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Nieznany kontekst planu Rapackiego
Inicjatywa utworzenia strefy bezatomowej na obszarze Polski, RFN i NRD
zosta³a zaprezentowana przez ministra spraw zagranicznych Adama Rapackiego
2 paŸdziernika 1957 r. na XII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ1. Tego samego
dnia, równie¿ w Nowym Jorku, gotowoœæ przy³¹czenia swojego kraju do strefy
zg³osi³ minister spraw zagranicznych Czechos³owacji Václav David2. Polsko-radzieckie konsultacje w sprawie strefy bezatomowej toczy³y siê jednak ju¿
w 1956 r., a dzia³ania polskiego MSZ w sprawie koncepcji rozpoczê³y siê pod
koniec roku 1955. Wskazuje na to wypowiedŸ dyrektora Departamentu III MSZ
(póŸniejszego wieloletniego wiceministra) Józefa Winiewicza, który ju¿ w grudniu 1955 r., w czasie posiedzenia kolegium MSZ, zwraca³ uwagê na mo¿liwoœæ
samodzielnego stwarzania przez Polskê „platformy wspó³pracy miêdzynarodo1

Opublikowanie przez Polski Instytut Spraw Miêdzynarodowych tomu Polskich Dokumentów
Dyplomatycznych za rok 1957 oraz zaawansowany stan prac nad tomami za lata 1958 i 1959
pozwalaj¹ przyjrzeæ siê na bogatej podstawie Ÿród³owej sprawie zg³oszenia i realizacji koncepcji zwanej planem Rapackiego; zob. K. Ruchniewicz, T. Szumowski (red.), P. D³ugo³êcki
(wspó³pr.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957 (dalej PDD 1957), Warszawa 2006;
D. Jarosz i M. Pasztor (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958 (dalej PDD 1958) oraz
P. D³ugo³êcki (red.), Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959 (dalej PDD 1959) – w przygotowaniu, uka¿¹ siê nak³adem PISM w 2011 r.

2

Szerzej na temat zg³oszenia planu zob. W. Nagórski, M. Tomala (oprac.), Plan Rapackiego:
dokumenty i materia³y, Warszawa 1959; A. Albrecht, Plan Rapackiego: dokumenty i opinie,
Warszawa 1964; zob. te¿ PDD 1957, passim. Zdaniem Andrzeja Skrzypka powodem zg³oszenia
tej koncepcji by³a „chêæ zablokowania decyzji Rady NATO o rozmieszczeniu na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec wyrzutni taktycznych pocisków atomowych”; A. Skrzypek, Mechanizmy autonomii: stosunki polsko-radzieckie 1956–1965, Pu³tusk–Warszawa 2005, s. 148.
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wej”. Zdaniem Tadeusza Marczaka „od tego momentu mo¿na by datowaæ proces
narastania «samodzielnej polskiej inicjatywy wspó³pracy miêdzynarodowej»”3.
W efekcie Winiewicz przygotowa³ i 27 czerwca 1956 r. przes³a³ wiceministrowi
Marianowi Naszkowskiemu projekt propozycji rozbrojeniowej, w której postulowano utworzenie strefy ograniczonych si³ zbrojnych i zbrojeñ. Strefa ta mia³aby obj¹æ ca³e Niemcy, Daniê, kraje Beneluksu oraz czêœæ terytorium Francji,
Polski i Czechos³owacji. Projekt zyska³ formê memorandum i zosta³ przes³any
do konsultacji (wy³¹cznie do r¹k w³asnych) polskim ambasadorom w Pary¿u,
Londynie, Waszyngtonie oraz przedstawicielowi przy ONZ w Nowym Jorku 4.
Zmodyfikowany projekt zosta³ tak¿e przedstawiony Zwi¹zkowi Radzieckiemu. Wiceminister Józef Winiewicz w notatce z rozmowy z czechos³owackim
chargé d’affaires z 15 maja 1957 r., pisz¹c o polskim memorandum z wrzeœnia
1956 r., zanotowa³: „Odnios³em wra¿enie, ¿e do Pragi dotar³a wiadomoœæ
o poufnym memorandum z³o¿onym przez nas w M[inistierstwie] I[nostrannych
D[ie³] z tak zwan¹ «polsk¹ inicjatyw¹» dotycz¹c¹ strefy ograniczonych zbrojeñ.
Elementy «polskiej inicjatywy» zosta³y – jak wiadomo – czêœciowo przejête do
listopadowego wyst¹pienia tow. Bu³ganina w sprawie rozbrojenia oraz do wyst¹pieñ tow. Zorina na bie¿¹cej Podkomisji Rozbrojeniowej”5. Warto odnotowaæ, ¿e Winiewicz nie chcia³ przekazaæ czechos³owackiemu dyplomacie treœci
polskiego memorandum ani udzieliæ informacji na ten temat.
Na wykorzystanie przez ZSRR polskiego memorandum zwraca³ tak¿e uwagê wiceminister Marian Naszkowski w trakcie konsultacji polsko-radzieckich
przeprowadzonych w Moskwie 27–28 sierpnia 1957 r. „Jesteœmy zadowoleni,
jeœli pomogliœmy stronie radzieckiej, zw³aszcza, ¿e chodzi o wspóln¹ sprawê –
podkreœla³ Naszkowski, zauwa¿aj¹c – „Koncepcja wysuniêta w memorandum
polskim nie jest ju¿ obecnie aktualna. Rozwijaj¹c sprawê nowej inicjatywy,
myœlimy o przyjêciu jako punktu wyjœciowego propozycji Grotewohla wobec
NRF”. Naszkowski zwraca³ uwagê na fakt, i¿ inicjatywa by³aby k³opotliwa
wobec RFN, gdy¿ mog³aby „os³abiæ pozycjê Adenauera przed wyborami”. Interesuj¹ce jest, ¿e Naszkowski nie liczy³ na sukces przedsiêwziêcia: „Trzeba te¿
stwierdziæ – zauwa¿a³ – ¿e inicjatywa polska nie wprowadzi³aby ¿adnych zmian
3

