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Przedmowa
Największe wydarzenie w historii powojennych Niemiec dokonało się przed
ćwierćwieczem i było jedną z najistotniejszych cezur w historii Europy ostatnich 70 lat. Rok 1990 przyniósł ponowne zjednoczenie Niemiec, które z jednej strony stanowiło wyzwanie dla całego Starego Kontynentu, z drugiej zaś
odmieniło życie polityczne, gospodarcze i społeczne narodu niemieckiego.
Przez ponad 40 lat dwa państwa niemieckie dzieliły nie tylko strzeżone najbardziej na świecie granice, lecz także różne systemy polityczne i instytucjonalno-prawne: Niemiecka Republika Demokratyczna stanowiła część obozu
komunistycznego, nad którym kontrolę sprawował Związek Radziecki, z kolei Republika Federalna Niemiec znajdowała się w strefie wpływów mocarstw
zachodnioeuropejskich.
Pod koniec lat 80. XX wieku doszło jednak do zmian, które spowodowały
dalece posunięte przeobrażenie europejskiej sceny politycznej. Po tym, jak
w 1985 roku władzę w ZSRR przejął Michaił Gorbaczow, wprowadzone zostały istotne reformy: dająca początek jawności życia politycznego głasnost
oraz torująca drogę ku przeobrażeniu systemu socjalistycznego pierestrojka.
Oznaki zmian nasiliły się po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku, która
niekorzystnie odbiła się na procesie wdrażania reform i naraziła na szwank
międzynarodowy prestiż mocarstwa, tym bardziej, że jego sytuacja ekonomiczna stawała się coraz trudniejsza. W niedługim czasie w całym bloku sowieckim zaczęły dochodzić do głosu tłumione wcześniej problemy społeczne
i narodowościowe, które pogłębiały proces erozji komunizmu. Jego początek
miał miejsce w Polsce, która jako pierwsza dostrzegła szansę w osłabieniu
nacisku ze strony Kremla. W kolejnych miesiącach demokratycznych zmian
nie dało się już powstrzymać, a przykład z Polski wzięły także inne narody
zza Żelaznej Kurtyny.
Fundamentalne przemiany nie ominęły również NRD, dla istnienia której kluczową rolę odgrywał zimnowojenny konflikt toczący się na linii Waszyngton–Moskwa. Jesień 1989 roku i nierozerwalnie związana z nią pokojowa rewolucja doprowadziły do nasilenia żądań przeprowadzenia reform
i demokratyzacji życia w państwie wschodnioniemieckim, a w konsekwencji do upadku muru berlińskiego i zakończenia okresu dwupaństwowości.
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9 listopada 1989 roku przyniósł czas niezmiernie intensywnych prac przygotowujących oba państwa niemieckie do zjednoczenia, których zwieńczeniem było podpisanie 12 września 1990 roku w stolicy Związku Radzieckiego
„Traktatu o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec”, umożliwiającego dokonanie faktycznego zjednoczenia w dniu 3 października 1990 roku.
Ów dzień, w którym – jak powiedział były kanclerz Willy Brandt, „w Europie zrasta się to, co do siebie należy” – przyniósł z jednej strony zakończenie podziału kontynentu europejskiego, z drugiej zaś zainicjował nowy
rozdział w historii Niemiec. Zjednoczona Republika Federalna zaczęła odgrywać odmienną rolę w stosunkach międzynarodowych. Wiele państw obawiało się silnych Niemiec, postrzeganych jako mocarstwo w sercu Starego
Kontynentu, nie brakowało również oczekiwań związanych z niemieckim
zaangażowaniem w proces integracji kontynentu i wzrastania znaczenia więzi europejskich. Wprawdzie próby reform w ramach Wspólnot Europejskich
zostały podjęte jeszcze w latach 80. XX stulecia, jednak prawdziwa rewolucja w polityce europejskiej miała nadejść dopiero w pierwszej połowie lat
90. wraz z powołaniem do życia Unii Europejskiej – organizacji całkowicie
nowego typu, o niespotykanym dotąd charakterze i kompetencjach. Jednym
z najważniejszych architektów tej nowej wspólnoty stała się właśnie Republika Federalna Niemiec, od początku angażująca się w projekt integracyjny.
Dzisiejsza perspektywa pokazuje, że zarówno twórcy pierwszych Wspólnot Europejskich z połowy XX stulecia, jak i kontynuatorzy ich dzieła
w ostatniej dekadzie wieku, byli wizjonerami. Stwierdzenie, iż bez zaangażowania polityków niemieckich (przede wszystkim kanclerza Helmuta Kohla
i ministra spraw zagranicznych Hansa-Dietricha Genschera, a także ich następców) integracja europejska nie odniosłaby sukcesu, wydaje się nie być
przesadzone.
Dzisiaj, kiedy od zjednoczenia Niemiec minęło już ponad 25 lat, warto
pokusić się o dokonanie swoistego bilansu, tym bardziej, że ostatnie ćwierćwiecze na kontynencie europejskim obfitowało w ważkie przemiany: rozpadały się wielkie mocarstwa, zmieniały sojusze, powstawały nowe organizacje
oraz organizmy państwowe. Jak bardzo zmieniła się Republika Federalna od
momentu zjednoczenia? Przed jakimi problemami stawała niemiecka polityka, gospodarka i społeczeństwo? Jakim wyzwaniom będzie musiała sprostać
w najbliższych latach?
Na te pytania starają się odpowiedzieć badacze z wiodących ośrodków
naukowych w Polsce, którzy w ramach niniejszej monografii przedstawiają wyniki swoich dociekań. Prezentowane w książce artykuły stanowią
8

Przedmowa

analizę ostatniego ćwierćwiecza w niemieckiej polityce, gospodarce i kulturze, zaś ich lektura pozwala zrozumieć zawiłą i wielofunkcyjną rolę Niemiec
w XXI wieku. Wnioski autorów prowadzą do wspólnej konkluzji: przełom
lat 1989/1990 przyniósł Niemcom olbrzymi sukces polityczny, choć koszty
zjednoczenia w ich ekonomicznym i społecznym wymiarze zdecydowanie
przewyższyły wcześniejsze prognozy, natomiast wyzwania, przed jakimi stoi
obecna Republika Federalna – tak w sferze polityki wewnętrznej, zagranicznej, energetycznej czy kulturowej – powodują, iż nasi sąsiedzi zza Odry stale
znajdują się w centrum zainteresowania całego świata.
Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest czwartą z cyklu monografii wieloautorskich przygotowywanych przez Katedrę Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. Mamy nadzieję, że stanie się ona
zarówno źródłem wiedzy na temat jednego z najważniejszych partnerów
Polski, jak i inspiracją do prowadzenia dalszych badań i stawiania pytań
o przyszłość Niemiec i całego kontynentu europejskiego.
Teksty składające się na niniejszą monografię złożone zostały do druku
w lipcu 2016 roku i nie były aktualizowane w późniejszym czasie.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować autorom wszystkich artykułów, których zaangażowanie i wysiłek twórczy złożyły się na niniejszą publikację, stanowiącą w naszej ocenie przyczynek do interdyscyplinarnej i wielowątkowej dyskusji nad znaczeniem RFN w stosunkach międzynarodowych.
Łódź, sierpień 2017 roku

Joanna Ciesielska-Klikowska
Ernest Kuczyński
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Uniwersytet Opolski

25 lat polityki zjednoczonych Niemiec
wobec Polski
Po upływie 25 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy, obecne relacje polsko-niemieckie określane są w Polsce mianem
chłodnych, znajdujących się w impasie lub „na rozdrożu”1. Niemcom zarzuca się dążenie do dominacji nad Polską oraz inspirowanie działań na rzecz
zdyscyplinowania, a nawet upokorzenia naszego kraju na arenie międzynarodowej (głównie w Unii Europejskiej). Historia odgrywa ponownie jedną
z głównych ról w kształtowaniu polityki wobec naszego zachodniego sąsiada,
a antyniemieckie fobie zyskują na znaczeniu.
W RFN opinie o stanie stosunków polsko-niemieckich są bardziej zróżnicowane: część polityków i analityków mówi o stanie „normalności”, inni
natomiast – o kryzysie, stawianiu kolejnych murów, kopaniu nowych rowów, a niekiedy nawet o „zatrutej atmosferze”. W raporcie Grupy Kopernika
z 21 czerwca 2016 roku konstatuje się „znaczne dystansowanie się Polski od
Niemiec”2. Paradoksem można nazwać to, że właśnie w roku jubileuszu relacje Polski z zachodnim sąsiadem uległy znacznemu ochłodzeniu w porównaniu do stanu z ostatnich ośmiu lat.
Gdyby dokonać analizy haseł, jakich używano dla charakterystyki stosunków polsko-niemieckich, to na ich podstawie stwierdzić można zachodzące
w nich wraz z upływem czasu zmiany. Na początku lat 90. politycy zarówno
	K. Ruchniewicz, Stosunki na rozdrożu, „przez granice”, „Kurier Szczeciński” dod.
„SGP Euroregionu Pomerania” 2016, nr 1, s. 12–13.
2
	
Komunikat Grupy Kopernika – Partnerstwo Polski i Niemiec to skarb, który należy
chronić i pomnażać, http://akademia.krzyzowa.org.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=174:komunikat-nr-27-partnerstwo-polski-i-niemiecto-skarb-ktory-nalezy-chronic-i-pomnazac&catid=10&lang&Itemid (dostęp: 25.06.2016).
1
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polscy, jak i niemieccy mówili o „wspólnocie interesów” (Interessengemeinschaft) oraz o „wspólnocie wartości” (Wertegemeinschaft)3. Tę najważniejszą
wspólną wartość stanowiła bezpieczna Europa i proces jej integracji, a także
sam system aksjologiczny, który legł u podstaw zjednoczenia Starego Kontynentu i zapisany został w traktatach założycielskich. Prezydent Bronisław
Komorowski, występując w 2014 roku w Bundestagu, a także minister spraw
zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier, podczas kwietniowej wizyty w Polsce w 2016 roku, ze szczególnym naciskiem podkreślali polsko-niemiecką „wspólnotę odpowiedzialności” (Verantwortungsgemeinschaft).
Wspólnocie interesów i wspólnej odpowiedzialności dano już wyraz w preambule traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w kontekście
zadania „zbudowania Europy nowej, wolnej i zjednoczonej przez prawa człowieka, demokrację i idee państwa prawa”4.
W omawianym okresie bywało jednak również tak, że zarówno politycy,
jak i politolodzy konstatowali w relacjach polsko-niemieckich istnienie antagonizmów, polaryzacji stanowisk, konkurencji, a także „wspólnoty konfliktów” (Konfliktgemeinschaft) i „sprzecznych interesów” (Streitgemeinschaft)5.
Dotyczyło to w szczególności okresu, kiedy Polska przystępowała do Unii
Europejskiej, a także czasu sprawowania rządów przez Prawo i Sprawiedliwość, Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę (lata 2005–2007) oraz obecnie
– po przejęciu władzy w 2015 roku przez PiS. O braku jedności poglądów
mowa jest obecnie w kontekście współczesnych koncepcji relokacji migrantów w związku z trwającym od 2015 roku kryzysem uchodźczym z państw
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kształtowania stosunków z Rosją
(w tym kwestii utrzymania lub zniesienia sankcji wobec tego państwa) i rozwiązania konfliktu na Ukrainie, strategii bezpieczeństwa energetycznego, polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim kształtu
ostatecznego (finalité) i kompetencji Unii Europejskiej.
	W.D. Eberwein, M. Ecker-Ehrhardt, Deutschland und Polen. Eine Werte- und Interessengemeinschaft? Die Eliten-Perspektive, Opladen 2001; Stosunki polsko-niemieckie
1949–2005. Wspólnota wartości i interesów?, B. Kerski, W. D. Eberwein (red.), Olsztyn 2005.
4
	
Die deutsch-polnischen Verträge vom 14.11.1990 und 17.6.1991/Traktaty polsko-niemieckie z 14.11.1990 r. i 17.6.1991 r., MSZ i MSW RFN we współpracy z Ambasadą
RP w Kolonii, [b.m.i r.w.], s. 21.
5
	M.A. Cichocki i in., Wspólnota sprzecznych interesów? Polska i Niemcy w procesie rozszerzania Unii Europejskiej na Wschód, Warszawa 1999; D. Bingen, 25 Jahre deutsch-polnische Partnerschaft. Politische Freundschaft auf Bewährung, „Polen
– Analysen” nr 180 z 19.04.2016, s. 5, 10.
3
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Niemieccy politycy dorobek ostatniego ćwierćwiecza w stosunkach polsko-niemieckich nazywają „historią sukcesu” (Erfolgsgeschichte)6, „darem”
(Geschenk)7, „wielkim skarbem” (ein Schatz)8, który należy pielęgnować i powiększać, łutem szczęścia (Glücksfall)9, a kanclerz Angela Merkel podczas
wizyty premier Beaty Szydło w Niemczech w lutym 2016 roku określiła „normalność relacji niemiecko-polskich wobec potworności zbrodni popełnionych przez Niemców w Polsce […] małym cudem”10. W przyjętej 23 czerwca
2016 roku przez Bundestag uchwale „Pojednanie, partnerstwo, współpraca
– 25-lecie niemiecko-polskiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej
współpracy” podkreślono, że minione ćwierćwiecze to historia sukcesu, pojednania, partnerstwa i przyjaźni naszych narodów11.
To szerokie spektrum wartościujących określeń w odniesieniu do dwustronnych relacji Polski i RFN ukazuje z jednej strony zróżnicowane podejścia (konstatację zarówno zbieżności, jak i różnic interesów)12, a z drugiej
	E. Stasik, Merkel: dobre relacje z Polską nie były oczywistością, http://www.dw.com/
pl/merkel-dobre-relacje-z-polsk%C4%85-nie-by%C5%82y-oczywisto%C5%9Bci%
C4% 85/a-19337772 (dostęp: 25.06.2016).
7
	Szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Norbert Röttgen (CDU), określił
tak stosunki polsko-niemieckie 22.06.2016 r. przed konsultacjami międzyrządowymi w Berlinie w wypowiedzi dla ZDF-Morgenmagazin, http://www.wochenblatt.
de/nachrichten/welt/Roettgen-bezeichnet-deutsch-polnische-Beziehungen-als-Geschenk;art29,376509 (dostęp: 25.06.2016).
8
	Tak nazwane zostały stosunki między naszymi państwami m.in. przez ambasadora
RFN w Polsce Rolfa Nikela po rozmowie w styczniu 2016 r. z polskim ministrem spraw
zagranicznych, a także przez konsul RFN w Opolu, Sabine Haake oraz rzecznika rządu
RFN Steffena Seiberta. Por.: K. Ogiolda, Trzeba dbać o skarb polsko-niemieckich stosunków, „Nowa Trybuna Opolska” 29.01.2016; Niemcy: Nie planujemy sankcji przeciw Polsce. Nasze stosunki są skarbem, http://swiat.newsweek.pl/niemcy-o-stosunkach-polsko-niemieckich-nie-planujemy-sankcji-przeciwko-polsce,artykuly,377103,1.html
(dostęp: 16.04.2016); H. Jarczyk, Alles bestens? Deutsch-polnische Beziehungen, https://
www.tagesschau.de/ausland/polen-mediengesetz-129.html (dostęp: 16.04.2016).
9
D. Bingen, dz. cyt., s. 2.
10
	K. Tokarz, Berlin obawia się wyemancypowanej Polski, http://www.stosunki.pl/?q=
content/berlin-obawia-si%C4%99-%E2%80%9Ewyemancypowanej%E2%80%9
D-polski (dostęp: 16.04.2016).
11
	Deutscher Bundestag, Drucksache 18/8861 vom 21.06.2016, Antrag der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD: Versöhnung, Partnerschaft, Zusammenarbeit – 25 Jahre
deutsch-polnischer Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit.
12
	M. Stolarczyk, Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach
1989–2009, Katowice 2010.
6
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strony, nakazuje badać opinie na temat różnych aspektów, dziedzin i płaszczyzn wzajemnych interakcji, a w konsekwencji dywersyfikację ich percepcji.
Chodzi bowiem nie tylko o stosunki polityczne, ale również o gospodarcze,
społeczne, kulturalne, naukowe etc. Oprócz tego zauważalne jest też zróżnicowanie regionalne opinii, gdyż dużą rolę odgrywa geograficzna bliskość sąsiada. Dwustronne interakcje są oceniane przez elity polityczne, analityków
i naukowców, biznesmenów, a także na poziomie różnych grup społecznych
i pojedynczych członków obu społeczeństw. Ich odczucia, opinie i oczekiwania często nie były i nie są tożsame.
Sympatia społeczeństwa polskiego do Niemców systematycznie rośnie,
podczas gdy pozytywne postrzeganie Polaków przez naszych zachodnich
sąsiadów uległo w ostatnim czasie pogorszeniu. Potwierdzają to badania
prowadzone od 2000 roku przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Fundacją Bertelsmanna i Fundacją Konrada Adenauera. W badaniu
z kwietnia 2016 roku sympatię do Niemców wyrażało 53% ankietowanych
Polaków, którzy akceptowali Niemców we wszystkich rolach społecznych
(np. sąsiada, szefa czy członka rodziny). W Niemczech natomiast wzrosła
niechęć do Polaków, a poziom sympatii spadł do zaledwie 28%. Niemcy wyrażali akceptację dla Polaków przede wszystkim w neutralnych rolach społecznych (kolega z pracy, sąsiad, mieszkaniec)13.
Ponad dwie trzecie Polaków pozytywnie oceniło w tymże badaniu stan
stosunków polsko-niemieckich (67%). Złą opinię o tych relacjach wyraziło
tylko 19%. Natomiast prawie połowa Niemców (45%) uważała, że stan wzajemnych stosunków jest zły. Był to najgorszy wynik od 2000 roku. Podobny
odsetek (43%) badanych miało dobre zdanie na ten temat14. Najbardziej niepokojąco brzmi jednak opinia 56% Niemców, iż Polska nie jest wiarygodnym
partnerem w Unii Europejskiej.
Sporządzając bilans ćwierćwiecza potraktatowych stosunków warto zadać następujące pytania: Jaką pozycję zajmowała Polska w ciągu minionych
25 lat wśród innych europejskich partnerów politycznych Niemiec? Czy
Rzeczpospolita była przez Niemcy traktowana jak równoprawny sojusznik
(wszak oba państwa są członkami UE i NATO), czy była marginalizowana
i pozostawała „partnerem drugiej kategorii”? Dla Polski bowiem od początku lat 90. XX wieku stosunki z Niemcami stanowiły bezsprzecznie jeden ze
strategicznych priorytetów w polityce zagranicznej.
	A. Łada, Barometr Polska–Niemcy 2016. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem 25 lat po
podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Warszawa 2016,
s. 21, 33, 35.
14
Tamże, s. 41.
13
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Głównym aktorem w kreowaniu, koordynacji i realizacji niemieckiej polityki zagranicznej jest kanclerz. To on wytycza najważniejsze cele i zadania
w polityce oraz ponosi odpowiedzialność za proces ich urzeczywistniania.
Resortem odpowiadającym za kontakty z zagranicą jest w RFN Urząd Spraw
Zagranicznych (Auswärtiges Amt) z ministrem spraw zagranicznych na czele. Stąd w niniejszym przyczynku główna uwaga skupiona jest na retoryce
i polityce wobec Polski (Polenpolitik) realizowanej przez kanclerza i ministra spraw zagranicznych. Podkreślona zostanie jednak także rola Bundestagu jako forum współtworzenia polityki zagranicznej, albowiem to w parlamencie prezentowane i dyskutowane są założenia polityki zagranicznej oraz
następuje kontrola ich wykonania. Ponadto, Bundestag był w omawianym
ćwierćwieczu inicjatorem przyjmowania wielu rezolucji i uchwał dotyczących stosunków z Polską, organizatorem debat, dyskusji, spotkań i wystaw,
które można traktować jako współudział w procesie konceptualizacji i realizacji polityki wobec naszego kraju. Ważnymi współkreatorami polityki,
a przede wszystkim atmosfery w stosunkach polsko-niemieckich byli również prezydenci (Richard von Weizsäcker, Roman Herzog, a także urzędujący do niedawna Joachim Gauck).
Polityka Niemiec wobec Polski do czasu podpisania traktatów w 1990
i 1991 roku stanowiła integralną część polityki wschodniej (Ostpolitik) tego
państwa. Po tym fakcie, a szczególnie po stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami, stała się częścią niemieckiej polityki europejskiej (Europapolitik),
a jednym z jej celów była pomoc w demokratyzacji stosunków i stabilizacji
sytuacji w najbliższym sąsiedztwie w dobrze pojętym własnym interesie.
Relacje polsko-niemieckie były i pozostają stosunkami asymetrycznymi,
co wynika z różnicy potencjałów i odmiennego statusu obu państw na arenie międzynarodowej (głównie europejskiej). Odzwierciedleniem tej asymetrii były m.in. role pełnione przez oba państwa w procesie rozszerzenia
UE z 2004 roku: Niemcy odgrywały rolę adwokata, Polska natomiast – rolę
klienta15. Pracownicy z Polski wyjeżdżają do pracy w Niemczech. W przeciwnym kierunku proces ten ma ograniczony charakter. Podobne dysproporcje
dotyczą lokowania kapitału w formie inwestycji bezpośrednich. Asymetryczne pozostają uregulowania statusu i realizacji praw mniejszości niemieckiej
w Polsce oraz Polonii w Niemczech.
Minione ćwierćwiecze było w stosunkach polsko-niemieckich (zarówno
z punktu widzenia polityki Niemiec wobec Polski, jak i polityki Polski wobec
Niemiec) okresem ze wszech miar niejednolitym. Bezsprzecznie były to lata
15

