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Profesor doktor habilitowany KRZYSZTOF MISZCZAK latami aktywnie uczestniczył 
w  kształtowaniu stosunków polsko-niemieckich. Nadal na nie wpływa, choć nie jest 

bezpośrednio zaangażowany w  dyplomację. Wykłada w  Instytucie Prawa Szkoły Głównej 
Handlowej. Dziś proponuje przegląd Białej Księgi polityki bezpieczeństwa Niemiec i przyszłości 
Bundeswehry 2016.

REturn of FORces to GERmany 
Globalną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec 

analizuje 
KRZYSZTOF MISZCZAK 

Politykę zagraniczną i  bezpieczeństwa bońskiej Re-
publiki Federalnej Niemiec, jak i  jej „berlińskiego” 

wydania, charakteryzowała niespotykana kontynuacja. 
Dotyczyło to szczególnie fundamentalnych założeń do-
tychczasowych rządów niemieckich, bez względu na ich 
polityczną konstrukcję. Taką politykę ułatwiał od 1949 
do 1990 roku konfl ikt, który dla państw w nim uczestni-
czących, czyli również dla Republiki Federalnej Niemiec, 
był łatwy do zdefi niowania. Z jednej strony mieliśmy do 
czynienia z „hemisferą zachodnią” z gorsetem wartości sto-
jących na straży zasad demokratycznych i praw człowieka 
oraz socjalnej gospodarki rynkowej. Z drugiej – z dykta-
turą reżimów komunistycznych i praw 
kolektywnych z  planową gospodarką, 
represyjnie kwestionujących elemen-
tarne prawa obywateli.

Dla powojennej RFN integracja ze 
światem zwycięskich demokracji za-
chodnich (po totalnej klęsce Trzeciej 
Rzeszy) stworzyła niepowtarzalną 
szansę powrotu do polityczno-gospo-
darczej normalności, czyli akceptacji 
nowego, już demokratycznego nie-
mieckiego powojennego tworu poli-
tycznego. Elity polityczne rozpoczęły 
powolny proces jeszcze ograniczonej, 
ale etapowo całkowitej integracji z Za-
chodem, czyli również z jego systemem 
bezpieczeństwa. Republika bońska 
w  pełni wykorzystała sprzyjające wa-
runki, stając się czołową europejską siłą 
gospodarczo-polityczną, jednak z rela-
tywnie ograniczonym wpływem na kreowanie polityki 
bezpieczeństwa i obrony struktur zachodnich. 

Niemieckie siły zbrojne po włączeniu w 1955 roku RFN 
do NATO zostały jako jedyne państwo członkowskie soju-
szu całkowicie podporządkowane jego strukturom. Stany 
Zjednoczone stały się zatem jedynym rzeczywistym (bo 
również jako siła nuklearna) gwarantem bezpieczeństwa 
państwa niemieckiego. 

Kulminacja emancypacji 
Wraz z  zakończeniem konfl iktu Wschód-Zachód stało 
się jasne, że konfl ikty regionalne w szeroko rozumianym 
otoczeniu międzynarodowym Niemiec nabrały większego 
znaczenia, a polityka bezpieczeństwa stała się komplekso-
wa i  wielowymiarowa. Strona niemiecka musiała reago-
wać na te wyzwania elastycznie. Berlin nie mógł bowiem 
stracić wpływu na zmiany we własnym otoczeniu między-
narodowym, oddziałujące bezpośrednio na interesy euro-
pejskiego mocarstwa z jego ambicjami globalnej infi ltracji 
chaotycznego porządku międzynarodowego. 

Wraz z atakami terrorystycznymi przeciw Stanom Zjedno-
czonym 11 września 2001 roku sytuacja międzynarodowa 
uległa gwałtownemu pogorszeniu. Bezpieczeństwo nabrało 
wymiaru globalnego. Konsekwencją był wzrost zagrożeń 

płynących ze strony terroryzmu międzynarodowego. Spo-
tęgowały je transnarodowe ataki terrorystyczne, które de-
stabilizują politykę wewnętrzną i zagraniczną wielu państw. 

