
Po ubiegłorocznym zwycięstwie Prawa i Spra-
wiedliwości Europa uważnie obserwuje Polskę.
Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego,
wprowadzenie tak zwanej małej ustawy medial-
nej oraz powszechna wymiana urzędników kry-
tykowane są jako atak na państwo prawa, a Ko-
misja Europejska po raz pierwszy w historii
wdrożyła procedurę monitorującą praworząd-
ność w Polsce. Czy Europa ingeruje w sprawy
suwerennego kraju? 

Unia Europejska to także wspólnota war-
tości. Jest to zatem całkowicie normalne,
że UE przygląda się bliżej państwom
członkowskim, jeżeli pojawiają się znaki
wskazujące na to, że praworządność, de-

mokracja lub wolne media są zagrożone.
Dlatego też nie powinno się mówić o in-
gerencji w sprawy wewnętrzne. Tego ro-
dzaju zarzuty przypominają czasy ko-
munizmu. Kiedy ówczesnej władzy
stawiano zarzuty łamania praw czło-
wieka, co gwałciło ustalenia Aktu koń-
cowego KBWE, były one odrzucane ar-
gumentem, iż nie należy mieszać się
w wewnętrzne sprawy suwerennego
państwa. Całe szczęście, że będąc
w Unii, mamy ten etap już za sobą. Dla-
tego też uznaję za dobre i słuszne, że
UE uruchamia mechanizmy, pozwala-
jące sprawdzić kondycję państwa prawa
w Polsce. 

Obecne zmiany porównywane są często do
reform, które Viktor Orbán wprowadził na
Węgrzech. Czy Europa potraktowała Węgry
zbyt łagodnie, gdy obierały swój specjalny kurs,
a Polskę traktuje bardziej surowo? 

Rozumiem twierdzenie polskiego rządu,
że w przypadku Węgier UE była bardziej
skłonna przymknąć oko. Kiedy Orbán po-
nownie przejmował władzę, Unia nie po-
siadała jeszcze mechanizmu kontroli pra-
worządności. Wprowadzony został on
przez UE między innymi wskutek erozji
praworządności na Węgrzech i w Rumu-
nii. Ów mechanizm stosowany jest teraz
wobec Polski, ponieważ pojawiły się jed-
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„Stosunki między dwoma państwami kształtowane są 
nie poprzez rządy, lecz pojedynczych ludzi.”
Rozmowa DIALOGU z Dietmarem Nietanem, deputowanym do Bundestagu, 
przewodniczącym Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich 
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noznaczne przesłanki, że zagrożone jest
państwo prawa – tak zresztą stwierdziła
również Komisja Wenecka. 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Martin Schulz przed kilkoma tygodniami po-
równał wydarzenia w Polsce z sytuacją w puti-
nowskiej Rosji. Jak ocenia Pan wydarzenia po-
lityczne w Polsce? Czy demokracja jest
zagrożona, czy niemieckie media przedstawiają
zniekształcony obraz sytuacji w sąsiednim kraju? 

Nie popieram tego typu porównań. Wy-
wołują emocje, zamiast zachęcać do kon-
struktywnych debat o pewnych proble-
mach. Polska nie znajduje się na drodze
do stworzenia państwa autorytarnego, po-
dobnego do dzisiejszej Rosji. Polska de-
mokracja jest wystawiona na próbę, jed-
nak nie znajduje się w śmiertelnym
zagrożeniu. Za niebezpieczną uznaję
próbę umniejszenia niezależności proku-
ratorów i Trybunału Konstytucyjnego.
Mogą bowiem powstać struktury, które
stworzą wyraźną przewagę dla partii rzą-
dzącej nad opozycją. Jeżeli dojdzie do ta-
kiego przesunięcia punktów ciężkości, do
utraty równowagi między kompetencjami,
przysługującymi rządowi i opozycji, za-
grozi to demokracji w państwie. 

Wiele przedsięwzięć Prawa i Sprawied-
liwości samych w sobie nie oznacza jesz-
cze końca demokracji. Zsumowane, mogą
jednak doprowadzić do powstania pew-
nego rodzaju pseudodemokracji. Dobrze
funkcjonująca demokracja to coś więcej
niż pójście na wybory co cztery lata. Do
demokracji należą przede wszystkim
prawa dla mniejszości oraz podział władzy.
Rząd nie powinien podważać postano-
wień trybunału konstytucyjnego. Parla-
mentarną i pozaparlamentarną opozycję
lub krytycznych wobec rządu dziennika-
rzy nie powinno się nazywać zdrajcami
ojczyzny, przeciwnie, winno się im stwo-
rzyć warunki, by wyrażali konstruktywną
krytykę. Walka kulturowa oraz wywołana
wskutek niej polaryzacja, którą obecnie
możemy obserwować w Polsce, podział
na dobrych i złych Polaków – to wszystko
być może nie zabije demokracji, ale znisz-
czy kulturę demokratyczną Polski. 

