
ekçnçmicznejI RNB – pçlitócznej i – zdumiewające – SOB pçwrçtu 
nacjçnalizmu niemieckiegçRUK 

gednçznaczną wómçwę miałç tçI że pçnad UM miliçnçwe państwçI 
prçwadzące çd lat aktówną pçlitókę imigracójnąI tç ORB spçłecznçści 
tspólnçtó burçpejskiej i aż NLP wótwarzanegç przez nią prçduktu 
glçbalnegç bruttçK mç prçstu tç trzecia pç rpA i gapçnii pçtęga 
gçspçdarcza świataI której marki cieszółó się na rónku międzónarçdçwóm 

                                                
RU wçbK qK pchrammI crancja wobecKKKI sK UTX çbszernie BK hçszelI crancja i 

kiemcó w procesie integracji molski ze tspólnotami buropejskimi L rnią buropejską 
ENVUV–OMMOFI mçznań OMMPK 



 OT

wósçką rençmą i zaufaniemRVK mçtężna gçspçdarka niemiecka dźwigająca 
przez lata suplementarne ciężaró w fçrmie çdszkçdçwań pç çbu wçjnach 
światçwóch czó też wspierająca różne inicjatówó ç pçlitócznóm 
wómiarzeSM stawiała fundamentalne pótanie dçtóczące kçmpatóbilnçści 
nçwóch kiemiec i burçpó ŚrçdkçwçJtschçdniejK aç łask pçwróciłç 
çkreślenie „jitteleurçpa” mające zwłaszcza w histçriçgrafii pçlskiej 
negatówne kçnçtacje kçjarzące się z niemieckim parciem na wschódSNK 

lkreślenie tç çbecne przez całó czasI aczkçlwiek lçkçwane w 
drugimI w każdóm razie dalszóm planieSO zçstałç reanimçwane w latach 
UMK Chçciaż dçminçwałç w tej wątłej skądinąd debacie spçjrzenie 
pçlitóczne i kulturçweI tç jednak tçwarzószółó jej çczekiwania krajów 
śrçdkçwçJwschçdnich na pçmçc gçspçdarczą ockSPK  Bçgdan  hçszel  w  
çbszernej dçbrze udçkumentçwanej pracó pçświęcçnej tej sprawie jest już 
bardziej wstrzemięźliwó piszącI że w badanóm przez niegç çkresie 
çbejmującóm lata VMK brak „jakichkçlwiek sógnałów ç pçwrçcie pçlitóki 
niemieckiej w kçleinó geçpçlitóki”K wastrzega się zarazemI że dçkçnująca 
się wómiana pçkçleniçwa uprawdçpçdçbnia nçwe çkreślenie miejsca 
kiemiec na mapie burçpóI świata „przez prózmat interesów 
narçdçwóch”S4K 
                                                

RV kiemcó bółó przez wiele lat największóm ekspçrterem świataK t OMMV rK 
zçstałó wóprzedzçne przez ChinóI któróch wartçść ekspçrtu wóniçsła NIO bln dçlarówK 
kie umniejsza tç pçtęgi gçspçdarczej kiemiecI które wóekspçrtçwałó tçwaró za NINT 
bln dçlarówI zçbK „ozeczpçspçlita”I NN stócznia OMNMI sK B4K 

SMWśród nich mçżna npK zmieścić N4 mld marek przóznanóch wpoo dla 
pçkrócia kçsztów wócçfania radzieckich çddziałów wçjskçwóch z koaK rwzględniane 
çczówiście muszą bóć biliçnçwe sumó wpçmpçwane w infrastrukturę landów 
wschçdnichI będące nadalI OM lat pç zjednçczeniuI wielkim placem budçwóK 

SN wçbK gK majewskiI „jitteleuropa”K ptudia z dziejów imperializmu niemieckiego 
w dobie f wojnó światowejI mçznań NVRVX mK jikietóńskiI kiemiecka droga ku 
jitteleuropieK molitóka ff ozeszó wobec hrólestwa molskiego ENVN4JNVNSFK hraków 
OMMVK 

SO wçbK gK majewskiI jitteleuropaK fdeaK fdeologia i legendaI wW mrzegląd 
wachçdni nr 4W NVUUX AK CzubińskiI jiejsce buropó ŚrodkowoJtschodniej w badaniach 
historiografii niemieckiej ufu i uu wiekuI wW oola kiemiec w procesach rozwojowóch 
buropó ufu i uu wiekuKKKI sK 4RNJ4UTK 

SP jK qçmczakI ockW jedność przed wolnością?I wW tspólna buropaK jit czó 
rzeczówistośćI sK NRVX zçbK także AK tçlffJmçwęskaI jitteleuropa – ziemia obiecanaI 
mrzegląd wachçdni nr 4 ENVUUFI sK R i nK 

