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Polityka jest – według definicji ulubionej przez Niemców – sztuką tego, co 

moż liwe. O tym, co jest moż liwe w polityce zagranicznej, decydują przede wszystkim 

takie obiektywne czynniki, jak wielkość  terytorium, liczba mieszkańców, potencjał 

gospodarczy i wojskowy, stabilność  ustroju politycznego, a także położenie 

geopolityczne. Ale są również  czynniki subiektywne, które wywierają wpływ na 

politykę zagraniczną: ocena własnych moż liwości, tradycja polityczna, sposób myś lenia 

establishmentu. Nie zawsze istnieje zgodność  pomiędzy taką subiektywną samooceną 

a obiektywnymi wyznacznikami sytuacji politycznej. Znane są przypadki uprawiania 

polityki zagranicznej niemającej pokrycia w rzeczywistych moż liwościach. Bywa jednak 

i tak, że elita rządząca nie wykorzystuje wszystkich atutów i prowadzi politykę 

zagraniczną poniżej moż liwości, jakie stwarza sytuacja jej państwa. Republika 

Federalna Niemiec bywa wymieniania jako przykład państwa prowadzącego politykę 

wynikającą nie tyle z niedoceniania własnych sił, ile raczej ze świadomego narzucenia 

sobie pewnych ograniczeń. 

Oczywiście stosowana niegdyś  w odniesieniu do RFN formuła „gospodarczy 

kolos – polityczny karzeł” już  dawno nie jest aktualna. Polityczne wpływy Republiki 

Federalnej są być  może mało widoczne, ale nie umniejsza to wcale ich znaczenia. 

Przedstawiciele Bonn okreś lają swe państwo jako średniej wielkości, Mittelmacht, przy 

czym słowo Macht brzmi nieco skromniej niż  polskie „mocarstwo”. Jest to oczywiście 

okreś lenie umowne. Kłopoty zaczynają się, gdy jednym tchem jako średnie mocarstwa 

wymienia się także takie kraje jak Włochy, czy nawet Polska. Francja i Wielka Brytania 

raz są zaliczane do tej średniej grupy, innym razem okreś la się je jako wielkie 

mocarstwa europejskie – a to głównie z racji ich atomowego uzbrojenia. Mocarstwowa 

polityka Wielkiej Brytanii i Francji moż liwa jest jednak nie tylko dzięki broni atomowej, 

ale również  dlatego, że oba kraje w sposób bardziej zdecydowany, bez kompleksów 

wykorzystują wszystkie atrybuty swej mocarstwowości. Dowodzi tego między innymi 

ich zaangażowanie w konflikty regionalne, niekiedy związane nawet z użyciem siły 

wojskowej. 

Republika Federalna zrezygnowała nie tylko z broni jądrowej, lecz także z 

prowadzenia polityki mocarstwowej podobnej chociaż  do francuskiej. Potajemna 

sprzedaż  planów łodzi podwodnych Republice Południowej Afryki wywołała 

poruszenie zachodnioniemieckiej opinii publicznej i została potraktowana jako 

niebezpieczne odstępstwo od zasad bońskiej polityki zagranicznej. Nietrudno rzecz 

jasna wytłumaczyć  tę powściągliwość . Niemcy sparzyli sobie palce na polityce 
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mocarstwowej i dziś  wolą nawet dmuchać  na zimne niż  ryzykować  jeszcze jedno 

poparzenie. A przy tym przyjęte przez nich samoograniczenie w polityce zagranicznej 

miało pewien walor praktyczny – pozwalało przełamać  barierę nieufności i uprzedzeń 

wobec Republiki Federalnej, żywionych nawet wśród jej sojuszników. Z tego punktu 

widzenia była to cena niewygórowana – warto ją było zapłacić  za zaufanie Francuzów, 

Anglików, czy Amerykanów. 

Ale od zakończenia wojny minęły już  42 lata. Nawet najbardziej traumatyczne 

przeżycia tracą przez taki czas siłę oddziaływania. Nic dziwnego, że wielu Niemców 

uważa, iż  czas dojrzał do tego, aby ich kraj wyszedł wreszcie z cienia Hitlera. W ich 

odczuciu, podzielany zresztą w wielu krajach, Republika Federalna ma prawo żądać  

takiego traktowania jak każdy inny, „normalny” kraj europejski. 

