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Bundespräsident Joachim Gauck 

hat der polnischen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ 

anlässlich seines Antrittsbesuchs in Polen  

am 26. März 2012 ein Interview gegeben 

Pytania do Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec dr Joachima  

        Gaucka  

 

Kilku Pana poprzedników mia o silne zwi zki z Polsk . Ale od 

adnego prezydenta RFN nie s yszeli my jeszcze tylu ciep ych s ów pod 

naszym adresem. Sk d si  wzi a Pana fascynacja Polsk ?  

Do Polski przyjecha em pó no, bo dopiero na pocz tku lat 90-

tych. Jednak moje duchowe powinowactwo z Polsk  narodzi o si  ju  o 

wiele wcze niej. Podobnie jak wielu innych podziwia em odwag  i 

determinacj , z któr  w Gda sku, Nowej Hucie i w ca ej Polsce ludzie 

podnosili si  do walki o swoj  wolno  i prawa obywatelskie. Nasza 

pokojowa rewolucja w NRD równie  dlatego mog a odnie  sukces, 

poniewa  nasi polscy s siedzi ju  pokazali, e wolno  mo na 

wywalczy  nawet wbrew dominacji komunistycznego aparatu ucisku. I 

by o wiele spotka  ze wspania ymi znajomymi i przyjació mi takimi jak 

Bodgan Borusewicz, Adam Michnik, W adys aw Bartoszewski. Z Polsk  

wi  t  godn  podziwu histori  wolno ci i demokracji - by em przy 

grobie Jerzego Popie uszki, by em w Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Zawsze kiedy przyje d am do Polski, napotykam na te 

tradycje i s  mi one bardzo bliskie.  

 

Jak na Polsk  patrzeli opozycjoni ci z  NRD? Czy przemiany jakie 

zasz y w Polsce  w 1989 r. faktycznie inspirowa y niemieck  pokojow  

rewolucj  ? Co z tych czasów nam pozosta o? Czy Niemcy mog  si  

jeszcze czego  uczy  od Polaków?  

Cz  z nas ju  w latach 70-tych mia a kontakt z opozycjonistami 

w Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej. By y to kontakty raczej 

w ma ych kr gach. By y one istotne i utworzy y baz  wspólnej 
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wschodnioeuropejskiej tradycji demokracji. Ale dopiero obrazy ze 

Stoczni Gda skiej im. Lenina i z zak adania niezale nego zwi zku 

zawodowego uzmys awia y nam z ca  moc  i niewiarygodn  

symbolik , e pokonanie dyktatury komunistycznej rzeczywi cie jest 

mo liwe. I cho  mia o to jeszcze trwa  kolejne lata, tym niemniej po 

1980 r. ruszy  proces budzenia si  odwagi, którego ju  nie sposób by o 

cofn  i który o mieli  nas do przeprowadzenia naszej pokojowej 

rewolucji.  

Obecnie Polacy i Niemcy spotykaj  si  jako wolni obywatele 

zacie niaj cej swoje wi zi Europy, w której nie mo na ju  sobie 

wyobrazi  naszej egzystencji bez wolno ci i bez podstawowych praw 

obywatelskich. Istniej  sprawy dyskutowane pomi dzy naszymi 

krajami. I równie  w gremiach unijnych Polacy i Niemcy nie zawsze s  

tego samego zdania. Ale wzajemny szacunek wobec osi gni  naszych 

narodów okre la to, jak odnosimy si  do siebie nawzajem a 

resentymenty usuwaj  si  coraz bardziej w cie . Polacy i Niemcy winni 

dalej pod a  t  drog . 

 

Min y 22 lata od upadku elaznej kurtyny i 8 lat od rozszerzeniu 

UE na Wschód. Mo na wi c wyci gn  bilans z tego okresu. Co Niemcy, 

Polska, Europa mog a zrobi  lepiej? W czym tkwi  deficyty? 

Minione 22 lat stanowi o dla naszych obydwu krajów i dla 

stosunków wzajemnych przede wszystkim histori  sukcesu. To, e 

Niemcy i Polska mog  by  partnerami a nawet przyjació mi, nie jest 

bynajmniej oczywisto ci , maj c w pami ci zbrodnie, które Niemcy w 

czasach panowania nazizmu dokonali na Polakach.  