S4 BK hçszelI jitteleuropa redivivaI mçznań NVVVI sK POMI POOI zçbK także AK 
tçlffJmçwęskaI jitteleuropa – ziemia obiecanaI mrzegląd wachçdni nr 4 ENVUUFI sK R i 
nK mrçfK Bernd jartin z creiburgu w Brózgçwii jest bardziej jednçznacznó piszącW „na 
splątanóch ścieżkach histçrócznegç rçzwçju w dzisiejszej tspólnçcie burçpejskiej 
zçstałó urzeczówistniçne idee cróderóka kaumanna ç geçgraficznie upçrządkçwanej 
„jitteleurçpie”I wóchçdzące nawet pçnad te wąskie ramó geçgraficzneK gak dalece ten 
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lbiektównómi przesłankami mçtówçwana pçzócja gçspçdarcza i 
pçlitóczna nçwóch kiemiec w spçsób çczówistó predestónuje je dç 
pierwszçrzędnej rçli nie tólkç zresztą w tej części burçpóK t trwającej 
przez całó uu wiek rówalizacji niemieckçJrçsójskiej ziemie je 
rçzdzielające stançwiłó pçżądanó çbszar dç zagçspçdarçwaniaK ala oçsji 
przede wszóstkim pçlitócznegçI natçmiast dla kiemiec głównie Echçć nie 
wółącznieF gçspçdarczegçK mç rçzpadzie wpoo mçżna mówić ç swçistej 
próżni mçgącej równçważyć pçtencjał niemieckiK kadtç jeszcze 
zjednçczçne kiemcó nie zrezógnçwałó z çparcia ç wachódI a równçcześnie 
çtwarłó się na wschód i pçłudnie – słabe gçspçdarczçI małç stabilne 
pçlitócznieI częstç skçnfliktçwane z sąsiadamiSRK 

wjednçczeniu niemieckiemu tçwarzószółç zasadnicze pótanieW czó 
chce bóć hegemçnem narzucającóm swçje racje czó partneremK kie bółó tç 
tólkç çbawó pçlskie jak ç tóm mówił harçl ltmar vçn Aretin – prçfesçr 
fnstótutu eistçrii burçpejskiej w jçguncji pçdczas çdczótu wógłçszçnegç 
w NVVN rK mçdniósł mKinK kwestię çbaw z pçwçdu dçstrzeganej pçkusó 
zjednçczçnóch kiemiec dç zajęcia pçzócji mçcarstwa pilnującegç i 
twçrzącegç nçwó pçrządek w burçpie ŚrçdkçwçJtschçdniejK 
„wjednçczçna burçpa – jak dçtądI przógląda się bezczónnie tej ewçlucji 
EKKKF cç uważam za zjawiskç przerażająceK masównçśćI która dç çbecnej 
chwili cechçwała i ciągle jeszcze cechuje burçpęI kçjarzóć się mçże tólkç 
z czasamiI gdó çbserwçwała çna działalnçść i karierę Adçlfa eitlera EKKKFK 
geżeli nçwe kiemcó chcą zçstać przójęte i zaakceptçwane przez burçpęI 
nie mçgą dążyć dç rçzwijania i umacniania swej silnej pçzócji i 
przójmçwania rçli hegemçnaI lecz muszą stać się czónnikiem 
umacniającóm pçkój”SSK 
                                                                                                                                          
histçrócznó wómiar niemieckich wóçbrażeń ç burçpie wniknął dç dzisiejszej pçlitóki 
eurçpejskiej rządu bçńskiegçI trudnç udçwçdnićK qçI że z niemieckiej perspektówó 
Słçwenia i Chçrwacja jednçznacznie zçstałó zaliczçne dç „jitteleurçpó”I a w żadnóm 
wópadku perbia wpłónęłç zapewne na niemiecką pçlitókę zagraniczną wçbec 
rçzpadającej się gugçsławii” EzçbK BK jartinI kiemcóI buropaI molskaK eistoróczna 
hipoteka i perspektówa na przószłośćI wW oola kiemiec w procesach rozwojowóch 
buropó ufu i uu wiekuKKKI sK 4NRK 
 SR tK mięciakI kiemcóI droga do normalnościK molitóka zagraniczna ock od 
wojnó o huwejt do wojnó o hosowoI tarszawa OMMMK 

SS hKlKcK vçn AretinI kiemiecka jedność z historócznej perspektówóI wW oola 
kiemiec w procesach rozwojowóch buropó ufu i uu wiekuI sK PTOX pç przeciwnej 
strçnie plasuje się histçrócznó jużI ale gçdnó pamięci głçs eansaJChristçpha peebçhma 
– ministra kçmunikacjiI któró na zjeździe martii kiemieckiej N grudnia NVRN rK imieniem 
przesiedlçnóch kiemców sudeckich mówił ç pçtrzebie ustalenia nçwóch granic w 
burçpieK „jusimó granice znieśćI abó w burçpie pçwstałó çbszaró gçspçdarczeI które 
bó mçgłó służyć jakç pçdstawa eurçpejskiej wspólnçtó narçdów” EcótK za gK hrasuskiI 
eistoria kiemiecI sK R4RK 
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tzajemnie się zazębiające i warunkujące prçcesó integracójne i 
dezintegracójne lat VMK spçwçdçwałó nie tólkç çsłabienie wpooI ale i jegç 
rçzpadK tósçki prestiż zdçbótó przez dçrbaczçwa w świecie i wósçka 
aprçbata dla przóznanej mu pçkçjçwej kagrçdó kçblaI nie 
kçrespçndçwałó z çdczuciami spçrej części çbówateli jegç krajuK pzczótne 
hasłaI z którómi rçzpçczął rządzić w wpoo stałó się źródłem pçrażekI 
pçniżenia nawetK „rrzędçwi” przójaciele stawali się wrçgamiK mrzókładó 
płónęłó zewsządI nawet çd najwierniejszóchK tóbçró dç fzbó iudçwej 
koa z NU maja NVVM rK dając przógniatające zwócięstwç pçpieranegç przez 
hçhla Allianz fćr aeutschland ENVO mandatóI UU pmaF pçkazałó 
prawdziwó stçsunek çbówateli dç sçcjalizmuI któró jakçbó już zbudçwali i 
prçcesu jednçczeniçwegçK kadtç jeszcze likwidacji koa i wóprçwadzeniu 
wçjsk radzieckich z tegç kraju nie tçwarzószółó równçległe pçsunięciaX 
wçjska amerókańskie pçzçstałó na terenie kiemiecI a zjednçczçne państwç 
weszłç dç kAqlK ock stała się też bardzç aktównóm prçmçtçrem 
wprçwadzenia dç kAql bółóch człçnków rkładu tarszawskiegçI 
zgçdnie z ideą rçzszerzenia maktu mçżliwie najdalej na tschódK mrçces ten 
rçzpçczętó w NVVV rK przójęciem CzechI mçlski i tęgier trwa nadalK gegç 
integralną częścią jest „przezbrçjenie” armii i pełna eliminacja oçsji z ich 
rónkuSTK tówçłuje tç nie tólkç çstró sprzeciw rządu oçsjiI ale także 
irótację i niepçkój çbówateliSUK 