O tym, jak ostrożnie Niemcy podchodzą do tej sprawy, można się było 

przekonać  w czasie tegorocznych wyborów do Bundestagu. Rzecznik bardziej 

zdecydowanej polityki zagranicznej, Franz Josef Strauss2, najwyraźniej przestraszył 

wielu wyborców i nieomal wepchnął ich w ramiona Hansa Dietricha Genschera3, 

uważanego za gwaranta umiaru, powściągliwości i harmonii w polityce zagranicznej. 

Było to pouczające doświadczenie, wiele mówiące o stanie duchowym, czy 

raczej emocjonalnym Niemców. Ale z punktu widzenia zasadniczych rozstrzygnięć  

politycznych nie miało ono wielkiego znaczenia. Przedmiotem sporu był przede 

wszystkim styl zachodnioniemieckiej polityki zagranicznej. Jej treść , cele, zasady nie 

podlegały dyskusji. Obaj protagoniści tego sporu poruszają się drogą, którą wytyczył 

pierwszy kanclerz Republiki Federalnej, Konrad Adenauer4. Od zakończenia tak zwanej 

ery Adenauera minęły 22 lata. Ten czas wniósł oczywiście poprawki, a nawet zmiany, 

ale zasadniczy kształt nadany przez Adenauera polityce zachodnioniemieckiej pozostał 

nienaruszony. 

Konrad Adenauer reprezentował, w sposób chyba najbardziej konsekwentny, 

orientację prozachodnią w niemieckiej myś li politycznej. Wynikało to nie tylko z oceny 

układu sił po II wojnie światowej. Adenauer nie potrzebował doświadczeń III Rzeszy, 

aby dojść  do wniosku, że miejsce Niemiec jest w zachodniej Europie. Był to świadomy 

wybór tradycji kulturowej i łacińskiej Europy, a także wynik interpretacji historii 

Niemiec. Źródło nieszczęść , jakie Niemcy ściągnęli na siebie i świat, Adenauer widział 

w ich skłonności do przeceniania własnych sił, w poczuciu obcości wśród narodów 

europejskich, niezdolności do ułożenia sobie stosunków z sąsiadami. Wszystkie te 

słabości i wady były, zdaniem Adenauera, mistyfikowane jako swego rodzaju dziejowe 

posłannictwo Niemiec, źródło ich oryginalności i siły. Ten nurt myś lenia nie zaginął z 

chwilą upadku hitlerowskiej Rzeszy, lecz powraca w uwspółcześnionej formie. 

																																																													
2 Franz Josef Strauss (1915–1988) – polityk niemiecki, współzałożyciel i przewodniczący 
centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), wieloletni premier rządu lokalnego Bawarii. 
3 Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) – niemiecki prawnik, polityk i dyplomata, minister spraw 
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4 Konrad Adenauer (1876–1967) – niemiecki prawnik i polityk, kanclerz RFN w latach 1949–1963. 



	 	 	
Sukces Adenauera polegał nie tylko na tym, że przedstawił słuszną koncepcję 

polityczną, ale również  na tym, że uczynił to we właściwym czasie. Sens jego koncepcji 

sprowadzał się do tego, aby w trwały sposób związać  Niemcy, a w sytuacji podziału – 

przynajmniej Republikę Federalną, ze światem zachodnim, tzn. przede wszystkim z 

zachodnią Europą. Integracja miała z jednej strony zapewnić  Niemcom moż liwość  

nieskrępowanego rozwoju, z drugiej zaś  strony dać  sąsiadom gwarancję, że nie ucierpią 

na tym ich interesy. Belgijski minister spraw zagranicznych, Henri Spaak5, pisał w 1956 

roku w liście do brytyjskiego premiera Edena, że integracja jest „przede wszystkim 

właściwym sposobem rozwiązania kwestii niemieckiej. To charakterystyczne, że 

kanclerz Adenauer jest tak namiętnie proeuropejski. On widzi w tej polityce – i jestem 

pewien, że ma rację – najskuteczniejszy i być  może jedyny sposób, aby uchronić  

Niemcy przed nimi samymi. Integracja europejska stwarza Niemcom ramy, które 

ograniczają ich ekspansję”. 