Jak reagują Niemcy – politycy, dziennikarze,
obywatele – na rozwój sytuacji w Polsce? Jakie
są nastroje Niemców? A jak Pan reaguje? 

Wielu Niemców lubi Polskę i Polaków, dla-
tego się martwią. Nie tylko w Niemczech,
ale w całej Unii istnieje obawa, że nasz
wschodni sąsiad wdaje się w walkę kultu-
rową, która nie tylko zaszkodzi reputacji
kraju, ale także osłabi jej rolę w UE. Do-

tychczas postrzegano Polskę jako rzetel-
nego partnera – zwłaszcza za rządów Do-
nalda Tuska – który przyczyniał się do sta-
bilizacji UE. Pamiętam, jak Donald Tusk
mówił, że potrzebujemy więcej, a nie
mniej Europy. Polska, która postrzega Eu-
ropę jako wspólnotę losu, a nie przymusu,
uznająca jej solidarność za silny funda-
ment, imponowała wielu Europejczykom. 

Czy zgodziłby się Pan z tezą, że wskutek poli-
tycznych zmian w Polsce Niemcy bardziej in-
teresują się Polską? 

Z pewnością tak jest. Coraz więcej depu-
towanych do Bundestagu zamierza odwie-
dzić Polskę, by mieć własną opinię o obec-
nych uwarunkowaniach – to sytuacja,
która raduje i smuci jednocześnie. Jako
przewodniczący Federalnego Związku To-
warzystw Niemiecko Polskich cieszę się
z jednej strony, że zainteresowanie Polską
rośnie. Z drugiej zaś smuci mnie, że jest
to spowodowane kryzysem, a nie wielkimi
osiągnięciami, których dokonała Polska
na polu pojednania polsko-niemieckiego
i integracji europejskiej. 

Jak Polacy według Pana doświadczenia po-
strzegają dziś Niemców? 

Sądzę, że większość Polaków jest nasta-
wiona przyjaźnie wobec Europy. Polacy
interesują się swoimi sąsiadami, czy to
Ukrainą i Białorusią na wschodzie, czy
też krajami bałtyckimi na północy lub Nie-
mcami na zachodzie. Z doświadczenia
wiem, że większość Polek i Polaków jest
bardzo pozytywnie nastawionych wobec
Niemiec, równocześnie pamiętając o wiel-
kiej krzywdzie, którą Niemcy wyrządziły
Polakom w przeszłości. Wnikliwa świado-
mość historyczna w połączeniu z optymis-
tyczną wiarą w przyszłość i chęcią współ-
pracy z Niemcami w sposób szczególny
charakteryzują polskie społeczeństwo. 

W jakim stopniu nasilająca się egoistyczna, an-
tyeuropejska retoryka, którą słychać w Polsce
i w Niemczech, jest reprezentatywna dla całej
Europy? Czy Polska odstąpi od konstruktywnej
polityki europejskiej? 

Myślę, że polski rząd nie ma jeszcze jed-
noznacznego pomysłu, jak przenieść ideę
Europy Ojczyzn na konkretne działania
polityczne. Rząd nie jest pewien, jaką rolę
Polska ma odegrać w Europie. Pewien jest
tylko jednej rzeczy: chce działać inaczej
niż rząd poprzedni. W ten sposób PiS two-
rzy na przykład paradoksalną sytuację. Po-
lityka wobec Europy za czasów Tuska spra-
wiła, że reputacja Polski poważnie się

polepszyła. I gdy Jarosław Kaczyński nie -
ustannie próbuje dyskredytować Donalda
Tuska, to w większości stolic europejskich
napotyka tylko na wzruszenie ramion. 

Zmęczenie Europą oraz krytyka wobec
biurokratów brukselskich z pewnością nie
są wyłącznie polskim fenomenem, podob-
nie rzecz ma się w Niemczech, we Francji,
w Wielkiej Brytanii oraz w prawie wszyst-
kich innych państwach unijnych. 

Jeżeli jednak coraz więcej osób w Euro-
pie staje się sceptycznych wobec UE, to
należy stwierdzić, że elity polityczne wszę-
dzie w Europie poniosły klęskę w przeka-
zaniu obywatelom korzyści wynikających
z członkostwa w Unii. Dlaczego nikt nie
napisze scenariusza, w którym UE prze-
stałaby nagle istnieć? Na wielkich gra-
czach jak Stany Zjednoczone, Chiny czy
Indie, ani Polska, ani Niemcy nie wywrą
większego wrażenia. Zwartą i zdetermi-
nowaną Unię mogą natomiast potrakto-
wać poważnie. A tak zwane Międzymorze
nie interesuje ich w ogóle. Denerwują
mnie antyunijni populiści, którzy prze-
milczają te fakty. Kto osłabia UE, osłabia
także perspektywy przyszłościowe Euro-
pejczyków – czyli także Polaków. 