hçłaczące się w latach VMK rçzważania na temat „zagçspçdarçwania” 
przestrzeni międzó kiemcami a oçsją ewçluçwałó w kierunku pçgçdzenia 
indówidualnóch interesówI z nadzieją na çbçpólneI pçwszechne kçrzóściK 
tiększe niż zrazu zakładane bółó trudnçści integracjiK kawet tak pçtężnaI 
wódçlna i dçbrze zçrganizçwana gçspçdarka çdczuwała kçsztó unifikacjiI 
wśród któróch wschçdnie landó przópçminałó „wçrek bez dna”K 

lbszaró bółej koa mçżna – chçć z licznómi zastrzeżeniami 
przórównać dç włçskiegç jezzçgiçrçK açkuczliwóI wręcz çbrażającóI ale 
też demçralizującó pçdział na wschçdniaków ElssisF i zachçdniaków 
EtessisF utrzómuje się w przestrzeni publicznej çgółuI skłçnnegç nçwe 
trudnçści składać na barki drugichI znajdującóch pçspçłu wóstarczającç 
liczne przókładó świadczące ç własnóch racjachK  
                                                

ST ld OMM4 rK człçnkami kAql zçstałó BułgariaI bstçniaI ŁçtwaI iitwaI 
oumuniaI płçwacja i płçweniaI çd OMMV rK Albania i ChçrwacjaX aktualizçwanó jest 
prçblem człçnkçstwa druzji i rkrainóK 

SU pankt  metersburg  w  NVUV  rK  znajdçwał się NIR  tósK  km  çd  wçjsk  kAqlI  
później tólkç NRM kmI pçdçbnie jçskwa – skrócenie çdległości z O tósK dç PMM kmK ka 
pçłudniu rçsójski punkt çparcia na jçrzu Czarnóm ze względu na stançwiskç rkrainó 
stał się niepewnóI a pçnadtç przesunął się na półnçcnó skraj haukazu – zçbK dK 
criedmanI kastępne NMM latK mrognoza na uuf wiekI przełK jK AntçsiewiczI tarszawa 
OMMVK  



 PM

„wadószka” wówçłana ekçnçmicznómi skutkami zjednçczenia 
znalazła çdbicie w większej çszczędnçści bardzç rçzbudçwanegç 
„sçcjalu”I zwłaszcza wçbec çsób uchólającóch się çd pracóK gakkçlwiek 
dçtóczó tç wszóstkich mieszkańców ockI tç jednak zjawiskç jest 
kçjarzçne głównie z imigrantamiI którzó ustawą z T maja NVVV rK uzóskali 
ułatwienia w sprawie nabócia çbówatelstwaK ltwierała çna mçżliwçści dç 
swçistej amerókanizacji spçłeczeństwa złożçnegç z çsób różnegç 
pçchçdzenia narçdçwegçK dabinet pmaJwielçni czóli pchrödera – cischera 
licząc na głçsó uprzówilejçwanóch uzóskaniem prawa dç çbówatelstwa 
Edçtóczółç tç niemal NMB çgółu mieszkańcówF wzmógł znaczne już 
wcześniej prçblemó ç charakterze narçdçwçściçwómK cascónacja 
wielçnóch budçwą spçłeczeństwa „jultikulti” çtwierała dçdatkçwe 
kçnfliktó ç długim trwaniuI zważówszó na siłę tradócji ludnçści 
„rçdzimej”I kçnfrçntçwaną z nie mniej silnąI a przó tóm zasadniczç 
çdmiennąI prezentçwaną npK przez muzułmanówK ka teren kiemiec 
przençszçne też bółó antagçnizmó z krajów urçdzeniaI jak chçciażbó 
hurdów i qurków Eçgółem jest ich w kiemczech pçnad O mlnF czó 
exgugçsłçwian Eçkçłç miliçnaFK gednçcześnie wóraźne starzenie się 
spçłeczeństwa EçkK OMB çbówateli ma pçwóżej S4 lataI a tólkç N4B jest 
dzieci dç N4 rçku żóciaF zmusza nie tólkç dç aktównej pçlitóki 
demçgraficznej Ezawsze kçsztçwnejFI ale także dç „impçrtu”I najchętniej 
wókształcçnej młçdzieżóK pkala zjawiska bóła znaczna skçrç w çstatnich 
dwóch dekadach tólkç z mçlski emigrçwałç dç kiemiec UPT tósK çbówateli 
pçlskichK Chichçtem histçrii trzeba uznać çkreślenie ich jakç „późni 
wópędzeni”SVK ptale aktualizçwanó przez część pçlitóków niemieckich 
prçblem „wópędzçnóch”I dç któróch „zaciągają się” także çsçbó jedónie 
interesujące się çbszarami niegdóś wchçdzącómi w skład ff czó fff ozeszó 
E!F nie jest żadnóm fçlklçrem czó marginesemI jak tegç dçwçdzą 
wópçwiedzi na fçrum internetçwómI wśród któróch nierzadkç padają 
słçwa nienawiści i jaduK 

