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W dobie porozumień gospodarczych pomiędzy Unią Europejską 
a Koreą Południową i Japonią warto zastanowić się, co oprócz dóbr 
materialnych jesteśmy w stanie eksportować na wschodnioazjatyc-
kie rynki. Czy poza narodowymi markami jesteśmy w stanie zaofe-
rować naszym azjatyckim partnerom coś innego? Wspólny, europej-
ski „produkt”, oparty na normach i wartościach? Takim „towarem” 
jest w moim przekonaniu pojednanie. Szczególnie to, które było 
udziałem Polski i Niemiec. 

Podobieństwa
Dla Japończyków i Koreańczyków Niemcy są głównym partnerem 
handlowym w Unii Europejskiej. Polska jest rynkiem lokowania licz-
nych firm z Azji Wschodniej, jednak trudno porównać jej wymianę 
gospodarczą do tej, którą prowadzą Niemcy. Gdyby jednak zaoferować 
wschodnioazjatyckim partnerom oprócz dóbr materialnych wspólny 
– polsko-niemiecki – wzorzec, jakim jest pojednanie, mógłby stać się 
on wspomnianym „towarem”, który nie tylko łączy Polaków i Niemców 
i pozwala na nowo spojrzeć na nasze sąsiedztwo, ale również, dzię-
ki swojej uniwersalności, przyczynia się do budowania pokojowych 
relacji między zwaśnionymi narodami, które takich wzorców potrze-
bują. W jego wdrożeniu w Azji Wschodniej pomogłyby z pewnością 
podobieństwa pomiędzy Polską a Koreą i ich relacjami odpowiednio 
z niemieckim i japońskim sąsiadem. Do podobieństw można bowiem 
zaliczyć: lata okupacji przed okresem wojny, polskie i koreańskie 
ogromne poczucie przegranej po II wojnie światowej pomimo do-
świadczonych zbrodni oraz demokratyzację tychże krajów w latach 
80. XX wieku. Natomiast dla Polaków i Niemców promocja pojednania 
jeszcze mocniej zbliżyłaby oba społeczeństwa. 

Nieoczywiste pojednanie
Polska i Niemcy zdobyły się 30 lat temu – w listopadzie 1989 roku 
– na gest pojednania w wykonaniu premiera Mazowieckiego i kanc-
lerza Kohla podczas mszy w Krzyżowej, chociaż decyzja o tej wizycie, 
jak twierdził prowadzący nabożeństwo biskup Alfons Nossol, była 
niezwykle trudna. Koreańczycy na początku lat 90. podjęli zgoła inny 
krok. Postanowili zburzyć dawny budynek administracji japońskich 
władz okupacyjnych w Seulu. Dokonali tego 15 sierpnia 1995 roku – 
w 50. rocznicę japońskiej kapitulacji – w spektakularny sposób. I choć 
wiedza na temat II wojny światowej w polskim i niemieckim społe-
czeństwie bywa niedostateczna, to praca, jaką wykonały oba narody 
na poziomie politycznych i społecznych gestów, może być doskona-

Pojednanie – towar eksportowy?
łym wzorem dla Azjatów. Znak pokoju między szefami rządów nie był 
przecież jedynym krokiem, który przyczynił się do polsko-niemieckiej 
współpracy. Nie można zapomnieć o orędziu biskupów polskich do 
niemieckich z 1965 roku oraz wizycie niemieckiego kanclerza Willy’ego 
Brandta w Warszawie w 1970 roku i uklęknięciu pod pomnikiem Boha-
terów Getta. Za tymi gestami szły również konkretne decyzje, jak mię-
dzy innymi ostateczna ratyfikacja traktatu o granicy na Odrze i Nysie 
Łużyckiej w 1991 roku. W przypadku Japonii i Korei spór terytorialny 
jest nadal żywy i nierozwiązany.

Przeprosiny
Czego zatem żądają Koreańczycy, aby istnieć w harmonii z Japonią? 
Przeprosin. Szczerego przyznania się do winy. Przytaczają przy tym 
jako wzór przeprosiny Niemiec wobec Polski w wykonaniu kanclerza 
Brandta. Określają je jako „odwołujące się do wrażliwości”. Koreań-
czycy pragną, aby Japonia wyciągnęła naukę z odwagi pokazanej przez 
Niemcy. Odwaga ta nie zamyka się jednak tylko w geście kanclerza 
Brandta, a w całej kontynuacji przeprosin wobec Polaków, wyrażanych 
przez niemieckich przywódców po dziś dzień. I podczas gdy Polska 
i Niemcy zdają sobie sprawę z faktu, iż pojednanie to długotrwały pro-
ces opierający się na powtarzalności gestów, japoński premier Shinzō 
Abe stwierdza, że Japonia nie może pozwolić, aby potomkowie musieli 
przepraszać za zbrodnie poprzednich pokoleń. Niezmienne przyzna-
wanie się do winy przez niemieckich polityków proszących o przeba-
czenie, choćby to z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu wojny, staje 
się w tym momencie wzorem. Ale również stanowisko biskupów pol-
skich wyrażone w słowach „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” 
czy gest z Krzyżowej ukazują polskie dążenia do rekoncyliacji. 

Towar eksportowy
Pojednanie polsko-niemieckie odwołuje się do wyobraźni Azjatów. 
Dlatego warto promować rozpoznawalną markę polsko-niemiecką, 
uosabiającą jednocześnie unijne normy i wartości wśród państw, 
które pojednania potrzebują i szukają jego wzorców na Starym Kon-
tynencie. Zbliżenie między Polakami a Niemcami jest wielopłaszczy-
znowe i poszczególne jego składowe powinny stać się wzorami dla 
nierozwiązanych sporów japońsko-koreańskich. W Azji Wschodniej 
próbowano na europejski wzór stworzyć wspólne podręczniki do 
historii, jednak zażarte spory nie pozwoliły na wdrożenie wyników 
prac historyków. Warto więc skupić się na programach wymiany, 
które w Azji istnieją na bardzo małą skalę. Szczególnie działalność 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej czy tam-
tejszej fundacji może służyć za przykład, z którego Azjaci uczyliby 
się, jak wygląda praca na rzecz pojednania. Przybywająca do Europy 
młodzież azjatycka mogłaby spotykać się w Krzyżowej z uczestnikami 
polsko-niemieckich spotkań młodzieży i uczyć się z ich doświadczeń. 
Również dorosłym Polakom i Niemcom współpraca z azjatyckimi 
partnerami pomogłaby dostrzec, jak wielką pracę wykonano w Euro-
pie i jak niebezpieczna jest manipulacja historią w polityce, taka, jaka 
ma miejsce we współczesnych czasach w demokratycznych pań-
stwach Azji Wschodniej. Kluczowe mogłoby być również uświadomie-
nie wschodnioazjatyckim partnerom roli politycznych oświadczeń i ich 
specyfiki, stawiając za wzór te w wykonaniu polskich i niemieckich 
przywódców oraz ich realizację przez oba społeczeństwa.

DR OLGA BARBASIEWICZ 
– politolog i japonista. Adiunkt w Instytucie 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
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