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Druga wojna światowa zmieniła układ sił w powojennym świecie 

i przyczyniła się do przyspieszenia procesów integracyjnych w Europie 

oraz do ukształtowania nowego porządku globalnego, zwanego 

w literaturze przedmiotu ładem jałtańsko-poczdamskim, inaczej 

dwubiegunowym (bipolarnym) lub zimnowojennym. Ład ten był 

kontrolowany przez  zwycięskie mocarstwa na czele ze Stanami 

Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim aż do początku lat 90. XX wieku, 

mimo zimnej wojny i towarzyszącej jej rywalizacji i konfrontacji, do której 

doszło już pod koniec lat 40. XX wieku1. 

Natomiast od upadku komunizmu w Europie i zjednoczenia Niemiec 

w latach 1989/1990 oraz po rozpadzie ZSRR w grudniu 1991 roku, 

powstaje nowy wielobiegunowy i wielocywilizacyjny system 

międzynarodowy, gdzie z jego podmiotów chce wzmocnić swoją pozycję 

i realizować własne interesy i cele. Ład ten powstaje bardzo wolno 

i z wieloma znakami zapytania co do jego ostatecznego kształtu, 

charakteru i roli w nim poszczególnych państw i kontynentów. w związku 

z tym trudno dziś opracować trafną diagnozę, a jeszcze trudniej 

obiektywną prognozę co do przyszłości Europy i  całego  świata.  

Na początku XXI wieku środek ciężkości świata wyraźnie przesunął 

się w kierunku Azji. Wynikało to w pierwszej kolejności z wejścia 

gospodarek wielu państw azjatyckich w fazę intensywnego wzrostu 

i równoległego szybkiego zwiększenia się populacji tego kontynentu, przy 

jednoczesnym niżu demograficznym i starzeniu się społeczeństw Europy 

i Ameryki. Trudno więc powiedzieć, czy XXI wiek będzie nadal wiekiem 

Ameryki i Europy, czy może Azji na czele z Chinami i Indiami. Zwłaszcza, 

że Europa i Ameryka, oraz Unia Europejska i NATO - najważniejsze 

komponenty dotychczasowego systemu międzynarodowego - wciąż 
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pozostają w cieniu kryzysu finansowo-gospodarczego i borykają się 

z wieloma problemami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi 

i międzynarodowymi. Ostatni kryzys finansowy ujawnił wyczerpywanie się 

zasad i form, na których opiera się dotychczasowy ład polityczno-

społeczny i gospodarczy, determinowanych ustrojem liberalno-

demokratycznym, a zwłaszcza jego obecną postacią, tj. neoliberalizmem. 

Stał się akceleratorem nadchodzących zmian w układzie geopolitycznym 

i geoekonomicznym, warunkowanych dotąd głównie hegemoniczną 

pozycją Stanów Zjednoczonych. 

Z drugiej strony lata 1991-2017 pokazują wyraźnie, że słabnie rola 

wspólnoty atlantyckiej na arenie międzynarodowej, gdyż Unia Europejska 

i NATO wciąż dryfują i nie mogą osiągnąć konsensu, co do dalszej 

współpracy i walki o pokój na świecie. Mocno rozeszły się drogi Europy 

i Stanów Zjednoczonych. Ich wzajemne więzi i współpraca nie są już tak 

mocne jak w latach zimnej wojny. Okazuje się też, że wspólnota atlantycka 

była nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad  sowieckiego 

imperium. Zaskoczyła ją „arabska wiosna”, wojna w Syrii, wydarzenia na 

Ukrainie i tzw. państwo islamskie. 

Na przełomie XX i XXI wieku – po upadku komunizmu w Europie -  

założono błędnie, że neoliberalny świat wolnego rynku i demokracji, 

rozwijający się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, przyniesie 

rozwiązania, które doprowadzą do powstania nowego systemu 

globalnego, w którym dominować będą wolność, demokracja, pokój 

i dobrobyt. Tak się jednak nie stało. Podczas jednego ze swych ostatnich 

wystąpień prezydent Barack Obama stwierdził, że „niemal w każdym kraju 

na planecie Ameryka jest dziś postrzegana jako silniejsza niż osiem lat 

temu”2. To przesada, i zapewne prezydent sam w to nie wierzył, gdyż jego 
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prezydentura, to kolejna dekada, postępującego od zamachów 11 

września 2001 roku, schyłku amerykańskiej potęgi3.  