D. Bingen, dz. cyt., s. 4.
15
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pełne pozytywnych przemian, ale także nierozwiązanych problemów, niespełnionych oczekiwań i nowych wyzwań. W analizowanym czasie doszło
do znacznego wzrostu roli i znaczenia Niemiec na arenie międzynarodowej,
przede wszystkim w Europie16. Pozycja i wizerunek Polski również uległy
pozytywnej zmianie. Po procesie transformacji społeczno-politycznej i gospodarczej oraz modernizacji, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej
i NATO, a więc tych samych organizacji co zjednoczone Niemcy – struktur
niezmiernie ważnych ze strategicznego punktu widzenia dla zapewnienia
szeroko pojętego bezpiecznego funkcjonowania naszego państwa. W okresie
tym narastały bowiem zagrożenia dla bezpieczeństwa (przede wszystkim zagrożenia asymetryczne) związane z międzynarodowym terroryzmem (w tym
cyberterroryzmem), skutkami kryzysu ekonomicznego i finansowego, niekontrolowanymi procesami migracyjnymi, degradacją i zanieczyszczeniem
środowiska naturalnego oraz zmianami zachodzącymi na rynku surowców
(głównie energetycznych).
Z jednej strony ze względu na modyfikacje celów i paradygmatów (a także
metod i środków) polityki prowadzonej przez Niemcy wobec naszego państwa
oraz stosowaną retorykę, a z drugiej strony z punktu widzenia recepcji tejże
polityki w Polsce, podzielić należy omawiane ćwierćwiecze na trzy subokresy:
1. 1990–1998 – lata nazywane fazą porozumienia i pojednania z Polską.
W kontekście tego określenia okres ten porównywany bywa często do
czasów, gdy następowało pojednanie Niemiec z Francją. Dominującym
działaniem rządu kanclerza Kohla (koalicji CDU/CSU–FDP) było wówczas popieranie starań Polski o stowarzyszenie, a następnie członkostwo
we Wspólnotach/Unii Europejskiej oraz w NATO. Polska droga do tych
struktur prowadziła przez Niemcy;
2. 1998–2007 – faza załamania lub inaczej lata dystansu. Władzę w Niemczech od 1998 do 2005 roku sprawowali socjaldemokraci wraz z partią
Zielonych, a w 2005 roku powstała tzw. wielka koalicja chadeków i socjaldemokratów. Był to okres zbliżenia niemiecko-rosyjskiego i pogorszenia
stosunków z Polską w związku z poparciem udzielonym przez nasz kraj
Stanom Zjednoczonym odnośnie do agresji w Iraku. Impulsem do załamania polsko-niemieckich relacji było w 1998 roku przeforsowanie przez polityków związanych ze Związkiem Wypędzonych rezolucji Bundestagu „Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie są pomostem pomiędzy
	„Zakamuflowana potęga”, „centralna siła w Europie”, „hegemon wbrew własnej woli”
– to określenia przywódczej roli Niemiec w Unii Europejskiej. Por. np.: H.P. Schwarz,
Die Zentralmacht Europas. Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, Berlin 1994.
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Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami”17, a następnie sprzeciw Polski wobec projektu budowy Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie;
3. 2007–2015 – faza poprawności i dążenia do dojrzałego partnerstwa – to
dwie kadencje, w których władzę w Polsce sprawowała koalicja PO-PSL,
a w Niemczech trwały rządy chadeków w koalicji z SPD (2005–2009), następnie z FDP (2009–2013) i ponownie z SPD (od 2013 roku). Był to okres
znacznej poprawy atmosfery wzajemnych relacji. W tym czasie doszło
m.in. do zwołania przez wiceministra spraw wewnętrznych Christopha
Bergnera obrad tzw. okrągłego stołu w sprawie wspierania niemieckiej
mniejszości w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia oraz
Polaków w Niemczech. W roku 2011 odbyły się uroczyste obchody 20.
rocznicy traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którym
towarzyszył pozytywny bilans dwóch dekad wzajemnych stosunków oraz
wytyczenie zadań do realizacji w przyszłości.
Od przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku trwa wspomniany już okres
ochłodzenia w relacjach polsko-niemieckich. Polskę i Niemcy dzieli wiele
kwestii, wśród nich przede wszystkim ocena realizacji praw Polonii w Niemczech, podejście do sposobu rozwiązania kryzysu migracyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej, w tym
głównie brak zgody na forsowaną przez Niemcy budowę gazociągu Nord
Stream 2. Protokół rozbieżności pozostaje obszerny. Impas, „inscenizowaną harmonię” czy „udawaną koncyliacyjność” (określenie ministra Witolda
Waszczykowskiego) miały zażegnać konsultacje międzyrządowe, jakie odbyły się w dniach 22–23 czerwca 2016 roku w Berlinie. Czy jednak zażegnały,
przekonamy się w najbliższych miesiącach.
Cezury podanej wyżej periodyzacji wynikają nie tylko ze zmian koalicji
rządowych, ale przede wszystkim związane są z uwarunkowaniami zewnętrznymi – nowymi wyzwaniami na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz
wewnętrznymi – z kwestiami problematycznymi w stosunkach dwustronnych. Wśród głównych tematów (aspektów) podejmowanych w mediach,
publikacjach naukowych i enuncjacjach polityków w kontekście relacji polsko-niemieckich na miejscu pierwszym znajdowała się historia, na drugim
polityka europejska, na trzecim zaś – kwestie gospodarcze. Uznać je więc
należy za najważniejsze determinanty dwustronnych stosunków.
	Deutscher Bundestag, Drucksache 13/108845 vom 27.05.1998, Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP: Vertriebene, Aussiedler und deutsche Minderheiten
sind eine Brücke zwischen den Deutschen und ihren östlichen Nachbarn.
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ad 1/ Lata 1990–1998 to pierwszy okres. Określany jest on powszechnie
jako czas, w którym dominującą motywacją w polityce Niemiec wobec Polski było doprowadzenie do zbliżenia, porozumienia i pojednania z Polakami. Po latach konfrontacji, gdy wiele nieuregulowanych kwestii (przede
wszystkim potwierdzenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz uznanie
mniejszości niemieckiej w Polsce i realizacja jej praw) było przyczyną napięć
i problemów, opinie formułowane w odniesieniu do relacji polsko-niemieckich w początkowych latach 90. XX wieku wyrażały jednoznaczną aprobatę
i pozytywny stosunek do zachodzących zmian: „nowa (czyli: lepsza) jakość”,
„zwrot”, „przełom”, „nowy etap/rozdział”.
Hans-Adolf Jacobsen był zdania, że po przełomowym 1989 roku, Polska
i Niemcy przeszły od fazy funkcjonowania obok siebie do fazy współdziałania18, a Anna Wolff-Powęska mówiła o fazie idealizmu towarzyszącej procesowi poprawy stosunków polsko-niemieckich i demokratyzacji Rzeczypospolitej19.
Cezurę stanowiła normalizacja stosunków, tj. podpisanie traktatu granicznego oraz traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który
przyrównywany był do Traktatu Elizejskiego. Symbolicznym początkiem tej
fazy była msza pojednania odprawiona w Krzyżowej podczas wizyty kanclerza Kohla w Polsce w 1989 roku, a swoistym mottem i dewizą tego okresu
stało się sformułowane w lutym 1990 roku przez Krzysztofa Skubiszewskiego pojęcie wspomnianej we wstępie „wspólnoty interesów” Polski i Niemiec.
Powstało wówczas wiele sieci powiązań politycznych, gospodarczych i społecznych. Zaczęto przezwyciężać stereotypy i uprzedzenia narosłe po obu
stronach przez ponad czterdzieści lat od zakończenia wojny.
W polityce Niemiec wobec Polski od czasu podpisania traktatów w 1990
i 1991 roku chadecy, głównie Helmut Kohl, a także przedstawiciele innych
partii, podkreślali odpowiedzialność Niemiec za nasz kraj wynikającą z bolesnej przeszłości. Rolę Niemiec upatrywano i określano jako „adwokata
Polski w Europie”. Istotnie kanclerz Kohl działał aktywnie przede wszystkim
na forum UE, popierając otwarcie się tego ugrupowania integracyjnego na
państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które podpisały układy stowarzyszeniowe. Szczególnie widoczny był ten lobbing podczas niemieckiej prezydencji w UE w 1994 roku.
	H.A. Jacobsen, U podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów, [w:] Ze sobą czy
przeciw sobie. Polska–Niemcy 1989–1992, A. Hajnicz (red.), Warszawa 1996, s. 20.
19
	A. Wolff-Powęska, Polska–Niemcy: dialog w nauce i polityce, „Przegląd Zachodni”
2004, nr 2, s. 4.
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Drugim ważnym elementem polityki Niemiec wobec RP były działania
na rzecz wsparcia procesu transformacji, modernizacji i rozwoju gospodarczego naszego państwa, wyrażające się w restrukturyzacji i częściowym
umorzeniu polskiego zadłużenia wobec RFN oraz w znacznym rozszerzeniu
i wzbogaceniu współpracy gospodarczej (dynamizacji handlu, lokowaniu
w Polsce inwestycji bezpośrednich, pomocy kredytowej itp.).
Ważnym dla Polski aspektem stosunków z Niemcami było w omawianym
okresie podjęcie rokowań w sprawie wypłaty odszkodowań dla polskich ofiar
III Rzeszy (w tym głównie dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych). Kwestia ta nie została uregulowana
w traktacie o dobrym sąsiedztwie20. Pod koniec 1991 roku utworzona została Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, która dysponowała funduszem
w wysokości 500 mln DEM. Jednak kwoty wypłaconych odszkodowań nie
satysfakcjonowały ofiar21, a dodatkowo wiele z nich nie zostało objętych tymi
świadczeniami.
Jednym z zadań w polityce zagranicznej Niemiec realizowanym wobec
Polski było wspieranie mniejszości niemieckiej, w tym udzielanie wsparcia finansowego z budżetu federalnego na nauczanie języka niemieckiego,
zachowanie, pielęgnowanie i rozwój niemieckiego dziedzictwa kulturowego, a także na inne przedsięwzięcia podnoszące standard życia mniejszości
(kanalizacje, wodociągi, infrastruktura w dziedzinie ochrony zdrowia) itp.
Do regionów zamieszkanych przez mniejszość delegowano nauczycieli języka niemieckiego. Federalny Urząd Administracyjny wystawiał dowody
potwierdzające obywatelstwo niemieckie członków mniejszości. W wielu
wystąpieniach (m.in. na forum Bundestagu) politycy domagali się wprowadzenia dwujęzycznych nazw topograficznych na tradycyjnych obszarach zamieszkania mniejszości.
Liczne projekty i programy wspierane przez rząd w Niemczech na początku lat 90. dotyczyły także rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego. Ich celem
była intensyfikacja współpracy przygranicznej i transgranicznej. W efekcie
tych działań na pograniczu zaczęły funkcjonować cztery euroregiony (Nysa,
Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina i Pomerania), które przyczyniły
się do znoszenia barier ekonomicznych, kulturowych i psychologicznych
	Kwestia ta była jednym z najczęściej podnoszonych tematów podczas debaty w sprawie ratyfikacji traktatu o dobrym sąsiedztwie w polskim Sejmie.
21
	W wyniku międzyrządowego porozumienia zawartego 16.10.1991 r. odszkodowania
wypłacono 1,06 mln osób. Por.: W.M. Góralski, J. Sułek, 25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP–RFN. Polska i Niemcy w Europie XXI wieku. Razem czy osobno?, Warszawa
2016, s. 31.
20
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(głównie do przezwyciężania stereotypów), integracji lokalnych społeczności oraz zmniejszenia różnic w rozwoju terenów przylegających do granicy.
W drugiej połowie lat 90. formuła pojednania jednak wyczerpała się22.
Krytycy pozytywnego podejścia do oceny tego okresu twierdzili, że był to
czas „kiczu pojednania” lub „biznesu pojednania”, „zamiatania pod dywan
problemów” (przede wszystkim tych wynikających z przeszłości) i unikania debaty o kontrowersjach, tzn. o tym, co nadal dzieliło Polaków i Niemców. Konstatowano, że dialog prowadzony z Niemcami w tych latach był
powierzchowny, a nad pragmatyczną współpracą dominowały ogólniki,
frazesy i „puste gesty”. Wyrazem owej powierzchowności i potwierdzeniem
drugorzędnej roli Polski w polityce zagranicznej Niemiec miał być m.in.
brak zaproszenia polskiego prezydenta na obchody 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Faktem potwierdzającym tezę o współkształtowaniu
polityki zagranicznej Niemiec przez Niemiecki Parlament Związkowy było
zaproszenie ministra spraw zagranicznych, Władysława Bartoszewskiego, do
wygłoszenia przemówienia z okazji półwiecza zakończenia wojny przed połączonymi izbami Bundestagu i Bundesratu.
Z polskiej strony w omawianym okresie rzeczywiście nie podnoszono
różnic interesów, aby nie niszczyć budowanego na różnych płaszczyznach
dialogu i porozumienia.
ad 2/ Lata 1998–2007 to drugi okres, w którym punktem zwrotnym i symbolem przejścia do drugiej fazy była wspomniana powyżej rezolucja Bundestagu
z 29 maja 1998 roku pt. „Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie
są pomostem między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami”. W tych latach
miało dojść w zamyśle rządu RFN do zmiany paradygmatu – miało nastąpić
przejście od fazy pojednania do fazy partnerstwa z Polską. Tymczasem nastał
okres ochłodzenia stosunków i odejście od deklarowanej wcześniej „wspólnoty interesów”. Nastąpiło przejście do uzewnętrzniania sprzeczności i różnic. Okres ten rozpoczął się, jak stwierdzono powyżej, w efekcie przeforsowania przez chadeckich deputowanych (jeszcze w końcowym okresie rządów
koalicji CDU/CSU–FDP) rezolucji zawierającej hasła sformułowane przez
radykalnych działaczy wywodzących się z kręgów Związku Wypędzonych,
które można było odczytać jako próbę konfrontacji z Polską23. Apele szefowej
Związku Wypędzonych pod adresem rządu RFN, aby poparcie dla akcesji
	M. Mildenberger, Czy „wspólnota interesów” funkcjonuje? Stosunki polsko-niemieckie
w latach 1989–2005, [w:] Stosunki polsko-niemieckie 1949–2005. Wspólnota wartości
i interesów?, B. Kerski, W.D. Eberwein (red.), Olsztyn 2005, s. 172.
23
Tamże, s. 170–171.
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Polski do UE uzależnić od realizacji żądań Związku dotyczących możliwości
powrotu w strony rodzinne i wypłaty odszkodowań za pozostawione tam
mienie oraz wspomniana powyżej rezolucja, spowodowały ostrą odpowiedź
Sejmu RP w formie oświadczenia z 3 lipca 1998 roku, w którym zastrzeżono
nienaruszalność polskich granic i polski tytuł własności do nieruchomości
na ziemiach zachodnich i północnych24.
Po wygranych przez SPD wyborach w 1998 roku kanclerz Gerhard
Schröder zapowiedział „więcej realizmu” i uwzględnianie interesów niemieckich w polityce zagranicznej, głównie w polityce europejskiej. Ogólnie jednak w odniesieniu do rządów koalicji SPD–Zieloni można skonstatować, że
mimo obaw formułowanych w Polsce, rząd G. Schrödera kontynuował politykę poparcia dla Polski na forum UE, nie zapominając jednakże o niemieckim interesie narodowym. W obliczu obaw zgłaszanych przez społeczeństwo
niemieckie, RFN wynegocjowała okres przejściowy (do 1 maja 2011 roku)
dotyczący otwarcia rynku pracy dla pracowników z Polski. Polska z kolei,
wsłuchując się w lęki swego społeczeństwa, uzyskała okres przejściowy m.in.
dotyczący swobody przepływu kapitału (chodziło o ograniczenie możliwości
zakupu ziemi).
Wejście Polski do Unii Europejskiej miało przyczynić się, zgodnie z oczekiwaniami, do większego równouprawnienia, likwidacji (a przynajmniej
zmniejszenia asymetrii) i autentycznego odprężenia we wzajemnych relacjach. Spodziewano się odhistoryzowania stosunków, strategicznego partnerstwa i zacieśnienia współpracy. Tymczasem zadrażnienia trwały, a wpływ
historii na współczesne stosunki był nadal ogromny. Wraz z 2004 rokiem zakończyła się rola Niemiec jako adwokata i pośrednika na drodze Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej do struktur euroatlantyckich.
Podczas obchodów „Dnia Ojczyzny” 3 września 2000 roku kanclerz
G. Schröder oświadczył, że Niemcy nie mają roszczeń terytorialnych wobec
swoich sąsiadów i że „rząd federalny nie zamierza obciążać stosunków z tymi
państwami poprzez polityczne i prawne kwestie, pochodzące z przeszłości”25.
Z kolei w kontekście narastających żądań odszkodowawczych wysuwanych
	Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie rezolucji Bundestagu „Wypędzeni, przesiedleńcy i mniejszości niemieckie są pomostem
między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami” z dnia 29 maja 1998 r., M.P. z 1998 r.
nr 23, poz. 332.
25
	G. Schröder, Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich des 50. Jahrestages
der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am Tag der Heimat am Sonntag, 3. September 2000 in Berlin, http://adrien.barbaresi.eu/corpora/speeches/BR/t/152.html
(dostęp: 19.04.2016).
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wobec Polski przez Powiernictwo Pruskie kanclerz w przemówieniu wygłoszonym w Warszawie z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zapowiedział, że rząd federalny nie będzie wspierał roszczeń restytucyjnych płynących z Niemiec.
W omawianym okresie kontynuowane były też negocjacje i zapadały
uzgodnienia dotyczące odszkodowań dla ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych i polskich robotników przymusowych z czasów II wojny światowej. Wypłata odszkodowań (mimo większej puli, nadal w postaci symbolicznych kwot) nie została w Polsce odczytana jako element budowy zaufania,
lecz jako chęć uwolnienia się przez Niemcy od historycznej odpowiedzialności za wyzysk i ucisk w czasie wojny. Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie
wypłaciła w latach 2001–2006 ponad 483 tys. osób świadczenia opiewające
na ok. 1 mld EUR26. Łącznie ofiary III Rzeszy otrzymały wypłaty w wysokości ok. 5 mld PLN.
Problemem, który w szczególny sposób zakłócił atmosferę wzajemnych
relacji była koncepcja Związku Wypędzonych zbudowania w Berlinie Centrum przeciw Wypędzeniom. Początkowo kanclerz G. Schröder odmówił
poparcia dla Centrum. Później jednak stosunek rządu uległ zmianie i debata toczyła się już nie o to „czy”, ale wyłącznie na temat formuły przedsięwzięcia, czyli: jakie ma to być Centrum? Socjaldemokraci lobbowali na
rzecz utworzenia „europejskiego” Centrum przeciw Wypędzeniom, odrzucając niemieckocentryczną perspektywę. Strona polska była jednoznacznie
krytycznie ustosunkowana do tego projektu. Wyrazem kulminacji procesu
pogarszania stosunków między Niemcami i Polską było przyjęcie przez Sejm
RP rezolucji z 10 września 2004 roku, w której wezwano rząd RP do zażądania od Niemiec reparacji za szkody wyrządzone naszemu państwu i narodowi podczas okupacji.
Na wzajemnych stosunkach w omawianym okresie cieniem położyły się
także przeciwstawne stanowiska obu rządów na temat udziału w wojnie w Iraku oraz zapisów Konstytucji Europejskiej odnoszących się do podziału głosów w Radzie. Różniły się one bowiem od korzystnych dla naszego kraju rozwiązań zawartych w traktacie nicejskim (wynegocjowanych notabene dzięki
lobbingowi na rzecz naszego państwa ze strony Niemiec), a ich efektem miało
być zmniejszenie wpływu Polski na wynik głosowań w tym gremium.
Lata 2005–2007 (okres „niechętnej obojętności” – określenie Krzysztofa Ruchniewicza) przyniosły wraz ze zmianą rządów w Polsce i w Niemczech dalsze oziębienie stosunków. Prezydent Lech Kaczyński oraz premier
26

22

W.M. Góralski, J. Sułek, dz. cyt., s. 32.

25 lat polityki zjednoczonych Niemiec wobec Polski

Jarosław Kaczyński odnosili się do Niemiec z dystansem, a ówczesna minister spraw zagranicznych, Anna Fotyga, domagała się renegocjacji traktatu,
aby m.in. poprawić sytuację Polonii w Niemczech. Ochłodzenie stosunków
i spadek wzajemnego zaufania unaoczniły różnice interesów i problemy,
które w poprzedniej fazie były przemilczane i pomijane. Cieniem na wzajemnych stosunkach położyła się także kwestia umowy dotyczącej budowy
gazociągu Nord Stream, podpisanej we wrześniu 2005 roku.
Kolejnym elementem polityki Niemiec – odebranym negatywnie przez
polski rząd – były naciski w sprawie przyjęcia pakietu klimatycznego dotyczącego: zróżnicowania źródeł energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych
(a więc zmniejszenia produkcji energii z węgla) i zwiększenia udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Podsumowując ten okres można stwierdzić, że formuła „wspólnoty interesów” została zastąpiona formułą „wspólnoty konfliktów” albo „wspólnoty
sprzecznych interesów”.
ad 3/ Lata 2007–2015 to faza poprawności i dążenia do dojrzałego partnerstwa. Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej w wyborach z 2007 roku przyjęto w RFN jako zapowiedź poprawy stosunków i podniesienia współpracy
na wyższy poziom. Rzeczywiście tak się też stało. Kwestie sporne ponownie
odeszły na plan dalszy. Podkreślano głównie dążenie do partnerstwa i współpracy obu państw przede wszystkim na forum Unii Europejskiej. Partia PiS,
pozostająca w opozycji, krytykowała politykę Polski wobec Niemiec jako politykę uległości, prowadzoną „na kolanach”.
Mimo istnienia różnic (np. ograniczone poparcie – zdecydowanie poniżej
oczekiwań Polski – uzyskała ze strony Niemiec zgłoszona przez Polskę inicjatywa Partnerstwa Wschodniego) współpraca i współdziałanie obu państw
uległo w porównaniu do okresu poprzedniego znacznej intensyfikacji.
Największe zbliżenie w stosunkach polsko-niemieckich w omawianym
okresie miało miejsce w 2011 roku. Znalazło ono m.in. odzwierciedlenie
we Wspólnym oświadczeniu i obejmującym ponad 90 punktów Programie
współpracy, jakie przyjęte zostały w czerwcu 2011 roku przez rządy obu
krajów podczas obchodów 20. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Trzecim ważnym dokumentem w tymże
roku była rezolucja Bundestagu pt. „Niemcy i Polska – odpowiedzialność
wynikająca z historii, przyszłość w Europie27” przegłosowana także z okazji
	Deutscher Bundestag, Drucksache 17/6145 vom 9.06.2011, Antrag der Fraktionen
CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen: Deutschland und Polen – Verantwortung aus der Geschichte, Zukunft in Europa.
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tego jubileuszu. Kolejny dokument z 12 czerwca 2011 roku stanowiło Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu w sprawie wspierania niemieckiej mniejszości w Polsce i obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków
w Niemczech, przyjęte w wyniku przeprowadzonych rozmów przedstawicieli polskiego i niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz reprezentantów mniejszości niemieckiej i Polonii w RFN. Wymieniono w nim
enumeratywnie działania, jakie powinny zostać podjęte w celu pełnej realizacji zapisów art. 20–22 traktatu o dobrym sąsiedztwie.
W polityce Niemiec wobec Polski po 2007 roku ogromną rolę odegrały
uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe), do których zaliczyć należy przede wszystkim kryzys ekonomiczny i finansowy oraz jego skutki uzewnętrznione głównie w państwach strefy euro. Republika Federalna Niemiec
stała się głównym aktorem w Unii Europejskiej działającym aktywnie na rzecz
stabilizacji sytuacji w państwach eurogrupy (przede wszystkim Grecji) i samej
waluty euro. To Niemcy przeforsowały projekt Europejskiego Mechanizmu
Stabilizacyjnego oraz Paktu Stabilności. Polska wspierała te przedsięwzięcia.
Drugą ważną determinantą stosunków polsko-niemieckich stał się konflikt rosyjsko-ukraiński. Polska starała się pełnić w stosunku do Ukrainy rolę
podobną do tej, jaką pełniły wobec niej Niemcy w procesie akcesji do UE.
Poparcie ze strony Niemiec dla stowarzyszenia, a następnie członkostwa
Ukrainy w Unii było znacznie mniejsze. RFN zachowywała większą wstrzemięźliwość, nie chcąc narażać na szwank swych relacji z Rosją. W pierwszej
fazie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego widoczne było współdziałanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec (a także Francji) w procesie jego
rozwiązywania. Później, wraz z powstaniem tzw. grupy normandzkiej, Polska została z niego wyeliminowana.
Trzecim czynnikiem zewnętrznym, który spowodował największe kontrowersje i pogorszenie wzajemnych relacji, był kryzys migracyjny. Niemcy przyjęły w 2015 roku około miliona uchodźców i zażądały od pozostałych krajów członkowskich UE solidarnej pomocy w ich integracji, a przede
wszystkim zgody na przyjęcie określonych grup migrantów. Polska wyraziła
sprzeciw wobec przyjmowania ludzi innych religii i kultur oraz wyznających
odmienny system wartości, co stało się powodem ostrej krytyki skierowanej
przeciwko naszemu państwu.
Nowy akcent w stosunkach polsko-niemieckich w omawianym okresie
stanowiło oficjalne podniesienie na płaszczyźnie rządowej kwestii statusu
i praw Polonii w Niemczech. Zapoczątkowała to nota, aide-memoire, przekazana po zakończeniu oficjalnych rozmów w grudniu 2009 roku niemieckiemu
MSZ przez polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.
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Stwierdzono w niej, że przynajmniej niektórzy spośród członków Polonii
(potomkowie dawnych migrantów)28 powinni być uznani za mniejszość narodową w Niemczech. Podkreślono, że tezie o istnieniu takiej mniejszości nie
można odmówić racjonalnego uzasadnienia. W efekcie od 2010 roku trwały
wspomniane powyżej rozmowy okrągłego stołu, a ich ukoronowaniem było
Wspólne Oświadczenie z 12 czerwca 2011 roku, w którym Niemcy zobowiązały się do utworzenia i finansowania biura kontaktowego Polonii w Berlinie oraz Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech
z siedzibą w Domu Związku Polaków w Bochum. Oprócz tego strona niemiecka zapowiedziała upamiętnienie ofiar Związku Polaków w Niemczech
prześladowanych i zamordowanych w czasie II wojny światowej, co nastąpiło
w rezolucji przyjętej przez Bundestag 10 czerwca 2011 roku z okazji 20-lecia
traktatu o dobrym sąsiedztwie.