Podejmowanie uzgodnie  w cis ej wspó pracy naszych 

parlamentów i rz dów stanowi dzi  powszechny fenomen. Regiony 

prowadz  intensywn  wspó prac . Utworzyli my g st  sie  partnerstwa 

w zakresie kultury i spo ecze stwa obywatelskiego, kooperacji w 

obszarze nauki i szkolnictwa wy szego oraz o ywion  wymian  

pomi dzy m odzie  i uczniami szkó  obydwu naszych krajów. cz  

nas coraz mocniejsze wi zi. Polacy rozumiej  równie , dlaczego dla 

mnie i wielu innych temat wolno ci i krytyka systemu totalitarnego w 

wydaniu radzieckim s  tak istotne. 

 

Ju  sam fakt, ze Prezydent RFN jest zadeklarowanym 

przyjacielem Polski dowodzi, ze stosunki mi dzy naszymi krajami, s  

najlepsze w historii. Czy Pana zdaniem nie istnieje jednak 

niebezpiecze stwo, e znowu Polska i Niemcy b d  si  k óci , tak jak 

to by o sze  lat temu. W ko cu lista spornych kwestii jest d uga: od 

roszcze  wyp dzonych po spór o budow  elektrowni atomowych w 

Polsce, któr  polski rz d chce budowa  wbrew niemieckim s siadom… 



 Seite 3 von 5 

Najmniej kontrowersji wywo uje wspomniany przez Pana problem 

roszcze  maj tkowych. Tylko niewiele pojedynczych osób zg asza 

roszczenia maj tkowe. Dla znacznej wi kszo ci Niemców sprawa ta nie 

stanowi adnego tematu zainteresowa . W innych kwestiach, o których 

Pan wspomina, s  rzeczywi cie prowadzone dyskusje – podczas 

których wyp ywaj  niekiedy kwestie sporne. Ale w a nie to odbieram 

jako oznak   normalno ci pomi dzy s siadami i partnerami, do której 

by  mo e jeszcze nie przywykli my; tam gdzie si  ze sob  spieramy, 

gdy nawet s  tarcia, tam istnieje wzajemne zainteresowanie, tam 

odbywa si  wymiana pogl dów i przyznajemy si  w a nie do tego, e 

wspólnie nam trzeba znajdowa  rozwi zania problemów nurtuj cych 

nasze spo ecze stwa. Istotne jest to, aby prowadzi  t  wymian  w 

sposób rzeczowy i konstruktywny, na bazie wzajemnego zaufania, i 

widz , e to zaufanie ro nie coraz bardziej. Wspoólnie z prezydentem 

Komorowskim chc  przyczyni  si  do jego dalszego wzmocnienia.  

 

Obejmuje Pan urz d w czasie bardzo powa nego kryzysu. W 

Europie wielu w tpi w to, e konstrukcja europejska wyjdzie z tych 

turbulencji ca o. Czy te obawy maj  podstawy? 

Strach i w tpliwo ci trzeba traktowa  powa nie, jednak e nie 

powinny one nami kierowa . Musimy sobie na nowo wyra niej 

przypomina  to, co osi gn li my w Europie. Pierwsza po owa XX wieku 

z dwoma wojnami wiatowymi i dwoma morderczymi ideologiami by a 

naznaczona ogromn  przemoc . Od ponad 60 lat yjemy razem w 

Europie, w której panuje pokój. Od 20 lat prawie ca a Europa cieszy si  

wolno ci . Wykorzystujmy t  wolno  tak, aby zachowa  to 

dziedzictwo dla nas, naszych dzieci i wnuków oraz przystosowywa  je 

do rosn cych wyzwa . 

 

Jak skuteczna Pana zdaniem jest niemiecka recepta na kryzys, 

czyli wprowadzanie rygorystycznych oszcz dno ci, które Berlin forsuje 

w UE? W Po udniowej Europie jest ona odrzucana, podczas 

demonstracji pali si  nawet niemieckie flagi. 

Opowiadam si  stanowczo za zachowaniem idei europejskiej. 

Europejskiego wspó istnienia nie sposób jednak kszta towa  bez 

solidarno ci. Dlatego popieram podejmowanie przez Europ  wspólnego 

zadania odno nie solidnego gospodarowania z now  wiadomo ci  

odpowiedzialno ci. Europa mo e wzmocni  swoj  konkurencyjno  oraz 

stworzy  lepsze warunki rozwoju tylko wtedy, gdy obowi zywa y b d  

trwa e porozumienia, które przez wszystkich b d  akceptowane i 

dotrzymywane. 25 pa stw UE wspólnie uchwali o pakt fiskalny. Polityka 

ta posunie nas naprzód, wzmocni euro i pomo e w zabezpieczaniu 

pozycji Europy na wiecie. W a nie w kryzysie oznacza to, e chcemy 

si  odwa y  na wi cej Europy. 
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W listopadzie zesz ego roku polski minister spraw zagranicznych 

zaprezentowa  wizj  Stanów Zjednoczonych Europy. Podziela Pan tak  

ide ? 