Celem niniejszego eseju jest analiza polityki zjednoczonych Niemiec 

wobec Rosji oraz próba pokazania ich  roli w multipolarnym świecie w XXI 

wieku. Ponadto zamierzam ukazać przesłanki tej polityki i odpowiedzieć na 

pytania dotyczące jej celów oraz skutków dla Niemiec, Rosji, Polski 

i Europy. w szczególności, czy nie dojdzie do nowego Rapallo i czy Rosja 

wraz z Niemcami nie będą próbowały odgrywać dominującej roli 

w Europie? Czy współpraca RFN i Rosji dobrze służy pokojowi w Europie 

i relacjom euroatlantyckim?  Udzielenie odpowiedzi na te pytania nie jest 

to zadaniem łatwym, zwłaszcza w kontekście złożonej i dynamicznej 

sytuacji na świecie, trudnej sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej 

i międzynarodowej Rosji oraz ogromu zadań, które kraj ten musi wykonać, 

aby stać się nowoczesnym, sprawnie zarządzanym i demokratycznym 

państwem. w procesie tym Rosji już od dłuższego czasu pomagają 

Niemcy, które dziś są niekwestionowanym liderem w Europie i odgrywają 

coraz większą rolę na świecie. Zgadzam się z tezą, przewijającą się w wielu 

publikacjach, że współczesne Niemcy to państwo o mocarstwowych 

ambicjach i globalnych aspiracjach. To także państwo, które jest 

inicjatorem, a nie imitatorem, wielu pozytywnych tendencji, procesów 

i reform o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej, NATO, Europy  

i  świata4. Jak pisze politolożka Almut Moeller, która kieruje Europejską 

Radą Spraw Zagranicznych (European Council of Foreign Relation, ECFR): 

„Wewnątrz Unii Europejskiej postrzega się Niemcy jako gwaranta 

stabilizacji. Niemiecki rząd cieszy się zaufaniem. Minister spraw 

zagranicznych Steinmeier i kanclerz Merkel są jako politycy realistami. […] 

Angela Merkel dysponuje wpływami a Władimir Putin to czuje i też by 
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chciał, żeby Rosja mogła zasiąść z innymi potęgami przy jednym stole, a 

w Europie są to w tej chwili Niemcy”5. 

Z drugiej strony istnieją obawy, zwłaszcza w Polsce, aby zbyt daleko 

idąca współpraca Niemiec i Rosji nie zaszkodziła Europie, jej 

bezpieczeństwu i pokojowi międzynarodowemu. Czy Niemcy w pogoni za 

wzrostem gospodarczym i odgrywającą dużą rolę w tym procesie wymianą 

handlową z Rosją, nie będą tolerowały jej agresywnej polityki zagranicznej 

i nolens volens przyczynią się do umocnienia potęgi Rosji i wzrostu jej roli 

w multipolarnym ładzie globalnym kosztem innych państw? Historia 

Europy i dzieje świata pokazują bowiem, że ich istotną częścią zawsze były 

relacje między silnymi Niemcami i Rosją, które miały też negatywne skutki 

dla Polski. Polska, ze względu na swoje geopolityczne położenie, była 

zmuszona do prowadzenia polityki opartej na teorii „dwóch wrogów” oraz 

szukania sojuszników wśród państw anglosaskich i Francji, aby w ten 

sposób zapewnić sobie bezpieczeństwo. Niemcy i Rosja nie traktowały 

bowiem Polski jako potencjalnego partnera, wręcz uważały ją za wroga 

i dążyły do jej unicestwienia. w efekcie tego obydwa państwa, które 

dążyły do panowania nad Europą, szukały porozumienia ponad Polską 

i podejmowały współpracę kosztem Polski, co w praktyce zakończyło się 

rozbiorami, zaborami i okupacją w latach 1939–1945. Symbolem 

antypolskiej polityki Niemiec i Rosji stał się układ zawarty przez Stalina 

i Hitlera w dniu 23 sierpnia 1939 roku, który doprowadził do wybuchu II 

wojny światowej i nowego podziału Europy. System, który powstał na 

gruzach II wojny światowej przeszedł do historii stosunków 

międzynarodowych jako ład jałtańsko-poczdamski, a jego głównym 

filarem – obok Stanów Zjednoczonych – stał się Związek Radziecki. 

Natomiast ofiarami tego systemu stały się Niemcy, które w 1949 roku 
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zostały podzielone na dwa państwa oraz Polska i pozostałe kraje Europy 

Środkowo-Wschodniej, które znalazły się w strefie wpływów ZSRR. Podział 

Niemiec, Europy i świata trwał aż do lat 1989–1991 i zakończył się wraz 

z upadkiem komunizmu, zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku i rozpadem 

Związku Radzieckiego. 