***
Prezydent Bronisław Komorowski, przemawiając w Bundestagu 10 września 2014 roku z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej podkreślił,
że Polska i Niemcy przeszły drogę od wrogości „do pojednania i odbudowy poczucia wzajemnej bliskości i zdolności do współpracy”. W minionym
ćwierćwieczu stworzona została bogata infrastruktura wzajemnych kontaktów (politycznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, społecznych).
Frank-Walter Steinmeier podczas wizyty w Polsce 19 kwietnia 2016 roku
podkreślał, że ważne jest, by te mosty, które już zostały zbudowane między
Polską a Niemcami, utrzymać. Z kolei przewodniczący Bundestagu Norbert
Lammert stwierdził, że minione ćwierćwiecze było najlepszym okresem
w tysiącletniej historii naszych kontaktów29.
Niestety obecnie stosunki między Polską a Niemcami znajdują się ponownie w fazie ochłodzenia. Wizyta premier Beaty Szydło w RFN w lutym
2016 roku w opinii korespondenta dziennika „FAZ” potwierdziła, a nie
zdementowała „rozdźwięk” pomiędzy obydwoma państwami. Analitycy
ostrzegają przed niebezpieczeństwem narastania nieporozumień w relacjach
polsko-niemieckich (szczególnie po decyzji Brytyjczyków o wyjściu z UE).
	Zdaniem Polski, potomkowie Polaków z Zagłębia Ruhry, którzy osiedlili się w Niemczech już w XIX wieku, spełniają jednoznacznie kryteria zasiedziałej mniejszości
narodowej.
29
	B.T. Wieliński, Polska jest dla nas kluczowym krajem, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2016,
s. 12.
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Chodzi tu szczególnie o różnice poglądów na temat przyszłego kształtu Unii
Europejskiej i pogłębiania procesu integracji.
Odpowiadając na pytanie, czy Polska w minionym ćwierćwieczu była
partnerem drugiej kategorii, stwierdzić należy, że nie zajmowała w polityce
zagranicznej Niemiec takiej pozycji, jak Francja czy Wielka Brytania. Z pewnością jednak wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej była najważniejszym partnerem. Norbert Lammert określa pozycję Polski w polityce zagranicznej Niemiec jako „kluczowego kraju jeśli chodzi o zrastanie się Europy
na Wschodzie”30.
Podsumowując efekty 25 lat stosunków polsko-niemieckich stwierdzić
należy, że bilans współpracy jest w przeważającej mierze pozytywny. Oto
wybrane jego aspekty:
–– wymiana gospodarcza rozwijała się dynamicznie z korzyścią dla obu stron
(w 2015 roku udział Niemiec w polskim eksporcie ogółem przekroczył
poziom 27%, a Polska osiągnęła w handlu z Niemcami dodatnie saldo.
Pod względem liczby i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce przedsiębiorstwa niemieckie zajmują pierwsze miejsce);
–– współpracę kulturalną i wymianę młodzieży także określić można mianem sukcesu;
–– współpraca przygraniczna i transgraniczna pozwoliła zapomnieć o czasach, gdy granica stanowiła barierę trudną do przebycia;
–– opracowano pierwszy tom wspólnego podręcznika do nauczania historii.
Jeśli chodzi o listę podnoszonych problemów, to pozostaje ona także długa. Należy jednak wyrazić nadzieję, że wspólne obchody jubileuszu 25-lecia
traktatu oraz przeprowadzone konsultacje międzyrządowe pomogą zażegnać
obecny impas.
Zusammenfassung
Im Artikel wird die Politik Deutschlands gegenüber Polen seit der Unterzeichnung des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit am 17. Juni 1991 bis heute dargestellt. Der Vertrag markierte die historische Wende in den vielschichtigen deutsch-polnischen
Beziehungen und eröffnete ein neues Kapitel. Man sprach damals von der
Werte- und Interessengemeinschaft. Später aber war auch die Rede von einer Konflikt- und Streitgemeinschaft. Deswegen wurden die vergangenen 25
Jahre auf Grund von Konsens und Dissens in den Beziehungen sowie aus
30
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dem Gesichtspunkt ihrer Wahrnehmungsunterschiede in drei Perioden unterteilt: 1990 bis 1998: Phase der Verständigung und Versöhung; 1998 bis
2007: Phase der Distanz in den Beziehungen; 2007 bis 2015: Phase der Suche
nach erwachsener Partnerschaft.
Die Bilanz der Errungenschaften in der Zusammenarbeit zwischen
Deutschland und Polen fällt im vergangenen Vierteljahrhundert im allgemmeinen positiv aus. Es ist vor allem das Agieren von Deutschland als Anwalt
Polens in der EU und NATO hervorzuheben. Die Herausforderungen, die
auch Konfliktfeldern zwischen Polen und Deutschland markieren, betreffen unter anderem folgende Themen: polnische Minderheit in Deutschland,
Flüchtlingskrise, das Verhältnis zu Russland und zur Ukraine, Energiepolitik, Europapolitik und Geschichtspolitik.
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Koniec dominacji wielkich partii?
System partyjny RFN po zjednoczeniu
Bilans 25 lat
Przeprowadzone w 1990 roku ponowne zjednoczenie Niemiec oznaczało
w praktyce włączenie nowych krajów z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do systemu politycznego Republiki Federalnej Niemiec. Również
mechanizmy rządzące zachodnioniemieckim systemem partyjnym zostały rozciągnięte na Niemcy wschodnie, a większość wschodnioniemieckich
ugrupowań politycznych została wchłonięta przez siostrzane partie z zachodu Niemiec. Zmienił się za to format systemu partyjnego RFN poprzez
dołączenie Partii Demokratycznego Socjalizmu (Partei des Demokratischen
Sozialismus, PDS), partii reprezentującej interesy przede wszystkim mieszkańców Niemiec wschodnich, rozczarowanych przemianami po 1990 roku.
Na scenie politycznej zjednoczonych Niemiec nadal dominowały tradycyjne
partie zachodnioniemieckie – CDU/CSU, SPD, FDP i Zieloni (od 1993 roku
Sojusz 90/Zieloni) – a PDS do 2005 roku balansowała na granicy progu wyborczego. Po 1990 roku system partyjny RFN ewoluował w stronę systemu
złożonego z pięciu partii1 relewantnych reprezentowanych w Bundestagu,
by osiągnąć taki status po 2005 roku, gdy PDS udało się znaleźć partnera
na zachodzie Niemiec (w latach 2005–2007 jako sojusz Linkspartei.PDS, od
2007 roku jako nowa partia Die Linke).
Ważnym następstwem zjednoczenia było wytworzenie się na obszarze byłej NRD dość specyficznego podsystemu partyjnego zdominowanego przez
trzy duże partie (CDU, SPD i PDS), jak również ujawniające się w kolejnych
	W rozważaniach dotyczących systemu partyjnego siostrzane partie CDU i CSU będą
traktowane jako jedna partia.
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wyborach różnice w preferencjach wyborczych pomiędzy Niemcami ze
Wschodu i Zachodu. Po zjednoczeniu wzrosła dynamika zmian na niemieckiej scenie politycznej. Z jednej strony nastąpiło stopniowe osłabienie pozycji
obu wielkich partii tzw. Volksparteien (CDU/CSU i przede wszystkim SPD),
co doprowadziło do powstania tezy o końcu dominacji dwóch wielkich partii
na niemieckiej scenie politycznej, z drugiej strony wzrosło znaczenie partii
średnich i pojawił się szereg nowych ugrupowań, często antysystemowych,
z których niektóre (partie skrajnej prawicy, partia Schilla, Partia Piratów,
AfD) potrafiły odnosić spore sukcesy w wyborach do parlamentów krajowych. Zjawiska te zostaną poddane szerszej analizie w dalszej części artykułu. Na zakończenie omówiony zostanie wpływ kryzysu migracyjnego na
sondażowe notowania niemieckich partii politycznych od jesieni 2015 roku
do wiosny 2016 roku.
Zachodnioniemiecki system partyjny uformował się pod koniec lat 40. i na
początku lat 50. XX wieku pod wpływem demokratyzacji narzuconej Niemcom przez mocarstwa zachodnie po klęsce III Rzeszy. Po 1945 roku życie polityczne odradzało się we wszystkich czterech strefach okupacyjnych pod ścisłą
kontrolą Aliantów, a niemieckie partie polityczne mogły działać w oparciu
o tzw. licencje, które zniesiono dopiero w 1950 roku. W tym okresie powstały
lub odrodziły się trzy główne siły polityczne późniejszej RFN: chadecja, SPD
i FDP. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (i jej siostrzana bawarska Unia
Chrześcijańsko-Społeczna) była partią nową, integrującą w sobie działaczy
z różnych środowisk centrum i prawej strony sceny politycznej – działaczy katolickich i protestanckich, ale również liberałów i konserwatystów – kierującą
się wartościami chrześcijańskimi i propagującą idee społecznej gospodarki
rynkowej. Zdaniem Ulricha von Alemanna utworzenie CDU było „prawdziwą innowacją w dziejach niemieckich partii politycznych po drugiej wojnie
światowej”2. Po dwunastu latach pracy na emigracji działalność na ziemiach
niemieckich wznowiła w 1945 roku Socjaldemokratyczna Partia Niemiec,
a jej pierwszym przewodniczącym został Kurt Schumacher.
Na przełomie lat 40. i 50. SPD była typową partią masową reprezentującą przede wszystkim interesy robotników. SPD pozostawała wówczas w głębokiej opozycji wobec rządów Konrada Adenauera i jednoznacznie sprzeciwiała się podziałowi Niemiec na dwa odrębne państwa. Po 1945 roku na
szczeblu lokalnym odradzały się i tworzyły się również inne partie, w tym
	U. von Alemann, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2010,
s. 53; P. Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990–
2013), Poznań 2014, s. 32.
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ugrupowania liberalne. Na zjeździe liberałów w Heppenheim (11/12 grudnia 1948 roku) powołano do życia wspólną partię – Wolną Partię Demokratyczną (Freie Demokratische Partei, FDP)3 – łączącą w sobie oba nurty niemieckiego liberalizmu, tj. lewicowy (socjalny) i narodowo-liberalny, kończąc
w ten sposób ponad 80-letni okres podziału niemieckiego obozu liberalnego.
Te trzy partie stanowiły filary zachodnioniemieckiego systemu partyjnego
w latach 1949–1989. Ramy funkcjonowania niemieckich partii politycznych
zostały ściśle określone na podstawie zapisów Ustawy Zasadniczej (art. 21),
orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i wielokrotnie nowelizowanej ustawy o partiach politycznych z 1967 roku. Partiom politycznym
wyznaczono rolę pośrednika w kształtowaniu woli politycznej narodu, co
w praktyce oznaczało, że w państwie demokratycznym, jakim stała się Republika Federalna Niemiec, władza znalazła się w rękach partii politycznych
reprezentujących interesy społeczeństwa4. Utwierdziła się w ten sposób idea
państwa partii (der Parteienstaat). Ważnym elementem wpływającym na
specyfikę zachodnioniemieckiego systemu partyjnego była mieszana ordynacja wyborcza do Bundestagu (i ordynacje do parlamentów krajowych), łącząca w sobie elementy ordynacji większościowej z proporcjonalną poparte
5-procentową klauzulą zaporową (Sperrklausel).
Wszystkie te elementy – zarówno ramy instytucjonalne, jak i czynniki
społeczne oraz ekonomiczne (niemiecki cud gospodarczy lat 50. i początku
60.) – wzmocniły zaufanie społeczeństwa niemieckiego do demokratycznych
partii politycznych, co miało pozytywny wpływ na trwałość i stabilność zachodnioniemieckiego systemu partyjnego. Po krótkiej fazie formowania (do
1953 roku) w obrębie zachodnioniemieckiego systemu partyjnego zaczęły
dominować tendencje dośrodkowe. W tzw. fazie koncentracji trwającej do
1983 roku, a ściślej w latach 1961–1983, jedynie trzy partie – CDU/CSU, SPD
i FDP – były reprezentowane w Bundestagu. Na przełomie lat 50. i 60. w wyniku modernizacji CDU/CSU i SPD wykształcił się specyficzny dla RFN model
wielkich partii, tzw. model partii ogólnospołecznych (Volksparteien), zdefiniowany po raz pierwszy przez Otto Kirchheimera5. Volksparteien cechowały
	U. Leuschner, Die Geschichte der FDP. Metamorphosen einer Partei zwischen rechts,
sozialliberal und neokonservativ, Münster 2005, s. 4; A. Kruk, Wolna Partia Demokratyczna po zjednoczeniu Niemiec (1990–2013), Zielona Góra 2015, s. 19.
4
	E. Holtmann, Der Parteienstaat in Deutschland. Erklärungen, Entwicklungen, Erscheinungsbilder, Bonn 2012, s. 12.
5
	O. Kirchheimer, Der Wandel des westeuropäischen Parteiensystems, „Politische Vierteljahresschrift” 1965, nr 1(6), s. 20–41.
3
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się dużym potencjałem integracyjnym i szeroką ofertą programową kierowaną do różnych grup wyborców przy zachowaniu specyficznego profilu partii,
silną bazą członkowską i znaczącym poparciem wyborców (nawet powyżej
40%), silnym zapleczem i zdolnością do samodzielnego sprawowania władzy,
dużym potencjałem koalicyjnym, ponadto posiadały silną podporę w swym
tradycyjnym zapleczu (środowiskach katolickich w CDU/CSU i związkach
zawodowych w wypadku SPD)6.
W praktyce obie wielkie partie ogólnospołeczne zdominowały zachodnioniemiecką scenę polityczną, a ich łączne poparcie w wyborach do Bundestagu w latach 1961–1987 nigdy nie spadło poniżej 80%, przekraczając
w szczytowym okresie fazy koncentracji 90% (wybory z 1972 i 1976 roku).
Jednakże w tym okresie żadna z obu Volksparteien nie była w stanie uzyskać
większości w Bundestagu, co w perspektywie niechęci do zawierania koalicji
z udziałem CDU/CSU i SPD (za wyjątkiem lat 1966–1969) powodowało, że
rosło znaczenie dużo słabszej FDP, która stawała się niezbędnym partnerem
do rządzenia dla jednej z wielkich partii. I to liberałowie mogli wybierać potencjalnego koalicjanta (w latach 1969–1982 byli w koalicji z SPD, po 1982
w koalicji z CDU/CSU) pełniąc rolę tzw. partii obrotowej. W ten sposób
funkcjonował system dwuipółpartyjny.
Pojawienie się na początku lat 80. partii Zielonych i wejście ich do Bundestagu w 1983 roku zachwiało dotychczasowym układem partyjnym, który przekształcił się z systemu dwuipółpartyjnego w system złożony z dwóch
dużych partii (CDU/CSU i SPD) i dwóch mniejszych, tzw. połówek (FDP,
Zieloni). Stopniowemu ograniczeniu uległa w tej sytuacji rola FDP, która
straciła charakter partii obrotowej i zbliżyła się do chadecji, zaś partia Zielonych coraz bliżej współpracowała z SPD (pierwszą koalicję zawarto w Hesji
w 1985 roku). Tym samym u schyłku lat 80. powoli zaczął kształtować się
układ dwublokowy (rządzący blok mieszczański CDU/CSU–FDP i opozycyjny blok lewicowy SPD–Zieloni). Na początku lat 80. XX wieku wraz z pojawieniem się partii Zielonych i później Republikanów zachodnioniemiecki
	Na podstawie definicji zaproponowanej przez Petera Lösche: P. Lösche, Ende der
Volksparteien, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2009, nr 51, s. 6–10. Szersze omówienie definicji Volksparteien i wyjaśnienie zasad tłumaczenia tego pojęcia na j. polski
można znaleźć w moich wcześniejszych publikacjach: P. Kubiak, Przemiany w obrębie niemieckiego systemu partyjnego po 2009 roku, [w:] Polityka – kultura – społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, E. Kuczyński,
M. Tomczyk (red.), Łódź 2013, s. 53–54; Tenże, System partyjny i partie polityczne
zjednoczonych Niemiec (1990–2013), Poznań 2014, s. 40–42.
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system przeszedł w fazę transformacji, w trakcie której doszło do zjednoczenia obu państw niemieckich. Mimo zmian, jakie zaszły w latach 80., zachodnioniemiecki system partyjny cechował się stabilnością i trwałością, partie
demokratyczne cieszyły się dużym zaufaniem społecznym, a całość legitymizowało znaczne poparcie społeczne wyrażone poprzez wysoką frekwencję
w wyborach do Bundestagu (powyżej 85% w latach 1953–1983).
Zupełnie odmienny charakter miał system partyjny Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tworzące go partie uformowały się jeszcze w trakcie
okupacji radzieckiej. Choć formalnie system ten miał charakter wielopartyjny, to, podobnie jak w wypadku innych państw bloku socjalistycznego, miał
on charakter systemu hegemonicznego, w którym dominującą rolę odgrywała Socjaldemokratyczna Partia Jedności (SED), pozostałe zaś partie i ugrupowania masowe pełniły drugorzędną rolę. Specjalna pozycja SED została
zapisana w art. 1 ust. 1 konstytucji z 1968 roku7. Upadek muru berlińskiego
i kres reżimu komunistycznego w NRD doprowadziły do wykształcenia się
na przełomie 1989 i 1990 roku specyficznego silnie zatomizowanego systemu
partyjnego złożonego z dawnych partii reżimowych, niewielkich ugrupowań
wywodzących się z demokratycznych ruchów obywatelskich, a także partii
powstałych z inicjatywy siostrzanych partii zachodnioniemieckich. Ugrupowania te weszły w skład Izby Ludowej wyłonionej po raz pierwszy w wolnych
wyborach 18 marca 1990 roku.
Analizując przemiany niemieckiego systemu partyjnego od momentu
zjednoczenia w 1990 roku można wyróżnić cztery etapy jego rozwoju8:
	
Konstytucja Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Berlin 1968, s. 9.
	W literaturze przedmiotu nie brak różnorodnych koncepcji podziału niemieckiego
systemu partyjnego po 1990 r. W 2010 r. U. von Alemann wyodrębnił trzy fazy rozwoju niemieckiego systemu partyjnego po 1990 r.: fazę transformacji (1976–1994),
fazę stabilizacji lat 1994–2002 i fazę płynną (od 2002 r.). U. von Alemann, Das Parteiensystem…, s. 50 i 77–96. Wolfgang Rudzio system partyjny RFN z lat 1983–2005
określił jako system dwóch grup partii z regionalnym systemem wschód (Zwei-Parteigruppensystem mit Regionalsystem Ost), a po 2005 r. jako bipolarny system pięciu partii w niedokończonej fazie formowania (Bipolares Fünfparteiensystem in
unabgeschlossener Formierung). W. Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 2011, s. 122–130. Oskar Niedermayer lata 1990–2005
określił jako fazę kształtowania się płynnego systemu pięciu partii, który po 2005 r.
stał się systemem pięciopartyjnym, a po 2009 r. zakończyła się w nim dominacja
obu wielkich Volksparteien. O. Niedermayer, Das Parteiensystem der Bundesrepublik
Deutschland, [w:] Handbuch Parteienforschung, O. Niedermayer (red.), Wiesbaden
2013, s. 754–756. Zob. również: P. Kubiak, System partyjny…, s. 207–208.
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a) fazę integracji w 1990 roku (przeciągniętą w wypadku zjednoczenia Sojuszu 90 i partii Zielonych do 1993 roku);
b) okres kształtowania się płynnego systemu pięciopartyjnego w latach
1994–2005. Wówczas doszło do całkowitej zmiany koalicji rządzącej, kiedy po wyborach w 1998 roku rządzący od 1982 roku blok mieszczański
CDU/CSU–FDP został zastąpiony przez blok lewicowy SPD-Zieloni;
c) system pięciu partii z lat 2005–2013, kiedy PDS (od 2007 roku Die Linke)
zdołała utrwalić swą pozycję jako partia posiadająca znaczącą reprezentację w Bundestagu. W tym okresie doszło zarówno do wyraźnego osłabienia pozycji obu wielkich Volksparteien, jak i do odejścia od układu
dwublokowego (wielka koalicja w latach 2005–2009);
d) wyłoniony po wyborach z 22 września 2013 roku nowy układ 4+2 (cztery
partie reprezentowane w Bundestagu – CDU/CSU, SPD, Die Linke, Zieloni – oraz dwie partie, które znalazły się tuż poniżej progu wyborczego – FDP i AfD), który oznaczał odwrócenie dotychczasowego trendu
i wzmocnienie pozycji obu Volksparteien, upadek FDP i pojawienie się
nowego ugrupowania antysystemowego w postaci AfD. Układ 4+2 był
stabilny do czasu kryzysu migracyjnego (jesień 2015 roku).
ad a/ Kolejne etapy jednoczenia się państw niemieckich w 1990 roku zbiegły
się w czasie z procesem transformacji zachodnioniemieckiego systemu partyjnego, pogłębiając go i wzbogacając o nowe akcenty, jakimi było pojawienie
się młodych i na ogół niewielkich ugrupowań z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Perspektywa nieodległego zjednoczenia obu państw niemieckich skłoniła już na przełomie 1989 i 1990 roku największe partie zachodnioniemieckie do nawiązania kontaktów ze zbliżonymi ideowo ugrupowaniami
działającymi w NRD i wspierania ich. Faza integracji zaczęła się jeszcze
przed wyznaczoną na dzień 3 października 1990 roku oficjalną datą zjednoczenia obu państw niemieckich. Siostrzane ugrupowania z obu państw niemieckich zaczęły jednoczyć się już latem 1990 roku. Najwcześniej dokonała
tego FDP, która 11 sierpnia w trakcie kongresu partii w Hanowerze połączyła
się z wschodnioniemieckimi partiami: FDP, LDP, NDPD i Niemiecką Partią
Forum. Podczas zjazdu SPD w Berlinie (26–27 września 1990 roku) doszło
do zjednoczenia z wschodnioniemiecką SDP. Tymczasem CDU, która już
w sierpniu 1990 roku wchłonęła wschodnioniemiecki Przełom Demokratyczny (DA), połączyła się z wschodnioniemiecką CDU i DBD na kongresie partii w Hanowerze (1–2 października 1990 roku). W praktyce mniejsze
ugrupowania z NRD zostały wchłonięte przez ich odpowiedniki z Zachodu.
Niemniej przyciągnięcie przez partie zachodnioniemieckie działaczy z byłej
34
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NRD, w większości ludzi młodych, ożywiło skostniałe już nieco tradycyjne
partie zachodnioniemieckie. Wśród działaczy z NRD, którzy zasilili szeregi
tradycyjnych partii zachodnioniemieckich znaleźli się m.in. Angela Merkel (wcześniej DA, później CDU) i przewodniczący Bundestagu w latach
1998–2005 Wolfgang Thierse (SPD)9. 3 października 1990 roku skład Bundestagu został uzupełniony o 144 posłów z byłej NRD wybranych 18 marca
1990 roku do Izby Ludowej.

Wykres 1. Wyniki największych partii politycznych w wyborach do Bundestagu (1990–2013)
Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych wyników wyborów do Bundestagu, https://
www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/bundestagswahlergebnisse/btw_
ab49_gesamt.pdf; P. Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990–2013),
Poznań 2014, s. 211.

2 grudnia 1990 roku odbyły się pierwsze po zjednoczeniu wybory do
Bundestagu XII kadencji. W drodze wyjątku obowiązywało w nich odrębne
obliczanie klauzuli zaporowej dla obu części Niemiec, ze względu na fakt iż
niewielkie ugrupowania wschodnioniemieckie nie miałyby szans w rywalizacji na szczeblu federalnym z silnymi i dobrze zorganizowanymi partiami
zachodnioniemieckimi10. Wybory zakończyły się zwycięstwem CDU/CSU,
które uzyskały 43,8% głosów drugich i 319 mandatów, na SPD głosowało
33,5% wyborców, co dało socjaldemokratom 239 miejsc w Bundestagu, a FDP
poparło 11% wyborców (79 mandatów). Do Bundestagu dostały się jeszcze
dwa ugrupowania, które zdołały przekroczyć 5% poparcia na terenie Niemiec
9

P. Kubiak, System partyjny…, s. 209.
	Szerzej o dyskusji i przyczynach wprowadzenia takiego rozwiązania: E. Jesse, Die
Institutionellen Rahmenbedingungen der Bundestagswahl vom 2. Dezember 1990, [w:]
Wahlen und Wähler. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1990, H. Klingemann,
M. Kaase (red.), Berlin 1994, s. 32–34.
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wschodnich: PDS – 11,1% poparcia w byłej NRD i 17 mandatów oraz wschodnioniemieccy Zieloni i Sojusz 90 – 6,2% głosów i 7 mandatów. Tym sposobem
w fazie integracji niemiecki system partyjny na poziomie federalnym przyjął
kształt układu 3+2 (trzy duże partie posiadające frakcje w Bundestagu oraz
dwie niewielkie wschodnioniemieckie grupy parlamentarne)11. Wielkim
przegranym wyborów byli zachodnioniemieccy Zieloni, którzy przed wyborami nie zdecydowali się połączyć ze swoimi siostrzanymi ugrupowaniami
z byłej NRD i nie przekroczyli bariery 5% na zachodzie Niemiec. Duży wpływ
na wyniki wyborów miał znaczny entuzjazm będący następstwem zjednoczenia Niemiec, zwłaszcza na terenie wschodnich Niemiec. Beneficjentem
takiej sytuacji były partie chadeckie i przede wszystkim liberałowie, którzy
m.in. dzięki popularności Hansa-Dietricha Genschera zdobyli większe poparcie na obszarze byłej NRD12. Popularność FDP w Niemczech wschodnich
okazała się jednak krótkotrwała, a rozczarowanie obywateli byłej NRD kosztami zjednoczenia było jedną z przyczyn narastającego u ich zniechęcenia
do polityki i odwrócenia się od partii zachodnioniemieckich. Fazę integracji
zakończyło zjednoczenie zachodnioniemieckich Zielonych z Sojuszem 90
dokonane w maju 1993 roku i powołanie przez ekologów do życia wspólnej
partii Sojusz 90/Zieloni13.
ad b/ W latach 1994–2005 – fazie kształtowania się płynnego systemu pięciopartyjnego – niemiecki system partyjny na szczeblu federacji osiągnął pewien
stopień stabilizacji. Liczba partii reprezentowanych w Bundestagu ustabilizowała się na poziomie pięciu: cztery tradycyjne partie zachodnioniemieckie
tj. CDU/CSU, SPD, FDP i Sojusz 90/Zieloni oraz balansująca na granicy progu wyborczego postkomunistyczna PDS, silna przede wszystkim na obszarze
	Można go również określić jako model 3+1+2 ze względu na fakt ukonstytuowania
się w Bundestagu dwóch dużych frakcji (CDU/CSU oraz SPD), jednej średniej (FDP)
oraz dwóch małych grup parlamentarnych (PDS, Zieloni). W latach 1991–1994
z punktu widzenia relewancji partii politycznych (a więc realnego wpływu partii na
sytuację polityczną) na szczeblu federalnym możemy mówić o systemie trzech partii
politycznych.
12
	FDP na terenie byłej NRD uzyskała aż 12,6% poparcia. Liberałom udało się nawet po
raz pierwszy od wyborów w 1957 r. zwyciężyć w okręgu jednomandatowym (w Halle,
skąd pochodził H.-D. Genscher). J. Dittberner, Die FDP. Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven. Eine Einführung, Wiesbaden 2005, s. 80.
13
	Szerzej o kulisach procesu zjednoczeniowego: L. Probst, Bündnis 90/Die Grünen,
[w:] Handbuch der deutsche Parteien, F. Decker, V. Neu (red.), Wiesbaden 2007,
s. 175–176.
11
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Niemiec wschodnich. Co istotne, doszło w tym okresie do całkowitej zmiany
koalicji rządzącej. Wybory do Bundestagu w 1994 roku (jak i cała seria wyborów do parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego) przyniosły
osłabienie partii rządzącej koalicji CDU/CSU–FDP i wzrost poparcia dla lewicowej opozycji. Zwyciężyły wprawdzie partie chadeckie (41,4% głosów),
lecz w porównaniu do wyborów z 1990 roku uzyskały wynik gorszy o 2,4 p.p.
Jeszcze większe straty poniosła koalicyjna FDP, na którą głosowało 6,9% wyborców (–4,1 p.p.). Opozycyjna SPD uzyskała 36,6% poparcia (+2,9 p.p.),
a Sojusz 90/Zieloni w rok po zjednoczeniu uzyskał 7,3% głosów. Na mocy
tzw. klauzuli mandatowej (tj. dzięki zwycięstwu w co najmniej trzech okręgach jednomandatowych) do Bundestagu dostało się 30 posłów PDS, mimo
że partia uzyskała w wyborach 4,4% głosów i nie przekroczyła granicy klauzuli zaporowej. Po wyborach na kolejną kadencję u władzy pozostała koalicja
CDU/CSU–FDP, lecz pozycja rządu w Bundestagu XIII kadencji była o wiele słabsza niż w latach 1991–1994. Wybory do parlamentów krajowych z lat
1995–1998 przyniosły serię niepowodzeń chadecji i liberałów, co skutkowało
utratą przez rząd H. Kohla poparcia większości Rady Federalnej i w praktyce
umożliwiało opozycji blokowanie inicjatyw rządowych w Bundesracie. Była
to również zapowiedź zmian, jakie miały przynieść kolejne wybory do Bundestagu. Wybory z 27 września 1998 roku były swego rodzaju plebiscytem
za lub przeciw kanclerzowi H. Kohlowi, choć opozycyjna SPD i jej kandydat
Gerhard Schröder zdołali dzięki skutecznej kampanii wyborczej przekonać
do siebie większość wyborców o orientacji centrowej (w tym część dawnego elektoratu CDU). Wybory zakończyły się wyraźnym zwycięstwem SPD,
która uzyskała 40,9% głosów drugich, (+4,5 p.p. w stosunku do wyborów
z 1994 roku) a partie chadeckie poparte przez 35,1% wyborców poniosły
dotkliwe straty (–6,3 p.p.). Sojusz 90/Zieloni (6,7% poparcia) i FDP (6,2%)
odnotowały niewielkie straty, a postkomunistycznej PDS udało się po raz
pierwszy przekroczyć granicę progu wyborczego uzyskując w skali całych
Niemiec (5,1% głosów drugich). W następstwie wyborów do władzy doszła
nowa koalicja SPD–Zieloni. Po raz pierwszy w dziejach RFN doszło do całkowitej zmiany koalicji rządzącej (wcześniej przynajmniej jeden z koalicjantów pozostawał w kolejnym gabinecie). Można zatem przyjąć, że w 1998 roku
ukazana została w pełnej krasie istota kształtującego się po 1983 roku układu
dwublokowego: jeden blok, tzw. mieszczański (CDU/CSU–FDP) został zastąpiony przez drugi blok, tj. blok partii lewicowych (SPD–Zieloni). Zakończył
się zatem 16-letni okres rządów koalicji CDU/CSU–FDP oraz 29-letni nieprzerwany udział FDP w koalicji rządzącej. Wybory z 27 września 1998 roku
zakończyły trwający nieprzerwanie od wyborów z 1976 roku okres przewagi
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chadecji nad SPD, tzw. asymetrii strukturalnej na korzyść partii chadeckich.
Kolejne wybory do Bundestagu, przeprowadzone 22 października 2002 roku,
wieńczyły jedną z najbardziej zaciętych kampanii wyborczych. Wyborcy nie
wskazali zdecydowanego zwycięzcy, gdyż SPD i CDU/CSU zyskały niemal
identyczne poparcie (po 38,5%), lecz dzięki większemu poparciu, jakie zyskał Sojusz 90/Zieloni (8,6%) aniżeli FDP (7,4%), dotychczasowa koalicja
SPD–Zieloni zachowała niewielką większość w Bundestagu XIV kadencji.
PDS zdołała wprowadzić do Bundestagu jedynie dwóch posłów z okręgów
jednomandatowych, gdyż uzyskała zaledwie 4,0% poparcia i nie zdołała zwyciężyć w co najmniej trzech okręgach jednomandatowych (klauzula mandatowa). W latach 2003–2005 w Niemczech toczyła się zażarta debata wokół
rządowego programu reform Agenda 2010 (w szczególności wokół pakietu
Hartz IV). Program reform spotkał się z ostrymi protestami lewego skrzydła
SPD i związków zawodowych, a sama SPD poniosła znaczące straty w 11 kolejnych wyborach do parlamentów krajowych z lat 2003–2005. Tymczasem
na poziomie krajów federacji po 2001 roku coraz większe sukcesy odnosiły
partie skrajnie prawicowe i populistyczne jak NPD w Saksonii w 2004 roku,
czy też partia Schilla w Hamburgu w 2001 roku, co świadczyło o narastaniu
tendencji odśrodkowych w niemieckim systemie partyjnym.
ad c/ W roku 2005 doszło do znaczących przemian w obrębie niemieckiego
systemu partyjnego w następstwie przedterminowych wyborów do Bundestagu przeprowadzonych 18 września. Podobnie jak w 2002 roku wybory nie
przyniosły zdecydowanego zwycięzcy. Największe poparcie uzyskały partie
chadeckie, na które głosowało 35,2% wyborców (–3,3 p.p. w porównaniu do
wyborów z 2002 roku), a tuż za nimi znalazła się SPD z poparciem 34,2%
głosujących (–4,3 p.p.). Wzrosło znaczenie partii średnich, przede wszystkim
FDP (9,8% głosów, +2,4 p.p.) i lewicowego sojuszu Linkspartei.PDS14 (8,7%,
+4,7 p.p. w porównaniu do wyniku PDS z 2002 roku), a poparcie dla Sojuszu
90/Zielonych pozostało na zbliżonym poziomie (8,1% głosów, –0,3 p.p.). Tak
duży sukces Linkspartei.PDS utwierdził balansującą dotychczas na granicy
	Latem 2005 r. PDS udało się zawrzeć sojusz wyborczy z zachodnioniemiecką WASG
skupiającą lewicowych przeciwników programu Agenda 2010 (a zwłaszcza pakietu Hartz IV), co dawało nadzieję na przekroczenie granicy progu wyborczego. Na
mocy porozumienia przedstawiciele WASG wystartowali na wspólnej liście wyborczej Linkspartei.PDS. Dzięki temu PDS udało się uzyskać znaczniejsze wpływy na zachodzie Niemiec, co zaowocowało późniejszym sukcesem w wyborach. A. Malycha,
P. Winters, Geschichte der SED. Von der Gründung bis zur Linkspartei, Bonn 2009,
s. 402–403.
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progu wyborczego PDS w roli liczącej się partii politycznej na niemieckiej
scenie politycznej, a system partyjny przekształcił się w po wyborach w system pięciu partii. W obliczu trudności z powołaniem koalicji opartej na
dotychczasowych blokach (mieszczańskim CDU/CSU–FDP i lewicowym
SPD–Zieloni), które nie miały większości w Bundestagu XVI kadencji, zdecydowano się utworzyć rząd wielkiej koalicji CDU/CSU–SPD kanclerz Angeli
Merkel. Utworzenie koalicji złożonej z obu Volksparteien zapewniło rządowi poparcie znaczącej większości Bundestagu, jednak w partiach koalicyjnych uwidoczniło się znaczące niezadowolenie wynikające z faktu wspólnej
koalicji z głównym konkurentem. Tymczasem na lewej stronie niemieckiej
sceny politycznej doszło do znaczących przetasowań. W czerwcu 2007 roku
zakończył się proces zjednoczeniowy dawnej PDS z zachodnioniemieckim
WASG w wyniku czego powołano do życia nową partię – Die Linke15. W latach 2006–2009 SPD była targana wewnętrznymi sporami, a jej notowania
sondażowe spadły latem 2008 roku do poziomu 25%16. Światowy kryzys na
rynkach finansowych i zbliżający się termin wyborów do Bundestagu spowodowały, że w pierwszej połowie 2009 roku współpraca partii koalicyjnych
była bardzo utrudniona. Wyniki przeprowadzonych 27 września 2009 roku
wyborów do Bundestagu XVII kadencji przyniosły klęskę SPD i wzrost znaczenia partii średnich. Wybory zakończyły się zwycięstwem CDU/CSU, na
które głosowało 33,8% wyborców (–1,4 p.p. w porównaniu do wyborów
z 2009 roku). Pomimo niewielkiej utraty poparcia partie chadeckie uzyskały
więcej mandatów dzięki zdobyciu aż 24 mandatów nadwyżkowych. Dotkliwe
straty poniosła SPD, na którą głosowało zaledwie 23% wyborców (–11,2 p.p.)
i był to najgorszy wynik SPD w wyborach do Bundestagu od początku istnienia Republiki Federalnej Niemiec. Wielki sukces w wyborach odniosły
partie średnie pozostające w latach 2005–2009 w opozycji wobec rządu wielkiej koalicji. Na FDP głosowało 14,6% wyborców (+4,8 p.p.), na Die Linke
11,9% (+3,2 p.p.), a na Sojusz 90/Zielonych 10,7% (+2,6 p.p.). Rozstrzygnięcie wyborcze z 2009 roku miało istotne znaczenie z perspektywy ewolucji
niemieckiego systemu partyjnego z kilku powodów. Zdaniem Oskara Niedermayera zakończyło ono trwającą od lat 50. dominację dwóch wielkich
Volksparteien w (zachodnio-)niemieckim systemie partyjnym, gdyż zdobyły
one zaledwie 56,8% poparcia i obsadziły w Bundestagu mniej niż 2/3 miejsc
Tamże, s. 403.
	Forschungsgruppe Wahlen, sondaż Politbarometer, sierpień 2008, http://www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/Politbarometer_2008/August_2008/ (dostęp: 18.06.2016).
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(posłowie CDU/CSU obsadzili 38,4% wszystkich mandatów, a posłowie SPD
23,5%)17. Zdaniem Ulricha Eitha tak dobry wynik Die Linke także na zachodzie Niemiec (8,3%) pozwolił partii osiągnąć status partii ogólnoniemieckiej,
a wybory z 2009 roku utrwaliły istnienie w Niemczech systemu złożonego
z pięciu partii, co oznaczało „przejście” do nowego etapu rozwoju systemu
partyjnego, podobnie jak to miało miejsce w wypadku wyborów z 1983 roku
i partii Zielonych18. W następstwie wyborów do władzy po 11 latach przerwy
powrócił blok mieszczański (koalicja CDU/CSU–FDP), a opozycja w Bundestagu rekrutowała się w latach 2009–2013 z partii lewicowych: SPD, Die
Linke i Sojusz 90/Zieloni.
ad d/ W latach 2010–2013 doszło do znacznych przeobrażeń na niemieckiej
scenie politycznej, które miały wpływ na wyniki wyborów do Bundestagu
z 22 września 2013 roku. Przede wszystkim chodzi o kryzys FDP zapoczątkowany u progu 2010 roku, kiedy liberałowie zgodzili się ustąpić koalicjantom z CDU/CSU w tak ważnej sprawie jak perspektywa obniżki podatków.
Skutkiem tego w 2010 roku gwałtownie spadły sondażowe notowania FDP,
a po serii niepowodzeń w wyborach krajowych doszło wiosną 2011 roku do
zmian w kierownictwie partii. Kryzys w FDP okazał się na tyle głęboki, że
do końca kadencji partia nie zdołała się z nim uporać19. Toczące się debaty
wokół fundamentalnych dla poszczególnych partii kwestii przynosiły im czasowy wzrost poparcia w sondażach i sukcesy w wyborach do parlamentów
krajowych – tak było wiosną 2011 roku, kiedy głównym tematem dyskursu
politycznego była istotna dla partii Zielonych kwestia przyszłości energetyki
atomowej, a także dyskusja wokół swobody w internecie i protesty przeciwko
umowie ACTA na przełomie lat 2011/2012, niezwykle ważne z perspektywy
Partii Piratów. W lutym 2013 roku powołano do życia Alternatywę dla Niemiec (Alternative für Deutschland, AfD), nowe ugrupowanie polityczne przeciwne polityce wspierania zadłużonych państw strefy euro z południa Europy,
postulujące w dalszej perspektywie powrót do niemieckiej marki. Wybory do
	O. Niedermayer, dz. cyt., s. 755–756. Zdaniem autora, aby zachowana została dominacja obu wielkich partii, musiałyby one mieć 2/3 miejsc w Bundestagu, a słabsza z nich
posiadać co najmniej 25% mandatów i mieć dwukrotnie więcej mandatów od kolejnej
partii. Żaden z tych warunków nie został spełniony w Bundestagu XVII kadencji.
18
	U. Eith, Volksparteien unter Druck. Koalitionspositionen, Integrationsfähigkeit und
Kommunikationsstrategien nach der Übergangswahl 2009, [w:] Die Bundestagswahl
2009. Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und Regierungsforschung,
(red.) K.-R. Korte, Wiesbaden 2010, s. 117.
19
Szerzej: A. Kruk, dz. cyt., s. 100–101.
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Bundestagu XVIII kadencji przeprowadzono według znowelizowanej ordynacji wyborczej minimalizującej korzyści z mandatów nadwyżkowych i głosowania na koalicje (tzw. dzielenie głosów). Zwycięstwo w wyborach odniosły
partie chadeckie, na które głosowało 41,5% wyborców (wzrost o 7,7 p.p.), SPD
uzyskała 25,7% poparcia (+2,7 p.p.). Znaczne straty odniosły partie średnie:
na Die Linke głosowało 8,6% wyborców (–3,3 p.p.), a na Sojusz 90/Zielonych
8,4% (–2,3 p.p.). Granicy 5% nie zdołała przekroczyć FDP, która uzyskała 4,8%
poparcia (–9,8 p.p.) oraz debiutująca w wyborach AfD, na którą głos oddało
4,7% wyborców. W wyniku wyborów ukształtował się na poziomie federacji
format 4+2 (cztery partie reprezentowane w Bundestagu + AfD i FDP, które
znalazły się tuż poniżej progu wyborczego)20. Istotnym następstwem wyborów
z 22 września 2013 roku była klęska FDP, która znalazła się po raz pierwszy
w dziejach Republiki Federalnej Niemiec poza ławami Bundestagu. Inną ważną konsekwencją wyborów do Bundestagu XVIII kadencji było odzyskanie
przez obie Volksparteien (zwłaszcza CDU/CSU) części utraconych w wyborach
2005 i 2009 roku wpływów, dzięki czemu odzyskały one dominującą pozycję
w Bundestagu (ponad 80% mandatów). Jednak tak silna pozycja CDU/CSU
i SPD w Bundestagu wynika po części z ich nadreprezentacji w parlamencie,
gdyż na partie, które nie weszły do Bundestagu padło aż 15,8% głosów, a większość przesłanek wskazywała na to, iż nie ma podstaw by sądzić, że nastąpiła
trwała zmiana trendu na korzyść wielkich partii21. Podobnie jak w 2005 roku
po długich negocjacjach powołano rząd wielkiej koalicji CDU/CSU-SPD
kanclerz Angeli Merkel. Aż do jesieni 2015 roku notowania sondażowe niemieckich partii politycznych podlegały jedynie minimalnym zmianom i układ
sił wyłoniony po wyborach wydawał się mieć charakter trwały.
Jednym z ważniejszych następstw zjednoczenia Niemiec było pojawienie
się znaczących różnic w preferencjach wyborczych pomiędzy mieszkańcami
Niemiec wschodnich i zachodnich, co w efekcie doprowadziło do wykształcenia się specyficznego podsystemu partyjnego na obszarze byłej NRD. Jeszcze
w trakcie pierwszych wyborów do parlamentów krajowych w nowych krajach federacji jesienią 1990 roku i podczas pierwszych wspólnych wyborów
do Bundestagu różnice te nie były aż tak znaczące. Niemniej – jak zauważyła
	P. Kubiak, Wybory do Bundestagu z 22 września 2013 roku – analiza i konsekwencje,
„Przegląd Zachodni” 2014, nr 1, s. 40.
21
	E. Jesse, Nach allen Seiten offen? Der Ausgang der Bundestagswahl 2013 und mögliche
Folgen für das Parteiensystem und das Koalitionsgefüge, „Zeitschrift für Politik” 2013,
nr 4, s. 382.
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Ewa Bojenko-Izdebska – działacze wschodnioniemieckich partii i ruchów
obywatelskich już na początku transformacji zostali pozbawieni możliwości
współtworzenia i identyfikacji z partiami politycznymi, a w zamian musieli zaakceptować liderów i programy powstałe w warunkach zachodnioniemieckiej demokracji22. Chwilowy entuzjazm wynikający ze zjednoczenia minął, gdy bardzo szybko okazało się, że koszty transformacji są ogromne, a na
efekty trzeba będzie długo czekać. Niemcy ze Wschodu znaleźli się w o wiele
gorszej sytuacji ekonomicznej niż ich rodacy mieszkający na Zachodzie. Na
Wschodzie szybko rosło bezrobocie, upadały liczne przedsiębiorstwa niedostosowane do gospodarki rynkowej, a stopa życiowa mieszkańców Niemiec
wschodnich była na znacznie niższym poziomie.
Wszystko to powodowało, że na początku lat 90. nasiliło się zjawisko
tęsknoty za czasami NRD (ostalgii). Rozczarowanie Niemców wschodnich
przebiegiem transformacji i słabe przywiązanie do partii tworzonych na
wzór zachodnioniemieckich doprowadziły w latach 1991–1994 do masowego występowania z partii (np. z FDP) mieszkańców byłej NRD i generalnego
rozczarowania do polityki i demokracji w ogóle. Zyskiwała na tym PDS, która jawiła się jako partia reprezentująca interesy Niemców ze wschodu. Począwszy od wyborów krajowych z roku 1994 roku, na obszarze byłej NRD
wykształcił się na okres ok. 10 lat układ „3+” złożony z trzech dużych partii
(CDU, SPD i właśnie PDS) + ewentualnie dodatkowej partii, która zdołała
przekroczyć granicę progu wyborczego23.
Po 2002 roku następowała stopniowa pluralizacja systemów partyjnych
krajów federacji z Niemiec wschodnich, gdzie granicę progu wyborczego
przekraczało na ogół od 4 do 6 ugrupowań, w tym partie skrajnie prawicowe
jak np. NPD w Saksonii w 2004 roku. Zachowanie wyborcze mieszkańców
Niemiec wschodnich jest o wiele trudniejsze do przewidzenia, przywiązanie do partii jest o wiele słabsze niż na zachodzie, a udział głosujących na
partie skrajne, bądź antysystemowe znacznie wyższy, np. w wyborach z lat
2013–2016 odnotowano znaczne większe poparcie dla AfD w Niemczech
wschodnich. Jeszcze w latach 90. głosy wyborców z byłej NRD nie miały
większego wpływu na kształt koalicji na szczeblu federalnym. Zmieniło się to
w kolejnych wyborach, np. w roku 2002, kiedy SPD udało się zdystansować
na finiszu kampanii wyborczej chadecję, głównie dzięki głosom mieszkańców Niemiec wschodnich. Efektem mniejszego zaangażowania politycznego
	
