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W roku 2013 na rynku wydawniczym ukaza³a siê obszerna monografia dotycz¹ca polityki Re-
publiki Federalnej Niemiec wobec Federacji Rosyjskiej, uwzglêdniaj¹ca tak¿e stosunki z krajami
Europy Œrodkowo-Wschodniej i ca³¹ przestrzeni¹ postradzieck¹. Tej dog³êbnej charakterystyki
wzajemnych relacji od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku po pierwsz¹ dekadê wieku
XXI podj¹³ siê doœwiadczony w sprawach niemieckich m³ody pracownik naukowy Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Micha³ M. Kosman. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e badana pro-
blematyka doskonale wpisuje siê w obecne zainteresowania historyków i polityków, którzy próbuj¹
na nowo zdefiniowaæ rolê Rosji na arenie miêdzynarodowej i zrozumieæ promowane przez ni¹
standardy polityki zagranicznej.

Ca³a praca zosta³a podzielona pod k¹tem problemowo-historycznym na szeœæ rozbudowanych
rozdzia³ów, które chronologicznie omawiaj¹ kluczowe momenty polityki RFN wobec ZSRR/Ro-
sji, p³aszczyzny wspó³pracy i spory polityczne od rozpoczêcia procesu zjednoczenia do koñca
rz¹dówwielkiej koalicji CDU/CSU i FDP. Ca³oœæ poprzedza rozbudowanywstêp, w którymAutor
stawia szereg problemów badawczych natury szczegó³owej, formu³uje hipotezy i charakteryzuje
specyficzn¹ dla problematyki niemcoznawczej terminologiê. Badania przes³anek polityki Bonn/Berli-
na wzglêdemMoskwywymaga³y u¿ycia wielu metod badawczych.W eksplanacji omawianych treœci
pos³u¿ono siê przede wszystkim metod¹ historyczn¹, jak i statystyczn¹ do zbadania rozmiarów
dwustronnej wymiany handlowej, która umo¿liwi³a skonstruowanie wniosków na temat rozmia-
ru dwustronnej wymiany handlowej. S³usznie pos³u¿ono siê analiz¹ instytucjonalno-prawn¹ do
przybli¿enia kuluarów polityki niemieckiej „ubranej” w podstawy traktatowe i akty prawne.
Uwzglêdniaj¹c z³o¿onoœæ decydowania politycznego zastosowano analizy decyzyjne i behawio-
ralne, które umo¿liwi³y ocenê podejmowanych dzia³añ z uwzglêdnieniem indywidualnych mo-
tywów decydentów, ich cech przywódczych, oczekiwañ spo³ecznych i nastrojów panuj¹cych
w oœrodkach decyzyjnych.

Pierwszy rozdzia³ pracy nale¿y traktowaæ jako d³u¿sze wprowadzenie, gdy¿ nakreœla najwa¿-
niejsze czynniki warunkuj¹ce kszta³t i formê wzajemnych relacji w oparciu o doœwiadczenia histo-
ryczne, wymogi bezpieczeñstwamiêdzynarodowego i osobiste kontakty przywódców obu pañstw.
Na uwagê zas³uguje tu podrozdzia³ na temat stosunków niemiecko-rosyjskich w kontekœcie relacji
Unii Europejskiej z Moskw¹ oraz próba interpretacji kluczowych pojêæ takich jak: partnerstwo
pragmatyczne i strategiczne. Du¿e znaczenie w konstruowaniu pragmatycznego partnerstwa
odegra³y niemieckie prezydencje, które potwierdzi³y prymat unijnej solidarnoœci i multilateralny
charakter polityki niemieckiej wobec Rosji z rosn¹cym zrozumieniem dla wspólnej polityki ener-
getycznej. Œledz¹c bezpoœrednie kontakty Gerharda Schrödera z W³adimirem Putinem i pragma-
tyzm jego nastêpczyni Angeli Merkel, a tak¿e g³osy politologów i debaty publiczne, Autor
dochodzi do przekonania, ¿e brak wspólnych wartoœci, podzielanych przez obie strony wyklucza
sens budowania partnerstwa strategicznego, a utrwala raczej wspólnotê interesów.