Prowadząc „dyplomację czekową” (Scheckbuchdiplo-
matie) Berlin rozpoczął własną politykę w  stosunku do 
szeroko rozumianego sąsiedztwa Niemiec. Jej celem było 
zbliżenie skonfl iktowanych regionów europejskich dzięki 
gospodarczemu i politycznemu wspieraniu ich współpra-
cy dla łatwiejszego rozwiązywania konfl iktów. Korzyści 
z  takich funkcjonalnych działań były oczywiste. Strona 
niemiecka stawała się dla zwaśnionych stron niezbęd-

nym punktem odwołania – cywilno-
-polityczno-gospodarczym arbitrem 
i mediatorem. W  ten sposób Niemcy 
z korzyścią dla siebie próbowały kon-
trolować niepomyślny rozwój sytuacji, 
i to z przyzwoleniem wszystkich stron. 
Obniżały w  ten sposób koszty rodzą-
cych się napięć i ich ewentualnych na-
stępstw dla samych Niemiec. 

Uwzględniając te wszystkie warunki 
konstytuujące nowy wymiar bezpie-
czeństwa międzynarodowego, niemiec-
ka polityka bezpieczeństwa w stosunku 
do NATO i Unii Europejskiej koncen-
trowała się na przyspieszeniu procesów 
integracyjnych w  Europie i  nowego 
defi niowania stosunków transatlan-
tyckich. W realizacji tych kluczowych 
celów polityki zagranicznej Berlin sto-
sował instrument operacyjny, jakim 

była Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, a od 
wejścia w  życie Traktatu z  Lizbony – Wspólna Polityka 
Bezpieczeństwa i Obrony UE. 

Przy użyciu tych narzędzi Niemcy próbowały rozszerzyć 
wpływy jednocześnie w obszarze europejskim i w NATO. 
Chodziło przede wszystkim o  ograniczenie polityczno-
-militarnej dominacji Stanów Zjednoczonych na konty-
nencie europejskim. Kulminacją emancypacji Niemiec 
w  stosunku do swego najważniejszego sojusznika była 
otwarta krytyka polityki administracji prezydenta Geor-
ge’a W. Busha ze strony rządu SPD/Partii Zielonych’90: 
kanclerza Gerharda Schrödera i wicekanclerza oraz mi-
nistra spraw zagranicznych Joschki Fischera – dotycząca 
wojny z Irakiem (2003). Po raz pierwszy w historii powo-
jennych Niemiec rząd tego państwa zakwestionował zasa-
dy sojusznicze, stawiając własne interesy narodowe wyżej 
niż wspólnotowe.

Niemiecka polityka zwiększania samodzielności dopro-
wadziła do czasowego zachwiania struktur bezpieczeństwa 
w  UE i  w NATO. Pomimo tego Niemcy brały czynny 
udział w międzynarodowych operacjach militarnych soju-
szu, reagującego na kryzysy w globalnym obszarze inter-
wencyjnym aliantów. Oprócz interwencji w Libii z 2011 
roku, Niemcy biorą udział we wszystkich ważniejszych 
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25 września 1995. Manewry Cold Grouse na Zelandii. Spadochroniarze niemieckiej 
brygady powietrznodesantowej wyładowują sprzęt ze śmigłowca CH-53 Stallion
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operacjach sojuszniczych. W ramach zaangażowania ope-
racyjnego ISAF w Afganistanie Berlin wystawił trzeci co 
do wielkości kontyngent (po Waszyngtonie i Londynie). 
Pomimo tego strona niemiecka traktowała każdą ope-
racją interwencyjną aliantów z  dużą dozą wstrzemięźli-
wości (Zurückhaltung), co kontrastowało z kluczowymi 
elementami sojuszniczej polityki bezpieczeństwa. Z tego 
też powodu zarzucano Berlinowi wstrzymywanie tych 
operacji, a same Niemcy były postrzegane jako „sojusznik 
utrzymania status quo”. 

Wymiar nowej siły 
Dostrzegając krytykę ze strony aliantów i  ich żądania 
większego zaangażowania w  zapobieganie i  rozwiązywa-
nie konfl iktów międzynarodowych, Berlin doprowadził 
do stopniowej korekty polityki zagranicznej i bezpieczeń-
stwa. Pod hasłem „przejęcia większej odpowiedzialności 
Niemiec” w  polityce międzynarodowej zaczęto szukać 
nowej roli w świecie. Punktem zwrotnym były wystąpie-
nia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w 2014 
roku prezydenta Niemiec Joachima Gaucka, minister 
obrony Ursuli von der Leyen oraz ministra spraw zagra-
nicznych Franka-Waltera Steinmeiera. Uruchomiły one 
debatę o  zmianie zasad przyszłej niemieckiej odpowie-
dzialności w polityce międzynarodowej. 

Z pewnością rozpoczęcie dyskusji o  nowym wymiarze 
międzynarodowego zaangażowania Niemiec miało na 
celu uzyskanie akceptacji w  pacyfi stycznie nastawionym 
społeczeństwie niemieckim, odrzucającym wzrost udziału 
RFN w  rozwiązywaniu konfl iktów międzynarodowych. 