T. Marczak, Plan Rapackiego – czy próba wyjœcia z Uk³adu Warszawskiego?, [w:] M.S. Wolañski, W. Baluk (red.), Studia z nauk spo³ecznych i humanistycznych. Ksiêga pami¹tkowa ku
czci profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, Wroc³aw 2006,
s. 533.
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Ibidem, s. 533 i nast.
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PDD 1957, dok. nr 113.
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w sytuacji faktycznej ze wzglêdu na nierealnoœæ zgody NRF na propozycje
NRD”6.
Wiceminister W³adimir Siemionow (rozmówca Naszkowskiego) nie wyra¿a³
wielkiego entuzjazmu, zwracaj¹c uwagê na mo¿liwoœæ wykorzystania „oœwiadczenia polskiego jako wymierzonego przeciw jednoœci obozu socjalistycznego”.
Siemionow prawdopodobnie obawia³ siê ró¿nicowania relacji pañstw obozu
socjalistycznego z ZSRR. Stworzenie specjalnego statusu dla czêœci pañstw
(tak¿e w relacjach wojskowych) mog³o byæ k³opotliwe zarówno w kontaktach
Kremla z pozosta³ymi krajami bloku wschodniego, jak i we wzajemnych relacjach wewn¹trz bloku. Jedn¹ z nadrzêdnych zasad polityki radzieckiej by³o
bowiem manifestowanie ca³kowitej jednoœci obozu na forum miêdzynarodowym. Rosjanie, szczególnie po wydarzeniach 1956 r. (interwencja na Wêgrzech,
polski PaŸdziernik), obawiali siê, i¿ uprzywilejowana pozycja czêœci pañstw
mo¿e wywo³aæ nieporozumienia. Jak siê okaza³o (o czym ni¿ej), radzieckie
obawy nie by³y ca³kiem nieuzasadnione. Ponadto utworzenie strefy, w sk³ad
której razem z RFN wchodzi³yby pañstwa socjalistyczne, a tak¿e formalne ograniczenia w rozmieszczaniu de facto broni radzieckiej by³y koncepcjami wymagaj¹cymi przynajmniej ostro¿nego dzia³ania z punktu widzenia interesów ZSRR.
W odpowiedzi na w¹tpliwoœci Siemionowa Naszkowski argumentowa³, „¿e
w oœwiadczeniu podkreœlano by, ¿e Polska dzia³a³a w porozumieniu z uczestnikami Uk³adu Warszawskiego, co wyklucza jakikolwiek separatystyczny charakter akcji, a ponadto chodzi tu o pewne rozszerzenie uczynionej ju¿ propozycji
NRD”. Ostatecznie Siemionow oœwiadczy³, „¿e wed³ug jego zdania osobistego
pomys³ jest ciekawy i zas³uguje na uwagê. MSZ nie mo¿e siê jednak ustosunkowaæ do niego i skieruje sprawê do Kierownictwa KC KPZR” 7.
Polsce zale¿a³o na zg³oszeniu inicjatywy 1 wrzeœnia, w rocznicê wybuchu
wojny, jednak brak reakcji ZSRR w odpowiednim czasie wyklucza³ takie rozwi¹zanie – prezentacja planu bez uzyskania zgody w³adz radzieckich by³a
niemo¿liwa8. Warto zwróciæ uwagê na doœæ oczywisty fakt – pañstwa socja6

PDD 1957, dok. nr 189. Szerzej o stosunku NRD i RFN do planu zob. K. Ruchniewicz, Reakcja
NRD na plan Rapackiego, [w:] M. Górny (red.), Od Franciszka Józefa do ma³ych ojczyzn. Tom
poœwiêcony pamiêci Zbigniewa Frasa, Wroc³aw 2002, s. 181–195 i R. £oœ, Republika Federalna Niemiec wobec Planu Adama Rapackiego, „Przegl¹d Zachodni” 2004, nr 1, s. 109–126.
Zob. te¿ E. Laboor, Der Rapacki-Plan und die DDR: die Entspannungsvision des polnischen
Aussenministers Adam Rapacki, Berlin 2003.

7

PDD 1957, dok. nr 189.