Główna teza tego opracowania jest następująca: droga do nowego, 

demokratycznego i multipolarnego ładu globalnego jest wciąż bardzo 

daleka a Niemcy – pomne historii i tragicznych doświadczeń – nie powrócą 

już do polityki współpracy z Rosją, której celem będzie nowy podział 

Europy i świata. Niemcy – moim zdaniem – pamiętając o przeszłości, 

pozostaną państwem demokratycznym i ważnym ogniwem w systemie 

euroatlantyckim. Nadal będą prowadziły politykę „samoograniczania” 

i będą pełnić rolę mediatora i gwaranta stabilności w Europie. Ich 

współpraca z Rosją nie będzie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa 

Europy. Uważam, że także Rosja stanie się państwem demokratycznym 

i pokojowym oraz ważnym podmiotem w nowym ładzie światowym. Stanie 

się to wówczas, kiedy uwolni się od rządów Władimira Putina. Niestety, 

jak twierdzi dziś wielu badaczy i ekspertów, nie nastąpi to szybko. Chyba, 

że w Rosji dojdzie do katastrofy gospodarczej i wybuchu społecznego 

niezadowolenia i wówczas Władimir Putin zostanie zmuszony do odejścia 

ze sceny politycznej6. 

Amerykański ekspert George Friedman, w książce poświęconej 

zmianom w układzie sił międzynarodowych i zagrożeniom dla nowego 

ładu globalnego, pisze, że dla Stanów Zjednoczonych i dla świata 

w najbliższych dekadach największe zagrożenie będą stanowiły Niemcy 

i Rosja, a nie mocarstwa wschodzące na czele z Chinami. Podkreśla, że 

relacje USA z Niemcami popsuły się głównie ze względu na kryzys 
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finansowy i amerykańską wojnę w Iraku oraz, że: „Amerykanie mają 

poważne problemy z Rosjanami, natomiast Niemcy dystansują się od ich 

prób powstrzymania Rosji. […] w nadchodzących latach relacje Ameryki 

z Rosją i Niemcami będą się zmieniać i powinniśmy spodziewać się tutaj 

znacznego przesunięcia. Bez względu na nastroje coraz większa obecność 

Rosji na wschodzie Europy zagraża amerykańskim interesom. […] Im 

bardziej Amerykę niepokoić będzie pozycja Rosji, tym bardziej będzie rósł 

dystans między nią a Niemcami. […] We wszystkich tych manewrach 

chodzi przede wszystkim o uniknięcie wojny, a w dalszej kolejności 

o powstrzymanie zbliżenia między Rosją i Niemcami, które mogłoby 

w kolejnych dekadach zagrozić hegemonii Ameryki”7. 

Dziś, mimo nałożonych przez Unię Europejską sankcji na Rosję, nie 

tylko zacieśniają się stosunki polityczne i gospodarcze między RFN 

a Rosją, ale także zmienia się społeczny odbiór i wizerunek Rosji 

w Niemczech i Niemiec w Rosji. w społeczeństwie niemieckim dużą 

popularnością cieszyły się negatywne stereotypy Rosji i Rosjan, które 

kształtowały się przez wieki i utrwalone zostały przez propagandę z lat 

zimnej wojny. Po zjednoczeniu Niemiec, w latach 90., media niemieckie 

przedstawiały Rosję jako kraj, który pogrąża się w chaosie i nędzy, a po 

dojściu do władzy Władimira Putina oskarżały go o zapędy autorytarne 

i ambicje imperialne. Kampania antyrosyjska nasiliła się po wybuchu 

wojny rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku, kiedy to środki 

masowego przekazu w RFN popierały gruzińską wersję wydarzeń w tym 

konflikcie. Jednak dziś media niemieckie są bardziej powściągliwe i mają 

neutralny stosunek do Rosji. Jedną z przyczyn tej zmiany może być prawie 

2-milionowa rosyjska diaspora w RFN i wysokie obroty handlowe miedzy 

obydowma państwami. Natomiast obraz Niemiec w oczach Rosjan jest 
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pozytywny. w odróżnieniu od USA, które przez większość Rosjan 

tradycyjnie postrzegane są jako przeciwnik polityczny i gospodarczy, RFN 

jest przedstawiana w rosyjskich mediach jako wzór przyjaznego państwa 

i solidnego partnera gospodarczego. Moskwa wykorzystywała różne 

okazje i zbieżność interesów z  takimi państwami jak Niemcy czy Chiny, 

proponując na przykład w czerwcu 2008 roku w Berlinie, ustami 

prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, opracowanie „nowej architektury 

bezpieczeństwa europejskiego”8. 