Polityka zagraniczna Adenauera była krytykowana na prawicy i na lewicy, przy 

czym charakterystyczne jest, że po obu stronach zarzucano mu zaniedbywanie, jeś li nie 

wręcz zdradę, interesów narodowych. Wiążąc się z Zachodem, odciął sobie drogę do 

porozumienia ze Wschodem, a bez tego nie mogło być  mowy o utworzeniu 

zjednoczonych Niemiec. (…) Radziecka nota z 1952 roku – proponująca – mówiąc w 

skrócie – zjednoczenie Niemiec w zamian za ich neutralizację, jeszcze dziś  wywołuje 

gwałtowne dyskusje, w których niezmiennie przewija się żal za „utraconą szansą”. 

Adenauer chciał Niemiec jednoznacznie zachodnich. Skoro nie mógł mieć  

całych, gotów był zadowolić  się częścią, zgodnie z zasadą, że „wolność  ma 

pierwszeństwo przed jednością”. Dowodził, że zjednoczone, neutralne Niemcy byłyby 

niezdolne do utrzymania suwerenności. To, co jego przeciwnicy uważali za istotę 

suwerenności, a więc swobodę manewru pomiędzy Wschodem a Zachodem, Adenauer 

uważał za śmiertelne zagrożenie dla suwerenności Niemiec. 

Lewica widziała w nim sprzymierzeńca zachodniego kapitału, groźnego wroga 

lewicowej wizji Niemiec, spełniających szczególne posłannictwo wobec pokoju i 

postępu społecznego. Takie Niemcy miały być  pośrednikiem pomiędzy Wschodem a 

Zachodem. 

Co charakterystyczne, rolę pośrednika wyznaczali Niemcom również  prawicowi 

oponenci Adenauera, kontynuatorzy tradycji narodowych konserwatystów, 

Deutschnationale. Richard Meyer von Achenbach, jeden z czołowych dyplomatów 

przedwojennego Auswaertiges Amt, napisał w 1953 roku memorandum zatytułowane 

„Rozważania o konstruktywnej niemieckiej polityce wschodniej”. Adenauer, 

przeczytawszy ten dokument, był nim tak przerażony, że zabronił udostępniania go 

komukolwiek. Taka reakcja wynikała najwyraźniej z obawy, że Achenbach nie jest 

osamotniony w swych poglądach, a jego memorandum może zachęcić  konserwatywną 

																																																													
5 Henri Spaak (1899–1972) – premier Belgii w latach 1947–1948, sekretarz generalny NATO w latach 
1957–1961. 



	 	 	
opozycję do większej aktywności. Sens wywodów Achenbacha sprowadzał się do 

następującej tezy: niemiecki interes narodowy każe unikać  jednostronnych zobowiązań 

wobec Zachodu, ponieważ  oznaczałoby to zaprzepaszczenie szansy na zjednoczenie. 

Miejsce Niemiec nie jest ani na Wschodzie, ani na Zachodzie, lecz w środku Europy. 

Konserwatywny antykomunista Achenbach zdecydowanie opowiadał się za 

współpracą ze Związkiem Radzieckim, powołując się na zachęcające doświadczenia 

współpracy wojskowej Niemiec i Rosji Radzieckiej w pierwszych latach Republiki 

Weimarskiej, [----] [Ustawa z dn. 31 VII 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, art. 2 p. 

3 (Dz. U. nr 20, poz. 99) zm. 1983 Dz. U. nr 44, poz. 204]. 

Adenauer zdawał sobie sprawę z siły oporu jaki mogli stawić  jego przeciwnicy. 

Nieomal obsesyjnie prześ ladowała go myś l, że nie starczy mu czasu na dokonanie 

dzieła swego życia. We wrześniu 1954 roku w Londynie dziennikarz „Spiegla” 

podsłuchał, a następnie opublikował przebieg rozmowy Adenauera z 

zachodnioeuropejskimi przywódcami. Niemiecki kanclerz zaklinał ich: „Nie wiem, co się 

stanie z Niemcami, kiedy mnie zabraknie, a nie uda się nam przedtem stworzyć  Europy. 

Wykorzystajcie tę szansę, dopóki ja żyję. Mój Boże, nie wiem, co zrobią następcy, jeżeli 

nie będą związani przynależnością do Europy”. 