8

PDD 1957, dok. nr 187.
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listyczne, które mia³y nale¿eæ do strefy, nie dysponowa³y w³asn¹ broni¹
atomow¹. Propozycja Rapackiego mog³a wiêc dotyczyæ tylko i wy³¹cznie broni
radzieckiej. W praktyce polski minister proponowa³, aby ZSRR nie rozmieszcza³
broni atomowej na terenie Polski, NRD i Czechos³owacji – nie móg³ zg³aszaæ
propozycji w sprawie radzieckiego arsena³u bez wczeœniejszego porozumienia
z Rosjanami. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e sama kwestia autorstwa planu budzi do
dzisiaj pewne kontrowersje. Zdaniem Andrzeja Skrzypka „Jest prawdopodobne,
¿e idea tego planu zrodzi³a siê w gabinetach na Placu Smoleñskim na bazie
dawniejszych rosyjskich koncepcji sfer zdemilitaryzowanych, a zadanie jej
powszechnej prezentacji powierzono dyplomacji polskiej”, minister Rapacki zaœ
„koncepcjê ow¹ uzna³ za w³asn¹”9. W œwietle cytowanych wy¿ej dokumentów
wydaje siê jednak, i¿ rola dyplomacji polskiej w powstawaniu planu by³a
wiêksza i nie ogranicza³a siê do „powszechnej prezentacji” koncepcji.
O polskim autorstwie planu przekonuje tak¿e Jacek Tebinka, pisz¹c:
„W œwietle dzisiejszych badañ naukowych nie ma w¹tpliwoœci, ¿e koncepcja
powsta³a w Warszawie i wynika³a z prowadzonej przez dyplomacjê PRL polityki maj¹cej utrudniæ uzbrojenie RFN w œrodki przenoszenia broni j¹drowej, nie
wspominaj¹c o g³owicach atomowych”10.
Zgoda Kremla na zg³oszenie planu nadesz³a jednak wystarczaj¹co szybko,
aby mo¿liwe by³o zaprezentowanie koncepcji w debacie generalnej XII sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szyfrogramem z 19 wrzeœnia 1957 r. Rapacki
informowa³ przebywaj¹cego w Nowym Jorku wiceministra Winiewicza: „Otrzymaliœmy odpowiedŸ ZSRR, ¿e uznaj¹ znan¹ Wam inicjatywê nasz¹ w sprawie
rozbrojenia atomowego za bardzo s³uszn¹ i celow¹. Wyrazili przy tym pogl¹d,
¿e po¿¹dane jest, byœmy wspó³dzia³ali z Czechos³owacj¹. Uwagê tê rozumiemy
w ten sposób, ¿e Czechos³owacja powinna przy³¹czyæ siê do naszej inicjatywy”11.
Dodatkowo Rapacki pisa³ o przekazaniu instrukcji ambasadorowi w Pradze
Adamowi Cuberowi, który mia³ za zadanie poinformowaæ Czechos³owack¹
Republikê o planowanej akcji i sugerowaæ, aby ta popar³a inicjatywê w trakcie
sesji. Z propagandowego punktu widzenia Polsce zale¿a³o na tym, aby by³a ona
9

Zob. te¿. A. Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989, Pu³tusk–Warszawa
2010, s. 43.

10

Zob. m.in. J. Tebinka, Dyplomacja popaŸdziernikowa (1957–1960), [w:] W. Materski, W. Michowicz, Historia dyplomacji Polskiej. Tom VI, 1944/45–1989, Warszawa 2010, s. 468.
W sprawie dzia³añ wiceministra Winiewicza z 1956 r. œwiadcz¹cych o polskiej proweniencji
planu zob. te¿ T. Marczak, op.cit., s. 533 i nast.

11

PDD 1957, dok. nr 205.
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jedynym autorem inicjatywy, a Czechos³owacja by³a jedynie stron¹ przy³¹czaj¹c¹ siê. Z tego te¿ powodu Rapacki poleca³ Winiewiczowi: „Liczymy siê
z mo¿liwoœci¹, ¿e Czesi, dowiedziawszy siê od ZSRR o naszej inicjatywie,
zechc¹ nas uprzedziæ, wysuwaj¹c j¹ przed nami. Poinformujcie natychmiast
przewodnicz¹cego delegacji CSR o zleceniu, jakie daliœmy Cuberowi i zapobiegajcie mo¿liwoœci uprzedzenia nas przez Czechów”12.
Poœpiech w celu wyprzedzenia Czechów by³ o tyle wskazany, ¿e ZSRR
rozwa¿a³ koncepcjê jednoczesnego zg³oszenia planu przez Polskê i Czechos³owacjê. Wiceminister Naszkowski w notatce z rozmowy z chargé d’affaires
ambasady ZSRR w Warszawie Jurijem Biernowem informowa³: „Na przyjêciu
mongolskim w dniu 18.IX. Biernow zakomunikowa³ mi sygnalizowan¹ ju¿
przez nasz¹ ambasadê w Moskwie aprobatê naszego projektu (...). Biernow
podkreœli³, ¿e inicjatywa nasza zosta³a oceniona przez rz¹d ZSRR jako nadzwyczaj celowa i po¿yteczna. Równoczeœnie rz¹d ZSRR sugeruje, by równie¿
Czechos³owacja z³o¿y³a takie oœwiadczenie w stosunku do swego terytorium.
Oœwiadczenia te, zdaniem ZSRR, winny byæ równoczesne” 13.
Zg³oszony plan zosta³ poparty przez kraje socjalistyczne, natomiast wœród
krajów zachodnich przewa¿a³y oceny krytyczne – zosta³ on w praktyce odrzucony przez Radê NATO obraduj¹c¹ w grudniu 1957 r. w Pary¿u14. Nie
wszystkie jednak pañstwa Zachodu mia³y jednolite stanowisko w tej sprawie
– czêœæ z nich przyjê³a postawê wyczekuj¹c¹, plan mia³ zostaæ przyjêty
„z najwiêksz¹ ¿yczliwoœci¹ w Norwegii i Danii”, a „przychylne zainteresowanie
okaza³ równie¿ rz¹d Kanady”15. Inicjatywa zosta³a niew¹tpliwie zauwa¿ona,
sta³a siê elementem stosunków multilateralnych, potraktowano j¹ „na serio”16,
a Polska nie zamierza³a siê z niej wycofywaæ. W notatce z 30 grudnia 1957 r.
Departament Miêdzynarodowych Organizacji Politycznych i Gospodarczych
MSZ ocenia³: „Aktualna sytuacja polityczna nie pozwala przewidywaæ szybkiego przejœcia do fazy konkretnych rokowañ nad stworzeniem strefy bezatomowej. Pierwszym celem jest wiêc poszerzenie frontu sprzymierzeñców tej
koncepcji, zahamowanie polityki nasilania Europy broni¹ atomow¹ i stworzenie
przychylnej atmosfery dla rokowañ wschód–zachód. Przewidywaæ nale¿y, ¿e
12