E. Bojenko-Izdebska, „Wschód głosuje inaczej”. Preferencje wyborcze w nowych krajach
federacji po 1990 roku, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 1, s. 46.
23
Tamże, s. 48.
22
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Niemców ze Wschodu jest niższa niż na Zachodzie frekwencja wyborcza notowana w wyborach do Bundestagu (wykres 2) i parlamentów krajowych.

Wykres 2. Frekwencja w wyborach do Bundestagu 1990–2013.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wyborów do Bundestagu. Zob. również: P. Kubiak,
System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990–2013), Poznań 2014, s. 238.

Po 1990 roku nastąpiło stopniowe osłabienie znaczenia wielkich partii
ogólnospołecznych, które zdominowały zachodnioniemiecki system partyjny w latach 1960–1989. Już pojawienie się partii Zielonych w Bundestagu
w 1983 roku rozpoczęło powolny proces utraty poparcia przez obie Volksparteien, pogłębiony po zjednoczeniu Niemiec. Na obszarze Niemiec wschodnich pozycja SPD i CDU była znacznie słabsza niż na Zachodzie. Wynikało
to ze słabszego przywiązania tutejszych mieszkańców do tradycyjnych partii
zachodnioniemieckich, jak również silnej konkurencji ze strony PDS (później
Die Linke) roszczącej sobie prawo do bycia jedynym reprezentantem interesów mieszkańców Niemiec wschodnich. Zestawienie wyników głosowania
w wyborach do Bundestagu z lat 1990–2013 w obu częściach Niemiec pokazuje, że każdorazowo obie Volksparteien uzyskiwały łącznie znacznie niższe poparcie na wschodzie niż na zachodzie Niemiec24. Tymczasem w skali
całych Niemiec sumaryczne poparcie dla Volksparteien spadło poniżej 80%,
lecz do czasu wyborów z 2002 roku utrzymywało się na poziomie 76–77,8%
(zob. wykres 3).
24

 a wschodzie Niemiec CDU i SPD uzyskiwały każdorazowo niższe wyniki niż na zaN
chodzie: w 1990 r. na CDU i SPD głosowało tutaj 66,1% wyborców (80,0% na zachodzie), w 1994 r. – 70,0% (79,6% na zachodzie), w 1998 r. – 62,4% (79,3% na zachodzie),
w 2002 r. – 68,0% (79,1% na zachodzie), w 2005 r. – 55,7% (72,5% na zachodzie),
w 2009 r. – 47,7% (58,7% na zachodzie), a w 2013 r. – 56,4% (69,6% na zachodzie).
P. Kubiak, System partyjny…, s. 241.
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Wykres 3. Poparcie dla Volksparteien (CDU/CSU i SPD) w wyborach do Bundestagu w latach 1987–2013.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników wyborów.

Spadek sumarycznego poparcia dla CDU/CSU i SPD zaznaczył się po
wyborach z 2005 roku, kiedy na obie partie głosowało łącznie 69,4%, a w kolejnych wyborach (z 2009 roku) obie partie uzyskały zaledwie 56,8% głosów
drugich i był to ich najniższy sumaryczny wynik od początku istnienia RFN.
Tak niski wynik obu partii stał się podstawą do wysuwania przez badaczy
licznych hipotez mówiących o końcu Volksparteien w ich dotychczasowej
formie, bądź też wieszczących koniec ich dominującego wpływu na niemiecki system partyjny. Sukces wyborczy chadecji odniesiony w kolejnych wyborach z 2013 roku i ustabilizowanie się poparcia dla CDU/CSU i SPD w sondażach z lat 2014 i 2015 nieco tę dyskusję przytłumiły.
Kryzys Volksparteien zasadzał się na następujących przesłankach: utracie
poparcia wyborców, a co za tym idzie wpływów politycznych; erozji ich dotychczasowego tradycyjnego elektoratu i osłabieniu trwałych więzi między partią
a tym środowiskiem (np. między SPD a związkami zawodowymi); osłabieniu
zdolności integracyjnych partii ogólnospołecznych; spadku liczby członków
obu partii, głównie w następstwie wymierania najstarszych członków, który
nie jest rekompensowany napływem młodych kadr – starzenie się ich bazy
członkowskiej; narastającej konkurencji ze strony innych partii (w wypadku SPD ze strony Die Linke i Sojuszu 90/Zielonych, w wypadku CDU/CSU
przede wszystkim ze strony AfD po 2013 roku)25. Kryzys dotyka jednak przede
wszystkim SPD, która w latach 2003–2009 pogrążona była w problemach wewnętrznych. Również udział w koalicji z partiami chadeckimi w roli słabszego
partnera (2005–2009 i od 2013 roku) odbił się w dłuższej perspektywie negatywnie na notowaniach SPD. Po wyborach z 2009 roku SPD stała się partią
25
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nie będącą w stanie przekroczyć wyraźnie progu 25% poparcia na szczeblu
federalnym, co według niektórych klasyfikacji oznacza iż nie mieści się w wyznaczonych dla Volksparteien granicach (minimum 30 lub 35% poparcia).
Cechą charakterystyczną zachodnioniemieckiego systemu partyjnego była wysoka liczebność członków najważniejszych partii politycznych.
W wyniku zjednoczenia uległa ona jeszcze powiększeniu o nowych członków z byłej NRD. Jednak w pierwszej połowie lat 90. wszystkie większe partie niemieckie odczuły znaczny odpływ członków, głównie rozczarowanych
transformacją mieszkańców Niemiec wschodnich. W drugiej połowie lat
90. trend spadkowy osłabł i zaczął się stabilizować. O ile w wypadku partii
średnich (FDP, PDS, Zieloni) został on zahamowany, to nadal utrzymywał
się w odniesieniu do SPD i CDU, głównie przez wymieranie najstarszych
członków (zob. wykres 4)26. Zjawisko kurczącej się bazy członkowskiej niemieckich partii politycznych nie jest niczym wyjątkowym w dojrzałych demokracjach zachodnioeuropejskich, jednak rozmiar spadku liczby członków
(np. w odniesieniu do SPD) jest już zjawiskiem niepokojącym.

Wykres 4. Liczba członków największych niemieckich partii politycznych w latach 1990–2014.*
Źródło: O. Niedermayer, Parteimitgliederschaften im Jahre 2014, „Zeitschrift für Parlamentsfragen”
2014, nr 2, s. 376.
* Liczby 1–24 w opisie osi X oznaczają stan na koniec kolejnych lat: np. 1 stan na dzień 31.12.1991 roku,
24 stan na dzień 31.12.2014 roku.

	Wynikał on m.in. z faktu, że SPD i partie chadeckie w latach 60. i 70. XX w. odnotowały znaczny napływ nowych członków (głównie w wieku ok. 40 lat), którzy po
2000 r. zaczęli powoli wymierać. Szerzej o masowym napływie członków do SPD
w latach 60. i jego przyczynach: P. Lösche, F. Walter, Die SPD. Klassenpartei-Volkspartei-Quotenpartei, Darmstadt 1992, s. 137–148.
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W ciągu dwóch kolejnych lat po wyborach do Bundestagu XVIII kadencji
przeprowadzonych w 2013 roku na niemieckiej scenie politycznej nastąpiła
stabilizacja. Od wyborów do października 2015 roku notowania sondażowe partii politycznych ulegały jedynie minimalnym zmianom i we wrześniu
2015 roku były zbliżone do ostatnich wyników wyborów do Bundestagu27.
Oskar Niedermayer – czołowy niemiecki politolog – dokonując na początku października 2015 roku bilansu pierwszych dwóch lat działalności Bundestagu XVIII kadencji, stwierdził, że przemiany zachodzące w tym okresie
(wrzesień 2013–wrzesień 2015) potwierdziły powrót do tradycyjnego modelu dominacji dwóch wielkich partii na niemieckiej scenie politycznej. Wiele
przesłanek (m.in. utrzymujące się do września 2015 roku poparcie sondażowe zbliżone do wyników ostatnich wyborów do Bundestagu, jak również
niesłabnące zaufanie do kanclerz Angeli Merkel) wydawało się potwierdzać
powyższą tezę. Niemniej sam autor zaznaczył już wówczas, że narastające
w społeczeństwie obawy związane z kryzysem migracyjnym mogą doprowadzić do niespodziewanych zmian na niemieckiej scenie politycznej28.
W rzeczywistości kryzys migracyjny doprowadził do znaczących przetasowań wśród niemieckich partii, stając się równocześnie głównym tematem
debaty publicznej w RFN. Wiosną 2016 roku poparcie dla największych
niemieckich partii politycznych znacząco różniło się od sytuacji z września
2015 roku, kiedy kryzys migracyjny stawał się coraz większym wyzwaniem
dla Niemiec (zob. wykres 5).
W następstwie kryzysu osłabieniu uległa pozycja partii wielkiej koalicji,
w szczególności CDU. To właśnie przez partię kanclerz A. Merkel przebiega główna linia podziału na zwolenników i przeciwników polityki „otwartych drzwi” wobec imigrantów. Również SPD odnotowała znaczny spadek
notowań sondażowych wynikających m.in. z niechęci części zwolenników
SPD do udziału ich partii w koalicji z partiami chadeckimi oraz słabości
przywództwa Sigmara Gabriela. Ogromny wzrost poparcia odnotowała za
to AfD, partia konsekwentnie opowiadająca się za ograniczeniem napływu
 a przykład według pierwszego wrześniowego sondażu Politbarometer przeproN
wadzonego na zlecenie telewizji ZDF na CDU/CSU chciało głosować 42% respondentów (partia uzyskała 41,5% w wyborach do Bundestagu z 2013 r.), na SPD 26%
(25,7% w 2013 r.), na Die Linke 8% (8,6% w 2013 r.), na Sojusz 90/Zielonych 10%
(8,4% w 2013 r.), na FDP 4% (4,8% w 2013 r.), na AfD 4% (4,7% w 2013 r.), http://
www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/Archiv/Politbarometer_2015/
September_I_2015/ (dostęp: 19.06.2016).
28
	O. Niedermayer, Halbzeit. Die Entwicklung des Parteiensystems nach der Bundestagswahl 2013, „Zeitschrift für Parlamentsfragen” 2015, nr 4, s. 832–842, 850.
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imigrantów do Niemiec. Kryzys migracyjny pozwolił AfD na nowo się zintegrować w opozycji do oficjalnej polityki rządu, co przyniosło partii spory
sukces w marcowych wyborach do trzech parlamentów krajowych (Badenia-Wirtembergia, Nadrenia-Palatynat, Saksonia-Anhalt). Dynamika zmian
jaka dotknęła niemiecką scenę polityczną pod wpływem kryzysu migracyjnego utrudnia stawianie prognoz wyborczych przed kolejnymi wyborami do
Bundestagu (jesień 2017 roku).

Wykres 5. Sondażowe poparcie dla niemieckich partii politycznych (Politbarometer) w okresie
wrzesień 2015–maj 2016.
Źródło: Sondaże Politbarometer opracowane przez Forschungsgruppe Wahlen dla telewizji ZDF,
http://www.forschungsgruppe.de/.

***
Zjednoczenie Niemiec miało również istotny wpływ na niemiecki system
partyjny. W wyniku zjednoczenia mechanizmy rządzące zachodnioniemieckim systemem partyjnym zostały przetransferowane do tzw. nowych krajów
federacji, a powstałe podczas demokratyzacji NRD lat 1989/1990 niewielkie
ugrupowania wschodnioniemieckie zostały w większości wchłonięte przez
swe zachodnioniemieckie odpowiedniki. Do najważniejszych konsekwencji
zjednoczenia zaliczyć można: pojawienie się na niemieckiej scenie politycznej nowego ugrupowania (PDS, od 2007 roku Die Linke) reprezentującego
przede wszystkim interesy mieszkańców byłej NRD, co w dalszej perspektywie doprowadziło do wykształcenia się na poziomie federalnym systemu
pięciu partii; zróżnicowane preferencje wyborcze mieszkańców obu części
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Niemiec (i wyodrębnienie się podsystemu partyjnego dla Niemiec wschodnich); osłabienie po 1990 roku znaczenia obu wielkich partii ogólnospołecznych, a także ograniczenie roli i wpływów FDP. Po 1990 roku, a zwłaszcza
po 2005 roku, przyspieszeniu uległa dynamika zmian na niemieckiej scenie
politycznej. W efekcie coraz częściej dochodzi do znacznych przeobrażeń
na niemieckiej scenie politycznej, pojawiają się nowe ugrupowania będące
w stanie w krótkim czasie zyskać znaczące poparcie społeczne dzięki podejmowaniu nośnych tematów będących przedmiotem debaty publicznej, ponadto nastąpiło osłabienie przywiązania wyborców do partii politycznych.
Oprócz tego po 2005 roku ograniczone zostało znaczenie dominującego od
połowy lat 80. układu dwublokowego, gdyż w wyniku wyborów do Bundestagu w 2005 i 2013 roku żaden z dotychczasowych bloków nie miał większości i potrzebne były nowe rozwiązania (wielka koalicja). Również na poziomie krajów, w obliczu postępującej fragmentacji systemu partyjnego, coraz
trudniej zawiązać jest koalicje w oparciu o dotychczasowe bloki, dlatego pojawiają się nowe rozwiązania, jak np. wielkie koalicje, koalicje CDU i partii
Zielonych (Hesja, Badenia-Wirtembergia), czy też koalicje złożone z trzech
partii. Dlatego coraz trudniej jest przewidzieć kierunek w jakim ewoluować
będzie niemiecki system partyjny w najbliższych latach.
Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt und fasst die Auswirkungen der Wiedervereinigung
auf das deutsche Parteiensystem nach 1990 zusammen. Zu den wichtigsten
Konsequenzen der Vereinigung gehören: 1) die Entstehung einer neuen Partei (die PDS, seit 2007 Die Linke), welche die Interessen der Ostdeutschen
Bevölkerung vertrat; 2) darauffolgende Bildung einer Fünfparteiensystem
nach 1990; 3) unterschiedliche Wahlpräferenzen der West- und Ostdeutschen und die Herausbildung eines spezifischen regionalen Parteiensystems
in den neuen Bundesländern (das Modell 3+, d.h. CDU, SPD, PSD/Die Linke
+ eventuell andere Parteien); 4) die Abschwächung beider großen Volksparteien und Verlust ihrer Dominanzposition innerhalb des deutschen Parteiensystems nach der Bundestagswahl 2009; 5) Relevanzverlust der FDP; 6) größere Veränderungsdynamik auf der deutschen politischen Szene.
Das Ergebnis der Bundestagswahlen vom 22. September 2013 brachte
große Veränderungen auf der politischen Szene Deutschlands. Beide Volksparteien, insbesondere CDU/CSU, gewannen zum Teil die verlorenen Positionen zurück, hauptsächlich auf Kosten der mittleren Parteien, FDP befand
sich zum ersten Mal außer Bundestag und auf der deutschen politischen
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Szene erschien eine neue Partei – AfD. Nach der Wahl entstand das Modell 4+2 (vier Parteien: CDU/CSU, SPD, Die Linke und die Grünen, die im
Bundestag vertreten sind + FDP und AfD, die knapp unter Sperrklausel waren) und die Große Koalition von CDU/CSU und SPD übernahm die Macht.
Diese Konstellation schien eine Zeit lang beständig zu sein. Dennoch wurde
die Position der beiden regierenden Parteien (insbesondere der CDU) seit
dem Ausbruch der Migrationskrise abgeschwächt und der Einfluss der AfD,
die konsequent gegen die Willkommenspolitik der Bundeskanzlerin Angela
Merkel opponieren, wurde allmählich stärker.
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Komparatystyka kulturowa
jako nauka stosowana
Aspekty praktyczne porównywania kultur
w Niemczech i w Polsce po roku 1989
Temat publikacji – „25 lat niemieckiego zjednoczenia. Bilans ćwierćwiecza”
– może być przedmiotem refleksji przedstawicieli różnych nauk humanistycznych, głównie germanistów – kulturoznawców, ale także historyków
oraz nauk społecznych, m.in. politologów, socjologów, ekonomistów. Komparatystyka kulturowa jest dziedziną interdyscyplinarną o dużej użyteczności, służy bowiem porównywaniu kultur różnych krajów i narodów, a wykorzystanie jej osiągnięć pozwala nie tylko poznać różnice, podobieństwa i to,
co wspólne między poszczególnymi obszarami kulturowymi, ale także wykorzystać płynące z tej wiedzy ustalenia w praktyce. 25 lat wspólnego dobrego
sąsiedztwa Polaków i Niemców to jednocześnie okazja do przemyśleń o tym,
czego można się nauczyć od sąsiada, w jakich dziedzinach można zastosować te lub inne rozwiązania społeczne, polityczne i gospodarcze, wypróbowane i sprawdzone już gdzie indziej, albo czego można uniknąć, ucząc się
z doświadczeń innych. Oprócz naukowców różnorakich porównań między
krajami dokonują na własne potrzeby oczywiście także mieszkańcy poszczególnych państw. Niemcy jawią się Polakom jako kraj zadbany, uporządkowany, o wysokim poziomie życia, stabilnej gospodarce i takiej samej sytuacji
politycznej. Polska z kolei postrzegana jest w Niemczech jako kraj szybko
nadrabiający zaległości wynikające z ponad 40 lat funkcjonowania w ramach
tzw. wspólnoty krajów socjalistycznych, kraj ludzi zaradnych i pracowitych,
a przy tym nadzwyczaj mobilnych, biorąc pod uwagę ogromną liczbę emigrantów zarobkowych.
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1. Komparatystyka kulturowa jako dziedzina badań
W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na aspekt użyteczności badań realioznawczych, kulturoznawstwa danego obszaru językowego, czy też na
znaczenie wiedzy o krajach, czyli tego, co na gruncie języka niemieckiego nazywa się politische Landeskunde bądź Länderstudien, do których należą m.in.
niemcoznawstwo (Deutschlandstudien, Deutschlandforschung, Deutschlandkunde, po angielsku German Studies) i studia o Polsce (Polenkunde, Polenstudien, Polish Studies). Niemcoznawstwo jako dziedzina wiedzy o dużej doniosłości praktycznej uprawiane jest w krajach poza obszarem Niemiec, przy czym
jego wartość i ważność zależna jest od sąsiedztwa bądź odległości dzielącej kraj
badacza od obszaru jego badań. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami wpływa
rzecz jasna na relację między podmiotem i przedmiotem badawczym. Polskę,
Czechy czy Francję jako kraje bezpośrednio sąsiadujące z Niemcami łączą inne
relacje z tym krajem i jego mieszkańcami aniżeli Stany Zjednoczone, Japonię
czy Australię. Doświadczenia historyczne, często bolesne dla sąsiadujących ze
sobą narodów, oddziałują także na odbiór i postrzeganie sąsiada; brak bezpośrednich relacji z kolei przekłada się na bardziej zdystansowany stosunek do
przedmiotu badań. To, co powiedziano wyżej o niemcoznawstwie, odnosi się
mutatis mutandis do studiów o Polsce czy „polskoznawstwa”, które to pojęcie
wprawdzie nie weszło jeszcze do naukowego obiegu, ale zapewne niedługo do
niego wejdzie jako kalka językowa. Zarówno niemcoznawstwo, jak i polskoznawstwo, a także wszelkie studia o innych krajach, są ukierunkowane na gromadzenie wiedzy o tychże krajach oraz na jej wykorzystanie w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym danego narodu.
Szczególne znaczenie w zakresie wiedzy o krajach danego obszaru językowego mają badania porównawcze, zwane po niemiecku vergleichende Länderstudien, służące ustaleniom różnic, podobieństw, ale także tego, co wspólne
w funkcjonowaniu różnorakich obszarów życia społecznego, gospodarczego,
politycznego różnych krajów i społeczeństw. Porównaniami zjawisk kulturowych w różnych dziedzinach, w szczególności między poszczególnymi krajami bądź obszarami kulturowymi, zajmuje się komparatystyka kulturowa,
którą uprawiają badacze, a niekiedy także praktycy związani z różnymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych. Komparatystyka kulturowa
jest pojęciem szerszym od komparatystyki, którą definiuje się w słownikach
ogólnych zarówno języka polskiego jak i niemieckiego jako dziedzinę badań
porównawczych w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Ponieważ
słowniki piszą zazwyczaj filolodzy, trudno się dziwić takiemu zaszeregowaniu
tej dziedziny. Tymczasem badania porównawcze prowadzą m.in. prawnicy,
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ekonomiści, socjolodzy, religioznawcy, pedagodzy i politolodzy. Zwłaszcza
w minionym ćwierćwieczu – w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
i na wschodzie Niemiec oraz w innych krajach zwanych dzisiaj skrótowo
i w uproszczeniu komunistycznymi, dokonały się zmiany modernizacyjne
i dostosowujące system społeczno-ekonomiczny i polityczny do standardów
zachodnioeuropejskich, przy czym standardy te, uznawane także za wzorce,
były przejmowane w byłych krajach bloku wschodniego na zasadzie naśladownictwa, kopiowania i dostosowywania do warunków panujących na danym obszarze kulturowym. Na ile wzorce te przejmowane były z wykorzystaniem badań naukowych niemcoznawców czy polskoznawców, trudno jest
powiedzieć. Trudno jest także oprzeć się wrażeniu, że badania naukowców
nie zawsze, albo nawet niezbyt często, wykorzystywane są przez podmioty
decydujące o funkcjonowaniu danej dziedziny życia społecznego. Być może
wśród autorów artykułów w niniejszej publikacji są pracownicy jednostek
naukowych realizujących badania na zamówienie ośrodków decyzyjnych
państwa i zechcą może podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracy
z instytucjami państwowymi podejmującymi decyzje w zakresie polityki gospodarczej, społecznej czy kulturalnej. W każdym razie niedobrze się dzieje,
jeżeli polscy niemcoznawcy czy niemieccy polskoznawcy uprawiają naukę dla
samej nauki, a jej wyniki nie są uwzględniane w decyzjach polityków. A wiele
faktów z życia społeczno-politycznego, gospodarczego czy kulturalnego zdaje
się na to wskazywać.