kadal więc trzeba z nadzieją czekać na realizację pçstulatu 
oeinharda pchulta założóciela „keue cçrum”I któró w NVUV rK pisałW „Całe 
tç pçbekiwanie Car ç braciach i siçstrach ze tschçdu uważamó za 
denerwujące i çbrzódliweK kiemcóI którzó spçwçdçwali dwie wçjnó 
światçweI pçwinni wreszcie çdłożyć dç lamusa narçdçwó bębenekI uznać 
w kçńcu pçwçjenne graniceI a związkçm wópędzçnóch çdebrać status 
użótecznçści publicznejI żebó raz na zawsze skçńczóć z tóm sztucznóm 
hałaśliwóm fçlklçrem”TMK kiestetó pçspieszół się jirçsław Cógański ze 
                                                

SV gK pchmidtI kowe tożsamości w czasach transformacji europejskichK fmigranci 
z molski w kiemczechI mçznań OMMVK 

TM CótK wa ChK draf vçn hrçckçwI kiemcóI sK POTJPOUK 
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stwierdzeniemI że układ ç granicó ockJmçlska z N4 listçpada NVVM rKTN bół 
klęską ruchu przesiedleńczçJziçmkçwskiegç w zachçdnich krajach ockK 
aç upadku jegç znaczenia pçlitócznegç miał przóczónić się też rçzłam w 
tóm ruchu w NVVN rKTOK lkazuje sięI że ruch ten ma się nadal nieźleI cç 
tólkç naiwni łączą z charózmatóczną przówódczóniąK geszcze bardziej 
naiwniI twierdząI że w tóm działaniu jest miejsce na pçjednanieW na 
ucieczkę i wópędzenie takI ale na pçjednanie – nie! 

tbrew wósiłkçm pçlitçlçgów z upçdçbaniem uprawiającóch 
pçlitókę histçrócznąI w której dçminuje negatównó çbraz oçsjaninaI çbraz 
kiemca nie ulega w mçlsce większóm zmiançmK açtóczó tç także 
najnçwszej literaturóK w badań ieszka pzarugi – jednçcześnie pisarza i 
prçfesçra na wóższej uczelni J wónikaI że çbraz kiemca pçzçstaje 
jednçstrçnnóI wóraźnie niekçrzóstnóI jakç wcielenie zła i arçganckiegç 
ćbermenschaK t utwçrach autçrów pçlskich nadal jest çbecna jegç 
zdaniem trauma wçjennaI która ciągle jeszcze jest czónnikiem 
decódującóm ç spçsçbie widzenia kiemców i niemieckçściTPK 

rprzedzenia i çbawa przed kiemcamiI siłą ich „marki” Ekiedóś 
dçsłçwnieI çbecnie w sensie znaku firmçwegçF aktualizuje kwestię 
asómetrii dçstrzegalnej niemal na każdóm krçkuI także w spçrcieI jak tç 
pçkazują çlimpiadó z zimçwą w sancçuwerze Ekiemcó za gçspçdarzami!F 
czó też czónna çglądalnçść Bundesligi Eśredniç na mecz w OMMV rK 4M 
tósK!FK aç przeciętnej wóçbraźni bez zahamçwań przebijają się infçrmacje 
ç szóbkç zmieniającóm się çbliczu nçwç włączçnóch landów z Berlinem 
na czeleK wapçwiedziane w kçnstótucji ock przeniesienie stçlicó 
zjednçczçnóch kiemiec zçstałç pçtwierdzçne przez Bundestag OM czerwca 
NVVN rK aecózja taI wkçmpçnçwana w kçntekst histçrócznó i sómbçlicznó 
                                                

TN t układzie tóm zjednçczçne kiemcó çstatecznie  pçtwierdzałó istniejącą 
granicę z mçlskąX ç stçsunku mçlski wçbec zjednçczenia kiemiec zçbK npK AK eajniczI 
we sobą czó przeciw sobieK molska – kiemcó NVUVJNVVOI tarszawa NVVSI a kiemiec 
wçbec mçlskiW hK jalinçwskiI molitóka oepubliki cederalnej wobec molski w latach 
NVUO – NVVNI mçznań NVVTK  

TO wçbK jK CógańskiI  kiemcó z krajów buropó Środkowowschodniej w politóce 
wschodniej oepubliki cederalnej kiemiec w latach NV4V–VPI lpçle NVV4I sK ONNK 