Na tle ca³ej pracy najbardziej kluczowe dla jej celu badawczego s¹ rozdzia³y II i III. Skupiono
siê w nich na procesie jednoczenia Niemiec, pog³êbiaj¹cym siê rozpadzie rodziny pañstw socjali-
stycznych oraz rozbie¿noœciach pomiêdzy lini¹ reform Gorbaczowa a oczekiwaniami partnera
wschodnioniemieckiego. Z du¿¹ precyzj¹ odniós³ siê Autor do kolejnych faz tego procesu
uwzglêdniaj¹c zarówno aktywnoœæ dyplomatyczn¹ w skali miêdzynarodowej, reakcje Bonn
i Moskwy na exodus ludnoœci wschodnioniemieckiej po zmierzch rz¹dów Honeckera. Na tle tych
wydarzeñ wy³ania siê si³a zabiegów kanclerza Kohla i aktywnoœæ dyplomacji zachodnioniemiec-
kiej w „kruszeniu” oponentów po stronie radzieckiej i polskiej. Pierwsze lata po paŸdzierniku 1990
roku dominowa³y w wypracowywanie pozycji dla RFN, wyraŸnie wzmocnionej terytorialnie i de-
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mograficznie oraz dla os³abionego i rozpadaj¹cego siê imperium radzieckiego. Te poszukiwania
umiejscowiono w procesach ogólnoeuropejskich i œwiatowych w kontekœcie bezpieczeñstwa miê-
dzynarodowego, o czym œwiadczy troska rz¹du federalnego o utrzymanie stabilnoœci zarówno
w ZSRR, na obszarze postradzieckim i w samej Rosji. Podpisane liczne umowy dwustronne,
w tym traktat o dobrym s¹siedztwie, partnerstwie i wspó³pracy oraz umocowanie Rosji w instytu-
cjach miêdzynarodowych okaza³o siê w³aœciwym instrumentem dowartoœciowywania dysponenta
potencja³u nuklearnego, a zarazem utrzymania w jego polityce tendencji prozachodnich.

Na podstawie przedstawionych przez Autora wniosków i ocen koñcowychmo¿na wysnuæ bez-
poœredni¹ refleksjê co do kalendarza stosunków niemiecko-radziecko/rosyjskich. Pierwsze w la-
tach dwudziestego wieku zapocz¹tkowa³y nowy etap wzajemnych relacji. Oparte by³y one na
wzajemnej empatii, pomocy finansowej, zrozumieniu niemieckich i rosyjskich interesów na arenie
miêdzynarodowej, nie zapominaj¹c o relacjach personalnych miêdzy przywódcami, które na
d³ugo ukszta³towa³y priorytetowe traktowanie Rosji w niemieckiej polityce wschodniej. Ten okres
w sposób fundamentalny wp³yn¹³ na wspó³czesn¹, jak¿e odmienn¹ od polskiej percepcjê Rosji
przez elity niemieckie po zmianie przywództwa.

Druga po³owa pracy zosta³a podzielona na trzy okresy, œciœle okreœlone wyborami polityczny-
mi, z których pierwszy obejmowa³ czasy rz¹dów CDU/CSU i FDP w latach 1994–1998, drugi do-
tyczy³ koalicji SPD-Zieloni pomiêdzy 1998 a 2005 rokiem, a trzeci i ostatni prezentuje lata
2005–2009, gdy spo³eczeñstwo niemieckie ponownie wybiera sprawdzon¹ wielokrotnie wielk¹
koalicjê czarno-czerwon¹. Ta ostatnia doprowadzi³a nie tylko do depersonalizacji wzajemnych
stosunków, ale tak¿e zaczê³a uwzglêdniaæ interesy pañstw regionu œrodkowoeuropejskiego.
Pierwszy gabinet Angeli Merkel wype³ni³ ten czas treœciami aksjologicznymi w akcentowaniu
problematyki praw cz³owieka oraz wypromowa³ pragmatyzm w kontaktach gospodarczych.