2. Użyteczność jako kategoria nauk stosowanych
Po wyjaśnieniu samego pojęcia komparatystyki kulturowej należy zastanowić się nad pojęciem nauki stosowanej, które stanowi drugi konstytutywny element niniejszego tekstu. Nauki stosowane zakładają, iż to, co obmyślą
i ogłoszą naukowcy – jako koncepcje, idee, wzorce – znajdzie zastosowanie
w praktyce, a w każdym razie będzie użyteczne, przyniesie określony pożytek. Na gruncie języka angielskiego odróżnia się z jednej strony pojęcie
benefit, czyli po polsku „korzyść”, „pożytek”, po niemiecku Nutzen, a z drugiej strony utility, którego polskim ekwiwalentem jest także wcześniej wspomniany „pożytek” lub „korzyść”. Dopiero po sięgnięciu do jego niemieckiego odpowiednika Nützlichkeit słowo to nabiera właściwego znaczenia, czyli
wyraża ono tyle, co przydatność, użyteczność1. Porównanie wydawałoby się
	Szerzej na temat pojęcia korzyści i użyteczności por. mój artykuł pt. Nutzen und
Nützlichkeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften, speziell in den vergleichenden

1
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tych samych desygnatów w trzech różnych językach ukazuje podobieństwa,
ale także różnice w rozumieniu nie tylko pojedynczych słów, ale także ich
połączeń w takich określeniach, jak „nauki stosowane”, angewandte Wissenschaft (w liczbie pojedynczej i mnogiej) czy angielskie applied sciences (tylko
w liczbie mnogiej). Za ciekawostkę można uznać to, że polskie określenie
„nauki stosowane” jest podawane w wątpliwość jako rzekomo bezprzedmiotowe, gdyż wszelkie nauki mają przynosić określony pożytek. W polskiej
wersji Wikipedii po ogólnym wyjaśnieniu pojęcia nauk stosowanych jako
„częś[ci] zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych
rzeczywistych problemów albo częś[ci] działalności naukowej, która jest
podejmowana w celu rozwiązania tych problemów”2, większość tekstu hasła objaśniającego samo pojęcie zawiera krytykę nauk stosowanych, popartą dominującymi w nim wypowiedziami przeciwników podziału na nauki
podstawowe i stosowane. Takich uwag krytycznych nie znajdziemy w wersji
niemieckiej czy angielskojęzycznej. Nie wnikając w przyczyny negatywnego
opisu istoty nauk stosowanych w polskiej wersji Wikipedii, którą uznać można za dobrą podstawę do badań porównawczych, przynajmniej w zakresie
terminologii stosowanej w różnych językach, istotnym walorem nauk stosowanych jest ich użyteczność, stosowalność, przydatność, praktyczność itd.,
której często brak w naukach podstawowych.
Oczywiście trzeba tu także uwzględnić różnice między poszczególnymi
naukami nieeksperymentalnymi, przede wszystkim społecznymi i humanistycznymi. Te pierwsze to według Klasyfikacji dziedzin nauki i techniki
opartej na systematyce OECD3 psychologia, ekonomia i biznes, pedagogika, socjologia, prawo, nauki polityczne, geografia społeczna i gospodarcza,
media i komunikowanie oraz inne nauki społeczne, w tym interdyscyplinarne. Zwłaszcza wśród tych ostatnich wymiar użyteczności jest ich szczególną cechą dystynktywną, albowiem dotyczą one spraw o dużej doniosłości indywidualnej i zbiorowej. Ustrój gospodarczy i polityczny, prawo,
wychowanie, system zabezpieczenia socjalnego, relacje międzynarodowe,
ale także komunikacja społeczna w ramach jednego społeczeństwa lub komunikacja międzykulturowa to tylko niektóre dziedziny, w których badania
naukowe mają zawsze wymiar praktyczny, mimo że problemy będące ich
Länderstudien, [w:] „Studia Niemcoznawcze * Studien zur Deutschkunde” 2015,
t. LVI, s. 83–92.
2
	https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_stosowane (dostęp: 29.03.2016).
3
	http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_
rozwoj/1_1_1_1_2016/2_wykaz_dziedzin_nauki_i_technik_wedlug_klasyfikacji_
oecd.pdf (dostęp: 29.03.2016).
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przedmiotem są opisywane, analizowane, a następnie przenoszone do praktyki na gruncie różnych koncepcji teoretycznych. Inaczej mówiąc – różne
teorie prowadzić mogą do podobnych czy nawet identycznych rozwiązań
określonych problemów w praktyce. Inny wymiar, o mniejszej doniosłości
zastosowań, ma użyteczność czy możliwości praktycznego wykorzystania
wiedzy w naukach humanistycznych, do których należą według tej samej
klasyfikacji OECD historia i archeologia, języki i literatura, filozofia, etyka
i religia, sztuka wraz z jej poddziedzinami. Na przykład stosunek jednostek i zbiorowości do przeszłości jako przedmiot badań nauk historycznych
będących częścią nauk humanistycznych (ale także nauk społecznych jak
socjologia czy psychologia), uwarunkowany jest doświadczeniami danej
społeczności, świadomością historyczną, relacjami bilateralnymi i multilateralnymi między poszczególnymi narodami, zwłaszcza sąsiadującymi ze
sobą, których bliskość w przeszłości (ale niekiedy także w teraźniejszości)
oddziałuje (zwykle negatywnie) na postrzeganie sąsiada. Badania porównawcze w naukach humanistycznych zdają się jednak nie przekładać tak
szeroko na funkcjonowanie społeczeństw jak podobne badania w naukach
społecznych, choć wyjątek stanowić mogą badania historyczne, ale ta ich
cecha szczególnego predestynowania do ujęć komparatystycznych wynika
nie z homogeniczności samej nauki historycznej, lecz z jej heterogeniczności uwarunkowanej jej multidyscyplinarnością. Nie ma bowiem dzisiaj
„czystej” nauki historycznej, czerpie ona bowiem z osiągnięć innych dyscyplin, jak archeologia, psychologia, prawo, a nawet językoznawstwo czy
literaturoznawstwo. Nie we wszystkich jednak dziedzinach ich użyteczność
jest porównywalna. Niektóre problemy będące przedmiotem dociekań naukowców-komparatystów reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne mają wartość ponadczasową (np. relacje między jednostką a społeczeństwem, władzą a obywatelem, albo dawniej – poddanym), inne ważą tylko
w określonej epoce historycznej (np. w okresie tzw. komunizmu w PRL
i NRD), jeszcze inne, w czasach obecnych, gdy w różnych dziedzinach następuje ujednolicenie systemów społeczno-politycznych i ekonomicznych
w obrębie jakiejś wspólnoty, jak np. Unia Europejska.
A jednak takie stwierdzenia jak „coś jest przydatne”, „coś służy czemuś”,
„jest użyteczne”, „ma na celu”, „ma sens” itp., które są istotne w naukach stosowanych, dla naukowców-teoretyków wydają się nie mieć znaczenia wiodącego w ich pracy, choć powinny być brane pod uwagę. Politycy odpowiadający za naukę i szkolnictwo wyższe domagają się od pewnego czasu, aby
nauka była szerzej powiązana z praktyką, uzależniają także środki na badania
od efektywności samych badań, które mają służyć gospodarce narodowej.
55

Tomasz G. Pszczółkowski

Pogodzenie tych oczekiwań państwa z postawami naukowców strzegących
autonomii swych badań, można w tym miejscu tylko zasygnalizować jako
trudny do rozwiązania problem.

3. Wykorzystanie badań porównawczych
– aspekty praktyczne
Po roku 1989 i ówczesnym otwarciu granic porównania kulturowe stały się
łatwiejsze. Dawna Polska Ludowa i była Niemiecka Republika Demokratyczna weszły na drogę demokracji, budowy państwa prawa i nowego ustroju
gospodarczego opartego na gospodarce rynkowej; społeczeństwa demokratycznej Polski (abstrahuję od wątpliwości wyrażanych wobec sytuacji po
wyborach z października 2015 roku) i zjednoczonych Niemiec mogą się od
siebie sporo nauczyć: Hasło „uczyć się od sąsiada” nabiera nowego sensu
– chodzi o wykorzystanie w swoim kraju wzorców sprawdzonych gdzie indziej. Już w czasach PRL ówcześni decydenci interesowali się rozwiązaniami
politycznymi czy gospodarczymi z krajów zachodnich. Zdawali sobie sprawę
z nieefektywności gospodarki planowanej centralnie, zlecali odpowiednim
instytucjom badania nad gospodarką rynkową RFN czy szerzej – Zachodu.
Badania porównawcze w zakresie funkcjonowania państw i ich ustrojów
(politycznych, gospodarczych, społecznych) mają co prawda swoje ograniczenia, ale mogą przynieść także pożyteczne efekty. Nie pozwalają one wprawdzie na przejęcie gotowych wzorców czy rozwiązań konkretnych problemów
w skali 1:1, gdyż muszą uwzględniać uwarunkowania narodowe, kulturowe,
społeczne, ekonomiczne i mentalne danego kraju. Radykalni zwolennicy przejęcia obcych wzorców powiedzieliby, iż byłoby rzeczą prostszą i tańszą, gdyby przeniesiono na grunt rodzimy np. zagraniczne regulacje prawne, zamiast
opracowywać nowe, własne ustawy. Ale sytuacje prawne, w jakich znajdują
się państwa, są różne i nie sposób ich dostosować do określonych warunków
bez modyfikacji. Znane są co prawda dość udane przypadki przejęcia bądź
asymilacji gotowych rozwiązań obcych na grunt rodzimy w różnych krajach
europejskich, np. niemieckiego ustawodawstwa socjalnego z okresu Bismarcka
(z późniejszymi jego zmianami). Ale w tym przypadku chodziło o transpozycję
określonej idei i koncepcji (w znaczeniu ich przeniesienia na grunt rodzimy),
nie zaś o powielanie całych ustaw. Innym przykładem jest dyskusja wśród naukowców i próby wprowadzenia w Polsce po roku 1989 koncepcji społecznej
gospodarki rynkowej4. Realizowana w Niemczech Zachodnich po II wojnie
	Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, która wyrosła z doktryny ordoliberalizmu, była przedmiotem m.in. mojej rozprawy doktorskiej wydanej w roku 1990 pt.

4
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światowej jako niemal oficjalna doktryna społeczno-ekonomiczna, zaowocowała tzw. cudem gospodarczym, który był celem także w innych krajach reformujących swoje gospodarki po upadku realnego socjalizmu. Jej dopasowanie
do warunków polskich nie było proste i nie można go uznać za zadowalające
ze względu na ówczesne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, polityczne,
mentalne itd. W Polsce ograniczeniami we wprowadzeniu społecznej gospodarki rynkowej, choć jest ona nawet zapisana w art. 20 Konstytucji RP, było
dziedzictwo realnego socjalizmu, brak powszechnie ugruntowanych tradycji
mieszczańskich, nadmierny indywidualizm i egalitaryzm, słabo rozwinięty
zmysł obywatelski, czyli poczucie wspólnoty Polaków, szeroko zakorzeniona
zawiść i zazdrość, iż komuś innemu się udało wybić na ponadprzeciętność,
przy równoczesnym istnieniu zjawiska przeciwstawnego – przedsiębiorczości
wielu ludzi. W zjednoczonych Niemczech koncepcja społecznej gospodarki
rynkowej nie jest obecnie realizowana zgodnie z zamysłem jej autorów (twórcy
samego pojęcia – Alfreda Müller-Armacka i polityka, który koncepcję wprowadził w życie – Ludwiga Erharda). Zamiast tego prowadzona jest neoliberalna polityka gospodarcza, nie uwzględniająca w tak szerokim stopniu jak
przed Zjednoczeniem elementów socjalnych, konstytutywnych dla dawniejszej polityki społeczno-gospodarczej Niemiec Zachodnich. Niemieccy krytycy neoliberalizmu mówią o fundamentalizmie rynkowym jako aktualnej
podstawie współczesnej polityki gospodarczej krajów rozwiniętych. Społeczna
gospodarka rynkowa budziła zainteresowanie w Polsce tylko w początkowym
okresie transformacji, dzisiaj wydaje się jeszcze bardziej odległa od realizacji
aniżeli w latach 90. ubiegłego wieku. Komparatyści porównujący systemy polityczne i społeczno-gospodarcze zauważą oczywiście różnice i podobieństwa,
ale wskażą także na cechy wspólne w funkcjonowaniu tychże systemów, jak
i w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ponieważ w sytuacji porównywalności systemów jest to rzeczą naturalną.
Pozwolę sobie tutaj na pewne wspomnienie osobiste. Tuż po studiach germanistycznych współpracowałem w latach 70. ubiegłego wieku jako tłumacz
Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN,
Warszawa–Kraków 1990. Tematykę aktualności tej doktryny poruszyłem w artykule pt. Zur Aktualität des Ordoliberalismus. Ein Beitrag aus osteuropäischer Sicht,
„Ordo. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft” 1990, nr 41,
s. 61–73. Według mojej wiedzy pierwsza polska konferencja naukowa nt. społecznej gospodarki rynkowej odbyła się w Jaworzu w maju 1991 roku. Por. mój artykuł:
Perspektywy społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Jaworze, 27–29. maja 1991,
E. Okoń-Horodyńska (red. nauk.), Katowice 1991, s. 191–195.
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z Instytutem Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu (IBWPK). Instytucja ta istniała w latach 1969–1985 i wchodziła w skład „koncernu”
RSW Prasa–Książka–Ruch, działającego na rzecz władz centralnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sprawującej wówczas kierowniczą
rolę w socjalistycznym państwie. Instytut ten zlecał tłumaczenia, jak to się
wówczas mówiło, myślicieli burżuazyjnych i publikował je w serii „Archiwum Przekładów i Opracowań”, m.in. teksty klasyków liberalizmu5, które
były następnie wydawane w niewielkich nakładach z adnotacją „do użytku
wewnętrznego”. Ten fakt pozwala sądzić, że decydenci w Polsce Ludowej
znali zachodnią myśl polityczną i społeczno-gospodarczą, interesowali się
problemami krajów kapitalistycznych, choć jak wiemy, nie korzystali z jej
osiągnięć. Nolens volens porównywali funkcjonowanie systemu niewydajnej gospodarki socjalistycznej z efektywną gospodarką kapitalistyczną, czyli
uprawiali swego rodzaju komparatystykę systemów społeczno-gospodarczych i politycznych, choć pojęcie to wówczas nie było znane. Oczywiście
w ramach ówczesnej walki ideologicznej to zainteresowanie myślą zachodnią miało służyć konfrontacji z przeciwnikami ustroju socjalistycznego.
Można przypuszczać, że lektura publikacji dotyczących problemów świata
demokracji zachodniej nasuwała czytelnikom określone refleksje: porównywali stosunki panujące na Zachodzie z polskimi. Korzyści z lektury takich
publikacji trudno jest ocenić.
Paradoksalnie po przełomie roku 1989/90 w Polsce rozpoczęła się swoista ofensywa liberalizmu także w sferze propagandowej, czego przykładem
może być działalność m.in. niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna
(Friedrich-Naumann-Stiftung), z którą miałem przyjemność w tamtym czasie współpracować. Fundacja ta organizowała konferencje i wydawała szereg
publikacji propagujących zachodnią myśl liberalną w Polsce, niejako na zasadzie konfrontacji z wówczas jeszcze zakorzenioną w społeczeństwie polskim
ideologią socjalistyczną. M.in. ukazywały się wówczas takie publikacje jak
„Nowoczesny liberalizm”6 w serii „Materiały i Rozprawy do Teorii, Dziejów
i Współczesności Liberalizmu”, a także „Teksty liberalne”7 będące wypisami
	Oprócz wspomnianej serii „Archiwum Przekładów i Opracowań” IBWPK wydawał
periodyki „Kapitalizm”, „Współczesny Kapitalizm”, a także zeszyty naukowe pt. „Wewnętrzne Problemy Kapitalizmu”.
6
	
Nowoczesny liberalizm. Materiały z konferencji, Warszawa 26–28 V 1992, H.G. Fleck,
T.G. Pszczółkowski (red.), Warszawa 1997.
7
Teksty liberalne, T.G. Pszczółkowski, R. Benedykciuk (oprac. i przygot.), Warszawa
1993.
5
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z tekstów klasyków liberalizmu (Karl R. Popper, Ludwig von Mises, John
Locke, Wiliam Legget, Wilhelm von Humboldt, Adam Smith, Frédéric Bastiat, Edmund Burke, John Stuart Mill, David Hume, John Prince-Smith, José
Ortega y Gasset, Robert Nozick, John Gray, Friedrich August von Hayek);
biografie – m.in. Wilhelma Humboldta8 i Friedricha Naumanna9.

4. Inspiracje naukowe wynikające z porównań kulturowych
między Niemcami i Polakami w minionym ćwierćwieczu
Porównania kulturowe między Niemcami i Polakami były przedmiotem
mojej książki pt. Deutschland–Polen: Eine kulturkomparatistische Untersuchung10. Zawarłem w niej nie tylko rozważania z zakresu metodologii badań
porównawczych w naukach humanistycznych i społecznych, ale przedstawiłem również obszerny katalog pól porównywania kultur w podziale na poszczególne dyscypliny naukowe, jak i konkretne przykłady publikacji porównujących funkcjonowanie różnych dziedzin życia społeczno-politycznego,
gospodarczego i kulturalnego w obu krajach. Wymienię tylko kilkanaście
prac porównawczych z różnych dziedzin celem zobrazowania zainteresowania badaczy i czytelników zagadnieniami będącymi przedmiotem badań.
W komparatystyce politologicznej wskazać można m.in. na publikację
poświęconą jakże istotnemu zagadnieniu w dzisiejszej debacie publicznej
w Polsce, jakim jest kultura polityczna. Ta kwestia ma szczególne znaczenie
po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w październiku 2015 roku,
od kiedy to wzajemne atakowanie się przedstawicieli partii rządzącej i opozycji, nieprzestrzeganie zasady trójpodziału władzy, podważanie autorytetu
sędziów, często wulgarny język polityków w Sejmie i w mediach stały się powszechne i są we współczesnych Niemczech nie do pomyślenia. Publikacja
pod redakcją G. Meyera, S. Sulowskiego i W. Łukowskiego Kultura polityczna
w Polsce i w w Niemczech11 ukazała się wprawdzie na długo przed ostatnimi wyborami, ale skłania do refleksji nad różnicami w tej dziedzinie między oboma krajami, różnicami w kulturze powadzenia sporów politycznych
	C. Menze, Wilhelm von Humboldt, tłum. T.G. Pszczółkowski, Warszawa 1993.
	B.C. Witte, Friedrich Naumann. Człowiek i dzieło, tłum. T.G. Pszczółkowski, Warszawa 1998.
10
	T.G. Pszczółkowski, Deutschland–Polen: Eine kulturkomparatistische Untersuchung,
Bielefeld 2015.
11
	Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech. Wybrane problemy, G. Meyer, S. Sulowski,
W. Łukowski (red.), Warszawa 2007.
8
9
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o istotnych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa sprawach. Innym
problemem, nabierającym obecnie, m.in. pod wpływem ruchów migracyjnych związanych z uchodźcami i imigrantami ekonomicznymi, coraz większego znaczenia, jest prawicowy ekstremizm i ksenofobia w Niemczech
i w Polsce. Publikacja wydana na ten temat po raz pierwszy w roku 200612 dawno się zdezaktualizowała i czytać ją można dziś jako lekturę już historyczną.
Trzeci przykład polsko-niemieckich badań porównawczych z zakresu nauk
o polityce to powstały w czasach względnego spokoju w Polsce i w Niemczech raport na temat edukacji obywatelskiej13. To, że jest ona niezbędna,
ale całkiem odmiennie realizowana w Polsce i w Niemczech, widoczne było
już w poprzedniej epoce historycznej14. Już w przedzjednoczeniowej Republice Federalnej Niemiec kształcenie polityczne, zwane Politische Bildung,
pełniło ważne funkcje dydaktyczno-wychowawcze, które w pluralistycznym
społeczeństwie niemieckim były dalekie od narzucania jednego obowiązującego systemu norm i wartości społeczno-politycznych czy historycznych.
Obecnie, w sytuacji narastających konfliktów i zaniepokojenia społeczeństwa niemieckiego, związanych z niekontrolowanym napływem uchodźców
i imigrantów ekonomicznych, Politische Bildung stoi przed wyzwaniami nie
do przezwyciężenia. Problem ten w Polsce nie jest tak palący jedynie dlatego,
że imigranci z Afryki czy Azji nie zamierzają tutaj przybywać. Wszystkie trzy
zagadnienia – kultura polityczna, prawicowy ekstremizm i ksenofobia oraz
edukacja polityczna jako przedmioty badań porównawczych z zakresu nauk
politycznych – nabierają coraz większego znaczenia i w całkowicie odmiennej niż w końcu lat 2000 sytuacji powinny być przebadane od nowa.
Badania porównawcze prowadzą też socjologowie. Wymienię tylko dwa
zagadnienia: problemy młodzieży oraz kwestię mniejszości narodowych
w Polsce i w Niemczech. Autorzy publikacji pt. Młodzież w Polsce i w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach15 zajęli się jakże różnymi warunkami życia młodych ludzi w obu krajach, związanymi z różnym stopniem
rozwoju społeczno-ekonomicznego tamtejszych społeczeństw. Co prawda
P
 rawicowy radykalizm i ksenofobia w Polsce i w Niemczech. Nacjonalne i europejskie
perspektywy, M. Minkenberg, D. Sucker, A. Wenninger (red.), Bonn 2006.
13
	
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badań, K.E. Siellawa-Kolbowska, A. Łada, J. Ćwiek-Karpowicz (red.), Warszawa 2008.
14
	T. Filipiak, T.G. Pszczółkowski, Edukacja polityczna w RFN (rekonstrukcja problematyki zachodnioniemieckiego kwartalnika „Materialien zur Politischen Bildung”), „Edukacja Polityczna” 1983, nr 3, s. 323–339.
15
	B. Fatyga, B. Jonda, K. Koseła, Młodzież w Polsce i w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach. Synopsa wybranych badań, Warszawa 1997.
12
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po 20 latach sytuacja uległa znacznym zmianom i ówczesne opracowanie
ma dzisiaj wyłącznie wartość historyczną, ale potrzeba prowadzenia badań
porównawczych nad postawami młodzieży wobec bieżących wyzwań życiowych jest wciąż aktualna. Inną kwestią, o większym ciężarze gatunkowym
zarówno z punktu widzenia politologa, jak i socjologa, są mniejszości narodowe. Temu zagadnieniu poświęcona było konferencja naukowa, której owocem jest zbiór artykułów pt. Colloquium Opole 2006. Mniejszości narodowe
i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie16. W przypadku tego zagadnienia, do którego
podejście zależy od bieżącej polityki i wzajemnych relacji między państwami, trudno jest zachować neutralny dystans. Żądania przyznania Polakom
mieszkającym w Niemczech statusu mniejszości narodowej spotykają się
w dalszym ciągu ze strony władz niemieckich z rezerwą, Niemcy w Polsce
z kolei posiadają ten status, choć prawa obywatelskie jednej i drugiej grupy
mniejszości są w obu krajach w większości przestrzegane.
Kolejną dziedziną, w której porównania polsko-niemieckie odgrywają
dużą rolę, są nauki ekonomiczne. Przykładowo wymienić można publikacje
poświęcone prywatyzacji w Polsce i we wschodnich landach Niemiec po Zjednoczeniu17, ubezpieczeniom zdrowotnym18, funkcjonowaniu banków spółdzielczych19 oraz małych i średnich przedsiębiorstw polsko-niemieckich20.
Niezwykle ważną, osadzoną w niemieckiej kulturze prawnej dziedziną
naukową jest komparatystyka prawnicza, która ma w Niemczech wieloletnie tradycje. Za jej twórcę uważa się Ernsta Rabela (1874–1955). Przedmiotem badań porównawczych jest m.in. prawo konstytucyjne, prawo karne,
prawo cywilne czy historia prawa. Prawnicy-komparatyści badają m.in.
rolę i znaczenie prawa w życiu obywateli, funkcjonowanie konkretnych
instytucji jak sądy, prokuratury, policja, komornicy i inne, ponadto także
	