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się do
pozytywnych wiadomości dotyczących stosun-
ków polsko-niemieckich. Nowy polski rząd
kwestionuje te stosunki pod wieloma wzglę-
dami. Minister spraw zagranicznych określił
Wielką Brytanię oraz państwa Grupy Wyszeh-
radzkiej jako najważniejszych sojuszników w
Unii. Czy to koniec polsko-niemieckiej wspól-
noty interesów i wartości? 

Jeżeli dobrze pamiętam, to niemiecki rząd
walczył niegdyś w Nicei o korzystniejszy
dla Polski system głosowania w UE. Jeśli
polski rząd twierdzi, że Wielka Brytania
jest ważniejszym partnerem niż Niemcy,
to musimy to przyjąć do wiadomości.
Z rzeczywistością – mianowicie, kto Pol-
skę w ostatnich latach w Unii najbardziej
wspierał – nie ma to jednak nic wspól-
nego. Premier David Cameron wynego-
cjował właśnie specjalne prawa od UE,
aby między innymi ograniczyć Polakom
mieszkającym w Wielkiej Brytanii zasiłek
rodzinny. Czy to jest Europa Ojczyzn,
o której marzy prezes Kaczyński? 

Ten sam minister spraw zagranicznych dąży
również do krytycznej oceny traktatu o do-
brym sąsiedztwie. Czy Pana zdaniem traktat
należy na nowo ocenić, zweryfikować? 

Polski rząd słusznie żąda po 25 latach bi-
lansu traktatu o dobrym sąsiedztwie. Takie
podsumowanie powinno być zróżnico-
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wane i sprawiedliwe. Traktatu nie można
jednak instrumentalizować po to, by dla
celów wewnątrzpolitycznych zdyskredyto-
wać poprzednie rządy. Dlatego też mam
nadzieję, że rozsądne głosy w polskim rzą-
dzie zwyciężą i traktat zostanie oceniony
bez uprzedzeń. Zamiast patrzeć wstecz,
powinniśmy skupić się na przyszłości. Co
z propozycjami nowych, ambitnych pol-
sko-niemieckich projektów, które wskaza-
łyby nam przyszłość? 

Polska i Niemcy zajmują różne stanowiska
w wielu kwestiach dotyczących polityki unijnej.
Które z nich będą w tym roku szczególnym
wyzwaniem dla stosunków polsko-niemieckich? 

Kwestia bezpieczeństwa słusznie ma dla
Polski znaczenie pierwszorzędne. Dlatego
Niemcy powinni intensywniej zająć się

szczególnie ważną kwestią dla Polski, czyli
żądaniem obecności wojsk NATO przy
wschodniej granicy UE. Niech tylko Po-
lacy nie zapominają, że w sprawach bez-
pieczeństwa być może nie Niemcy stano-
wią „największą przeszkodę” dla Polski.
Także Francuzi i Brytyjczycy inaczej niż
Polacy odbierają agresywną politykę Rosji.
Istniejących wśród różnych państw unij-
nych dyferencji przy ocenie kwestii poli-
tycznych nie należy redukować wyłącznie
do polsko-niemieckich rozbieżności.
Świadczą one bowiem raczej o różnych
doświadczeniach historycznego i społecz-
nego rozwoju każdego z 28 państw człon-
kowskich Unii. 

Czy polską troskę o bezpieczeństwo trakto-
wano przez długi czas zbyt mało poważnie?
Które z postulatów nowego polskiego rządu
uznaje Pan za słuszne? 

Mówiąc jasno: wielu obaw i ocen Polaków,
dotyczących kwestii bezpieczeństwa, rze-
czywiście nie traktowano w Niemczech
wystarczająco poważnie. Dlatego też mam
zrozumienie dla niektórych polskich frust-
racji. Przywoływanie teorii o niemieckiej
hegemonii w niczym przy tym nie po-

może, powinno się raczej dążyć do szer-
szego wspólnego dialogu w kwestiach bez-
pieczeństwa. 

Także bezpieczeństwo energetyczne na-
leży do zasadniczych wyzwań przyszłościo-
wych UE. I w tym przypadku polski rząd
powinien posunąć się dalej, niż ograniczać
się jedynie do retorycznych żądań, dotyczą-
cych unii energetycznej. Powinien zapro-
ponować konkretne rozwiązania, które
można by zrealizować w ramach UE. Takie
„energetyczne NATO” oznaczałoby bowiem
również to, że trzeba będzie dokonać solid-
nych inwestycji w infrastrukturę. Jeżeli za-
mierza się transportować gaz z zachodu na
wschód, to trzeba powiedzieć także, w jaki
sposób państwa członkowskie Unii miałyby
współfinansować niezbędne do tego przed-
sięwzięcia przewody i interkonektory. Bez
przedłożenia ogólnoeuropejskiej koncepcji

problem braku solidarności w kwestiach
energetycznych trudno rozwiązać. 