TP wçbK iK pzarugaI lbraz kiemca w najnowszej literaturze polskiejI wW molscó – 
kiemcóK pąsiedztwo z dóstansuI redK AK tçlffJmçwęskaI aK BingenI mçznań OMM4I sK 
RTNX tK trzesińskiI Sąsiad czó wróg? we studiów nad kształtowaniem obrazu kiemca 
w molsce w latach NTVR–NVPVI tarszawa NVVOX tegçżI molacó – kiemcóK ptereotópóI wW 
molska na tle procesów rozwojowóch buropó w uu wiekuI  redK  pK  pierpçwskiI  mçznań 
OMMOI sK N4R i nKX qK pzarçtaI kiemcó i molacóK tzajemne postrzeganie i stereotópóI 
tarszawa NVVSI sK OO4JO4M Edçbró acz daleki çd kçmpletnçści przegląd badańFX 
wbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historócznej w molsce i kiemczechI redK qK 
hranzI iublin NVVUX za kçpalnię çpinii uważam książkę joje kiemcó – moi kiemcóK 
ldpominania polskieK mçd redK eK lrłçwskiegçI mçznań OMMVK 
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zarazemI wówçłała zrçzumiałą radçśćK mçza wszóstkim pçkazówała çna 
przebótą drçgę przez miastçI kumulujące wielką tradócjęK gednegç z 
pierwszóch miast eurçpejskich w czasach wilhelmińskich Echçć 
ustępującegç maróżçwi czó içndónçwiFI wielkiegç Berlina fff ozeszóI 
pçdzielçnegç fçrmalnie w NV4V rKI rçzdzielanegç de factç murem przez 
trzódzieści latK t jaką strçnę pçdążó z rçzmachem mçdernizçwanó i 
çdświeżanó nçwó Berlin? Czó stçlica nçwóch kiemiec pçzçstanie miastem 
stókçwóm wielu kultur i narçdçwçściI czó też będzie cçraz bardziej 
niemiecka? Czó będzie tç jedna z pierwszóch metrçpçlii niemieckiej 
burçpóI czó też eurçpejskich kiemiec – jak ç tóm mówił qçmasz jann dç 
studentów w eamburgu w NVRP rK 

aólemat pçwóższóI tçwarzószącó pçwstawaniu tegç tekstuI nie traci 
na aktualnçściI niezależnie çd wçli pçszczególnóch çsóbI ç bardziej 
„eurçpejskiej” czó też nacjçcentrócznej çrientacjiK pilna swóm 
çbiektównóm pçtencjałem oepublika cederalna nie przestała bóć sercem 
burçpó wóznaczającóm jej marsz w jakże różnóchI ale zawsze ważnóchI 
wręcz determinującóch kierunkachK „mçłożenie ozeszó w centrum burçpó 
– pisze vçn Aretin – zçbçwiązuje kiemców bardziej niż inne narçdó dç 
tegçI abó zabezpieczóć pçkójK wa każdóm razem kiedó kiemcó zapçminali 
ç tóm zadaniuI również i ich egzóstencja stawała pçd znakiem zapótania”T4K 

mçłożenie kiemiec bółç szansąI ale też zagrçżeniemI wielçkrçć 
wókçrzóstówaną manipulacjąI dla mçbilizacji çbówateli swçichI ale i 
innóchK tójątkçwaI acz bónajmniej nie unikatçwa szansa wiąże się z 
mçżliwçścią pçśredniczenia międzó tschçdem i wachçdemK pzansa ta nie 
bóła w przeszłości szczególnie ekspçnçwanaI gdóż kiemcó raczej 
przençsili na wschód własne dçświadczenia i aspiracjeI chçciaż w wielu 
wópadkach wónikające ze szczególnejI częstç wóbitnej rçli spełnianej w 
zachçdniej burçpie J bardziej rçzwiniętej i lepiej zçrganizçwanej niż 
wschçdnia czó pçłudniçwaK 

mrçblemem pçzçstaje çdpçwiedź na pótanie ç skalę zjawiska – czó 
wómieniçne strçnó świata mają wódźwięk lçkalnó czó glçbalnó? 

qen pierwszóI szczególnie interesującó państwa rçzdzielające 
kiemcó i oçsjęI wiąże się z dużą aktównçścią ock w rçzwijaniu struktur 
atlantóckich çraz rçzszerzanie rnii burçpejskiejK wnamienną inicjatówą w 
tóm zakresie bółç pçwstanie tzwK qrójkąta teimarskiegç w NVVN rK t 
deklaracji ministrów spraw zagranicznóch crancjiI kiemiec i mçlski z OV 
sierpnia NVVN rK mówiłç się ç „punkcie zwrçtnóm” w histçrii burçpóI 
któregç elementem ma bóć dçbrçsąsiedzkie współdziałanie çparte na 

                                                
T4 hKlKcK vçn AretinI wałamanie i ponownó rozwójI wW oola kiemiec w 

procesach rozwojowóch buropó ufu i uu wiekuI  sK POVK 
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wartçściach demçkratócznóchI bezpieczeństwie i dążeniu dç dçbrçbótuTRK 
bkspçnçwanç więc wartçści szerszeI dalekç wókraczające pçza 
partókularne cele ważne dla strçn pçdpisującóch deklaracjęK ka współpracę 
staranç się spçjrzeć z cçraz natarczówiej stawianej perspektówó 
wónikającej z internacjçnalizacji i glçbalizacji żócia pçlitócznegç i 
spçłecznçJekçnçmicznegçI pçwçdującóch pçspçłu współzależnçść cçraz 
silniej sprzężçnóch lçsów pçszczególnóch państwI ale i cówilizacjiTSK gak 
dçtąd kçniecznó dla pçwszechnegç zrçzumienia i zaakceptçwania wósiłek 
edukacójnóI nawet w burçpie daje raczej çgraniczçne efektóI jak tegç 
mçże dçwçdzić chçćbó ewçlucja sótuacji w rnii burçpejskiejK 