Istotnym elementem działania elit politycznych było za-
pobiegawcze usprawiedliwianie przejęcia wiodącej roli 
Niemiec wśród aliantów z oczywistą motywacją pozycjo-
nowania się jako znormalizowana siła miękkiego hegemo-
na, którego skuteczność powinna być wsparta komponen-
tem militarnym. 

Z tego też powodu defi nicja nowej siły niemieckiej w cha-
otycznym porządku międzynarodowym powinna być 
fundamentem usprawiedliwiającym przejęcie „Nowej 
Odpowiedzialności Niemiec” za sytuację międzynarodo-
wą. Oczywistą konsekwencją takich działań jest systema-
tyczne rozszerzanie wpływów polityczno-gospodarczych 
Berlina w świecie poprzez użycie pozytywnie odbieranych 
w  społeczności międzynarodowej instrumentów norma-
tywno-etycznych i humanitarnych polityki zagranicznej. 
Służą one docelowo zwiększaniu operacyjnej aktywności 
RFN, i to przy aprobacie międzynarodowej, obudowanej 
elementami skutecznej dyplomacji publicznej.

Sytuacja międzynarodowa na peryferiach Unii Europej-
skiej i  w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec nie skłania 
jednak do optymizmu. Demokratyczna część kontynentu 
europejskiego jest konfrontowana z renesansem geopoli-
tycznie motywowanej polityki mocarstwowej Rosji,  z jej 
imperialną strategią w stosunku do Ukrainy oraz powro-
tem do polityki defi nicji państw regionu jako rosyjskiej 
„bliskiej zagranicy”.

Również presja wewnętrzna na państwa unijne wywierana 
przez niemiecką nieskoordynowaną z państwami partner-

skimi politykę (handlową, fi skalną, kryzys strefy euro, za-
dłużenie państw unijnych oraz w stosunku do uchodźców) 
naraża Unię na podważanie struktur demokratycznych, 
osłabiając jej potencjał jako ewentualnego decydenta geo-
ekonomicznego wpływu w  polityce międzynarodowej. 
Niemiecki unilateralizm konfl iktuje i osłabia Unię Euro-
pejską w jej skonfl iktowanej polityce wewnętrznej i osła-
bia w  polityce zewnętrznej jako siłę cywilno-militarną. 
Dlatego też realizacja nowej odpowiedzialności Niemiec 
w obiegu międzynarodowym wymaga defi nicji wymiaru 
nowej siły RFN, a nie budowy nowego wydania niemiec-
kiej supremacji na kontynencie europejskim.

Hierarchia zagrożeń 
Defi nicję nowej globalnej roli Niemiec ma zapewnić za-
twierdzona przez rząd wielkiej koalicji CDU-CSU/SPD 
13 lipca 2016 roku Biała Księga polityki bezpieczeństwa 
i przyszłości Bundeswehry. Nowe wytyczne są kontynu-
acją poprzednich, z 2006 roku, ale  jednocześnie stoją do 
nich w sprzeczności. 

Po raz pierwszy Niemcy defi niują politykę bezpieczeń-
stwa państwa w  nowy sposób. Zostało to zatwierdzone 
przez cały gabinet niemiecki. Teraz dokument jest wią-
żący dla szerokiego politycznego spektrum Republiki Fe-
deralnej Niemiec, a  nie – jak dziesięć lat temu – tylko 
dla samego ministerstwa obrony. Ponadto nowe wytyczne 
bezpieczeństwa państwa, w odróżnieniu do poprzednich, 
nie powstały w zaciszu gabinetowych dyskusji, ale zostały 
poddane szerokiej debacie, zyskując silny mandat poli-
tyczno-społeczny.

Powstanie dokumentu było poprzedzone otwartą dysku-
sją w dziesięciu grupach tematycznych, w których brało 
udział 150 ekspertów i  6500 zainteresowanych szeroko 
pojętym bezpieczeństwem osób z Niemiec i  z  zagranicy. 
Do tego dołączono konsultacje między zainteresowanymi 
ministerstwami, przedstawicielami Rady Bezpieczeństwa 
Niemiec, służbami wywiadowczymi, reprezentantami sił 
zbrojnych i wszystkimi, którzy zajmują się kwestią siecio-
wego bezpieczeństwa, obejmującego ramy comprehensive 
approach, czyli kompleksowego podejścia, traktującego 
państwo i społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych jako 
ściśle powiązaną jedność. 