Niezachwiana wiara Polaków i polskiego rz du w ide  Europy by a 

dla mnie zawsze wzorem. Przysz o  Europy nale y jednak rozwija  i 

precyzowa . Szczególnie w czasach nacechowanych kryzysem tak jak 

obecnie potrzeba nam nowych debat. Dlatego te  dobrze si  sta o, e 

minister spraw zagranicznych Sikorski i inni dali na nowo impuls do tej 

debaty. Potrzebujemy dobrych pomys ów i szeroko zakrojonej dyskusji 

spo ecznej na temat tego, jak ma wygl da  nasze ycie w Europie w 

przysz o ci. 

 

Kryzys wzmocni  w wielu krajach Europy partie populistyczne, 

zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie.Jak si  przed nimi broni ? 

Rzeczywi cie nie mo e to nam by  oboj tne, gdy ideolodzy wrogo 

nastawieni do demokracji usi uj  zjednywa  sobie pos uch i budowa  

hegemoni . Pokazuje to, e wolno  i pokojowe wspó ycie nie s  

oczywisto ci . Trzeba o nie walczy  i broni  ich na codzie . Wsz dzie 

tam, gdzie nacjonali ci, fundamentali ci i terrory ci próbuj  zagra a  

osi gni ciom naszej demokracji, gdzie naruszana jest godno  

cz owieka, tam my demokraci musimy si  temu przeciwstawia  poprzez 

spo eczne zaanga owanie i zmys  obywatelski. Pocz wszy od miejsca 

pracy, od szko y a  po fora w internecie. Nie pozostawimy tej Europy, 

w której panuje wolno , pokój i solidarno  na pastw  jej wrogom.   

 

Mimo stara  i wysi ków, np. Partnerstwa Wschodniego za 

wschodni  granica UE rozci ga si  strefa, gdzie regularnie gwa ci si  

wolno  i prawa cz owieka. Re im w Mi sku prze laduje opozycj . Na 

Ukrainie po sfingowanym procesie wtr cono do wi zienia by  premier i 

ministra spraw wewn trznych. Uczciwo  wyborów prezydenckich w 

Rosji budzi wiele w tpliwo ci. Czy Europa mo e jeszcze co  zrobi  dla 

swoich wschodnich s siadów, by krzewi  u nich demokracj , czy po 

prostu na tym polu polegli my?  

Oczywi cie, e musimy co  zrobi , gdy  chodzi tu przecie  o ludzi 

w naszym bezpo rednim s siedztwie, z którymi czy nas wspólna 

europejska kultura i wspólna, jakkolwiek nie zawsze atwa historia. 

Pragnienie wolno ci, zwi kszonej partycypacji, praw obywatelskich jest 

uniwersalne. Dlatego Europejczycy apeluj  do rz du ukrai skiego o 

zabezpieczenie praworz dno ci, niezale nego s downictwa oraz 

wolnych i uczciwych procedur. I dlatego musimy zwraca  si  do 

czynników odpowiedzialnych w Mi sku w sprawie uwolnienia i 

zrehabilitowania wi niów politycznych oraz zaprzestania wszelkich 

represji wobec opozycji, spo ecze stwa obywatelskiego i niezale nych 
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mediów. Powinni my jeszcze bardziej wykorzystywa  szczególne 

uwra liwienie polskiej opinii publicznej wobec zjawisk zachodz cych u 

jej wschodnich s siadów.  

Po zako czeniu zimnej wojny i po przezwyci eniu podzia u 

Europy na dwa bloki chodzi przecie  obecnie o stworzenie 

ogólnoeuropejskiej przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa, prawa i 

dobrobytu. Nad tym chcemy wspólnie dalej pracowa  równie  w 

ramach Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.   

Gdy  tam, gdzie szanuje si  uniwersaln  warto  wolno ci, tam 

ludzie mog  w pe ni rozwija  swoj  kreatywno  i si  dla wspólnego 

dobra. W a nie w tych tygodniach ponownie pokazali to w dobitny 

sposób demonstranci w Moskwie i w innych rosyjskich miastach. Mamy 

nadziej , e Rosja zrozumie to pragnienie politycznej partycypacji jako 

szans  i w otwarty sposób podejdzie do da  obywateli.   

 

Pytania zadawa  Bartosz T. Wieli ski