Ibidem.

13

PDD 1957, dok. nr 206.

14

PDD 1957, dok. nr 271–273

15

Niepodpisany projekt szyfrogramu z 7 stycznia, PDD 1958.

16

Notatka wiceministra Naszkowskiego z 8 stycznia, PDD 1958.
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dyplomacja atlantycka bêdzie usi³owaæ «utopiæ» nasz¹ inicjatywê za pomoc¹
ogólnikowych posuniêæ. Taktyka nasza winna zaœ prowadziæ do podtrzymywania zainteresowania dozuj¹c odpowiednio nowe inicjatywy dyplomatyczne” 17.
W ca³ym roku 1958 podejmowano dzia³ania maj¹ce na celu owo „podtrzymywanie zainteresowania”, m.in. 14 lutego wystosowano do rz¹dów czterech
mocarstw, NRD, RFN, Czechos³owacji oraz Danii, Belgii i Kanady18 memorandum, a 4 listopada minister Rapacki wyda³ oœwiadczenie modyfikuj¹ce nieco
pierwotn¹ wersjê planu19. Polska stara³a siê dodatkowo przeciwdzia³aæ kontrargumentom w sprawie inicjatywy, wykazuj¹c, i¿ plan „jest realistyczny
i skromny” oraz „nie prowadzi do odrywania ¿adnego pañstwa od jednego
z 2 bloków”. Zwracano uwagê tak¿e na fakt, i¿ „czêœciowe rozwi¹zanie dot.
strefy bezatomowej mo¿e u³atwiæ rozwi¹zanie globalnego programu rozbrojenia”20. Sk³adanie not i oœwiadczeñ powi¹zane by³o ze wzmo¿eniem dzia³alnoœci propagandowej i intensyfikacj¹ prac placówek dyplomatycznych,
których zadaniem by³o „utrzymaæ mo¿liwie najd³u¿ej sprawê planu Rapackiego
w centrum dyskusji miêdzynarodowej”21.
Rok 1959 przyniós³ jednak spadek zainteresowania planem i zmniejszenie
jego znaczenia. Jednym z powodów by³a ostatecznie negatywna reakcja Zachodu, która w zasadzie wyklucza³a mo¿liwoœæ jego realizacji. Czêœæ pañstw
zachodnich traktowa³a zreszt¹ plan nie jako samodzielne polskie przedsiêwziêcie, ale raczej jako element polityki ZSRR.
Spadek znaczenia wi¹za³ siê tak¿e z „rozmno¿eniem” inicjatyw rozbrojeniowych – wiele krajów zg³asza³o w³asne koncepcje (czêstokroæ potem modyfikowane), zdarza³o siê, ¿e inny plan mia³a partia rz¹dz¹ca w danym kraju, a inny
opozycja22.
17

PDD 1957, dok. nr 283.

18

Wojska tych pañstw stacjonowa³y na terenie RFN.

19

Memorandum Rz¹du PRL w sprawie utworzenia strefy bezatomowej w Œrodkowej Europie
z 14 lutego, PDD 1958. Zob. te¿ Oœwiadczenie ministra spraw zagranicznych PRL Adama
Rapackiego, z³o¿one na konferencji prasowej 4 listopada 1958 r., „Trybuna Ludu” z 5 listopada
1958 r.

20

Szyfrogram wiceministra Naszkowskiego do ambasadora w Sztokholmie z 7 stycznia, PDD
1958.

21

Notatka o wynikach posiedzenia Kolegium MSZ z 14 stycznia, PDD 1958.