Biała Księga prezentuje przede wszystkim hierarchię za-
grożeń. Dokument podkreśla fundamentalne znaczenie 
powiązanych operacji, wskazując na najważniejsze nie-
bezpieczeństwa:   ponadnarodowy terroryzm (szczegól-
nie islamski)  zagrożenia cybernetyczne i informatyczne 
  konfl ikty międzypaństwowe   zagrożenia hybrydowe 
  ogólnoświatowe tendencje zbrojeniowe   proliferacja 

broni masowego rażenia. Dokument wskazuje też niebez-
pieczeństwa w sferach informacyjnych i komunikacyjnych 
oraz zaopatrzeniu, transporcie, gospodarce handlowej, su-
rowcowej i energetycznej, zmianach klimatycznych. Wy-
mieniona są także niekontrolowana migracja i epidemie.

Inaczej zdefi niowano rolę Niemiec na świecie. Tym razem 
rząd niemiecki opowiada się za nową odpowiedzialnością 
RFN w porządku międzynarodowym. Niemiecka odpo-
wiedz na zagrożenia bezpieczeństwa defi niowana jest w do-
kumencie następująco: „Niemcy są gotowe, odpowiednio 

2 października 1995. Manewry Cold Grouse na Zelandii. 
Kompania piechoty Bundeswehry na zbiórce kończącej ćwiczenia

13 stycznia 1986. Czołgiści ze 123. Panzerbataillon Bundeswehry na poligonie Grafenwöhr, 
podczas przerwy w ćwiczeniach Certain Sentinel przy czołgu Leopard 2 w kamufl ażu zimowym. 
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wcześnie, zdecydowanie i  stosowanie [do sytuacji], jako 
strona inicjująca włączać się do debaty międzynarodowej, 
przejmować odpowiedzialność i przewodnictwo”. 

Dokument wskazuje jednocześnie „strategiczne prioryte-
ty” Niemiec. Zalicza do nich przede wszystkim włączenie 
RFN do organizacji porządku międzynarodowego zapew-
niających odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wskazuje 
wzmocnienie operacyjnych zdolności NATO i  UE oraz 
wczesne identyfi kowanie zagrożeń dla wolności dróg in-
formacyjnych i korytarzy handlowych. 

Podkreśla się również zasadę prewencyjnego działania an-
tykryzysowego. W każdym ministerstwie powstaną grupy 
operacyjne, podlegające Radzie Bezpieczeństwa Niemiec, 
odpowiednio wcześnie defi niujące zagrożenia. Celem ma 
być zapewnienie „narracyjnej” i  szybkiej komunikacji 
między ministerstwami a Radą Bezpieczeństwa w obsza-
rze rozwoju strategicznych zdolności operacyjnych w poli-
tyce bezpieczeństwa. Zasadniczym instrumentem realiza-

cji polityki bezpieczeństwa Niemiec ma być nowoczesna 
Bundeswehra. 

Wysunięta aktywność 
Do pierwszoplanowych zadań niemieckich sił zbrojnych 
należy w dalszym ciągu obrona terytorium państwa nie-
mieckiego i obszaru sojuszniczego w ramach NATO i UE 
(w tej kolejności). Ponadto Bundeswehra ma się zajmować 
międzynarodowym managementem kryzysowym, obroną 
terytorialną i  pomocą humanitarną. Wytyczne podkre-
ślają całkowitą ochronę struktur państwowych, nie tylko 
w sferze zagrożeń cybernetycznych, ale również  ważnych 
dla gospodarki gałęzi przemysłu zbrojeniowego. 

Armia niemiecka ze względu na problemy demografi czne 
może urosnąć tylko o około 7 tysięcy żołnierzy i 4 tysią-
ce cywilów. Siły zbrojne mają osiągnąć stan etatowy do 
170 tysięcy żołnierek i żołnierzy. Dlatego myśli się przede 
wszystkim o  wyposażeniu Bundeswehry w  najnowszą 
technikę, także komunikacyjną, dzięki zwiększeniu na-

boru informatyków. Dotychczasowy potencjał osobowy 
(single set of forces) powinien pokryć całe dotychczasowe 
spektrum zadań, przy zwiększeniu nakładów fi nansowych. 