Okres rz¹dów chadecko-liberalnych w RFN, któremu poœwiêcono rozdzia³ czwarty, zaznaczy³
siê w historii relacji niemiecko-rosyjskich zmian¹ nastawienia i pog³êbiania siê ró¿nic we wza-
jemnych rozmowach. Potwierdzaj¹ one tym samym nieprzewidywalnoœæ i fluktuacjê stosunków
politycznych pañstw, które w zale¿noœci od dominacji okreœlonych tendencji politycznych we
w³adzach, jak i nastrojów spo³ecznych, przybieraj¹ czêsto nieoczekiwany obrót. Po stronie nieroz-
wi¹zanych przez RFN kwestii znalaz³y siê miêdzy innymi: brak porozumienia w kwestii zagarniê-
tych z koñcem drugiej wojny œwiatowej niemieckich dóbr kultury, niemo¿noœæ odtworzenia
nadwo³¿añskiej autonomii. Za sukcesy strony niemieckiej uzna³ Autor powstrzymanie naporu
migracyjnego Niemców rosyjskich, których problemy jêzykowe i ró¿nice kulturowe utrudnia³y
asymilacjê w œrodowisku niemieckim. Przybli¿ono tak¿e meandry kszta³towania nowego ³adu
bezpieczeñstwa w Europie, gdzie Niemcy podjê³y trud powolnego „oswajania” Rosji ze œrodko-
woeuropejskimi d¹¿eniami do cz³onkostwa w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim w osobach ministrów
obrony Volkera Rühe, ministrów spraw zagranicznych Klausa Kinkela i Hansa Dietricha-Gen-
schera. Na niwie bezpieczeñstwa niezwykle wa¿nym akcentem okaza³o siê, w d³u¿szej perspekty-
wie, wspieranie i zacieœnianie stosunków Rosji z organizacjami miêdzynarodowymi, w tym Uni¹
Europejsk¹ czy Grup¹ G-7.

Cezurê historyczn¹ dla stosunków niemiecko-rosyjskich stanowi³a pora¿ka wyborcza CDU/CSU
w wyborach do Bundestagu z 27 wrzeœnia 1998 i koniec szesnastoletnich rz¹dów „kanclerza zjed-
noczenia” Helmuta Kohla. Rok póŸniej nast¹pi³ kres ery Jelcyna, twórcy niepodleg³ej Federacji
Rosyjskiej. Te dwa wydarzenia powi¹zane zmianami personalnymi nada³y wspó³pracy gospodar-
czej i dialogowi energetycznemu politycznych impulsów. Pocz¹tkowa nieufnoœæ Zachodu ze
wzglêdu na kryzys finansowy Rosji i wojnê czeczeñsk¹ przerodzi³a siê w proces instytucjonaliza-
cji wspó³pracy gospodarczej, co Autor trafnie nazwa³ eufemistycznie „pog³êbianiem dialogu”.
W tym fragmencie ksi¹¿ki z du¿¹ precyzj¹ omówiono najwa¿niejsze p³aszczyzny stosunków
dwustronnych.

Niebagatelne znaczenie dla wyzwañ nowego milenium odegra³a wspó³praca wojskowa i œcis³e
zwi¹zki Rosji z NATO, w tym otwartoœæ strony rosyjskiej na rozszerzenie struktur Paktu Pó³noc-
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noatlantyckiego w 1999 roku o Polskê, Czechy iWêgry oraz na misjê stabilizacyjn¹ ISAFwAfga-
nistanie. Rola Niemiec we wp³ywaniu na powœci¹gliwoœæ Rosji w tych kwestiach jest nie do
podwa¿enia. Wa¿nym elementem kooperacji w dziedzinie wojskowoœci sta³y siê plany wspó³pra-
cy techniczno-wojskowej w sferze uzbrojenia, jak i wspólne æwiczenia czy szkolenia kadr. Ich
symbolem by³y pierwsze od okresu miêdzywojennego wspólne manewry niemiecko-rosyjskie
w sierpniu 2002 roku. Podpisano tak¿e umowy o zwalczaniu przestêpczoœci, uk³ady na temat po-
mocy prawnej w sprawach karnych i ekstradycji przestêpców z 2001 roku, protokó³ dotycz¹cy
wspó³pracy s³u¿b granicznych z lutego 2003 roku czy u³atwienia wizowe dla wybranych kategorii
osób. G³ównym elementem dialogu spo³ecznego sta³ siê utworzony z pocz¹tkiem 2003 roku urz¹d
koordynatora do spraw niemiecko-rosyjskiej wspó³pracy spo³ecznej. Pomimo tych wielu przy-
chylnych gestów nie uda³o siê rozwi¹zaæ sporu o niemieckie dobra kultury zagrabione podczas
II wojny œwiatowej, a wyraŸna zmiana jakoœciowa i iloœciowa w procesie wspierania Niemców ro-
syjskich zapocz¹tkowana przez gabinet SPD-Zieloni nie przynios³a oczekiwanych rezultatów.
Efekty aktywnoœci firm niemieckich na obszarze Petersburga by³y o wiele skromniejsze, ni¿ siê
spodziewano, a kolejne komisje rz¹dowe nie poprawi³y statutu rosyjskich Niemców.