Rosja już od dłuższego czasu próbuje wykorzystać osłabienie 

hegemonii Stanów Zjednoczonych w świecie dla umocnienia własnej 

pozycji w nowym ładzie międzynarodowym. Próbuje odepchnąć Stany 

Zjednoczone i NATO oraz Unię Europejską od granic rosyjskich i obszaru 

poradzieckiego. Jest przeciwna rozszerzaniu UE i NATO oraz 

rozmieszczaniu jego wojsk na terenie byłych państw satelickich. Jej celem 

strategicznym jest osłabienie więzi transatlantyckich. Rosja uważa UE 

i NATO za organizacje słabe, które przeceniają swoje możliwości. Oskarża 

Stany Zjednoczone o niecne, ukryte cele i dążenia do globalnej dominacji 

politycznej i wojskowej. Czynnikami wpływającymi na ochłodzenie 

stosunków NATO z Rosją oraz między Berlinem i Moskwą była 

wspomniana wojna Rosji z Gruzją w sierpniu 2008 roku, a następnie 

wojna rosyjsko-ukraińska. z kolei dla Zachodu rosyjska interwencja 

w Gruzji oraz uznanie przez nią niepodległości Osetii Południowej 

i Abchazji było wyraźnym sygnałem, że epoka słabej Rosji, którą 

symbolizowała interwencja NATO w Kosowie w 1999 roku a potem 

w 2008 roku, uznanie jego  niepodległości – należy do przeszłości. Według 

Rosji każdy kraj powinien uwzględnić w swych politycznych kalkulacjach 

tę nową równowagę potęg. Przekaz ten został wysłany do Unii 
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Europejskiej, gdy w listopadzie 2013 roku Rosja storpedowała unijne plany 

zawarcia z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej. w rezultacie na Ukrainie 

wybuchła nowa rewolucja, obalono skorumpowanego, prorosyjskiego 

prezydenta Wiktora Janukowycza, na co Rosja zareagowała wywołaniem 

nowego kryzysu międzynarodowego, najostrzejszego od zakończenia 

zimnej wojny, który trwa do dnia dzisiejszego i zagraża bezpieczeństwu 

Europy. Ma też duże znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, która popiera 

prozachodnią orientację w polityce zagranicznej Ukrainy9. 

Warto tutaj zaznaczyć, że Amerykanie wciąż dysponują największym 

na świecie potencjałem zbrojnym, a ich wydatki na cele wojskowe w 2011 

roku przekroczyły 700 mld dolarów, a więc były prawie pięciokrotnie 

wyższe niż wydatki Chin, które pod tym względem zajmowały drugie 

miejsce. Natomiast wśród 10 państw na świecie, które w 2011 roku 

przeznaczyły największe sumy na cele wojskowe była też Rosja, która 

wydała 64 mld dolarów i RFN (43 mld dolarów). Podobnie sytuacja ta 

wyglądała w 2012 roku i w latach następnych. Co więcej, prezydent 

Władimir Putin, gdy został ponownie prezydentem w marcu 2012 roku, 

podjął decyzję o wzmocnieniu potęgi militarnej kraju. w efekcie wydatki 

na cele wojskowe zwiększyły się  w 2012 roku o 25%, a w 2013 roku 

budżet wojskowy  Rosji przekroczył 70 mld dolarów. w latach 2013-2016 

nakłady na zbrojenia w Rosji wzrosły o dalsze 44%. Prezydent ogłosił, że 

w ciągu 10 lat Rosja przeznaczy aż 770 mld dolarów na modernizację armii 

i podkreślił, że Rosja się zbroi i będzie się zbroić - nie będzie od tego 

odwrotu10. Ma on świadomość, że armia rosyjska jest postrzegana przez 

społeczeństwo jako filar potęgi państwa i stanowi fundament władzy 

państwowej, de facto jego władzy, coraz bardziej autorytarnej11. 
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Począwszy od 2014 roku Rosja prowadzi agresywne, szeroko 

zakrojone działania we wspólnym sąsiedztwie. Głównymi elementami tej 

dyplomacji są groźby potencjalnych działań wojskowych, gry wojenne, 

manewry, które imitują takie operacje, rozmieszczanie jednostek 

bojowych w sposób dający jasny przekaz polityczny oraz nirespektowanie 

europejskiej przestrzeni powietrznej, wód, a nawet terytorium. 

Konsekwencje tych działań są różne, czasem wręcz kontrproduktywne, 

i zależne od koordynacji z innymi środkami dyplomacji i wpływu. Niemniej, 

miały one i mają nadal istotny wpływ na osłabienie jedności NATO i Unii 

Europejskiej, a de facto całego systemu euroatlantyckiego. Dyplomacja 

Rosji w stylu „Heavy Metal” 12 będzie najpewniej kontynuowana 

w przyszłości. Dla Unii Europejskiej i państw członkowskich oznacza to 

konieczność zachowania trzeźwego osądu na temat tego, co jest 

posunięciem typowo militarnym, a co ruchem propagandowym lub 

politycznym, i świadomości, jak ominąć zastawione pułapki. Oznacza to 

również konieczność okazania przekonującej jedności oraz wszechstronnej 

gotowości do odpowiedzi wówczas, gdy będzie to konieczne. 