Colloquium Opole 2006. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i Republice Czeskiej – tożsamość i perspektywy w jednoczącej się Europie, S. Senft, A. Trzcielińska-Polus (red.), Opole 2007.
17
Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich, B. Błaszczyk, W. Quaisser, R. Woodward (red. nauk.), Warszawa 1997.
18
	G. Chałupczak, Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i w Polsce. Analiza prawno-porównawcza, Lublin 2006.
19
Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Niemczech i w Polsce/Aktivitäten der genossenschaftlichen Banken in Deutschland und in Polen. Materiały na międzynarodowe
seminarium, Warszawa–Frankfurt nad Menem 5–9 maja 1997 r., A. Bernacki (red.
nauk.), Warszawa 1997.
20
	
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Niemczech. Finansowanie, internacjonalizacja, zmiany strukturalne, H.H. Bass, E. Gostomski (red.), Bremen–Sopot 2006.
16
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zachowania zgodne lub niezgodne z prawem, jak sumienność w płaceniu
podatków, korupcja, stosunek do wymiaru sprawiedliwości i in. Polsko-niemiecka komparatystyka prawnicza przeżywa w ostatnich latach dość burzliwy rozkwit, o czym świadczyć mogą wybrane tutaj publikacje poświęcone takim tematom jak obraz policji w społeczeństwie21; ugoda w procesie
karnym22; ugoda w postępowaniu cywilnym23; prawo dostępu do informacji
obywateli Polski i Niemiec24; rola ogólnych warunków umownych w stosunkach handlowych między Niemcami a Polską po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej25; przestępstwa na tle seksualnym w kodeksach karnych
Polski i Niemiec26; prawo do urlopu w kontekście wypowiedzenia stosunku
pracy przez pracodawcę27; gwarancja w niemieckich i polskich przepisach
dotyczących sprzedaży28.
Badania porównawcze prowadzą też pedagodzy. Pedagogika porównawcza zajmuje się analizą i porównywaniem systemów wychowania i edukacji
w różnych krajach, z uwzględnieniem zintegrowania tych systemów z rozwojem gospodarczo-politycznym i społeczno-kulturalnym. Ważnym przedstawicielem komparatystyki pedagogicznej w Niemczech jest Oskar Anweiler,
doktor honorowy m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel znanego
centrum tej subdyscypliny naukowej w Bochum. Pedagogika pojmowana jest
	M. Murck i in., Obraz policji w społeczeństwie. Raport z badań porównawczych w Polsce i Niemczech, Szczytno 1997; tekst w językach niemieckim i polskim.
22
	A. Saal, Absprachen im deutschen und polnischen Strafprozess. Eine rechtsvergleichende Darstellung des Konsensualverfahrens, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2009.
23
	A. Buch, Der Prozessvergleich im deutschen und polnischen Zivilprozess, Frankfurt am
Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2010.
24
	M. Schumann, Informationszugangsrechte des Bürgers in Polen und Deutschland mit
europarechtlichem Bezug. Ein Rechtsvergleich, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–
Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2011.
25
	E. Harłacz, Die Bedeutung Allgemeiner Geschäftsbedingungen im Handelsverkehr zwischen Deutschland und Polen nach dem Beitritt Polens zur Europäischen Union, Jena 2012.
26
	M. Lipińska, Die Sexualstraftaten im polnischen Strafkodex im Vergleich zum deutschen Strafgesetzbuch, Frankfurt a. M. 2013.
27
	S. Wranik, Darstellung und Vergleich ausgewählter Rechtsinstitute des polnischen und
deutschen Arbeitsrechts. Der Urlaubsanspruch und die arbeitgeberseitige Beendigungskündigung, Köln 2012.
28
	K. Heerstraßen, Gewährleistung im deutschen und polnischen Kaufrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter, Frankfurt
am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2012.
21
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dziś niekiedy jako dziedzina kulturoznawstwa porównawczego29. Z zakresu
polsko-niemieckiej pedagogiki porównawczej ukazało się sporo publikacji,
np. dotyczących problemów oświaty dorosłych w Polsce i w Niemczech30,
o polityce i badaniach oświatowych w obu krajach31, o wybranych aspektach
szkolnictwa tamże32,, o edukacji kulturalnej33.
Innym ważnym obszarem komparatystyki są nauki historyczne. Historycy i zainteresowani historią przedstawiciele nauk społecznych coraz częściej
posługują się w swej pracy porównaniem historycznym jako metodą34. Jeden
z najwybitniejszych znawców badań porównawczych w historii, Hartmut Kaelble, definiuje tę metodę jako „systematyczne przeciwstawianie dwóch bądź
większej liczby jednostek (miejscowości, regionów, narodów, cywilizacji,
także osobistości historycznych), mające na celu zbadanie tego, co wspólne
i różne, tego, co zbliża i tego, co dzieli. Nie idzie przy tym tylko o opis, ale także o wyjaśnienie tychże aspektów i stworzenie typologii”35. Zwłaszcza problematyka II wojny światowej i wypędzeń (według niemieckiej nomenklatury)
bądź przesiedleń (zgodnie z polskim nazewnictwem) może być inspiracją do
porównań, choć zbyt daleko idącą paralelizację sytuacji, w jakich znajdowali
się wypędzeni bądź przesiedleni, nie uwzględniającą odpowiedzialności za
	
Por. np. V. Schubert, Pädagogik als vergleichende Kulturwissenschaft, Wiesbaden 2005.
	
Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech/Probleme der Erwachsenenbildung
in Polen und Deutschland, S. Kaczor, W. Gieseke (red. nauk.), W. Höhn, Radom 1997.
31
Polityka i badania oświatowe w Niemczech i Polsce. Miscellanea, M.S. Szymański,
W. Hörner (red. nauk.), Warszawa 2011.
32
	R. Nowakowska, Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945–2001. Wybrane aspekty porównawcze, Warszawa 2002.
33
	S. Słowińska, Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech. Inspiracje, propozycje, koncepcje, Kraków 2007.
34
	H. Kaelble, Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert,
Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 1999. Wśród
publikacji dotyczących porównań historycznych wymienić należy artykuł Th. Welskoppa, Vergleichende Geschichte im Europäischen Geschichtsportal EGO na portalu prowadzonym przez Instytut Historii Europejskiej w Moguncji (Institut für Europäische
Geschichte Mainz), opublikowany na stronie http://www.ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/vergleichende-geschichte. Porównanie historyczne było jednakowoż także wcześniej przedmiotem badań, m.in. wybitnego historyka Theodora Schiedera, autora m.in. Geschichte als Wissenschaft. Eine Einführung, 2. wyd., München 1968,
w którym to dziele wskazał na możliwości i granice metod porównawczych w naukach
historycznych, por. s. 195–219, 234–237.
35
	
H. Kaelble, Historischer Vergleich, http://docupedia.de/zg/Historischer_Vergleich
(dostęp: 28.03.2013).
29
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samo powstanie problemu, należy oceniać ostrożnie36. Publikacje z polskoniemieckiej komparatystyki historycznej ukazywały się już w Polsce Ludowej
w ramach działającej wówczas Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL–RFN
Historyków37. Po przełomie roku 1989/1990 ukazywały się kolejne prace,
m.in. o tematyce wojennej38 czy też dotyczące wzajemnego postrzegania Polaków i Niemców w różnych okresach historycznych39.

5. Zakończenie: Postulat wprowadzenia komparatystyki
kulturowej do programów studiów niemcoznawczych
i polskoznawczych
Rozważania nad użytecznością nauk humanistycznych i społecznych, albo
łączących jedne i drugie w postaci badań interdyscyplinarnych, powinny zyskiwać na znaczeniu. Dotyczy to m.in. badań niemcoznawczych i ich odpowiednika w Niemczech, czyli badań polskoznawczych. Wiem, że Uniwersytet
Łódzki, a w szczególności Katedra Badań Niemcoznawczych odgrywa w tym
zakresie pionierską rolę w Polsce. Powołanie w roku akademickim 2015/2016
nowej specjalności o nazwie Modern German Studies, czyli studiów o Niemczech współczesnych, jest krokiem w kierunku niemcoznawstwa stosowanego i powinno być moim zdaniem przykładem dla innych uczelni w Polsce.
	Ph. Ther, Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und Vertriebenenpolitik in
der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998; Landschaften der Erinnerung.
Flucht und Vertreibung aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, E. Mehnert
(red.), Frankfurt/M.–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2001.
37
Industrializacja, przemiany społeczne i ruch robotniczy w Polsce i w Niemczech do
1914 r. XVI Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL–RFN Historyków,
24–30 V 1983 r., Warszawa, A. Czubiński, Z. Kulak (red.), Poznań 1987; Ruch oporu
w Polsce i w Niemczech w latach drugiej wojny światowej. X Konferencja Wspólnej
Komisji Podręcznikowej PRL–RFN Historyków, 2–5 VI 1977, Łańcut, A. Czubiński,
Z. Kulak (red.), Poznań 1987; Die Widerstandsbewegung in Polen und in Deutschland
in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Materialien der Gemischten Unesco-Kommission
VRP–BRD/Ruch oporu w Polsce i w Niemczech w latach drugiej wojny światowej. Materiały konferencji Komisji Mieszanej UNESCO PRL–RFN do spraw ulepszania podręczników szkolnych w PRL i w FRN w zakresie historii i geografii, K. Murzynowska
(red.), Wrocław 1979.
38
	
Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech,
T. Kranz (red.), Majdanek 1998.
39
	L. Smołka, Między „zacofaniem” a „modernizacją”. Polsko-niemiecki obraz wroga
w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku, Wrocław 1993.
36
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Osobiście już kilka lat temu postulowałem rozszerzenie oferty dydaktycznej na studiach germanistycznych o przedmioty wykraczające poza czystą
filologię, o lekturę tekstów z zakresu polityki, gospodarki, prawa, stosunków
społecznych, edukacji i wychowania40. Do programu studiów II stopnia prowadzonych w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego kilka
lat temu włączono specjalność „Komunikacja międzykulturowa”, w ramach
której studenci zapoznają się m.in. z metodologią badań porównawczych
oraz z różnicami kulturowymi między Polakami i Niemcami. Analogicznie
w Niemczech dostrzega się potrzebę prowadzenia badań i dydaktyki dotyczących spraw polskich – na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad
Odrą od kilku lat działa Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien, które
współpracuje z kilkoma ośrodkami w Polsce. Ale komparatystyka kulturowa,
jako odrębny przedmiot nauczania, według dostępnego programu studiów
właściwie nie jest w nich obecna. Tymczasem zapotrzebowanie na specjalistów przygotowanych do prowadzenia badań porównawczych, służących nie
tylko poszerzeniu wiedzy, ale także jej wykorzystaniu w podejmowaniu decyzji przez władze państwowe, samorządowe, ale także organizacje pozarządowe i firmy o różnym statusie własnościowym, będzie rosło. Dlatego warto jest uwzględnić w programach studiów niemcoznawczych i analogicznie
– w studiach o Polsce – komponent komparatystyczno-kulturowy.
Zusammenfassung
Der Beitrag gilt der Kulturkomparatistik als einer angewandten Wissenschaft,
wobei praktische Aspekte des Vergleichs ausgewählter Aspekte der Kultur in
Deutschland und in Polen nach 1989 im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.
Im ersten Abschnitt wird die Kulturkomparatistik als ein Forschungsgebiet
umrissen, das in der Deutschland- und Polenforschung genutzt werden sollte,
sind doch die Länderstudien oder die politische Landeskunde Wissensgebiete, die praktischen Zielen dienen und den politischen Entscheidungsträgern
	M.in. w następujących artykułach mojego autorstwa: Zur Inter- und Multidisziplinarität der Kulturwissenschaft, dargestellt am Beispiel der Deutschlandkunde bzw. der German Studies, „Orbis Linguarum” 2006, vol. 30, s. 325–331; Interdyscyplinarność jako
zasada w naukach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kulturoznawstwa, [w:] Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – literatura – kultura. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock/Soczewka 14–15 maja 2007, U. Malinowska (red.), Płock
2007, s. 21–27; W kierunku stosowanego niemcoznawstwa, „Rynek Niemiecki” 2012,
nr 1, s. 21–23, także w wersji elektronicznej: http://issuu.com/rynekniemiecki/docs/
numer-1-2012?mode=window&backgroundColor=%23222222 (dostęp: 30.06.2016).
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wie auch allen an dem jeweils anderen Land Interessierten in deren Kontakten mit dem Nachbarland helfen sollten. Der zweite Abschnitt handelt von
Nutzen und der Nützlichkeit der Sozial- und Geisteswissenschaften, wobei
der Schwerpunkt der Betrachtungen auf vergleichenden Forschungen liegt.
Im dritten Abschnitt werden praktische Aspekte, also die besagte Nützlichkeit vergleichender Untersuchungen erörtert. Dabei wird unter anderem auf
die Übernahme deutscher Muster in der Wirtschafts- und Sozialpolitik Polens hingewiesen, unter anderem zunächst auf die bismarcksche Sozialgesetzgebung und nach 1989 auf das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft.
Im vierten Abschnitt werden ausgewählte Publikation zum Kulturvergleich
zwischen Polen und Deutschland in den Sozial- und Geisteswissenschaften
präsentiert. Im fünften Abschnitt, den Schlussbetrachtungen, postuliert der
Beiträger, dass die Kulturkomparatistik als selbständiges Lehrfach in die
Curricula von Studienrichtungen aufgenommen werden sollte, in denen
Deutschlandstudien bzw. Polenstudien geführt werden.
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Trudne przywództwo w Europie
O roli RFN we Wspólnocie Europejskiej
Pod koniec lat 80. XX stulecia kontynent europejski zmierzał w kierunku
nieprzewidywalnych zmian. Podzielona na dwie części Europa miała stać
się ponownie jednością. Symbolem jej powojennego podziału stał się rozpad państwa niemieckiego na dwa różne pod względem ustrojowym kraje
– w świadomości Europejczyków utrwaliło się nawet przekonanie, że podział
kontynentu istnieć będzie tak długo, jak podział Niemiec. Stąd zjednoczenie
Niemiec miało tak duże znaczenie dla dalszej integracji europejskiej.
Upadek systemu komunistycznego wprowadził istotne zmiany na mapie
Europy – rozpad Związku Radzieckiego i powstanie na jego miejsce piętnastu nowych krajów, reunifikacja Niemiec oraz rozwój demokracji i zasad
wolnego rynku na wschód od Łaby zaowocowały koniecznością wprowadzenia poważnych modyfikacji w geopolitycznym układzie Europy i świata.
Wprawdzie kiedy państwa Europy Środkowo-Wschodniej zaczynały bunt
przeciwko systemowi komunistycznemu pod koniec lat 80., nie przypuszczano, że sprawujące kontrolę nad połową świata supermocarstwo przestanie
istnieć. Niemniej nadzieja na lepsze jutro utożsamiane z gospodarką wolnorynkową i demokracją była na tyle mocna, iż zmiany stały się nieodwracalne.
W wyniku przemian geopolitycznych pozycję stracili dotąd najsilniejsi
gracze na scenie europejskiej – Francuzi, których miejsce zaczęli przejmować
Niemcy. Na początku ostatniej dekady XX wieku można było nawet odnieść
wrażenie, że Republika Federalna Niemiec stała się nowym przywódcą Europy. Nie bez znaczenia dla jej pozycji pozostawała przewaga terytorialna,
demograficzna i gospodarcza, jaką posiadała nad swym zachodnim sąsiadem, ale także nad pozostałymi państwami1. Dla Paryża wzrost znaczenia
	F. Mitterrand, De l’Allemagne, de la France, Paris 1996, s. 60. Por: M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec jako element ładów europejskich po drugiej wojnie światowej, Katowice 1995, s. 182–183.
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Niemiec na arenie międzynarodowej, w szczególności po podjęciu decyzji
przez Bundestag o przeniesieniu stolicy do Berlina2, stanowił zaś duże wyzwanie. O ile bowiem Francuzi nie mieli nic przeciwko dwugłowemu przywództwu na kontynencie, które miało miejsce od lat 50. XX stulecia, choć
z podkreśleniem ich roli w jednoczeniu kontynentu, o tyle samotne przewodnictwo nowej Republiki Federalnej oraz zmarginalizowanie roli Francji wydawało się im poważnym zagrożeniem. Tym bardziej, że Niemcy nie
ustawali w poszukiwaniach nowych sojuszników pertraktując tak z upadającym ZSRR, jak i krajami wydobywającymi się spod jego kurateli. Obawiano
się, iż Niemcy wybiorą własną Sonderweg, zdecydują się na neutralność lub
zdominują całą Europę. Tymczasem najlepszym sposobem na utrzymanie
ich w europejskiej konstelacji bez przesadnego podkreślania niemieckiej roli
mogło okazać się stworzenie nowego systemu współpracy w Europie przewidującego powszechne rozbrojenie i likwidację podziału na dwa bloki polityczne, równość wszystkich krajów, określenie pozycji RFN bez szkody dla
jego sąsiadów i utworzenie „wspólnego europejskiego domu”3.
Choć pojawiały się projekty całkowitego odłączenia się nowych Niemiec
od koncepcji integracyjnych, w które RFN zaangażowana była już od pierwszych lat powojennych4, politycy chadeccy sprawujący władzę w okresie przełomu nie pozostawiali złudzeń, że ich podstawowym zadaniem jest nadanie
Niemcom nowego, silnego statusu w jednoczącej się Europie. Republika Federalna już na początku lat 90. opowiadała się za rozszerzeniem terytorialnym
Wspólnot Europejskich oraz dalszym pogłębianiem integracji celem osiągnięcia wspólnego europejskiego ładu pokojowego (gesamteuropäiche Friedensordnung)5. Jednak silne zaangażowanie Niemiec w integrację także budziło obawy
	Szerzej: Eine wunderbare Katastrophe, „Der Spiegel”, 24.06.1991.
	F. Bozo, J. Paolini, Trois Allemagnes, deux Europes et la France, ,,Politique étrangère”,
1990, nr 1, s. 119–138.
4
	Opinię publiczną interesowała odpowiedź na pytanie, czy zjednoczone, silne Niemcy
będą dążyć do budowania nowej jakości na scenie międzynarodowej i czy ta nowa
jakość oznaczać będzie budowanie europejskich Niemiec, czy też niemieckiej Europy.
T.G. Ash, W imieniu Europy. Niemcy i podzielony kontynent, Londyn 1996, s. 463–490.
5
	Niemcy wielokrotnie podkreślali, że ich przywiązanie do idei integracji europejskiej jest silniejsze od pojawiających się głosów o nacjonalizacji polityki niemieckiej. Pragnąc podziękować za międzynarodową zgodę na zjednoczenie i dać wyraz
swemu zaangażowaniu w sprawy europejskie, w trakcie szczytu Rady Europejskiej
w Maastricht zrezygnowali z własnej, silnej waluty, celem zamiany jej na ogólnoeuropejski pieniądz. U. Leimbacher, Westeuropäische Integration und gesamteuropäische
Kooperation, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 1991, nr 45, s. 3–12. Także w artykule
2
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na europejskich salonach – planowane poszerzenie WE o kraje północne6
(Finlandię, Szwecję, Norwegię oraz Austrię) jedynie podsycało dyskusję nad
wzmocnieniem niemieckiej opcji w nowej Europie. Nie mniejsze znaczenie
przypisywano zaangażowaniu zjednoczonych Niemiec w proces integracji
dawnych krajów komunistycznych ze Wspólnotą. Obawiano się wręcz politycznej, gospodarczej, a nawet militarnej ekspansji nowego mocarstwa7.
Powyższe obawy miały swoje uzasadnienie w faktach – zjednoczone Niemcy stały się zdecydowanie najsilniejszym ludnościowo krajem we Wspólnocie, z największym terytorium8. Pozycja „karty przetargowej” w grze supermocarstw uległa przedawnieniu, zaś okres podziału ideologicznego skończył
się. Ponieważ zjednoczenie Niemiec zostało przeprowadzone na demokratycznej płaszczyźnie zaproponowanej przez Bonn, nowe państwo niemieckie
stało się organizmem z silnie zakorzenioną tradycją egalitaryzmu, w którym
stosunki dobrosąsiedzkie i integracja europejska mają najwyższą wartość9.
Jednak siła polityczna nie szła w parze z możliwościami gospodarki – olbrzymie trudności z integracją społeczeństw znajdujących się przez dziesięciolecia po dwóch różnych stronach muru berlińskiego oraz wysokie koszty
transformacji ustrojowej wynikające z nadziei na szybkie przystosowanie
gospodarki dawnych Niemiec Wschodnich do tempa rozwoju zachodnich
landów, przysparzały rządowi federalnemu trosk zarówno politycznych, jak
i finansowych10. Mimo tego uważano, że zaangażowanie w sprawy europejskie przyczyni się do odbudowy dobrobytu i polepszenia poziomu życia
mieszkańców państwa w sercu Europy. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że
dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 02.–03.10.1990 roku Helmut Kohl zapewnił,
że aktywna polityka RFN na arenie międzynarodowej jest najważniejszym punktem
polityki zagranicznej zjednoczonych Niemiec.
6
	Szerzej: P. Hort, So weit Europa reicht, ,,Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 03.03.1994.
7
	B. Koszel, Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo- i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Poznań 1999, s. 49–63.
8
	Zgodnie z danymi z 1995 roku Republika Federalna Niemiec posiadała 81 410 tys.
mieszkańców. Tamże, s. 49.
9
	Po latach, gdy proces pojednania zakończył się sukcesem, Helmut Kohl przyznał, że
to głównie dzięki prozachodniej orientacji polityki zagranicznej RFN udało się zachować międzynarodowe zaufanie do Niemiec. Kohl stwierdził wówczas „Powiązanie z Zachodem było przesłanką tego, aby Niemcy wprowadzić do wspólnoty państw
jako równouprawnionego członka. Stworzyło ono ramy dla zagwarantowania pokoju
i wolności, dla polityki europejskiej, zjednoczenia oraz porozumienia i przebaczenia
z Francją”. Za: H. Kohl, Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert. Reden zur Regierungspolitik
1997, Bonn 1998, s. 99.
10
	