Kamieniem milowym polityki UE wobec Rosji sta³a siê koncepcja tzw. czterech wspólnych
przestrzeni, powsta³a na szczycie unijno-rosyjskim w Sankt Petersburgu w 2003 roku i doprecyzo-
wana dwa lata póŸniej na szczycie w Moskwie. Œledz¹c opinie niemieckich badaczy na temat
pocz¹tkowego impasu we wzajemnych relacjach, spowodowanego animozjami wokó³ pomarañ-
czowej rewolucji pod koniec 2004 roku, poprzez analizê ró¿nic kulturowych i uwarunkowañ his-
torycznych uda³o siê Autorowi znaleŸæ dowody na fundamentalny wk³ad strony niemieckiej
w budowê wspólnej unijno-rosyjskiej przestrzeni wspó³pracy. Rola adwokata Rosji w UE prze³o-
¿y³a siê na likwidacjê wielu przeszkód w nawi¹zywaniu intensywniejszej niemiecko-rosyjskiej
wspó³pracy energetycznej, a wyj¹tkowo partnerskie relacje kanclerza Schrödera z prezydentem
Putinem sprzyja³y zawarciu umowy o budowie Gazoci¹gu Pó³nocnego. Ze wzglêdu na wra¿liw¹
dla sprawy polskiej materiê prezentowanego tematuwskazany by³oby jego szersze omówienie.

Projekt ten mo¿na œmia³o nazwaæ koniem trojañskim Rosji w „starych” krajach UE, który una-
oczni³ ró¿nice polityczne, historyczne miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE. Do skali uzale¿nie-
nia od rosyjskich dostaw gazu nie przywi¹zywano du¿ej wagi. W efekcie projekt zyska³ wsparcie
Komisji Europejskiej, która zakwalifikowa³a go jako sk³adnik transgranicznych sieci europej-
skich, czym pog³êbi³ podzia³y i ugruntowa³ przedsiêwziêcie jako jednoznacznie polityczne z za-
chowaniem w³asnych jednostkowych interesów.

Ksi¹¿kaMicha³a Kosmana nale¿y do pozycji historyczno-politologicznych, których znaczenia
trudno nie doceniæ. Wpisuje siê ona na trwa³e w badania o charakterze ogólnoeuropejskim oraz
prezentuje stosunki politycznemiêdzy ZSRR/Rosj¹ i RFN na prze³omie wieków. Lektura tej pozy-
cji uœwiadamia wieloaspektowoœæ i z³o¿onoœæ wzajemnych relacji, które w sposób poœredni
kszta³towa³y ogólne kierunki zmian polityki miêdzynarodowej w skali globalnej. Mnogoœæ Ÿróde³
historycznych, przytaczane fakty i wypowiedzi potwierdzaj¹ trud politycznych negocjacji, dowar-
toœciowuj¹ sztukê dyplomacji, prowadzon¹ przez stronê niemieck¹ i ka¿¹ pow¹tpiewaæ w krótko-
trwa³e sukcesy negocjacyjne. Sformu³owane przez Autora wnioski potwierdzaj¹ zaprezentowane
wczeœniej hipotezy i odpowiadaj¹ na postawione przez niego liczne pytania badawcze. Owadze tej
monografii nie œwiadczy tylko pokaŸna iloœæ prawie 600 stron, ale przedewszystkim zanalizowana
literatura przedmiotu, tj.: obcojêzyczne prace naukowe g³ównie w jêzyku niemieckim i rosyjskim,
Ÿród³a pierwotne w postaci ustaw i dekretów, stenogramy z posiedzeñ rz¹dowych, a tak¿e pamiêt-
niki przywódców politycznych, czasopisma naukowe poœwiêcone problematyce miêdzynarodo-
wej oraz publikacje prasowe i internetowe.
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