Zachód nie chce jednak drażnić Rosji, choć ta jest agresorem 

i złamała wszelkie normy prawa międzynarodowego, de facto 

pozostawiając Ukrainę samotną, na łasce Władimira Putina, który próbuje 

rozmontować pozimnowojenny porządek, z punktu widzenia Rosji głęboko 

niesprawiedliwy, bo spychający ją na pozycję mocarstwa regionalnego. 

w strategicznych planach Władimira Putina odbudowy Rosji jako 

supermocarstwa globalnego, ważną rolę ma odegrać właśnie Ukraina. 

Ambiwalentne stanowisko wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej zajęły także 

Chiny, które oficjalnie opowiadają się za pokojowym, multipolarnym 

i multicywilizacyjnym porządkiem globalnym. w praktyce zaś konflikty 
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międzynarodowe, które osłabiają Zachód czy Rosję, sprzyjają umacnianiu 

pozycji Chin na arenie międzynarodowej.  

Obawa przed kolejnymi działaniami Rosji, szczególnie o charakterze 

wojny hybrydowej, jest dziś widoczna przede wszystkim w państwach 

bałtyckich i w Polsce. Ta wojna już trwa. Ma na celu m. in. skłócenie Polski 

i Ukrainy.  w związku z tym, brytyjski generał Richard Shirreff, do 2014 

roku zastępca naczelnego dowódcy sił NATO w Europie, wzywa obecnie, 

by Sojusz zamiast skupiać się na gwarancjach dla państw bałtyckich  

i Polski, powinien koncentrować wysiłki na budowaniu potencjału 

odstraszania potencjalnego wroga. Jest to – jego zdaniem - niezbędne, 

gdyż czeka nas wojna, którą Rosja zacznie w państwach bałtyckich 

i dodaje: „To kraj, który nie cofa się przed zmianą granic w Europie przy 

użyciu siły i rozwija potencjał wojskowy wystarczający do tego, by 

narzucić swoją wolę sąsiadom. Aneksja Krymu pokazała, że nie 

doceniliśmy i nie rozumieliśmy nastawienia Rosji”13. w podobnym duchu 

w ostatnich  miesiącach wypowiadali się też amerykańscy wojskowi, m. in. 

generał Ben Hodges, głównodowodzący amerykańskich wojsk lądowych,  

który w rozmowie z tygodnikiem „Die Zeit” stwierdził, że Rosja „byłaby 

w stanie podbić państwa bałtyckie szybciej, niż my je obronić” i potwierdził 

oceny rosyjskich wojskowych, wedle których Rosjanie mogliby podbić 

państwa bałtyckie w ciągu 36-60 godzin14. 

Te i inne ostrzeżenia doprowadziły do swoistego przebudzenia 

NATO, które na warszawskim szczycie latem 2016 roku podjęło decyzję 

o rozmieszczeniu na wschodniej flance czterech batalionów i zawarło 

strategiczne porozumienie z Unią Europejską, na mocy którego obie 

organizacje zobowiązały się do koordynacji ćwiczeń w obronie przed 

atakami hybrydowymi oraz opracowania reguł współpracy w tego typu 
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kryzysach. Prezydent USA Barack Obama podczas tego szczytu podkreślał, 

że realizuje swoje obietnice z 4 czerwca 2014 roku. Po agresji Rosji na 

Ukrainę w przemówieniu wygłoszonym w Warszawie zapowiedział on, że 

Polska i kraje bałtyckie nie będą pozostawione same sobie. Wtedy po raz 

pierwszy na tereny Polski i krajów bałtyckich skierowano kontyngenty 

armii amerykańskiej (na początek kompanię spadochroniarzy) i innych 

państw NATO. Teraz zaś zdecydowano o „stałej rotacyjnej obecności” 

czterech grup batalionowych (po 1 tys. żołnierzy) w Polsce, na Litwie, 

Łotwie i w Estonii od 2017 roku. Ponadto zapowiedziano rozmieszczenie 

amerykańskiej brygady pancernej na wschodniej flance NATO, której 

dowództwo będzie znajdowało się w Polsce. z pewnością decyzje te 

zwiększyły bezpieczeństwo Europy, narażonej na imperialne zakusy Rosji. 

Natomiast Rosja decyzje te uważa za zagrożenie dla jej bezpieczeństwa 

i suwerenności i zapowiada różnego rodzaju retorsje, w tym wobec 

Polski15. 