Obawy Adenauera nie sprawdziły się. Przynależność  do Europy okazała się 

wystarczająco trwała, aby uchronić  jego następców przed pokusami myś lenia w 

tradycyjnych kategoriach narodowych. I odnosi się to do wszystkich następców, 

niezależnie od ich przynależności partyjnej. Polityka wschodnia socjaldemokratów nie 

była odwróceniem, lecz przedłużeniem linii politycznej Adenauera. Ale pytania, które 

on uważał za ostatecznie rozstrzygnięte, powracają po latach i na nowo domagają się 

odpowiedzi. Dyskusja o miejscu Niemiec w Europie nie została ostatecznie zamknięta. I 

choć  nie wydaje się, aby jej wynik mógł zagrozić  podstawom polityki niemieckiej 

stworzonym przez Adenauera, to jednak budzi ona zarówno w samych Niemczech, jak i 

innych krajach niepokój.  

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego dyskusja rozpoczyna się na nowo, należałoby 

szukać  nie tyle w sytuacji europejskiej – ta bowiem w zasadniczy sposób nie zmieniła 

się – lecz raczej w samej Republice Federalnej. RFN jest dziś  drugim po Stanach 

Zjednoczonych mocarstwem przemysłowym, a zwłaszcza handlowym świata 

zachodniego. Ale Henry Kissinger6 trafnie okreś lił kiedyś  RFN jako „gospodarkę 

poszukującą sensu istnienia”. Pokolenie, któremu przyszło odbudowywać  Niemcy, nie 

miało takich problemów. Odbudowa, wynagrodzona dobrobytem i swobodami 

demokratycznymi, była wystarczającą odpowiedzią na pytanie o sens istnienia. Ale nie 

zadowala ona pokoleń urodzonych w wolności i dobrobycie. 

Liberalne państwo zaspokaja wprawdzie podstawowe aspiracje materialne, ale 

nie daje poczucia sensu, orientacji duchowej. Stąd paradoksy zachodnioniemieckiej 

																																																													
6 Henry Kissinger (ur. 1923) – amerykański polityk i dyplomata, profesor Uniwersytetu Harvarda, 
doradca prezydentów USA Richarda Nixona i Geralda Forda. Jeden z architektów polityki „detente”. 



	 	 	
rzeczywistości. Ustrój gospodarczy, który zapewnił Republice Federalnej dobrobyt, 

jakiego nie znało żadne inne państwo niemieckie, jest odrzucany przez znaczną część  

młodszego pokolenia, przy czym stopień krytycyzmu jest wprost proporcjonalny do 

wykształcenia. Ustrój polityczny, który zapewnił Niemcom po raz pierwszy w ich 

historii moż liwość  korzystania z pełni swobód obywatelskich, wydaje się wielu 

młodszym Niemcom najwyżej łagodniejszą, choć  przez to szczególnie perfidną, formą 

zniewolenia. Przynależność  do zachodniego sojuszu wojskowego, podstawa 

zachodnioniemieckiego bezpieczeństwa, jest odbierana jako źródło zagrożenia, a przy 

tym jako szczególnie upokarzająca forma zależności od obcych pańtw, czyli 

sojuszników. Mamy tu więc do czynienia z osobliwym rozdźwiękiem pomiędzy 

rzeczywistym położeniem kraju, jego subiektywną oceną i odbiorem przez świat 

zewnętrzny. 

Produktem tej szkoły myś lenia jest syndrom antyamerykański. Stany 

Zjednoczone nadal nadają się do roli bohatera negatywnego co najmniej z trzech 

powodów. Po pierwsze jako starszy brat, którego opiekę odczuwa się jako bolesne 

ograniczenie własnej niezależności i moż liwości rozwoju. Taki antyamerykanizm jest 

tylko oznaką emancypacji politycznej Niemców. Po drugie – Ameryka jest negatywnym 

symbolem kapitalizmu, krajem, który nie dość , że nic sobie nie robi z lewicowych wizji 

sprawiedliwości społecznej, to jeszcze chlubi się tym. Po trzecie Ameryka jako 

supermocarstwo, w dodatku dysponujące bronią atomową, jest ostoją obecnego 

porządku międzynarodowego i przeszkodą na drodze ku światu, w którym równowagę 

sił spełniających funkcje odstraszające, zastąpiłoby absolutne bezpieczeństwo płynące 

z całkowitego wyrzeczenia się broni. 