22

Szerzej na temat inicjatyw rozbrojeniowych zob. W. Nagórski, J. Sztucki, M. Tomala (oprac.),
Strefa ograniczonych zbrojeñ w Europie Œrodkowej (dokumenty i materia³y), „Zeszyt Dokumentacyjny” 1959, nr 6 (PISM, na prawach rêkopisu).
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Na niekorzyœæ planu dzia³a³y równie¿ bardziej ogólne inicjatywy miêdzynarodowe – w 1959 r. trwa³y starania o przygotowanie genewskiej konferencji
ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw oraz NRD i RFN (odby³a siê
w dwóch etapach: w dniach 11 maja – 20 czerwca i 13 lipca – 5 sierpnia).
Prowadzono tak¿e przygotowywania do konferencji Wschód–Zachód (na szczycie), która rozpoczê³a siê (z udzia³em Nikity Chruszczowa, Dwighta Eisenhowera, Harolda Macmillana i Charles’a de Gaulle’a) 16 maja 1960 r. w Pary¿u.
Ju¿ pierwszego dnia jej obrady zosta³y jednak przerwane z powodu braku porozumienia w sprawie konfliktu zwi¹zanego z wczeœniejszym zestrzeleniem nad
terytorium ZSRR amerykañskiego samolotu szpiegowskiego U-2.
Idea zwo³ania miêdzynarodowych konferencji, których celem by³o uregulowanie stosunków Wschód–Zachód sprawia³a, ¿e plan Rapackiego formalnie
dotycz¹cy tylko czterech pañstw traci³ na znaczeniu. Wydawa³ siê ju¿ niepotrzebny, niewart czasu i zainteresowania wówczas, gdy planowane konferencje
mia³y rozwi¹zaæ wszystkie kwestie sporne w stosunkach miêdzyblokowych.
Negatywnie na losy polskiego planu wp³ywa³a tak¿e „ofensywa pokojowa”
Zwi¹zku Radzieckiego, który nieustannie zg³asza³ nowe propozycje, co nie
sprzyja³o koncentrowaniu siê na planie Rapackiego. Ju¿ w styczniu 1958 r.
sprawê trafnie ocenia³ ówczesny francuski minister spraw zagranicznych
Christian Pineau. Polski ambasador w Pary¿u Stanis³aw Gajewski, informuj¹c
centralê o przeprowadzonej z nim rozmowie, stwierdza³, i¿ szef francuskiej
dyplomacji: „Kolejne listy Bu³ganina uwa¿a w ostatecznym rezultacie za szkodliwe, chocia¿ jest w nich wiele rzeczy s³usznych. Uwa¿a, ¿e mieszanie w radzieckich propozycjach wszystkich problemów nie u³atwia wyjœcia z impasu,
dezorientuje opiniê publiczn¹. Przygotowywanie odpowiedzi zabiera masê
czasu i energii, zmusza do ci¹g³ych konsultacji i w efekcie daje wymianê korespondencji, która s³u¿y propagandzie a nie realnemu za³atwieniu problemów” 23.
Jedn¹ z takich inicjatyw, która negatywnie wp³ynê³a na plan Rapackiego,
by³a propozycja rozbrojenia powszechnego zg³oszona 18 wrzeœnia 1959 r. przez
Chruszczowa w czasie obrad XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym
z jej wariantów by³o rozwi¹zanie wszystkich si³ zbrojnych, zniszczenie wszystkich rodzajów uzbrojenia i sprzêtu wojskowego oraz likwidacja ministerstw
obrony i sztabów generalnych. Zg³oszenie przez ZSRR tak „ambitnej” propozycji w praktyce uniemo¿liwia³o wykonanie planu Rapackiego. Ta niemo¿liwa
nie tylko do realizacji, ale nawet do sensownego negocjowania propozycja
23

Szyfrogram ambasadora w Pary¿u z 14 stycznia, PDD 1958.