Nie ulega wątpliwości, że istotną rolę dla bezpieczeństwa Europy 

odgrywają Niemcy, o czym świadczy ich potencjały oraz sytuację 

geopolityczna i geoekonomiczna. RFN  określa się dziś mianem 

„mocarstwa środka”, „mocarstwa mimo woli”, „niechcianego 

mocarstwem”, „powściągliwego hegemona”, „śpiącego demona” czy 

„silnych Niemiec w słabej Europie”. Ale z uwagi na doświadczenia 

historyczne, Niemcy ostrożnie podchodzą do roli, jaką odgrywają lub 

powinni odgrywać we współczesnym świecie. Nie oznacza to wcale, że 

współczesne Niemcy nie dbają o własne interesy na arenie 

międzynarodowej, co wyraźnie  pokazuje ich stosunek do imperialnej 

polityki Rosji pod rządami Władimira Putina. „Miękka” polityka RFN wobec 

Rosji jest w znacznej mierze wynikiem dbałości o własne interesy oraz 
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szczególnego stosunku Niemców do Rosji, wynikającego z mieszaniny 

podziwu, strachu i poczucia winy. Stosunek Niemców do żadnego innego 

kraju, do żadnego innego narodu nie jest tak emocjonalny i tak pełen 

sprzeczności. Nawet wówczas, gdy Władimir Putin anektował  Krym, 

w niemieckich mediach ostrzegano, by „nie drażnić go jeszcze bardziej 

nieprzemyślanymi sankcjami”. z badań przeprowadzonych na zlecenie 

tygodnika „Der Spiegel” w połowie 2014 roku wynika, że aż 54% Niemców 

uważało, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone powinny zaakceptować 

aneksję Krymu, a tylko 38% było przeciw. Nieco ponad 55 proc. badanych 

wyraziło zrozumienie dla sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji 

Krymu16. 

De facto, sprawa sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji 

Krymu przez Rosję pozostaje w RFN ciągle otwarta, ale w praktycznych 

działaniach jej dyplomacji schodzi na dalszy plan. Także w łonie 

niemieckiej elity intelektualnej nie ma zgodności w ocenie kryzysu 

rosyjsko-ukraińskiego: część sympatyzuje z interesami i stanowiskiem 

Rosji wobec Zachodu i Ukrainy, a inni ostro zwalczają politykę Władimira 

Putina. w łonie obozu rządzącego większość polityków CDU na czele 

z Angelą Merkel zaostrza dziś krytykę wobec Kremla i opowiada się za 

utrzymaniem sankcji wobec Rosji. Natomiast SPD wraz z kręgami 

handlowo-przemysłowymi, zwłaszcza skupionymi wokół Komisji 

Wschodniej Gospodarki Niemieckiej, występują przeciwko sankcjom 

i opowiadają się za wznowieniem współpracy z Rosją. z Rosją i jej polityką 

zagraniczną sympatyzują także antysystemowa Alternatywa dla Niemiec 

i Partia Lewicowa (Die Linke). w sumie za zniesieniem zachodnich sankcji 

gospodarczych wobec Rosji wiosną 2016 roku było w RFN łącznie 61% 

ankietowanych, w tym całkowicie 35%, a częściowo 26%. 
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w opublikowanej 13 lipca 2016 roku „Białej Księdze” rząd RFN 

podtrzymuje długofalowo chęć traktowania Rosji jako „partnera 

strategicznego” Niemiec, ale ze względu na aneksję Krymu i poparcie dla 

separatystów w Donbasie aktualna strategia Niemiec wobec Rosji opiera 

się na „wiarygodnym odstraszaniu” oraz umacnianiu własnej „zdolności 

obronnej”, jak też podtrzymywaniu „gotowości do dialogu”17. Zbliżające 

się wybory do Bundestagu we wrześniu 2017 roku z pewnością będą  

sprzyjały ostrym debatom i sporom wokół charakteru dalszej współpracy 

niemiecko-rosyjskiej. 

Ogólnie rzecz biorąc, polityka RFN wobec Moskwy jest dość ostrożna 

i prowadzona ponad głowami innych państw, w tym także Polski, a prawie 

połowa Niemców życzy sobie, aby „Niemcy zajmowały pozycję pośrednika 

między Rosją  a Zachodem”. Obawy Polski i państw bałtyckich, 

domagających się większego zaangażowania Niemiec i zaostrzenia kursu 

wobec Rosji nie spotykają się ze zrozumieniem w Berlinie. Tym też należy 

tłumaczyć  popieranie przez RFN budowy gazociągów Nord Stream 1 i 2 

oraz niechęć Niemców do budowy baz NATO w państwach Europy 

Środkowo-Wschodniej, gdyż obawiają się pogorszenia stosunków z Rosją. 

Tylko 18%  Niemców akceptowało w 2014 roku obecność NATO w Polsce 

i krajach bałtyckich, a aż 74% mówiło „nie”18. 