Uprzedzenia antyamerykańskie czy nawet nienawiść  do Ameryki nie są 

uważane za coś  kompromitującego. Przeciwnie, uchodzą za dowód niezależności 

intelektualnej, oznakę przynależności do pewnej wspólnoty, znak rozpoznawczy. A 

przy tym ani konsekwencją, ani przyczyną tego radykalnego antyamerykanizmu nie 

jest, jak w partiach komunistycznych, opowiedzenie się po stronie drugiego, 

wschodniego supermocarstwa. Wprawdzie Związek Radziecki wzbudza często więcej 

zaufania, ale dominuje postawa równego dystansu wobec obydwu supermocarstw. W 

najłagodniejszej formie teoria równego dystansu wychodzi z przeświadczenia, że oba 

wielkie mocarstwa prowadzą własną grę [----] [Ustawa z dn. 31 VII 1981 r. o kontroli 

publikacji i widowisk art. 2 p. 3 (Dz. U. nr 20, poz. 99) zm. 1983 Dz. U. nr 44, poz. 204]. 

Wedle nieco innej wersji teorii równego dystansu punktem wyjścia jest 

przekonanie o odrębności oraz specyfice interesów niemieckich i wynikającej z tego 

konieczności utrzymywania równego dystansu wobec Związku Radzieckiego i Stanów 

Zjednoczonych. Ów równy dystans nie jest zresztą tylko kategorią polityczno-

wojskową. Chodziłoby raczej o dystans wobec rzeczywistości ustrojowej Wschodu i 

Zachodu, wobec dwóch systemów, które, ich zdaniem, nie spełniły pokładanych w nich 

nadziei. Jest to nowa kombinacja pacyfistycznego poczucia odpowiedzialności za pokój 



	 	 	
światowy i postęp społeczny, przy czym tradycyjną frazeologię antykapitalistyczną o 

rodowodzie marksistowskim zastąpiła ideologia ochrony środowiska. Każda próba 

opisu tego kierunku politycznego jest nieprecyzyjna, ponieważ  nie jest to zwarta 

doktryna, lecz raczej pewien sposób myś lenia i odczuwania. Element emocjonalny 

odgrywa tu ogromną rolę. 

Niejednolity jest stosunek do problemu niemieckiego. Można spotkać  całą skalę 

postaw od pacyfistycznego nacjonalizmu aż  po całkowitą obojętność  na sprawy 

narodowe. Ale cechą dominującą jest krytycyzm wobec rzeczywistości a także wobec 

systemu wartości świata zachodniego. 

Postawa antyzachodnia ma również  swój odpowiednik po stronie prawicy, ale 

bez porównania słabszy. Chadecja zdołała dosyć  skutecznie wyleczyć  niemiecką 

prawicę z choroby nacjonalizmu, zaszczepiając jej zachodni system wartości i ukazując 

przewagę międzynarodowej integracji nad tradycyjnym egoizmem narodowym. 

Warunkiem skuteczności takiej kuracji było pogodzenie się na nieokreś lony czas z 

podziałem Niemiec. Cytowany Richard Meyer von Achenbach należał do tych, którzy 

uważali warunek za nie do przyjęcia. Ilu następców ma dziś  Achenbach, trudno 

powiedzieć , ale prawicowy nacjonalizm istnieje w formie szczątkowej, albo być  może 

tylko utajonej. Jego zwolennicy nie tracą nadziei, że Niemcy powrócą do tradycji 

mocarstwa środkowoeuropejskiego, przy czym droga do tego celu wiodłaby przez 

ugodę ze wschodnim supermocarstwem. 

Problem niemiecki to nadal przede wszystkim pytanie o miejsce Niemiec czy 

raczej Niemców w Europie. Historyk Michael Stuermer7 zauważył, że racja stanu 

Republiki Federalnej nie da się zdefiniować  wyłącznie w kategoriach narodowych. Jej 

częścią jest również  przynależność  do kultury i gospodarki zachodnioeuropejskiej oraz 

do atlantyckiego systemu bezpieczeństwa. To wszystko okreś la miejsce Niemiec w 

Europie. Jeżeli Niemcy stracą rozum – pisze Stuermer – zechcą znaleźć  dla siebie 

zupełnie inne miejsce, może to wstrząsnąć  światem jak nigdy dotychczas.  

																																																													
7 Michael Stürmer (ur. 1938) – niemiecki historyk i dziennikarz. W latach 1973–2008 związany z 
Uniwersytetem w Norymberdze. 