122

Sprawy Miêdzynarodowe, 2011, nr 1

Nieznany kontekst planu Rapackiego

k³ad³a siê cieniem na wszystkie koncepcje rozbrojeniowe. Oczywiste by³o, ¿e
realizacja globalnych inicjatyw rozbrojeniowych mo¿liwa jest tylko przy
wspó³udziale ZSRR, a zg³oszenie przez Moskwê tak niepowa¿nej propozycji
sprowadza³o wszelkie rozmowy do absurdu. Cel radzieckiej inicjatywy mia³
oczywiœcie charakter propagandowy – Chruszczow chcia³ zademonstrowaæ, ¿e
ZSRR, w przeciwieñstwie do Zachodu, jest gotów na daleko id¹ce kroki rozbrojeniowe. By³a to propaganda – oceniaj¹c eufemistycznie – ma³o wysublimowana, niepozostawiaj¹ca z³udzeñ, ¿e taka propozycja mo¿e siê przyczyniæ
jedynie do impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Ponadto powodowa³a, ¿e
pañstwa zachodnie musia³y inaczej spojrzeæ na plan Rapackiego, m.in. zastanowiæ siê nad tym, jak racjonalnie dyskutowaæ kwestie broni atomowej w Europie
Œrodkowej w sytuacji, w której ZSRR postuluje zniszczenie ca³ego (nie tylko
atomowego) uzbrojenia.
Na trudnoœci spowodowane inicjatyw¹ ZSRR wskazywa³ tak¿e wiceminister
Naszkowski, który w szyfrogramie z 19 wrzeœnia wys³anym do ministra Rapackiego przebywaj¹cego w Nowym Jorku zwraca³ uwagê na koniecznoœæ przedyskutowania „nowej sytuacji w zwi¹zku z wysuniêciem idei powszechnego
rozbrojenia i czy i jak ujmowaæ w tym œwietle sprawê naszego planu”24. W odpowiedzi przes³anej jeszcze tego samego dnia minister Rapacki proponowa³
stosowanie nastêpuj¹cej formu³y: „Byliœmy zawsze za szerszymi rozwi¹zaniami. Ze wzglêdu na trudnoœci, na jakie one napotyka³y, koncentrowaliœmy siê
na krokach czêœciowych. Sytuacja miêdzynarodowa ulega poprawie. S³usznie
ZSRR wysun¹³ propozycje daleko id¹ce, które radykalnie rozwi¹za³yby sprawê
rozbrojenia. Gdyby nie z winy naszych pañstw propozycje te nie mog³y wejœæ na
drogê realizacji – powrócimy do rozwi¹zañ czêœciowych. Wœród nich szczególne znaczenie mia³aby nadal sprawa strefy bezatomowej w Œrodkowej Europie. Przede wszystkim jednak trzeba wyczerpaæ wszystkie mo¿liwoœci w kierunku powszechnego, pe³nego rozbrojenia. WeŸmiemy konstruktywny udzia³
w opracowaniu planu takiego rozbrojenia i jego poszczególnych etapów”25.
Powodem wstrzemiêŸliwego stanowiska ministra by³a obawa, ¿e forsowanie
planu w zaistnia³ej sytuacji mog³oby byæ oceniane jako podwa¿anie inicjatywy
radzieckiej.

24

PDD 1959, dok. nr 320.

25

Szyfrogram ministra spraw zagranicznych (z Nowego Jorku) z 19 wrzeœnia 1959 r.; AMSZ,
ZD 6/77, w. 63, t. 925.
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Wydaje siê, i¿ w roku 1959 nawet najwiêksi optymiœci wiedzieli, ¿e nie uda
siê doprowadziæ do realizacji polskiej inicjatywy26. Dzia³ania polskiej dyplomacji nale¿y oceniaæ raczej przez pryzmat stosunków z RFN. Chêæ wp³ywania
na RFN by³a zreszt¹ jednym ze Ÿróde³ powstania planu. W cytowanej wy¿ej
rozmowie z Jurijem Biernowem wiceminister Naszkowski, po us³yszeniu
radzieckiej zgody na wyst¹pienie z inicjatyw¹, wyjaœnia³: „Zaznaczy³em, ¿e
akcja nasza przewidziana by³a do realizacji przed wyborami w NRF i w pewnej
mierze obliczona na efekt wyborczy. Tym niemniej uwa¿amy j¹ nadal za aktualn¹ i posiadaj¹c¹ d³ugofalowe, trwalsze znaczenie”27.
Zg³oszenie przez ministra Rapackiego planu mia³o tak¿e podnieœæ presti¿
PRL, o czym œwiadcz¹ wspomniana ju¿ niechêæ do „dzielenia siê” planem
z Czechos³owacj¹, a tak¿e negatywne stanowisko wobec podobnej inicjatywy,
któr¹ mia³y zg³osiæ Albania i Bu³garia28. Polska negatywnie odnios³a siê tak¿e
do propozycji Wêgier w sprawie przyst¹pienia tego kraju do strefy. Polski
ambasador w Budapeszcie, który usi³owa³ sk³aniaæ Wêgrów do rezygnacji z pomys³u, zosta³ poparty przez ambasadora ZSRR. „Najpierw udzielmy pe³nego
poparcia i pomó¿my do zrealizowania polskiego planu – twierdzi³ radziecki
dyplomata – a kiedy bêdzie on ju¿ szczêœliwie przyjêty, wtedy dopiero bêdzie
mo¿na myœleæ o ewentualnym rozszerzeniu go”29. Warto zwróciæ uwagê, ¿e
równie¿ do zablokowania inicjatywy bu³garskiej siêgniêto po pomoc Rosjan.
Winiewicz nie omieszka³ poinformowaæ ambasadora Bu³garii, ¿e sprawa zosta³a
omówiona przez przebywaj¹cego w Moskwie ministra Rapackiego z ministrem
Gromyk¹, który „w pe³ni podzieli³ nasze zastrze¿enia i nasze stanowisko” oraz
uzna³, ¿e „inicjatywa bu³garska jest przedwczesna i powinna byæ odroczona” 30.
Zg³oszenie inicjatywy przez Rapackiego wp³ynê³o równie¿ na relacje
z NRD. Jak ju¿ wspomniano, wiceminister Naszkowski w rozmowach z Rosjanami wskazywa³ na przyjêcie propozycji Otto Grotewohla „jako punktu wyj26

Sukcesów nie przynios³y tak¿e podejmowane w nastêpnych latach próby reanimacji planu
Rapackiego. Szerzej na ten temat zob. P. Madajczyk, Próby wznowienia Planu Rapackiego
przez dyplomacjê polsk¹ w pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych, „Rocznik Polsko-Niemiecki”
2009, nr 17, s. 11 i nast.
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PDD 1957, dok. nr 206.
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Notatki wiceministra Winiewicza z 30 i 31 stycznia z rozmów z ambasadorem Bu³garii; notatka
Marii Wiernej z rozmowy z ambasadorem Albanii z 6 lutego, PDD 1958.
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Szyfrogram ambasadora w Budapeszcie 16 stycznia, PDD 1958.