Ungewöhnlich schwierig, „Der Spiegel”, 21.01.1991.
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nowe państwo niemieckie postanowiło kontynuować zapoczątkowaną przez
Konrada Adenauera politykę proeuropejską, zaś w interesie samej Europy leżało zaangażowanie w umacnianie tej tendencji, zwłaszcza biorąc pod uwagę
różnicę pomiędzy znaczeniem politycznym a siłą ekonomiczną tego kraju.
Wraz z rozpadem powojennego ładu Niemcy stanęli w obliczu zasadniczo
nowej sytuacji w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Dynamika wydarzeń
politycznych, które zakończyły się rozpadem Związku Radzieckiego pod koniec 1991 roku, okazała się dla nich bardzo korzystna. Bieg wypadków doprowadził bowiem w 1990 roku do zjednoczenia obu państw niemieckich,
a tym samym przyniósł im także, po raz pierwszy po prawie pięćdziesięciu
latach, znowu pełną suwerenność. Jak głosił kanclerz Helmut Kohl podczas
uroczystości 3 października 1990 roku „Swoją ponownie odzyskaną jednością pragniemy służyć pokojowi na świecie i postępowi w budowie zjednoczonej Europy”11. Niemcy od samego początku popierały więc nie tylko
pogłębianie, ale także poszerzanie integracji europejskiej o państwa Europy
Środkowo-Wschodniej i Północnej, bowiem leżało to w interesie RFN.
Republika Federalna od momentu jej powołania w 1949 roku uważała za
jedynie właściwy kierunek dla swej polityki zagranicznej trwały sojusz ze
światem zachodnim, wierząc, że przyszłe zjednoczenie, które stanowiło najważniejszy cel w polityce zagranicznej realizowanej przez administrację bońską, może zostać zrealizowany jedynie wówczas, gdy państwo zachodnioniemieckie zyska zaufanie sojuszników. Stąd żywotne cele polityki zagranicznej
Niemiec związane były z europeizacją i budową zjednoczonej, wspólnej Europy. Także po zakończeniu zimnej wojny i zjednoczeniu dwóch państw niemieckich wydawało się, że RFN podąża za mottem wypowiedzianym przez
historyka Michaela Stürmera, iż Niemcy muszą stać się „najbardziej europejskim narodem spośród wszystkich Europejczyków” albowiem europejskość
jest trwale związana z realizacją niemieckich interesów narodowych12.
Postępująca integracja europejska oraz budowa pokojowej Europy utrwalały
zarazem rolę Niemiec jako siły napędowej tych procesów, a dla dzieła jednoczenia kontynentu poprzez budowę Unii Europejskiej nie było w polityce europejskiej żadnej alternatywy. Jak wskazywał kanclerz Kohl, integracja była kwestią
wojny bądź pokoju, więc konieczne było przezwyciężenie historycznych niemieckich bolączek i wykorzystanie wielkości demograficznej, terytorialnej oraz
	K. Lau, Kh. Lau (Hrsg.), Einheit in Frieden und Freiheit. Dokumente der Wiedervereinigung Deutschlands, Braunschweig 1991; „Bulletin. Presse- und Informationsamt
der Bundesregierung”, 05.10.1990.
12
	M. Stürmer, Die alten Dämonen tanzen, „Der Spiegel”, 14.01.1991.
11
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polityczno-gospodarczej dla celów europejskich. Historyk Krzysztof Malinowski ocenił, że „dzieło integracji europejskiej to zwieńczenie niemieckiej trudnej
historii XIX i XX wieku, europejska finalité to ucieleśnienie niemieckiej finalité,
bezpieczna i arkadyjska przystań dla Niemiec i europejskich narodów. Wydaje
się więc, że istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między sukcesem niemieckiej polityki zagranicznej a sytuacją UE”13.
W rzeczywistości odpowiedź na pytanie o to, czy kraj, który ze wszystkich
stron ma wspólną granicę z dziewięcioma państwami europejskimi, może
sobie pozwolić na bierny udział w polityce europejskiej, była oczywista, bowiem ze względu na swoje położenie w samym sercu kontynentu Niemcy
mogły naturalnie czerpać korzyści z pokojowych i dobrych stosunków sąsiedzkich. A żywotna Europa leżała w politycznym i gospodarczym interesie
Niemiec, jako że proces integracji europejskiej stanowił odpowiednie ramy
dla zapewnienia pokoju, dobrobytu i bezpieczeństwa.
Obecne Niemcy – niegdyś gospodarczy gigant, ale i polityczny pacjent
specjalnej troski, strzeżony przez kilkadziesiąt lat przez cztery mocarstwa
– zmieniły się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza nie do poznania.
Z obiektu integracji europejskiej RFN stała się pod koniec lat 90. ubiegłego
stulecia jej głównym podmiotem wyznaczającym kierunek nie tylko w gospodarce, ale i polityce europejskiej, wykorzystując po mistrzowsku retorykę
europejską w celu forsowania własnych rozwiązań i postulatów. Wybiwszy się
na „niepodległość” i odzyskawszy „normalność” Niemcy znalazły się jednak
na rozdrożu gdyż pierwszy raz w powojennej historii zaczęły wychodzić poza
określone dotąd w ich polityce zagranicznej ramy europejskie, i domagać się
traktowania ich jako „normalnego państwa”, posiadającego własne, narodowe interesy, także poza granicami Starego Kontynentu. Dobrze rozumiał te
nowe oczekiwania socjaldemokratyczny kanclerz Gerhard Schröder, który wprawdzie podtrzymywał dzieło poszerzania i pogłębiania europejskiej
wspólnoty, jednocześnie jednak uznawał Niemcy za „wielkie mocarstwo”
(Grossmacht), świadome swej pozycji i odpowiedzialności na arenie międzynarodowej, którego interesy sięgały znacznie dalej aniżeli do granic Unii
Europejskiej czy kontynentu europejskiego. Wydaje się, że takie postrzeganie
Niemiec zapoczątkowało ewolucję niemieckiej polityki europejskiej i erozję
jednoznacznej identyfikacji interesów Niemiec z europejskimi14.
	K. Malinowski, Przywódcza rola Niemiec w Europie i świecie w niemieckim dyskursie
naukowym, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 2, s. 28–29.
14
	B. Koszel, Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, s. 265–266.
13
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Gerhard Schröder, przejmując urząd kanclerza w 1998 roku, był przedstawicielem zupełnie innego pokolenia działaczy politycznych, urodzonych
już po II wojnie światowej, nie patrzącego na politykę przez pryzmat winy
i odpowiedzialności Niemiec. Stąd też przywiązywał dużą wagę do kierowania się w polityce zagranicznej interesami narodowymi, wykazując większą
niezależność i asertywność. To za jego kadencji RFN prezentowała pierwszy
raz samodzielnie tak duże aspiracje, by przyspieszyć rozwój procesów integracyjnych na kontynencie, czego efektem było rozpoczęcie ważnej dyskusji
na temat finalité politique Unii Europejskiej, w którą zaangażowali się czołowi niemieccy politycy Joschka Fischer, Johannes Rau czy Helmut Schmidt15,
natomiast przełomem w reformowaniu Unii Europejskiej miała stać się
Konstytucja dla Europy, nad której założeniami pracował Konwent w sprawie Przyszłości Europy (Konwent Europejski). Także za czasów kanclerstwa
Schrödera Niemcy po raz pierwszy w powojennej historii zaangażowali Bundeswehrę za granicą – w 1999 roku w Jugosławii, a od 2001 roku w Afganistanie16. Okres jego rządów przyniósł znaczną reorientację niemieckiej polityki
zagranicznej w wymiarze globalnym, także ze względu na rozpoczętą przez
Stany Zjednoczone „wojnę z terroryzmem”17. Ataki na USA z 11 września
2001 roku wprawdzie w pierwszych miesiącach po ich dokonaniu skonsolidowały sojuszników amerykańskich we wspólnej walce przeciwko terrorystycznemu ugrupowaniu Al-Kaida, jednak w krótkim czasie doprowadziły do
zaskakujących przewartościowań na światowej i europejskiej scenie politycznej. Coraz wyraźniejsze tendencje unilateralistyczne w połączeniu z forsowaną przez Amerykanów doktryną „uderzenia wyprzedzającego” w zasadniczy
sposób zmieniły stosunki transatlantyckie, naświetlając różnice w podejściu
do rozwiązywania międzynarodowych problemów bezpieczeństwa zarówno
pomiędzy członkami NATO, jak i samej Unii Europejskiej. Choć operacja
antytalibska nie spotkała się w Europie z zastrzeżeniami, amerykańskie plany inwazji na Irak postawiły część państw – w tym także, po raz pierwszy
	J. Ciesielska-Klikowska, Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej na przełomie
XX i XXI wieku – stanowisko Republiki Federalnej Niemiec, [w:] E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku, Łódź
2012, s. 140–153.
16
	Jeszcze na początku XXI wieku kwestia udziału niemieckiej Bundeswehry w zagranicznych misjach wojskowych wzbudza wiele kontrowersji politycznych. Szerzej:
K. Malinowski, Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa, Poznań 2009.
17
	Określenia tego użył prezydent USA George W. Bush w swoim przemówieniu przed
połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu 21 września 2001 roku. Text of George Bush’s speech, Full Text, https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13 (dostęp: 24.05.2016).
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po II wojnie światowej, Niemcy – po drugiej stronie sporu z administracją
waszyngtońską, a rząd w Berlinie podkreślał raczej konieczność wielostronnej współpracy i wzrostu znaczenia organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa zagrażających całemu systemowi
wartości prezentowanych przez zachodnie demokracje. Ten sprzeciw Republiki Federalnej, starającej się do tej pory utrzymywać constans w relacjach
ze swoimi najważniejszymi partnerami, tj. z USA i Francją, był prawdziwym
przełomem. Stosunki niemiecko-amerykańskie doznały nieznanego dotąd
ochłodzenia. Dla Niemiec, występujących jako przeciwnicy amerykańskiej
interwencji w Iraku, stało się jasne, że tylko silna Unia jest w stanie obronić
się sama w przypadku zagrożenia jej bezpieczeństwa.
Ten głęboki kryzys w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi oraz następujące w tym samym czasie zbliżenie w stosunkach niemiecko-rosyjskich, przyczyniło się do zmniejszenia zaufania sojuszników wobec Niemiec. Fundamentem spektakularnego zacieśnienia współpracy między RFN a Federacją
Rosyjską w pierwszej dekadzie XXI wieku stały się przede wszystkim obopólne interesy gospodarcze. Już podczas pierwszej wizyty nowego prezydenta
Rosji, Władimira Putina, w Berlinie w 2000 roku uzgodniono szereg porozumień o współpracy między rosyjskim Gazpromem i niemieckimi koncernami w sektorze energetyczno-surowcowym. Jednak najistotniejszym ustaleniem wizyty było powołanie niemiecko-rosyjskiej grupy roboczej wysokiego
szczebla ds. strategicznych kwestii współpracy gospodarczo-finansowej,
która miała zadbać o długoterminowy rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych, określanych jako „partnerstwo strategiczne”. W dwustronnych
stosunkach gospodarczych kluczowy charakter zyskała współpraca w sektorze energetycznym. Rząd federalny liczył przede wszystkim na uzyskanie
dostępu do rosyjskich złóż naftowo-gazowych i zagwarantowanie dostaw do
kraju, ponieważ niemieckie zasoby surowcowe były daleko niewystarczające.
Tymczasem Rosji zależało na niemieckich inwestycjach w zagospodarowanie nowych złóż, w rozwój infrastruktury przesyłowej oraz na bezpośrednim
dostępie do odbiorców ropy i gazu na europejskim rynku. To partnerstwo
strategiczne zwieńczone zostało podpisaniem w 2005 roku porozumienia
o budowie gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, któremu stanowczo sprzeciwiał się szereg państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej, widząc
w nim zagrożenie dla swoich interesów bezpieczeństwa energetycznego18.
	J. Ciesielska, Gazowa pętla na szyi Europejczyków. Sprawa budowy Gazociągu Północnego w oczach europejskiej opinii publicznej, „Niemcy–Austria–Szwajcaria. Rocznik
Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego”, Łódź 2007, s. 375–392.
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Także relacje z najważniejszym europejskim partnerem Niemiec – Francją – były dość dobre, a oba państwa nie ustawały w wysiłkach związanych
z pogłębianiem procesu integracji europejskiej. Problemy lat 90., a w szczególności obawy Francji przed silnymi, bo zjednoczonymi Niemcami, udało się opanować, jednak między politykami z obu stron Renu brakowało tej
więzi porozumienia i przyjaźni, jaka łączyła ich wielkich poprzedników. Po
przejęciu władzy w RFN przez socjaldemokratów i zielonych w 1998 roku
podjęto nawet pierwsze przymiarki do ponownego ożywienia francusko-niemieckiego tandemu. Impulsem było zbliżające się wprowadzenie wspólnej waluty i ambicja osiągnięcia wysokiej pozycji międzynarodowej przez
Unię Europejską. Dla zrealizowania tych celów konieczna okazała się ścisła
współpraca ministrów finansów, Dominique’a Strauss-Kahna i Oskara Lafontaine’a, którzy wspierali wzajemnie swoje projekty – RFN nie wahała się
poprzeć francuskich koncepcji stworzenia „Europy społecznej”, natomiast
V Republika nie odmawiała poparcia w sprawie szybkiego wprowadzenia
euro, sztandarowego projektu polityków federalnych19.
W styczniu 2001 roku w położonym niedaleko Strasbourga Blaesheim,
zorganizowano także nieformalne spotkanie przywódców obu państw i ministrów spraw zagranicznych. Powodem intensyfikacji współpracy była
konieczność stworzenia wspólnego stanowiska wobec mającego nastąpić
w najbliższych latach rozszerzenia UE, a co za tym idzie nieodzowność zreformowania instytucji unijnych. Mimo dzielących je różnic, oba państwa były
bowiem zgodne, że to one „stanowić będą pierwsze ofiary Europy, która nie
funkcjonuje”20. Podczas szczytu kanclerz Schröder i prezydent Chirac uzgodnili, że co 6 do 8 tygodni będą spotykać się w celu omówienia najważniejszych
spraw bilateralnych i europejskich21. Seria nieformalnych spotkań, którą nazwano „procesem z Blaesheim”, przyczyniła się do wypracowania przez Berlin
i Paryż w kolejnych latach wspólnego stanowiska tak w sprawach unijnych,
jak i międzynarodowych, zaś szczególnie silny impuls do połączenia wysiłków
na arenie światowej przyniosła planowana przez Stany Zjednoczone inwazja
na Irak, której oba państwa były zdecydowanie przeciwne.
Angela Merkel, obejmując w 2005 roku urząd po socjaldemokracie
Gerhardzie Schröderze, zapowiedziała zmianę w polityce europejskiej Niemiec, a Berlin miał ponownie całą swoją uwagę skupić na Europie i nowych
	O. Lafontaine, D. Strauss-Kahn, Tirer le meilleur de l’euro, ,,Le Monde”, 15.01.1999.
	H. de Bresson, A. Leparmentier, Europe. L’échecs d’un Européen de raison, ,,Le Monde”,
13.03.2007.
21
	
Paris et Berlin réaffirment leur volonté de préparer ensemble l’intégration européenne,
„Le Monde”, 02.02.2001.
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rozwiązaniach traktatowych. Nowa kanclerz uznała projekt Konstytucji dla
Europy, odrzucony w referendach we Francji i Holandii na wiosnę 2005 roku,
za niezmiernie ważny i wart kontynuowania. Stanowisko szefowej niemieckiego rządu podzielał ówczesny prezydent Francji Jacques Chirac. Podczas
dwustronnego spotkania w Rheinsbergu 6 czerwca 2006 roku, przywódcy
zgodzili się, iż dołożą wszelkich starań, by osiągnąć konsensus w sprawie
traktatu22. Natomiast pod koniec 2006 roku oba państwa stwierdziły, że nadchodząca prezydencja niemiecka w pierwszej połowie 2007 roku oraz rocznica podpisania Traktatów Rzymskich stanowić będą idealną okazję do opracowania nowych rozwiązań systemowych.
Niemcy razem z Komisją Europejską zaangażowały się w proces pilotowania dyskusji o nowym traktacie. W trakcie spotkania Rady Europejskiej
w połowie czerwca 2006 roku podjęto decyzję, że niemiecka prezydencja
postawi sobie jako cel przeanalizowanie możliwych rozwiązań instytucjonalnych, co w konsekwencji przyczyni się do podpisania nowego traktatu23.
Już w 2006 roku minister spraw wewnętrznych Francji Nicolas Sarkozy
proponował, by z Traktatu Konstytucyjnego wyłuskać regulacje, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń i przyjąć nowy dokument. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę ze słabości dokumentu. Podkreślali, że daleko mu
do zwięzłości, jaką prezentują konstytucje państwowe. Mimo to wychodzili
z założenia, że traktat ratyfikowany już przez 16 państw, powinien znaleźć
swoje miejsce w europejskim systemie prawodawczym. Opinię taką podzielała sama kanclerz Merkel, która stwierdziła podczas międzynarodowej
konferencji zorganizowanej przez Fundację Bertelsmanna 22 września 2006
roku w Berlinie, że przyjęcie traktatu powinno stać się istotnym zadaniem
niemieckiej prezydencji, ale nie sprecyzowała, które z rozwiązań należałoby
pozostawić. Była jednak pewna, że istnieją dwie możliwości co do opracowania tekstu nowego traktatu – ponowna wieloletnia dyskusja lub, tak jak proponowała to strona francuska, wykorzystanie bezspornych zapisów i opracowanie jedynie kontrowersyjnych regulacji24.
Oczekiwania wobec państwa niemieckiego były tak duże, że fiasko reformy traktatowej odczytane byłoby z pewnością jako klęska niemieckiej wizji Europy i porażka niemieckiego przywództwa. W Berlinie zdawano sobie
sprawę, że jeśli nie Niemcy, to nikt inny nie zjednoczy kontynentu nowym
	Szerzej: EU-Verfassung und Euronext: Blaesheim-Treffen in Rheinsberg, 6. Juni 2006,
„Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-französischen Dialog” 2006, nr 4.
23
Szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. 17–18 czerwca 2005 roku, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl (dostęp: 09.05.2016).
24
	
Merkel już nie mówi o Bogu w europejskiej konstytucji, ,,Rzeczpospolita”, 23.09.2006.
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traktatem. Kwestia opracowania i przyjęcia zapisów nowego traktatu stała
się więc priorytetem w niemieckim programie prezydencji w pierwszym
półroczu 2007 roku. W dalszej kolejności znalazły się sprawy gospodarczo
-energetyczne, relacje ze wschodnimi sąsiadami Unii oraz problemy rynku
pracy i polityki społecznej. Agendę przewodnictwa kanclerz Merkel zaprezentowała 14 grudnia 2006 roku przed członkami Bundestagu. Dokument,
zatytułowany Europa uda się wspólnie (Europa gelingt gemeinsam), zawierał
zapis, iż traktat stanowić będzie „widoczny postęp w Europie zorientowanej
na wartości, sprawy społeczne i prawa człowieka” oraz, że nowy akt wzmocni współpracę w ramach Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
zintensyfikuje kooperację w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także przekształci Unię w organizację bardziej przejrzystą,
demokratycznie zarządzaną i skuteczniejszą25.
Ostatecznie na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu 2007 roku kończącym
prezydencję niemiecką przyjęto nowe ustalenia i rozpoczęto prace nad późniejszym Traktatem Lizbońskim. Jego zapisy w pełni odpowiadały niemieckim
oczekiwaniom, potwierdzając wysoką pozycję tego państwa w Europie26.
Kanclerz Merkel, przejmując obowiązki szefa rządu, w wymiarze polityki
zagranicznej RFN chciała kontynuować szczególne stosunki z Francją, jednak, działając już w rozszerzonej od 2004 roku Europie, kładła większy nacisk
na wsłuchiwanie się w głos państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej, także Polski. Kontynuowane miało być partnerstwo strategiczne z Rosją, w tym budowa Gazociągu Północnego – jednak w przeciwieństwie do
Schrödera, Merkel podjęła się próby rozmowy na temat projektu z krajami
regionu bałtyckiego w celu wyjaśnienia ich wątpliwości. Nowy rząd starał
się ponadto o poprawę stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oraz postawił
na rozwój współpracy dwustronnej z mocarstwami wschodzącymi – m.in.
Chinami, Indiami i Brazylią.
Dekada Angeli Merkel stała się okresem wyjątkowo pomyślnym dla Niemiec. Wskutek przeprowadzonych jeszcze przez gabinet Gerharda Schrödera reform gospodarczych w ramach pakietu „Agenda 2010” sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać, a bezrobocie znacząco spadło. Trudne
	
„Europa gelingt gemeinsam”. Präsidentschaftsprogramm 1. Januar–30. Juni 2007, Politisches Programm der deutschen Bundesregierung für die Ratspräsidentschaft 2007,
http://eu2007.de/includes/Downloads/Praesidentschaftsprogramm/EU-P-AProgr
-d-2911.pdf (dostęp: 09.05.2016).
26
	J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej
w latach 2007–2009, Kraków 2011.
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i niepopularne decyzje, które poprzedni gabinet przypłacił utratą władzy,
wraz z pakietami ratunkowymi przyjętymi przez kanclerz Merkel, przyczyniły się do uchronienia Niemiec przed długotrwałą recesją wskutek światowego kryzysu gospodarczego.
Kryzys finansowy, który wybuchł na jesieni 2008 roku w Stanach Zjednoczonych, szybko przemieścił się z USA do najbogatszych krajów świata
zachodniego, w tym do Niemiec, przybierając formę jednego z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w historii. Kryzys ekonomiczny, który
w konsekwencji doprowadził także do poważnego kryzysu w strefie euro, spowodował przedefiniowanie niemieckiego postrzegania Europy oraz wzmocnienie dotychczasowych tendencji do poszukiwania partnerów poza Starym
Kontynentem. W konsekwencji, świetnie prosperujące gospodarczo Niemcy
urosły do rangi niekwestionowanego lidera w zakresie polityki ekonomicznej w UE, a mimo że decyzje na szczeblu Rady Europejskiej podejmowane są
na zasadzie konsensu wszystkich państw członkowskich, powszechną stała
się opinia, że to właśnie Berlin nadaje ton dyskusjom gospodarczym w Brukseli. Lansowana przez kanclerz Angelę Merkel „polityka austerity” stała się
nadrzędną polityką realizowaną przez instytucje unijne, starające się walczyć
ze skutkami kryzysu. Stało się tak, mimo że wielu liderów państw członkowskich UE, zwłaszcza tych z południa Europy, wyrażało swój sprzeciw wobec
wprowadzania drastycznych cięć i rygorystycznych wymogów oszczędności,
twierdząc, że blokują one wszelkie inicjatywy pobudzające gospodarkę.
Na tak wysoką pozycję Niemiec w kształtowaniu polityki europejskiej
w dziedzinie ekonomii bez wątpienia wpłynęła siła niemieckiej gospodarki oraz jej dobre wyniki w ostatnich latach. Podczas gdy większość Europy,
a zwłaszcza strefa euro, przeżywała recesję i zmagała się z coraz wyższym
bezrobociem, Niemcy – z niską stopą bezrobocia i rozwijającym się przemysłem – wyszły z kryzysu bez większych problemów, odskoczyły niejako od
reszty europejskiego peletonu i stały się gospodarczą siłą napędową Starego
Kontynentu.Dzięki polityce prowadzonej przez rząd kanclerz Merkel szybko rozwijał się handel zagraniczny, zwłaszcza eksport, coraz szybciej także
rosła nadwyżka w wymianie z zagranicą, przekraczając w 2014 roku barierę
200 miliardów euro. Ostatnie sukcesy handlowe Niemiec wyraźnie wskazują,
jak korzystna okazała się dla nich wspólna waluta, zwiększająca opłacalność
niemieckiego eksportu w skali globalnej.
Niewątpliwie Niemcy od momentu wybuchu kryzysu gospodarczo-finansowego konsekwentnie forsowały swoje rozwiązania, kierując się niekoniecznie interesem europejskim, lecz własnym, niekiedy wręcz na szkodę zadłużonych państw strefy euro, co przyznał niemiecki Instytut Badania Gospodarki
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w Halle (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, IWH) wykazując,
że Niemcy stały się najważniejszym „beneficjentem” kryzysu finansowego
w Europie, w szczególności w kontekście kryzysu w Grecji27. Zdaniem berlińskiej administracji rozwiązaniem dla kryzysu gospodarczego w krajach strefy euro miała być dyscyplina finansowa oraz reformy strukturalne wzorowane na niemieckim modelu społeczno-gospodarczym. Jak się jednak okazało
to, co świetne rezultaty przyniosło nad Renem, nie działało jednakowo dobrze w innych krajach, posiadających odmienną specyfikę. Pomijając kwestię
słuszności uzdrowienia gospodarki greckiej koniecznymi reformami, wielu
ekonomistów podkreślało przede wszystkim potrzebę zadbania o wzrost
gospodarczy oraz zwalczanie bezrobocia. Zaś niemiecką receptę dla Grecji,
rozumianą jako „politykę zaciskania pasa”, jako kontrskuteczną wielokrotnie krytykowano – czynił to m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz
amerykański noblista w dziedzinie ekonomii Joseph E. Stiglitz, który sugerował wręcz, iż kłopoty Grecji wynikają częściowo z proeksportowej polityki
Niemiec28.
Światowy kryzys gospodarczy spowodował, że Niemcy jako najważniejsze państwo strefy wspólnej waluty stały się centrum polityki europejskiej.
Kanclerz Merkel prowadziła coraz skuteczniejszą politykę zagraniczną i coraz
pewniej poruszała się na europejskich i światowych salonach. Wskazywała,
że w swojej działalności kieruje się przesłaniem in dubio pro Europa, choć jej
działaniom przyglądano się z coraz większą podejrzliwością29. W 2013 roku
Gertrud Höhler, pisała krytycznie, że „im gorsza była sytuacja Europy, tym lepiej powodziło się Niemcom [...] Europa sięgnąwszy dna była gotowa na przyjęcie koncepcji władzy Merkel, a Merkel szykowała się do rządzenia Europą”30.
W 2012 roku z inicjatywy Berlina przegłosowano w Unii Europejskiej tzw.
Pakt Fiskalny, zobowiązujący państwa do przestrzegania zasad dyscypliny finansowej. Dopiero wskutek rosnącej europejskiej „opozycji przeciw oszczędnościom” pod wodzą nowego prezydenta Francji François Hollande’a Pakt
Fiskalny uzupełniono o Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
który miał dać impulsy do wzrostu gospodarczego państw strefy euro. Mimo
dążeń Paryża i innych stolic, nie udało się jednak przekonać Berlina do emisji euroobligacji, które kanclerz Merkel uznała za sprzeczną z interesami Niemiec formę uwspólnotowienia długów. Hans Kundnani z European Council
	IHW: Niemcy są „wielkim beneficjentem” kryzysu w Grecji, „Gazeta Wyborcza”,
15.08.2015.
28
	J. Żakowski, Kto drukuje, ten żyje. Wywiad z J. E. Stiglitzem, „Polityka”, 30.07.2013.
29
	B. Koszel, dz.cyt., s. 282.
30
	G. Höhler, Matka chrzestna. Jak Merkel przebudowuje Niemcy, Poznań 2013, s. 115–116.
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on Foreign Relations, autor głośniej książki The Paradox of German Power
tłumaczył wówczas, że Niemcy stoją przed sprzecznymi interesami – z jednej
strony chcą utrzymać strefę euro, z drugiej zaś strony nie są gotowe zrobić
tego, co jest konieczne, aby ten cel osiągnąć31.
Nieustępliwość Berlina w kwestii forsowania niemieckich recept dla pogrążonych w kryzysie krajów stała się przyczyną rosnącej niechęci do Niemiec i osobiście do kanclerz Merkel w wystawionych na bolesne reformy
społeczeństwach. Ów upór zrodził krytykę, że Berlin, wymuszając korzystne dla siebie rozwiązania, zapomina o pielęgnowanej w Unii Europejskiej
kulturze kompromisu i wysłuchiwania racji innych, czego przykładem stały się m.in. negocjacje z Grecją, które zakończyły się de facto zmuszeniem
do przystania na warunki międzynarodowych kredytodawców; czy kwestia
kwotowego podziału uchodźców. W tej sprawie w istocie kanclerz Merkel
popełniła błąd, ogłaszając otwarcie granic, co spotęgowało niekontrolowany
napływ imigrantów i wysłało sygnał, że są oni w Europie mile widziani. Jednocześnie Berlin, nie zwracając uwagi na argumentację państw Europy Środkowej i Wschodniej, które jako kluczową sprawę stawiały zabezpieczenie granic wspólnotowych i powstrzymanie fali uchodźców, próbował przeforsować
odgórny podział migrantów między kraje unijne „w imię europejskiej solidarności”. Zwrócił na to uwagę były ambasador Polski w RFN Janusz Reiter, który
w artykule dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” krytykował wywierany przez rząd federalny nacisk i nawoływał Niemcy, by nie kierowali się
w tej sprawie emocjami, lecz chłodnym realizmem32.
Analizując przywódczą rolę RFN w UE warto zauważyć, że Berlin, choć
zwykle podejmuje decyzje w pojedynkę, często próbuje ukryć swoją rolę,
wskazując na szerokie poparcie dla swoich postulatów, lub uzgadniając je
najpierw z Paryżem, by później przedstawiać je jako najlepszy kompromis
dla UE. Choć w 2012 roku zmienił się prezydent Francji, to nadal tandem
francusko-niemiecki stanowi o przyszłości Europy. Wprawdzie w pierwszych
miesiącach od objęcia urzędu prezydenta V Republiki Francuskiej François
Hollande wyraźnie nie widział w Angeli Merkel „zbawczyni Europy” i wielokrotnie dawał publicznie sygnały, że nie jest entuzjastą wizji kanclerz Merkel, zmuszającej do ciągłego oszczędzania i duszenia gospodarek, to w kolejnych latach widać było wyraźnie, jak przywódca Francji – z bardzo słabym
	G. Hillgruber, Geoökonomischer Halbhegemon?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
25.04.2016.
32
	J. Reiter, Deutschland braucht mehr Realismus, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”,
23.09.2015.
31
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społecznym poparciem wynoszącym ledwie kilkanaście procent33 – szukał
możliwości porozumienia się z Niemcami i odgrywania wciąż istotnej roli na
arenie międzynarodowej. W istocie prezydent Hollande stał się w ostatnim
czasie lojalnym sojusznikiem i partnerem kanclerz Merkel, a oboje przywódcy często konsultują się ze sobą, prezentując wspólne stanowisko. Niemniej
nie ma wątpliwości, iż głównym rozgrywającym w tym tandemie pozostają
Niemcy. Francja służy Niemcom w znacznej mierze do dzielenia się odpowiedzialnością i uniknięcia wrażenia, że działają sami. Tymczasem dla Francji współpraca z RFN oznacza podtrzymanie dotychczasowego prestiżu bycia współliderem, wedle formuły wypowiedzianej przez byłego prezydenta
Francji Nicolasa Sarkozy’go „Bez Francji Niemcy przerażają wszystkich. Bez
Niemiec Francja nie przeraża nikogo”34.
Jak w swojej książce Niemiecka Europa z 2013 roku pisał znany niemiecki socjolog Ulrich Beck, „Niemcy jako potęga gospodarcza wysunęły się
na pozycję politycznego lidera, decydującego o losie państw Południa i całej UE”, opisując wzrost roli Berlina podczas kryzysu finansowego w strefie euro. Rzeczywiście, teza Becka, iż aktualnie mamy „europejskie Niemcy
w niemieckiej Europie”, dobrze oddaje opinie, jakie od kilku lat pojawiają
się w publicznym dyskursie dotyczącym przywództwa niemieckiego w Unii
Europejskiej w XXI wieku35.
Również znany filozof Jürgen Habermas zwraca uwagę, że rząd Angeli
Merkel przebudowuje Stary Kontynent „na niemiecką modłę”, żałując, że
dawna wizja nastawionych na kooperację i kompromis europejskich Niemiec zastępowana jest przez „nieskrywaną chęć przywództwa”, a dyplomatyczna powściągliwość RFN stopniowo ustępuje takim działaniom w ramach
Unii Europejskiej, które wskazują na coraz mniejszą wrażliwość na interesy
innych państw. Habermas ocenia, że w ostatnich latach to nie Bruksela narzuca jakieś rozwiązania, ale coraz bardziej Berlin36.