Aż do 2014 roku dynamicznie rozwijały się niemiecko-rosyjskie 

stosunki handlowe i gospodarcze. Dopiero wojna rosyjsko-ukraińska 

i aneksja Krymu zmieniły ten stan rzeczy. RFN jednoznacznie potępiła 

rosyjską agresję na Ukrainę i opowiedziała się za wprowadzeniem sankcji 

gospodarczych, które dla Rosji są coraz bardziej odczuwalne i osłabiają 

władzę Władimira Putina, który za wszelką cenę chce dotrwać do wyborów 

prezydenckich w 2018 roku i winą za narastający kryzys obciąża Zachód.  
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Wcześniej, bo jesienią 2017 roku odbędą się wybory parlamentarne 

w RFN i dziś trudno przewidzieć ich wynik. Stopniowy „demontaż” 

niemieckiego państwa socjalnego, kryzys światowy i coraz większe koszty 

partycypacji w strukturach unijnych wywołują obawy o stabilność, 

dobrobyt i bezpieczeństwo kraju. Nieudany projekt multikulturowości 

dodatkowo wzmocniła fala uciekinierów z Syrii, Iraku, Afganistanu i Afryki, 

co wywołuje skrywane w niemieckim społeczeństwie pokłady rasizmu 

i ksenofobii. Obywatele RFN tworzą nieformalne organizacje i nowe partie, 

które sprzeciwiają się niekontrolowanemu napływowi imigrantów 

i postulują zmianę polityki państwa w tym zakresie. Odnoszą się krytycznie 

do niemieckiego systemu politycznego i domagają się wzmocnienia 

tożsamości narodowej. Jeden z ruchów obywatelskich o nazwie Pegida 

demonstruje dziś nie tylko przeciwko radykałom muzułmańskim, ale 

islamowi w ogóle. Rośnie w siłę anty-imigracyjna i anty-muzułmańska 

partia Alternatywa dla Niemiec (AfD), która mocno krytykuje kanclerz 

Merkel. Politycy AfD mówią nawet, że kanclerz ma krew na rekach, gdyż 

terroryści przyszli razem z uchodźcami, których nakazała przyjąć. Czarę 

goryczy przepełnił zamach terrorystyczny w Berlinie w dniu 19 grudnia 

2016 roku. Aż 65% ankietowanych w sondażu tygodnika „Der Spiegel” 

było zdania, że CDU i SPD niewystarczająco troszczą się o obywateli 

w kreowaniu polityki imigracyjnej i azylowej. Pozycja CDU/CSU, 

a zwłaszcza kanclerz Merkel jest w Niemczech coraz słabsza, gdyż obwinia 

się ją za kryzys imigracyjny i niekontrolowany napływ do Niemiec około 

1.5 mln imigrantów, głównie muzułmanów (tylko w latach 2014–2016)19. 

Alternatywa dla Niemiec nie wygra oczywiście jesiennych wyborów 

parlamentarnych, ale może stać się ważnym graczem na niemieckiej 

scenie politycznej, co będzie miało konsekwencje dla niemieckiej polityki 
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zagranicznej, także wobec Rosji. Moim zdaniem po jesiennych wyborach 

powstanie rząd wielkiej koalicji z udziałem CDU/CSU-SPD-Die Linke lub 

tylko CDU/CSU-SPD, na czele którego po raz czwarty – mimo wszystko - 

stanie  Angela Merkel. z kolei wyborcza porażka Merkel  oznaczałaby 

wielkie przesilenie w Niemczech, którego skutki byłyby odczuwalne w całej 

Europie. Nowy rząd Niemiec może bowiem wycofać się z polityki sankcji 

wobec Rosji i postawić na dialog z Władimirem Putinem, zwłaszcza że 

prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stoi na podobnym 

stanowisku. w RFN już dziś pojawiają się głosy, by znieść sankcje nałożone 

na Rosję i powrócić do współpracy gospodarczej tak jak dawniej, kiedy 

była ona korzystna dla obu stron, a zwłaszcza dla Niemiec. Coraz większe 

znaczenie mają w RFN media rosyjskie nadające w języku niemieckim, 

w tym telewizja internetowa „Sputnik”. Oligarchowie związani 

z Władimirem Putinem założyli w 2016 roku w Berlinie rosyjską fundację 

naukowo-edukacyjną.  

Wspierając Ukrainę, Unia Europejska i jej państwa członkowskie na 

czele z RFN popełniły liczne błędy zarówno w strategii, jak i jej wykonaniu, 

co skrzętnie dziś wykorzystuje Rosja, która znów czuje się 

supermocarstwem i proponuje  światu, a przede wszystkim Donaldowi 

Trumpowi – nowy wielki deal, czyli sojusz potęg, które ponad głowami 

słabszych państw na dekady ustalą światowy porządek20. Zbyt wiele 

energii poświęcono na tzw. proces miński, który mimo wysiłków Niemiec 

nie przyniósł pokoju. Wojna wciąż trwa, zginęło w niej już ponad 10 tys. 

ukraińskich żołnierzy, a Ukrainie grozi stanie się państwem upadłym. 