rnia burçpejska w çstatnich kilku latach nçwegç wieku znalazła się 
na zakręcieW „jiejsce sçlidarnçściI pçświęcenia i gçtçwçści dç 
pçspieszenia z pçmçcą słabszóm krajçm zajął egçizm i ekspçnçwanie 
własnóch narçdçwóch interesów” J kçnstatuje Bçgdan hçszelTTK maństwa 
eurçpejskie – z crancją i tielką Brótanią włącznie – zatrwçżçne 
perspektówą dçminacji niemieckiej dçwiçdłóI że bónajmniej nie spiesznç 
im dç pçnadczasçwejI zjednçczçnej burçpóK mrzewidówania dçtóczące 
pçstępującegç çbumierania państw narçdçwóch z tradócójnie pçjmçwaną 
suwerennçścią çkazałó się cç najmniej przedwczesneK t tej atmçsferze 
trudnç liczóć na dalszó wósçki udział kiemiec w budżecieI jeśli mnçżą się 
utóskiwania na uprzówilejçwanie liczbçwe i stançwiskçwe crancuzówI 
rçzrzutnçść biurçkratówI ich pçzçrçwaną działalnçść Etakże 
eurçparlamentarzóstówFI niegçspçdarnçść i próbę żócia na cudzó kçszt 
całóch państwI z drecją na czeleK kiezmiennóm prçblemem są reakcje 
stçlic wiçdącóch państw Elub ich demçkratócznie wółçniçnóch 
przedstawicieliF na decózje wópracçwówane w Brukseli w drçdze dialçgu i 
kçniecznegç kçmprçmisuK w drugiej strçnó mçcarstwa teI rówalizujące 
międzó sçbą ç wszóstkçI stale pçszukują elementów pçtwierdzającóch ich 
miejsce w „eurçpejskim dçmu”I także przez państwa pçzçstające w ich 
çrbicie çddziałówania pçlitócznegç czó gçspçdarczegçK kie są tç 
bónajmniejI z uwzględnieniem histçrócznej perspektówó sótuacje stabilneK 
ltç bçwiem ock çkazała się najbardziej aktównóm prçmçtçrem wejścia 
mçlski dç zçrganizçwanej tspólnçtó burçpejskiejI zabiegającóm ç 
pçzóskanie dla tegç celu crancjiTUK 

                                                
TR BK hçszelI Trójkąt teimarskiI mçznań OMMSK 
TS wçbK AK i eK qçfflerI Budowa nowej cówilizacjiK molitóka trzeciej faliI mçznań 

NVVSK 
TT wçbK BK hçszelI Trójkąt teimarskiI sK ONNK 
TU BK hçszelI crancji i kiemcó w procesie integracji molski ze tspólnotami 

buropejskimiLrnią buropejską ENVUV–OMMOFI mçznań OMMPX także tK jalendçwskiI jK 
oatajczakI buroregionóK molski krok do integracjiI trçcław OMMMK 
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mrzełamówanie francuskiegç sceptócózmuI w sprawie dla interesów 
pçlskich tak istçtnejI mçżna uznać za zjawiskç ç wómiarze histçrócznómK 
tcześniejI przez dziesięciçleciaI a nawet wieki maróż i tarszawa 
pçszukiwałó aliansu zabezpieczającegç ich narçdçwe interesó przed 
niemiecką ekspansją i agresjąK „kçwe kiemcó” wprçwadziłó dç tej 
kçnstrukcji zasadniczą zmianęI której tçwarzószó raczej przójaznó i 
kçnstruktównó dialçg z oçsją nierzadkç ç filçrçsójskim nastawieniuTVK kie 
przóstçi zapçmniećI że mçlska dla crancji bóła zawsze sçjusznikiem 
zastępczómI jeśli z bardzç ważnóch pçwçdów nie bół mçżliwó 
antóniemiecki alians z oçsjąK 

 
9. kowe rozdanie w polityce globalnej 
 
ka głównej arterii eurçpejskiej maróż – Berlin – jçskwa zachçdzą w 

çstatnich dziesięciçleciach istçtne zmianóI w któróch stçlice bardziej çd 
siebie çdległe w sensie terótçrialnóm çkazują się bliższe w innóm sensieK 
eistçróczna perspektówa wpisana we współczesnó etap rçzwçju kiemiec 
upçważnia dç przówçłania hipçtezó ç mçżliwçści pçwstania 
strategicznegç partnerstwa niemieckçJrçsójskiegçK rznaje się ją jakç jedną 
z „bardziej frapującóch” hipçtez pçlitçlçgicznóch i histçrócznóchUMK 
qçwarzószó temu çbawaI fçrmułçwana przez niemniej licznóch 
pçlitçlçgówI pçlegająca na pçkusie wóeliminçwania lub pçmijania oçsji z 
eurçpejskiegç dialçgu lub próbie pçstawienia jej w rçli nie uwzględniającej 
mçżliwçści – çbiektównóch i subiektównóchUNK kie brakuje argumentów 
świadczącóch ç aspiracjach kiemiec dç zajęcia miejsca wśród 
pierwszçrzędnóch państw świataK mçzçstaje faktemI że w ciągu kilkunastu 
lat zjednçczçne kiemcó zdçłałó çdzóskać samçdzielnçść w pçlitóce 
międzónarçdçwej çd supermçcarstwW najpierw z udziałem rpA çd wpooI 
później Eprzó żóczliwóm akçmpaniamencie oçsjiF çd swegç 
najważniejszegç sçjusznika i mentçraI będącegç wówczas bardziej niż 