30

Notatka wiceministra Winiewicza z rozmowy z ambasadorem Bu³garii z 31 stycznia, PDD
1958.
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œciowego” koncepcji. Mowa o propozycjach zg³oszonych 27 lipca i 8 sierpnia
1957 r.31 Owo wykorzystanie propozycji NRD bez formalnego poinformowania
o wschodnioniemieckim wk³adzie w koncepcjê zaowocowa³o niechêtnym stanowiskiem tego kraju. Po zg³oszeniu inicjatywy prasa NRD nie tylko nie opublikowa³a zg³oszonego tekstu, lecz tak¿e pomija³a nazwisko ministra Rapackiego.
W przemówieniu z 6 paŸdziernika z okazji 8. rocznicy utworzenia NRD premier
Grotewohl tak¿e nie wymieni³ nazwiska polskiego ministra i konsekwentnie
okreœla³ inicjatywê mianem polsko-czechos³owackiej. Stopniowo jednak NRD
zmienia³a swój stosunek do planu, ale wiêcej uwagi poœwiêca³a propozycjom
zg³aszanym przez ZSRR, spychaj¹c plan Rapackiego na margines32.
Zg³oszenie planu wp³ynê³o tak¿e na relacje z Czechos³owacj¹. Polska, uwa¿aj¹c siê za jedynego autora, konsultowa³a w ZSRR tak¿e dzia³ania w sprawie
wspomnianego wy¿ej memorandum z 14 lutego 1958 r. i nie informowa³a
uprzednio Pragi o swoich planach. Czechos³owacjê potraktowano przedmiotowo
– zawiadomiono j¹ jedynie o ju¿ podjêtych decyzjach, a przeprowadzone potem
rozmowy w tej sprawie nazwano oczywiœcie konsultacjami. Dyrektor generalny
w MSZ Maria Wierna informowa³a: „Ogólnie atmosfera rozmów b. dobra, t.zn.
przyjazna i rzeczowa. Uderza jednak przesadne podkreœlanie skromnej roli CSR
(„my siê przecie¿ tylko przy³¹czamy”). Pad³o równie¿ pytanie […], czy rozmowy maj¹ traktowaæ jako informacjê, czy konsultacjê. Odpowiedzia³am, ¿e
jedno i drugie; w zwi¹zku z tym podkreœli³am jeszcze w czasie wizyty u Davida
charakter konsultacyjny mego przyjazdu. Powy¿sze wskazuje na jak¹œ urazê;
prawdopodobnie chodzi o to, ¿e nie wiedzieli wczeœniej o naszych zamierzeniach konsultowanych w Moskwie”33. Wydaje siê, ¿e chodzi³o nie tylko o kwestie memorandum, ale równie¿ o sprawê pomniejszania roli Czechos³owacji,
któr¹ sprowadzono do statusu strony przy³¹czaj¹cej siê do inicjatywy, a nie jej
wspó³autora.
Starania polskich dyplomatów, podejmowane raczej bez wiary w koñcowy
sukces planu, mia³y podkreœlaæ wzrost znaczenia PRL na arenie miêdzynarodowej (nie tylko wewn¹trz obozu socjalistycznego). Wyst¹pienie z w³asn¹
inicjatyw¹ pokojow¹ mia³o pokazywaæ Polskê jako powa¿nego, licz¹cego siê
uczestnika relacji miêdzynarodowych. Plan mia³ wzmocniæ tak¿e pozycjê
Adama Rapackiego, którego redaktor naczelny „Polityki” Mieczys³aw Rakow31

K. Ruchniewicz, op.cit., s. 184.

32

Ibidem, s. 195.