Polsko-niemiecki rok jubileuszowy – 25 lat trak-
tatu o dobrym sąsiedztwie – dotychczas w Pol-
sce prawie w ogóle nie został doceniony na
płaszczyźnie politycznej. Strona polska i nie-
miecka wspólnie ustaliła tylko logotyp jubileu-
szu. Nie ma dwustronnego programu uroczys-
tości, powstała jedynie strona internetowa,
finansowana jednostronnie przez niemiecki
MSZ. Czy tylko po jednej stronie Odry istnieje
powód do świętowania? 

Kto nie patrzy na historię przez pryzmat
ideologiczny, ten oczywiście wie, że za-
równo w Polsce, jak i w Niemczech, ist-
nieje wiele powodów do świętowania. Pa -
trząc na minione 25 lat myślę, że my,
Niemcy, możemy być wdzięczni za to, że
Polacy po 1989 roku w tak wspaniało-
myślny sposób podali nam rękę do pojed-
nania. Nie powinniśmy o tym nigdy
zapomnieć, ponieważ dopiero polsko-nie-
mieckie pojednanie umożliwiło istniejącą
dziś intensywną współpracę w dziedzinie
polityki, gospodarki, nauki oraz na płasz-
czyźnie społecznej. Jest to historia suk-
cesu obu nacji. 

PiS jest zakładnikiem własnej retoryki
wyborczej. Obecny rząd właściwie nie
może dokonać pozytywnej oceny traktatu
o dobrym sąsiedztwie, ponieważ ostatnie
25 lat, z wyjątkiem krótkiego intermezzo,
kształtowała polityczna elita, którą PiS ne-
guje, a nawet zwalcza. Dokonując rozra-
chunku z poprzednimi rządami, PiS osła-
bia pozycję Polski w Europie i dzieli
społeczeństwo. To nie jest jednak efek-
tywne forsowanie polskich interesów, jak
twierdzi PiS, lecz jego przeciwieństwo. 

Dlatego też apeluję do rządu PiS: za-
przestańcie walki kulturowej, krytykujcie
poprzedni rząd, jeżeli krytyka ta jest uza-
sadniona, ale nie obrzucajcie błotem do-
robku takich ludzi, jak Władysław Barto-
szewski, Bronisław Geremek, Aleksander
Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Do-
nald Tusk, Lech Wałęsa. Zaszkodzicie wy-
łącznie polskiemu narodowi, powinniście
tego zaprzestać. 

Jest Pan przewodniczącym Federalnego
Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Jaką
rolę pełniły towarzystwa w ciągu ostatnich 25
lat? Jakie mają teraz zadanie, zważywszy na
rosnące oddalanie się Polaków od Niemców? 

Towarzystwa Niemiecko-Polskie oraz To-
warzystwa Polsko-Niemieckie stanowią
kręgosłup stosunków dwustronnych. Osta-
tecznie stosunki między dwoma pań-
stwami kształtowane są nie poprzez rządy,
lecz pojedyncze osoby, które pielęgnują
prywatne, gospodarcze i zawodowe kon-
takty w kraju sąsiedzkim. Zaangażowanie
tysięcy Polaków i Niemców, którzy działali
na rzecz pojednania, przyjaźni, współpracy,
partnerstwa miast, wymiany akademickiej
i młodzieży, jest przy tym decydującym
czynnikiem. Wszystkie towarzystwa osiąg-
nęły na tym polu wspaniałe wyniki, al-
bowiem to one, a nie wielka polityka,
wspierały stosunki międzyludzkie. W na-
stępnych latach zarówno TNP, jak i TPN
muszą zrobić, co w ich mocy, aby zachęcić
nowe pokolenie młodych Polaków i Nie-
mców do działania na rzecz stosunków
dwustronnych na każdej płaszczyźnie, tak
jak robiło to pokolenie dzisiejszych sześć-
dziesięcio- i siedemdziesięciolatków. 

Z Dietmarem Nietanem rozmawiał 
Arkadiusz Szczepański.
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Apeluję do rządu PiS: zaprzestańcie walki kulturowej, 
krytykujcie poprzedni rząd, jeżeli krytyka ta jest uzasa  d nio na,
ale nie obrzucajcie błotem dorobku takich ludzi, jak
Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Aleksander
Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Donald Tusk, Lech 
Wałęsa. Zaszkodzicie wyłącznie polskiemu narodowi, 
powinniście tego zaprzestać. 