Z krytyką ze strony niemieckiego związku żołnierzy i po-
licji spotkał się zamiar naboru cudzoziemców z unijnych 
państw partnerskich. Na silny opór w  społeczeństwie 
niemieckim napotyka ponadto ewentualność użycia jed-
nostek Bundeswehry do operacji wewnętrznych. Udział 
takich oddziałów ma być kontrolowany przez niemiecką 
policję i służyć do zabezpieczenia społeczeństwa przed du-
żymi operacjami antyterrorystycznymi, co według rządu 
niemieckiego jest zgodne z konstytucją. 

Oczekiwania pod adresem Niemiec wzrosły po szczycie 
NATO w Warszawie. Niemieckie siły zbrojne będę jako 
państwo ramowe aktywnie uczestniczyć w wysuniętej pre-
zencji militarnej w Litwie. Tam Niemcy dowodzić będą 
batalionem. Berlin wystawi rotacyjnie jedną lub dwie 
kompanie, łącznie sześciuset żołnierzy. 

Strona niemiecka bierze również udział w operacji NATO 
„Sea Guardian” we wschodniej części Morza Śródziemne-
go, jak i w międzynarodowej operacji dotyczącej uchodź-
ców we wschodniej części Morza Egejskiego. 7 lipca nie-
miecki Bundestag zatwierdził kontynuację udziału Bun-
deswehry w  Operation Somalia (EUNAVFOR Med). 
Około dziewięciuset żołnierzy niemieckich weźmie udział 
w  operacjach na południu od Sycylii oraz na wybrzeżu 
Libii i Tunezji. Dotyczą one zapobiegania handlu ludźmi, 
nielegalnej migracji i respektowania embarga na broń dla 
Libii. 

Nowy teatr 
Pomimo tych ambitnych założeń Biała Księga wskazuje 
jasno limity możliwości operacyjnych Niemiec i defi niu-
je trudności brzegowe udziału poza granicami. Dlatego 
dokument akcentuje oczekiwane przez stronę niemiecką 
utworzenie Europejskiej Unii Obrony wraz z ministerial-
ną Radą Obrony Unii Europejskiej. Ze względu na opór 
niektórych państw członkowskich, nie wskazuje się bez-
pośrednio na cel utworzenia w przyszłości swego rodza-
ju armii europejskiej. Między innymi również dlatego, 
że wojny przyszłości prowadzone będą przede wszystkim 
w sieci, a nie jak dotychczas na terytorium państwowym 
i transnarodowym. 

Udział w  zwiększonej liczbie operacji wojskowych dla 
strony niemieckiej nie musi automatycznie zwiększać 
poczucia odpowiedzialności, tak jak Niemcy je defi niują. 
Dokument nie krytykuje poszczególnych państw za ich 
agresywną politykę, ale tylko przeciwstawia się polity-
ce konkretnego rządu. Dla Niemiec wrogiem jest reżim 
Władimira Putina, a nie Rosja, która w późniejszym cza-
sie może być partnerem w polityce bezpieczeństwa. Do-
kument tego nie wyklucza. Bezpieczeństwo na kontynen-
cie europejskim powinno być, według Berlina, budowane 
z Rosją, a nie przeciwko niej. 

Proklamowanie nowych wytycznych dla polityki bez-
pieczeństwa Niemiec i przyszłości Bundeswehry dopiero 
w 2016 roku, czyli po dziesięcioletniej przerwie, spowo-
dowane jest gwałtowną zmianą środowiska międzynaro-
dowego bezpieczeństwa i  rosnącą destabilizacją dotych-
czasowych struktur wywołanym przez coraz lepiej funk-
cjonujący terroryzm, skierowany przeciw fundamentom 
europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej. Decyzję o  ich 
zmianie podjęto ze względu na ewidentne zagrożenia pły-
nące z zewnątrz, ale również (występujące jako ich następ-
stwo) wewnątrz państwa. Biała Księga jest dokumentem 
generalnym i  ramowym, który musi być elastycznie do-
pasowywany do nowego teatru bezpieczeństwa. Nie koń-
czy on dyskusji. Jest tylko zasadniczą podstawą do dalszej 
debaty. Ten dyskurs powinien być prowadzony wspólnie 
z państwami sojuszniczymi i partnerskimi niemieckiej po-
lityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. 

PARABELLUM zaprasza do współpracy 
redakcja@eparabellum.pl 
02-561 WARSZAWA ulica Jarosława Dąbrowskiego 25/3

15 września 1980. Amerykańscy kawalerzyści z 1. Dywizji opuszczają samolot po 
przylocie do Niemiec na lotnisko Wunstdorf, podczas corocznych ćwiczeń REFOR-
GER (REturn of FORces to GERmany). Za nimi C-160 Transall należący do Luftwaffe. 
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