33

Notatka Marii Wiernej w sprawie wizyty w Pradze 8–9 lutego, PDD 1958.
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ski 30 sierpnia 1959 r. w swoich dziennikach ocenia³ (chyba nazbyt optymistycznie) w ten sposób: „Pan Adam jest figur¹ znan¹ w œwiecie, szczególnie
w Europie, a to dziêki jego propozycji utworzenia strefy atomowej. Plan Rapackiego, choæ przez Zachód faktycznie odrzucony, pozostanie w historii powojennej Polski jako wydarzenie œwiadcz¹ce, ¿e w Polsce rzeczywiœcie istnia³a
silna wola zahamowania zbrojeñ i umocnienia pokoju. Rapacki jest dla mnie
pozytywnym wzorem polityka” 34.
Warto zwróciæ tak¿e uwagê na tzw. czynnik ludzki, czyli aktywnoœæ polskich dyplomatów zwi¹zan¹ z planem. Po okresie stalinizmu, w którym Polska
praktycznie nie prowadzi³a ¿adnej polityki zagranicznej, a dzia³alnoœæ miêdzynarodowa ogranicza³a siê w zasadzie do zg³aszania protestów i formalnych
posuniêæ, wysuniêcie takiej inicjatywy stanowi³o ca³kiem now¹ jakoœæ w dzia³aniach polskiej dyplomacji. Dla pracowników polskiego MSZ stworzy³o to
mo¿liwoœæ realizacji ambicji zawodowych i pe³niejszego uczestnictwa w relacjach miêdzynarodowych. Zg³oszenie planu, jego promowanie, sk³adanie kolejnych not i wyjaœnieñ, wszelkie akcje propagandowe oraz próby przeciwdzia³ania krytycznym ocenom przy jednoczesnym realnym, miêdzynarodowym
zainteresowaniu planem sprawia³y, ¿e polska dyplomacja (przynajmniej formalnie) sta³a siê partnerem zauwa¿alnym w polityce miêdzynarodowej. Wydaje
siê, ¿e t³umaczy to niezaprzeczalne zaanga¿owanie w prace zwi¹zane z planem,
podejmowane mimo braku realnych szans na powodzenie i wiary w sukces
projektu.
Plan Rapackiego mimo fiaska odegra³, na tyle, na ile by³o to mo¿liwe
w istniej¹cej sytuacji miêdzynarodowej, pozytywn¹ z punktu widzenia dyplomacji PRL rolê propagandow¹. Zg³oszenie i forsowanie planu nie pozosta³o
niezauwa¿one na arenie miêdzynarodowej35. Miêdzy innymi plan by³ szczegó³owo omawiany przez najwy¿sze w³adze Stanów Zjednoczonych 36.
34

M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1958–1962, Warszawa 1998, s. 131.
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Na zdecydowanie wiêksze znaczenie zarówno planu, jak i samego ministra zwraca uwagê
M. Dobrosielski, Plan Rapackiego a polska racja stanu, „Dziœ” 2005, nr 12, s. 165–178. Plan
Rapackiego jako „wa¿n¹ i suwerenn¹ polsk¹ inicjatywê dyplomatyczn¹” okreœla tak¿e
Stanis³aw Abramczyk, Plan Rapackiego, „Dziœ” 1997, nr 12, s. 102–105. Szerzej na temat
osoby ministra Rapackiego zob. P. Wandycz, Adam Rapacki and the Search for European
Security, [w:] G.A. Craig, F.L. Loewenheim (red.), The Diplomats, 1939–1979, Princeton 1994.
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Wyci¹g korespondencyjny z szyfrogramu ambasadora w Waszyngtonie z 15 stycznia, PDD
1958; szerzej o amerykañskich reakcjach zob. J. Tyszkiewicz, Otwarte okno w „¿elaznej
kurtynie”: polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (paŸdziernik 1956
– styczeñ 1961), Wroc³aw 2003, s. 132 i nast.
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Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e na percepcjê planu na Zachodzie wp³yn¹³ moment jego zg³oszenia. Wyst¹pienie z inicjatyw¹ np. w roku 1953 nie wywo³a³oby w zasadzie ¿adnej reakcji Zachodu, a plan zosta³by ca³kowicie zignorowany
i nie sta³by siê nawet przedmiotem rozmów. Inicjatywa rozbrojeniowa zaprezentowana po wydarzeniach PaŸdziernika ’56 przez polskie w³adze, które by³y
w stanie wywalczyæ sobie (w porównaniu z okresem stalinizmu) pewn¹ autonomiê, sta³a siê bezsprzecznie zauwa¿alnym elementem polityki miêdzynarodowej. Promowanie planu w epoce pewnego odprê¿enia spotka³o siê z zainteresowaniem i przyczyni³o siê do pewnej poprawy pozycji miêdzynarodowej Polski
– oczywiœcie na tyle, na ile by³o to mo¿liwe w dwubiegunowym œwiecie
i w sytuacji niepe³nej suwerennoœci kraju.
Sprawa planu Rapackiego rzuca tak¿e pewne œwiat³o na charakter relacji
Polski z ZSRR i kwestiê jej uzale¿nienia od Moskwy. Jak ju¿ wy¿ej
wspomniano, samodzielne wyst¹pienie z planem by³o niemo¿liwe – konieczna
by³a zgoda Zwi¹zku Radzieckiego. Mo¿liwe jednak by³o takie „zrozumienie”
radzieckiej sugestii, które pozwoli³o s³owa o „równoczesnym” z³o¿eniu oœwiadczeñ przez Polskê i Czechos³owacjê zinterpretowaæ jako przy³¹czenie siê Pragi
do wczeœniejszego oœwiadczenia polskiego. Sprawi³o to, ¿e na forum miêdzynarodowym zg³oszony zosta³ plan Rapackiego, a nie plan Davida–Rapackiego.
Wydaje siê, ¿e zignorowanie radzieckich sugestii w tej sprawie nie poci¹gnê³o
za sob¹ ¿adnych negatywnych nastêpstw. Rosjanie te¿ najwyraŸniej starali siê
wyciszyæ niezadowolenie wewn¹trz obozu pañstw socjalistycznych wywo³ane
zg³oszeniem planu.
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