                                                
TV t niezmierzalnej przestrzeni internetçwej pçjawiają się kçmbinacje mające 

usprawiedliwić oçsjęI a pçgrążyć mçlskęI czóniąc ją çdpçwiedzialną za utratę przez 
kiemcó ziem na wschód çd ldróK kapçtkać mçżna następującó ciąg przóczónçwçJ
skutkçwóW sprzeciw mçlski na iinię Curzçna w NVNV rKI wóbuch wçjnó z oçsjąI 
włączenie miliçnów rkraińców i BiałçrusinówI kłçpçtó mniejszçściçweI rewanż 
ptalina w sierpniu PV rK i przesunięcie mçlski na zachód w NV4R rK kçsztem ziem çd 
wieków należącóch dç kiemiec… 

UM gK pawczukI hilka refleksji w kwestii partnerstwa strategicznego kiemcó – 
oosjaI wW kiemcóI buropaI ŚwiatK ptudia międzónarodoweI redK fK ptawçwóJhawkaI 
hraków OMMTI sK URX zçbK tamżeI BK jçlçI ptrategiczne partnerstwo niemieckoJ
rosójskieI sK VN i nK 

UN wçbK AK tçlffJmçwęskaI jiędzó oenem a Bugiem w buropieI trçcław OMM4K  
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kiedókçlwiek w przeszłości żandarmem i kreatçrem pçrządku w makrç i 
mikrçskaliUOK  

jçżna mówić nawet ç pçstępującóm spadku pçpularnçści ptanów 
wjednçczçnóchI wśród tej części kiemcówI któróm dçskwiera z jakichś 
pçwçdów çbecnçść wçjskçwaI będąca – mimç wszelkich wójaśnień i 
çficjalnóch pçrçzumień ç charakterze dwu i wielçstrçnnóm – widçmóm 
znakiem i reminiscencją klęskiI upadkuI çkupacji i utrató suwerennçściK 
trçgçśćI niechęć czó rezerwę łączó się też z nçwómi çbawami 
wónikającómi z aktównçści terrçrózmu międzónarçdçwegçI któró – z 
pçwçdu bliskich relacji amerókańskçJniemieckich – mçże w większóm 
stçpniu dçtknąć ich çbówateliI niezależnie çd wstrzemięźliwej i rçzważnej 
pçlitóki międzónarçdçwej wçbec kçnfliktów ç charakterze zbrçjnómUPK 
mçzçstaje – grçssç mçdç – aktualnaI ukształtçwana w czasach kanclerza 
Adenauera pçlitóka ekspçnująca przewidówalnçśćI wstrzemięźliwçśćI 
aczkçlwiek wzbçgacçne ç „niemiecką drçgę” Eaeutsche tegFI która mówi 
wszóstkç i nicW mçże bóć interpretçwana w zależnçści çd warunków 
wewnętrznóch i międzónarçdçwej kçniunkturóI którą na çbecnóm etapie 
wóznaczają próbó redefiniçwania miejsca kiemiec w rb z jednej strçnóI 
kAql z drugiejK  

tóróżniającą cezurą tegç prçcesu bół rçsnącó sprzeciw wçbec 
dçminującej pçzócji ptanów wjednçczçnóch na Bliskim tschçdzieI gdzie 
zazębiałó się histçrócznie dçświadczane kçnfliktó interesówK oçzpad 
wpoo çraz wejście na arenę dziejçwą zjednçczçnóch kiemiecI stwçrzółó 
na Bliskim tschçdzie nçwą sótuację geçpçlitócznąI najlepiej 
zdóskçntçwaną przez dçminujące w świecie ptanó wjednçczçneK 
lsiągnieta przewaga ujawniła się mKinK w próbie narzucenia człçnkçm 
                                                

UO Bardziej niż wcześniej zauważa sięI że „kçwemu światu” tçwarzószó pçkusa 
narzucania innóm własnegç mçdelu kulturçwegçI nierzadkç çdległegç i 
nieprzóstającegç dç miejscçwóch warunków i tradócjiK kie dçtóczó tç jedónie państw 
zacçfanóchI biednóch czó zapçmnianóch przez „Bçga i ludzi”I ale także szermierzó 
cówilizacji z crancją na czeleI która bçdaj najsilniej przeciwstawiała się pç ff wçjnie 
światçwej amerókańskiemu marketingçwi prçpagandçwemuK pkutecznçść tegç çpçru 
jest stawiana w wątpliwçść także w çdniesieniu dç çstatnich dziesięciçleci – zçbK mKinK 
wspçminane już çpracçwanie gK hiwerskaI Świat w latach NVUV–OMMVK tódarzeniaK 
honfliktó – procesóI passimK 

UP w çpinią tą kłóci się jednçstrçnne i samçdzielne uznanie secesji Chçrwacji i 
Słçwenii OP grudnia NVVN rKI dçkçnane zresztą wbrew stançwisku eurçpejskich 
partnerówK lpiniçm ç niechęci wçbec gugçsławiiI pçwrçcie dç bałkańskiej pçlitóki 
kiemiecI nastawiçnej na wókçrzóstówanie antagçnizmów narçdçwóch tçwarzószółç 
przekçnanieI że dçkçnanç tegç dla pçkazania samçdzielnçści i suwerennçści w zakresie 
niemieckiej aktównçści międzónarçdçwej – BK hçszelI honflikt na Bałkanach ENVVN–
NVVVF a bezpieczeństwo europejskieI mçznań OMMMI weszótó fnstótutu wachçdniegç nr 
NSX jK taldenbergI oozbicie gugosławiiI tarszawa OMMPK 
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kAql aktównej pçlitóki przeciwkç frakçwiI çskarżanemu ç  pçsiadanie 
lub przógçtçwania dç prçdukcji brçni masçwej zagładóK wnakçmita część 
eurçpejskiej çpinii publicznej przóznawała rację szefçwi niemieckiej 
dóplçmacji gçschce cischerçwiI pçpularnemu wówczas jeszcze przówódcó 
wielçnóchI kiedó pótał pç cç grçzić frakçwi interwencją wçjskçwąI skçrç 
paddam eusain umçżliwia przeprçwadzenie międzónarçdçwej kçntrçli w 
sprawie pçsiadanegç arsenału wçjennegçK kiechęć dç siłçwegç 
rçzstrzógnięcia amerókańskich wątpliwçści wókazówali pçlitócó 
francuscóI rçsójscó i chińscóI bó wómienić tólkç człçnków oadó 
BezpieczeństwaI gdzie prçblem na przełçmie lat OMMOLOMMP bół gçrącç 
dóskutçwanóK  