Jednocześnie wśród państw Unii Europejskiej coraz wyraźniej ujawnia się 

brak jedności i solidarności, gdyż niektóre z nich nadają wyższy priorytet 

relacjom z Rosją niż wspieraniu Ukrainy. Wyraźny jest regionalny podział 
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wśród państw członkowskich UE pod względem ich gotowości do 

wspierania Ukrainy. o ile państwa Północy i Wschodu UE aktywnie 

wspierają ukraińską transformację, to państwa Południa i Zachodu 

wykazują się coraz mniejszym zaangażowaniem. Brak równowagi między 

tymi dwiema grupami podważa ideę europejskiej solidarności i spójności, 

a tym samym ogranicza skuteczność UE jako gracza politycznego i istotne 

ogniwo w systemie euroatlantyckim. Trafnie pisze francuski dyplomata 

i politolog Pierre Buhler: „Być może bardziej niebezpieczne jest to, że 

Niemcy straciły serce do europejskiego przedsięwzięcia, a francusko-

niemiecką lokomotywę ogarnęła niemoc. Po dziesięcioleciach 

utożsamiania interesów Niemiec i interesów Europy (…) coraz więcej 

znaków wskazuje na pewne dystansowanie się, rozczarowanie, na nowy 

stosunek do jednoczenia Europy. (…) po okresie przyjmowania na siebie 

odpowiedzialności międzynarodowej  w ramach multilateralnych operacji 

(na Bałkanach), Niemcy rozmyśliły się (…). Ujawniły, że widzą siebie lepiej 

w innej roli, do której skłaniają je model polityczny, powojenna historia, 

potencjał przemysłowy – chodzi o rolę potęgi „geoekonomicznej”, 

skupionej na maksymalizowaniu narodowych interesów ekonomicznych, 

to znaczy eksportu, który stanowi blisko połowę PKB i odpowiada za dwie 

trzecie wzrostu. w tym właśnie duchu są utrzymywane stosunki 

w szczególności z Chinami – 46% importu Chin z UE pochodziło w 2012 

roku z Niemiec – oraz Rosją. Oba kraje stanowią ważne rynki zbytu dla 

niemieckich przedsiębiorstw, a znaczenie państwa w ich gospodarkach 

usprawiedliwia polityczne wsparcie berlińskich władz. Ta właśnie postawa, 

narażająca notabene Niemcy na pogorszenie ich wizerunku na południu 

Europy, determinuje stosunek sił między nimi a europejskimi partnerami, 
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którym Niemcy narzucają swoje preferencje, choć przecież te właśnie 

kraje są źródłem większej części ich nadwyżek handlowych”21.         

 

*** 

 

W obecnej sytuacji w Europie i na świecie nie można jednak 

dopuścić, aby Europa stała się niemiecka lub rosyjska ani też do tego, aby 

Europą i światem rządził tandem USA – Rosja. Taki scenariusz marzy się 

Władimirowi Putinowi i jego doradcom. Znalazło to wyraz m. in.  

w artykule  pt. „Rok zwycięstw. Co dalej?”, opublikowanym niedawno 

przez kremlowskiego politologa Siergieja Karaganowa na łamach rządowej 

„Rossijskiej Gaziety”, w którym pisze, że pozimnowojenny, „stary porządek 

światowy się rozpadł, trzeba zaczynać budować nowy”, którego 

fundamentem powinien być „koncert narodów”, tj. „wielka trójka” – Rosja, 

Chiny, USA, a potem powinny do niej dołączyć „Indie, Japonia, może 

Brazylia i być może jakieś wiodące państwo europejskie, jeśli Unia 

Europejska wróci do koordynowanej polityki suwerennych państw, a nie 

wspólnej, sprowadzającej jej znaczenie do politycznego zera”. Odnośnie 

zaś Ukrainy proponuje: „Trzeba doprowadzić do sformowania niezależnej, 

przyjaznej Rosji Ukrainy albo Ukrain, jeśli Kijów nie będzie w stanie 

utrzymać kontroli nad całym terytorium dzisiejszego kraju”22. Siergiej 

Karaganow nie pisze tutaj wprost, że tym „jakimś wiodącym państwem 

europejskim”, ważnym dla Rosji i jej planów budowy nowego porządku 

światowego mogłyby być tylko Niemcy, bo to jest jasne. z pewnością ich 

pozycja i rola będzie nadal rosła w stosunkach międzynarodowych, także 

jeśli idzie o współpracę z Rosją. 
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