aecózja prezódenta Busha dç ataku na frak w dniu OM marca OMMP rK 
wówçłała wielkie pçruszenieI także dla sçjusznikówK ala Berlina çraz 
idącegç wespół maróża çtwarła się çkazja dç „przeciwstawienia się 
amerókańskiemu unilateralizmçwiI zamanifestçwania swej niezależnçści w 
działaniuI i przó çkazji çdegrania ważnej rçli w pçlitóce glçbalnej”K 
gadwiga hiwerska pisze dalejI że państwa te zamierzałó przez swa 
krótóczną pçstawę wçbec ptanów wjednçczçnóch zamanifestçwać wçlę 
stania się przeciwwagą AmerókiI na pçdçbieństwç wwiązku oadzieckiegç 
w latach zimnej wçjnóU4K fnterwencja ptanów wjednçczçnóch çraz ich 
sçjuszników Etóm mniejszóm prezódent Chirac dçradzałI abó „siedziałó 
cichç”F uznaje się za istçtnó przełçm w pçlitóce zagranicznej kiemiec w 
sensie manifestacójnegç wórwania się ock spçd amerókańskiej kurateliI 
przó zachçwaniu jednak więzów z rpA w ramach kAql jakç 
strategicznej pçdstawóK 

 kie jeden autçr zauważył swçistą dóchçtçmię w histçrócznóm 
rçzwçju kiemiecK w jednej strçnó bółç tç państwç çkresçwç wóraźnie 
przewóższające swą siłą gçspçdarczą i pçzócją pçlitóczną pçzçstałeI 
zaliczane dç mçcarstw eurçpejskichI z drugiej zaś bółç çnç zbót słabeI abó 
stać się mçcarstwem wómiaru światçwegçK aóchçtçmia ta jakbó 
zniewalała tak ff jak i fff ozeszę dç çsiągnięcia pçżądanej pçzócji kçsztem 
innóch państw eurçpejskich pç tçI abó uzóskać mçżliwçść pełnçprawnegç 
uczestniczenia w pçlitóce światçwejK qrudnç çczekiwaćI bó współczesne 
kiemcóI jedna z największóch pçtęg gçspçdarczóch świataI z własnej wçli 
zrezógnçwałó z prçwadzenia pçlitóki ç wómiarze glçbalnómK Bółçbó tç 
zresztą prçgnçzçwanie ahistçróczne i nielçgiczne także dlategçI że ock 

                                                
U4  gK hiwerskaII  Świat w latach NVUVJOMMVI sKOVSX zçb też tekst gK hiwerskiej w 

niniejszóm tçmieI s……K także pK cK pzabçI ka rozstaju drógK hrózós w stosunkach 
niemieckoJamerókańskichI tarszawa OMMSK 
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krçczóła kçnsekwentnie pç drçdze wiçdącej ją dç miejsca dziś 
zajmçwanegç w burçpie i świecieK  

maństwç tç przeszłç w uu wK wielką ewçlucjęW çd wilhelmińskiej 
świetnçściI pçprzez eurçpejski „prósznic” w f wçjnie światçwejI 
upçkçrzenie i zmiennçść kçlei oepubliki teimarskiejI zapierające dech w 
niemieckich piersiach triumfó fff ozeszó i bezwzględną kapitulacjęI 
prçtektçrat i pçdziałI aż dç stanu çbecnegçW najważniejszegç państwa 
eurçpejskiegç w kAql i najbardziej pçżądanegç partnera rbK w 
histçrócznej perspektówó jest tç sukces niebówałóI mçżliwó dç werófikacji 
na bardzç różnóchI çdległóch çd siebie pçlachK maństwç takieI chçćbó 
nawet bardzç chciałç nie jest wstanie uchólać się çd çdpçwiedzialnçści za 
lçsó kçntónentu i świataK kadzieje qçmasza janna z NVRP rK pçzçstają 
aktualne zwłaszcza z wąskiej perspektówóI kiedó wszóscó sąsiedzi wçbec 
wszóstkich swóch sąsiadów zadają kardónalne pótanie dçtóczące ich 
bezpieczeństwa i mçżliwçści rçzwçjçwóchK 

mrzełçm lat UMK i VMK tç zasadniczó kres świata dwubiegunçwegçK 
gegç miejsceI pç stçsunkçwç krótkiej dçminacji ptanów wjednçczçnóchI 
zwçlna zajmuje nçwó dónamicznó układI w któróm większą niż dçtąd 
pçzócję zajmçwać zaczónają państwa Azji z gapçniąI ChinamiI fndiamiKKK 
mrzełçm wieków tç jakbó nçwe rçzdanie w sferze stçsunków światçwóchI 
w któróm ujawniają się też wzmçżçne aspiracje zjednçczçnóch starçJ
nçwóch pçtęg jak alians niemieckçJrçsójskiK 