S ondaż: François’a Hollande’a popiera 16 proc. Francuzów, „Rzeczpospolita”, 05.05.2016;
François Hollande zyskuje poparcie Francuzów mimo zamachu w Nicei, „Newsweek”,
24.07.2016; Hollande bez poparcia. Blisko 80 proc. Francuzów nie chce, by startował
w wyborach, „Gazeta Wyborcza”, 07.09.2015.
34
	D. Seux, L’Allemagne fait-elle peur et la France rire?, „Les Echos”, 06.11.2013.
35
	Szerzej: U. Beck, Niemiecka Europa, Warszawa 2013.
36
	J. Habermas, Pakt dla Europy czy przeciw Europie?, „Gazeta Wyborcza”, 09–10.04.2011;
H. Wagner, Jürgen Habermas – seine Vision von Europa, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2012, nr 3.
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Jednak jak wskazuje brytyjski socjolog Anthony Giddens, „niemiecka
Europa” nie jest stanem, który będzie się długotrwale utrzymywał. To „tymczasowy i niestabilny układ z konieczności”, będący odpowiedzią na nieudolność struktur UE i słabość innych liderów w obliczu ostatnich problemów37.
Wydaje się bowiem, że nikt inny prócz Niemiec nie był w stanie wziąć na
siebie roli lidera w Europie. Już w pierwszych miesiącach po wybuchu kryzysu gospodarczego pojawiały się w Unii Europejskiej głosy wzywające Berlin
do wzięcia na siebie większej odpowiedzialności za losy kontynentu. Jednym
z najbardziej znamiennych zaś był głos polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który występując w Berlinie w listopadzie 2011
roku wypowiedział ważne słowa „mniej obawiam się niemieckiej siły, niż
niemieckiej bezczynności”38.
Tymczasem brytyjski politolog Timothy Garton Ash pisał, że Niemcy
wcale nie dążyły do uzyskania przywódczej roli w UE, a jej przyjęcie wyniknęło z konieczności, albowiem tylko Berlin był zdolny ją podjąć39. Jeszcze
w latach 80. zeszłego stulecia o niemieckiej roli w Europie ceniony politolog
Christian Hacke pisał, że są „hegemonem wbrew własnej woli” (Hegemon
wider Willen), które to stwierdzenie powtórzył już po zjednoczeniu Niemiec40. To samo zdanie wypowiadał potem znany publicysta Stefan Kornelius, który także pisał o Niemczech jako o „hegemonie wbrew własnej woli”41.
To z jednej strony siła Niemiec i osobiste zdolności pani kanclerz, nazwanej
wkrótce „cesarzową Europy”, a z drugiej strony słabość innych zadecydowały
o dzisiejszej roli Berlina42.
Obecna przywódcza rola Niemiec, określana niekiedy mianem hegemonii, rodzi frustrację w Europie. Można przypuszczać, że jest kwestią czasu,
kiedy w stosunku do RFN ukształtuje się zdolna zrównoważyć niemiecką
siłę europejska opozycja. Przestrzegał przed tym m.in. były szef niemieckiej dyplomacji Joschka Fischer, mówiąc, iż „Europa nigdy nie zadziałała na
	A. Giddens, Europa. Burzliwy i potężny kontynent, Warszawa 2014.
	
R. Sikorski, Polska a przyszłość Unii Europejskiej, Berlin 28.11.2011, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP: www.msz.gov.pl/resource/c2a33d88-7b8d-4fa5-8680-a67a4b2b38af:
JCR (dostęp: 20.05.2016).
39
	T.G. Ash, Allein kriegen sie es nicht hin, „Der Spiegel”, 13.02.2012.
40
	Ch. Hacke, Weltmacht wider Willen. Die Ausenpolitik der Bundesrepublik Deutschland,
Stuttgart–Frankfurt/M. 1988.
41
	S. Kornelius, Hegemon wider Willen, „Süddeutsche Zeitung”, 28.11.2010.
42
	
M. Kędzierski, Europejskie Niemcy w niemieckiej Europie – wzrost roli zjednoczonych Niemiec w UE, Portal Spraw Zagranicznych, http://psz.pl/117-polityka/europejskie-niemcy
-w-niemieckiej-europie-wzrost-roli-zjednoczonych-niemiec-w-ue (dostęp: 20.05.2016).
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zasadzie hegemonii. Jeśli tylko ktoś chce być hegemonem, wszyscy lub prawie wszyscy w Europie jednoczą się przeciw niemu. Unia nie wypali więc
nigdy jako projekt niemiecki”43. Jeśli już pojawi się taka opozycja, wówczas
znów stanąć może przed Berlinem znany dylemat, że Niemcy są duże na Europę, ale za małe na świat.
Zusammenfassung
Der Artikel beschäftigt sich mit der Rolle Deutschlands in der Europäischen
Union. Beschrieben werden u.a. deutsches Engagement für die Entwicklung
der europäischen Integration, die Gründe und Ursachen dafür, sowie Argumente der BRD in der Diskussion über die Zukunft Europas. Die Autorin
versucht dabei, ihre aktuelle Rolle in der Europäischen Gemeinschaft aufzuzeigen und gleichzeitig zu erörtern, ob und wie sich die deutsche Position auf
der europäischen Bühne geändert hat. Bei der Suche nach Antworten sind
die vielen Nuancen deutscher und europäischer Politik zu berucksichtigen,
umso mehr als die Bedeutung von Berlin wie auch von wichtigsten Persönlichkeiten der politischen Szene sich weiter entwickelt und ständig ändert.
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Polityka energetyczna Niemiec w latach
1990–2015. Próba bilansu 25-lecia
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi problemu bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w ostatnim ćwierćwieczu. Zmiany, do
jakich doszło w niemieckim systemie energetycznym i w pojmowaniu bezpieczeństwa energetycznego w okresie po 1990 roku, pokazują, jak wiele
zmieniło się w gospodarce światowej i europejskiej. Niemiecka energetyka
oparta w roku 1990 i 2000 na węglu i atomie, w chwili obecnej po zmianach
Energiewende wykorzystuje głównie gaz i dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ilości produkowanych megawatów.
W Niemczech w 2013 roku zużycie energii pierwotnej wyniosło
325,0 Mtoe, co oznacza, że w tym kraju występuje największe jej zużycie wśród
krajów UE oraz jedno z największych na świecie (udział Niemiec w unijnej
i światowej konsumpcji energii pierwotnej wynosi odpowiednio 19,4% oraz
2,6%1). W latach 1965–2013 zużycie energii wzrosło o 26,9%. Wiązało się to
ze zmianami w strukturze źródeł energii pierwotnej dotyczącymi powolnego
zwiększania udziału ropy naftowej, ograniczania udziału węgla kamiennego, wprowadzania gazu ziemnego i energii atomowej oraz upowszechniania
innych niż hydroenergia odnawialnych źródeł energii (OZE). Struktura niemieckiego bilansu energetycznego jest w dużym stopniu zdywersyfikowana.
Przejawem tego jest fakt, że ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny mają po ponad 20% udziału w strukturze źródeł energii pierwotnej (w 2013 roku odpowiednio 34,5%, 23,2% oraz 25,0%). Oprócz tych źródeł znacznym udziałem
charakteryzują się energia atomowa oraz OZE (w 2013 roku odpowiednio
	Ministerstwo Gospodarki i Energii, Zahlen und Fakten Energiedaten, 01.10.2015,
http://bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiedaten-und-analysen/Energiedaten/gesamtausgabe-,did=476134.html (dostęp: 16.07.2016).
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6,8% oraz 9,1%)2. Utrzymywanie tej zdywersyfikowanej struktury źródeł
energii pierwotnej znacząco zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju,
gdyż zmniejsza uzależnienie od poszczególnych źródeł energii oraz ogranicza potencjalny wpływ zawirowań na rynkach poszczególnych surowców energetycznych na niemiecki rynek energii. Gdy w maju 2011 roku, po
awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, podjęto decyzję o transformacji
energetycznej RFN, okazało się, że ze względu na narzucone tempo zmian
wprowadzona ma być nowa jakość w strategii energetycznej Niemiec. Głównymi jej założeniami są: rezygnacja z energii jądrowej do 2022 roku, rozwój
odnawialnych źródeł energii (OZE), rozbudowa sieci przesyłowych, budowa
nowych elektrowni konwencjonalnych i wzrost efektywności energetycznej.
Strategia ma się opierać głównie na rozwoju odnawialnych źródeł energii3.
Jak podaje literatura przedmiotu, „Bezpieczeństwo energetyczne to stan
gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”. Jednocześnie
bezpieczeństwo energetyczne jest częścią bezpieczeństwa narodowego, które
obejmuje działania związane z pokryciem zapotrzebowania gospodarki na
nośniki energii. Obejmuje ono następujące wymiary:
–– surowcowo-produktowy – dotyczy głównie monitorowania i prognozowania potrzeb energetycznych państwa, z uwzględnieniem obecnych
i przyszłych potrzeb oraz różnorodności, ilości i ceny nośników energii
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki.
Działania związane z tym wymiarem mają na celu zapewnienie dostaw
poszczególnych nośników energii w ilościach adekwatnych do potrzeb,
po możliwie niskich cenach;
–– infrastrukturalny – obejmuje istnienie i prawidłowe funkcjonowanie instalacji koniecznych do zapewnienia ciągłości dostaw poszczególnych nośników energii. Obejmuje on poszerzanie i odtwarzanie infrastruktury przez
realizację nowych inwestycji oraz remontowanie istniejących instalacji;
–– polityczny – obejmuje działania państwa w obszarze kontroli właścicielskiej, regulacji prawnych działań gospodarczych, w tym zezwoleń i koncesji, oraz polityki fiskalnej i budżetu państwa4;
	BP Stattistic 2014.
	A. Lewandowski, K. Żmijewski, Wymiary energetycznego bezpieczeństwa, „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 2007, nr 5.
4
	W ramach wymiaru politycznego można wyróżnić także zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie kryzysowe obejmuje identyfikowanie zagrożeń i opracowanie sposobów
2
3
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–– międzynarodowy – to powiązania w polityce międzynarodowej państwa,
w których znaczenie mają kwestie przypisane pozostałym wymiarom bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tego wymiaru rozpatruje się konieczność importu nośników energii i sposoby jego realizacji, zobowiązania wynikające z porozumień międzynarodowych. Bardzo ważną częścią
wymiaru międzynarodowego jest ocena skutków, jakie w sprawach zagranicznych wywołują działania podejmowane w ramach bezpieczeństwa
energetycznego.
Bezpieczeństwo energetyczne ma zapewnić:
1. Niezawodność dostaw – zapewnienie stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania gospodarki i społeczeństwa na energię odpowiedniego rodzaju i wymaganej
jakości, realizowanych poprzez dywersyfikację kierunków dostaw oraz
rodzajów nośników energii pozwalającej na ich wzajemną substytucję;
2. Konkurencyjność – oznacza tworzenie dla wszystkich uczestników rynku energii jednakowych warunków działalności, w szczególności: stworzenie warunków zapewniających wiarygodność oraz przejrzystość cen
i kosztów (punkt odniesienia dla producentów i użytkowników energii),
eliminację wykorzystywania systemu kreowania cen dla realizacji polityki
socjalnej lub jako instrumentu ekonomicznego wspierania określonego
nośnika energii;
3. Spełnienie wymogów ochrony środowiska – minimalizację negatywnego
oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa5.
Dla Niemiec bezpieczeństwo energetyczne oznaczało konieczność wprowadzenia rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz zmian strategii energetycznej państwa. Musiano brać pod uwagę uwarunkowania geopolityczne, ponadto musiano zachować istotę federacyjnej struktury państwa i nie zawsze
zbieżnych interesów poszczególnych landów. Czołowe miejsce w strukturze
wytwarzania energii elektrycznej zajmują paliwa kopalne, których udział
w rynku produkcji wynosi 80%. Na drugiej pozycji znalazła się energetyka
niekonwencjonalna, w literaturze przedmiotu znana jako OZE (odnawialne
reagowania na wypadek ich wystąpienia zarówno w postaci odpowiednich narzędzi
prawnych, jak i utrzymywania zdolności służb państwowych do reagowania na różne
rodzaje sytuacji kryzysowych. Sytuacje takie mogą obejmować skażenie środowiska
czy zagrożenie terrorystyczne.
5
	D. Steivan, Energiepolitik. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Grundlagen, Zürich
2007, s. 38.
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źródła energii). Jej udział w rynku to około 12–13%. Z kolei udział energii
jądrowej w bilansie energetycznym kraju szacuje się na mniej niż 8%6.
Przed rozpoczęciem przemian sektora energetycznego, na początku
XXI wieku, w Niemczech istniało trzech regionalnych monopolistów. Przyjęcie przez rząd federalny ustawy o gospodarce energetycznej w dniu 28 kwietnia 1998 roku było początkiem zmian, jakie nastąpiły na rynku energii u naszych zachodnich sąsiadów. W dodatku, w tym samym czasie miało miejsce
całkowite uwolnienie rynku energii bez zachowania okresów przejściowych.
Obecna struktura niemieckiego rynku energetycznego jest taka sama jak
przed reformą. Nadal funkcjonują tam pionowo zintegrowane firmy o dominującej pozycji na rynku. Warto nadmienić, że obok trzech istniejących
przedsiębiorstw energetycznych (E.ON, RWE, EnBW) w 2002 roku pojawił
się kolejny znaczący podmiot – Vattenfall Europe, powstały w wyniku połączenia spółek: Bewag, H EW, Laubag i VEA.
Udział energetyki jądrowej w bilansie energetycznym Republiki Federalnej Niemiec sięga drugiej połowy lat 50., kiedy zbudowano kilka reaktorów eksperymentalnych7. Pierwszy reaktor komercyjny oddano do użytku
w 1969 roku. W 1975 roku uruchomiono pierwszy reaktor w EJ Biblis (Biblis
A, typ PWR), który jest najstarszym blokiem jądrowym ze wszystkich siedemnastu pracujących do dziś. Ostatnie bloki podłączono do sieci w latach
1988–1989. Co ważne, NRD nie pozostawała w tyle. W 1966 roku uruchomiona została w Rheinsberg (Brandenburgia) prototypowa elektrownia na
bazie projektu radzieckiego o mocy 62–72 MWe. W 1974 roku rozpoczął
pracę pierwszy reaktor w elektrowni Greifswald/Lubmin o mocy 408 MWe.
W NRD, do końca 1990 roku pracowało 6 reaktorów energetycznych,
a w budowie i planach było 7 kolejnych. Co istotne dla dalszej narracji, RFN
była, obok Stanów Zjednoczonych, Francji i Japonii, światowym potentatem w rozwoju technologii jądrowych. Na podstawie licencji amerykańskich
Niemcy opracowali własne konstrukcje reaktorów8.
	A. Lewandowski, M. Kaliski, P. Frączek, Rozwój energetyki jądrowej a bezpieczeństwo
energetyczne, „Rynek Energii” 2012, nr 2.
7
	W 1960 roku został uruchomiony pierwszy reaktor energetyczny (w Kahl, typ BWR,
moc 16 MWe), wybudowany w ciągu zaledwie dwóch lat. Ł. Kuźniarski, Energetyka
jądrowa w Niemczech, CSM, Warszawa 2011, s. 3.
8
	PWR (Pressurised Water Reactor – reaktor wodno-ciśnieniowy) i BWR (Boiling Water
Reactor – reaktor wodny wrzący). Ponadto niemieckie ośrodki naukowe prowadziły zaawansowane prace nad nowymi technologiami: HTGR (High Temperature Gascooled Reactor – reaktor wysokotemperaturowy chłodzony gazem) i FBR (Fast Breeder
6
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Ponadto niemieccy specjaliści badali możliwości wykorzystywania toru jako
paliwa jądrowego – zamiast uranu (światowe zasoby toru są 3–4 razy większe
niż zasoby uranu). Niemiecki przemysł jądrowy był jednym ze światowych liderów9. Pomimo zmian, do jakich doszło w ostatniej dekadzie, w RFN do dziś
pracują różne zakłady cyklu paliwowego, świadczące usługi dla firm z całego
świata, w tym m.in. zakłady wzbogacania uranu metodą wirówkową w Gronau (Nadrenia Północna-Westfalia) oraz zakłady produkcji paliwa jądrowego
w Lingen (Dolna Saksonia). Ponadto w Ellweiler (Nadrenia-Palatynat) pracowała w latach 1960–1989 kopalnia uranu10. Ważnym elementem funkcjonowania niemieckiej energetyki jądrowej był opór części społeczeństwa wobec
tej gałęzi przemysłu. Niemiecką cywilną energetykę jądrową, powszechnie,
choć mylnie utożsamiano z zimnowojennym zagrożeniem atomowym, groźbą globalnej wojny jądrowej11. Protesty nasiliły się po awarii w amerykańskiej
elektrowni Three Mile Island w USA (Harrisburg, stan Pensylwania) marcu
w 1979 roku. Awaria w Czarnobylu (ZSRR, dziś teren Ukrainy) w kwietniu
1986 roku spowodowała nasilenie fali protestów i praktycznie przekreśliła plany
budowy kolejnych reaktorów12. W atmosferze protestów antyatomowych Federalny Sąd Administracyjny RFN w roku 1988, nakazał wyłączyć i rozebrać
elektrownię Muelheim-Karlich (1x PWR, 1219 Mwe), po przepracowaniu zaledwie roku. Niechęć społeczeństwa niemieckiego do energetyki jądrowej wydaje
się zrozumiała, gdyż media regularnie informują o „awariach” w elektrowniach
atomowych. Doniesienia te są prawie zawsze przesadzone. Wszystkie „awarie”
jakie miały miejsce w niemieckich elektrowniach jądrowych po 1990 roku były
drobnymi usterkami, które nie miały żadnego wpływu na bezpieczeństwo elektrowni ani na bezpieczeństwo ludności mieszkającej blisko elektrowni13.
Reactor – reaktor powielający na prędkich neutronach). Environment and Energy.
Electricity Statistics – Provisional data for 2009, Eurostat, 2010 edition, s. 3.
9
	Firma Siemens/KWU eksportowała swoje elektrownie m.in. do Brazylii, Argentyny
i Iranu. Ł. Kuźniarski, dz. cyt., s. 6. Por: T. Leszczyński, Energetyka jądrowa w państwach Unii Europejskiej, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2008, nr 5.
10
	Podobne kopalnie pracowały na terenie NRD w Saksonii w latach 1946–1989. Uran
wydobywany w NRD został wykorzystany w radzieckim programie zbrojeń jądrowych.
11
	Już w 1975 roku w Wyhl (Badenia-Wirtembergia) wobec protestów inwestor odstąpił
od budowy i sprzedał zamówione urządzenia do elektrowni Philippsburg.
12
	W tym czasie prężnie działała już partia Zielonych, która w 1983 roku zdobyła swoje
pierwsze miejsca w Bundestagu i zaczęła domagać się likwidacji energetyki jądrowej
w RFN. Odejście od energetyki jądrowej pojawiło się w programie SPD, która postanowiła „zagospodarować” elektorat antyatomowy.
13
	Tylko 39% Niemców uważa, że doniesienia medialne nt. awarii są przesadzone,
53% uważa że wręcz przeciwnie. Tymczasem, jak wskazuje statystyka, niemieckie
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Aż 69% Niemców uważało że elektrownie są niedostatecznie zabezpieczone
przed atakami terrorystycznymi, przeciwnego zdania jest 23%. Prawie połowa
Niemców (45%) nie ufała i nadal nie ufa dozorowi jądrowemu. Dzieje się tak,
mimo że w ciągu ostatnich 25 lat władze starają się uspokoić obywateli14. Przez
całe lata 90. obowiązywało nieformalne moratorium na budowę nowych reaktorów. W 1999 roku rząd federalny nałożył na operatorów i właścicieli elektrowni atomowych, specjalne zobowiązanie finansowe z tytułu „zabezpieczenia funduszy na zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych, demontaż
elektrowni oraz rekultywację zamkniętych kopalń węgla brunatnego”15.
Następnie, w 2001 roku koalicja SPD–Zieloni przeforsowała nowelizację
ustawy o energii atomowej (Atomgesetz – AtG). Przewidywała ona stopniową likwidację elektrowni atomowych. Istotą nowelizacji był załącznik, który
nałożył limity produkcji energii elektrycznej dla każdego z pracujących ówcześnie 19 reaktorów w taki sposób, że w praktyce skracało to okres eksploatacji każdego reaktora do 32 lat16. Łącznie wszystkie bloki jądrowe nie mogły wytworzyć więcej niż 2623 TWh energii elektrycznej (jeden blok o mocy
1000 MWe wytwarza rocznie 8 TWh energii). Na podstawie ww. załącznika
utworzono terminarz zamykania poszczególnych bloków elektrowni. Ostatni
blok – Neckarwestheim-2 – miał być zamknięty w 2022 roku. Strona rządowa groziła podjęciem samowolnej decyzji o natychmiastowej likwidacji
elektrowni bez jakiejkolwiek rekompensaty dla właścicieli, jeśli nie zgodzą
się na dobrowolne wyłączenia17. Z kolei firmom energetycznym udało się
elektrownie należą do najbezpieczniejszych na świecie. 51% Niemców uważa, że
możliwa jest bezpieczna eksploatacja EJ, 44% uważa, że nie.
14
	
Przykładem były zmiany w energetyce na terenie b. NRD. W chwili jednoczenia Niemiec w 1990 r. wyłączono wszystkie 5 pracujących reaktorów w elektrowni w Greifswaldzie.
15
	Wysokość zobowiązań władze ustaliły na poziomie 50 mld marek, jednak ostatecznie
zmniejszono kwotę do 25 mld.
16
	A. Rubinowicz, Atom do lamusa, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 136, s. 22. Każdy
reaktor był zaprojektowany na 40 lat eksploatacji, ponadto możliwe jest bezpieczne
wydłużenie tego okresu do 60 lat.
17
	W zamian za zgodę na likwidację elektrowni, operatorzy uzyskali gwarancję, że
w przyszłości nie zapadną jednostronne decyzje rządu federalnego skutkujące skróceniem terminów eksploatacji reaktorów. Firmy musiały zadbać o wybudowanie
dwóch składowisk odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa w miejscowościach Ahaus (Nadrenia Północna-Westfalia) i Gorleben (Dolna Saksonia).
Rząd zobowiązał się nie podnosić krajowych standardów bezpieczeństwa obiektów
jądrowych oraz nie wywierać na właścicielach i operatorach elektrowni presji ekonomicznej i podatkowej, tak jak zrobił to w 1999 roku.
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wynegocjować przepis zezwalający na przenoszenie kwot produkcji energii
między poszczególnymi reaktorami.
Wydawało się, że wygrana chadeków w 2005 roku zmieni nastawienie do
energetyki jądrowej. W 2008 roku Angela Merkel zaczęła mówić o rewizji
polityki energetycznej18. Kierownictwa obu chadeckich ugrupowań opowiedziały się za zatrzymaniem likwidacji energetyki jądrowej. Na początku lipca
2008 roku przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, otwarcie poparł stanowisko pani kanclerz19. Jednocześnie SPD twardo upierała się
przy swoim stanowisku20. W tym czasie operatorzy próbowali ratować trzy
najstarsze bloki, których wyłączenie miałoby nastąpić w 2009 roku21. Władze
umożliwiły operatorom odsunięcie ustawowego terminu zamknięcia bloków
aż do momentu uchwalenia przez nowy rząd CDU/CSU–FDP nowego terminarza, który dał dodatkowe 8 lat dla każdego z tych najstarszych bloków.
Pod koniec października 2009 roku CDU/CSU i FDP podpisały umowę koalicyjną, której dwa punkty dotyczyły energii atomowej: jeden wydłużenia
eksploatacji EJ, a drugi budowy ostatecznego składowiska wypalonego paliwa jądrowego w Gorleben. Stanowiska ministrów związanych z energetyką
jądrową (BMU, BMWI, BBF) objęli ludzie o pragmatycznym nastawieniu
– Norbert Röttgen, Reiner Brüderle i Annette Schavan22.
	9 czerwca 2008 roku, po spotkaniu władz CDU i CSU w Erding w Bawarii stwierdziła, że „decyzja o wycofaniu się RFN z energetyki jądrowej była błędem”. Następnie,
18 czerwca 2008, w Berlinie powiedziała, że „nie ma sensu wyłączenie w ciągu 12 lat
wszystkich elektrowni atomowych, by potem kupować prąd z takich elektrowni
w Czechach, we Francji czy Finlandii”.
19
	KE od lat popiera energetykę jądrową w UE, chociaż ostateczne decyzje co do jej
wprowadzenia lub utrzymania nadal zostawia państwom członkowskim.
20
	7 lipca 2008 r. kierownictwo tej partii opowiedziało się za wprowadzeniem do konstytucji zakazu budowania nowych elektrowni atomowych.
21
	Były to reaktory Neckarwestheim-1, Brunsbüttel i Biblis A, co częściowo się udało.
Co prawda rząd federalny odmówił w 2009 roku firmie RWE pozwolenia na przesunięcie części niewykorzystanej kwoty z zamkniętej elektrowni Mülheim-Kärlich, jednak RWE porozumiała się z firmą E.On w sprawie sprzedaży kwoty, która pozostała
po wyłączonej przedwcześnie (2003 r.) elektrowni Stade (należącej do E.On). Kwota
ta (4,8 TWh energii elektrycznej, pół roku pracy na pełnej mocy) zasiliła blok Biblis
A. Wartość sprzedaży pozostaje tajemnicą handlową obu firm. Oba bloki elektrowni
Biblis prawie nie pracowały w 2009 roku pod pretekstem długiej modernizacji, ale
powszechnie wiadomo, że operatorowi chodziło przede wszystkim o zaoszczędzenie
części pozostałych kwot. Równocześnie Vattenfall wydłużył postój elektrowni Krümmel i Brunsbüttel, aby dać im dodatkowy rok pracy.
22
	A. Rubinowicz, dz. cyt.
18
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We wrześniu 2010 roku kanclerz Merkel ogłosiła decyzję rządu federalnego, w której przedłużono pozwolenia na eksploatację o 8 lat reaktorów
uruchomionych przed 1980 rokiem oraz o 14 lat reaktorów uruchomionych
od 1980 roku – w stosunku do dat przewidzianych w załączniku do ustawy
o energii atomowej z 2002 roku23. W zamian operatorzy zostali obłożeni kolejnymi podatkami. Pierwszy z nich dotyczy opłat od każdego grama paliwa
jądrowego24. Drugi podatek to stała opłata na rzecz wsparcia rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii25. Trzeci podatek to nowy „podatek ekologiczny”,
płacony od każdego pracującego reaktora aż do momentu jego wyłączenia.
Łącznie wynieść miał 15 mld euro od wszystkich elektrowni przez cały przewidywany okres ich eksploatacji. Tanie źródła energii elektrycznej, jakimi są
elektrownie atomowe, pozwalały gospodarce niemieckiej utrzymać konkurencyjność wobec pozostałych gospodarek narodowych Unii Europejskiej26.
Według OECD koszt 1 MWh prądu z energetyki jądrowej w Niemczech
wynosi 49,97$ a z wiatraków już 105,81$. Podatnicy i właściciele firm płacą
znaczące kwoty na funkcjonowanie sektora Odnawialnych Źródeł Energii27.
Pomimo faktycznej likwidacji energetyki jądrowej w RFN, niemiecki przemysł
atomowy nadal istnieje. Niemieckie reaktory do dziś pracują bardzo efektywnie w Finlandii, Czechach, Bułgarii oraz na Słowacji i Węgrzech, spełniając
wszystkie wymogi bezpieczeństwa Unii Europejskiej. W 1999 roku rozpoczęła się, trwająca dekadę, współpraca Siemensa, RWE, E.On i EnBW z francuską
Arevą, której efektem są dwa reaktory oferowane dziś na światowym rynku
	Niemiecki Bundestag przyjął 28 października 2010 roku nowelizację ustawy o energetyce atomowej, zakładającą wydłużenie okresu eksploatacji niemieckich reaktorów
jądrowych o średnio 12 lat.
24
	Wynosił 145 euro od każdego grama dwutlenku uranu – UO2. Łącznie to 2,3 mld
euro rocznie od wszystkich operatorów. Podatek miał obowiązywać przez 6 lat.
25
	W latach 2011–2012 wynosić miała 300 mln euro rocznie, w latach 2013–2016
200 mln euro rocznie, a następnie zastąpić ją miał podatek w wysokości 9 euro od
każdej wyprodukowanej MWh energii elektrycznej, z którego cały dochód będzie
przeznaczany na subsydia dla właścicieli farm wiatrowych.
26
	Ciekawa jest analiza wpływu przedłużenia okresu eksploatacji atomu na ceny energii elektrycznej wykonana w styczniu 2010 r. przez firmy konsultingowe r2b energy
consulting oraz EEFA (specjalizujące się w analizach sektora energetycznego) na zlecenie Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) wykazała, że wydłużenie
okresu eksploatacji wszystkich pracujących bloków jądrowych do 60 lat spowoduje
zachowanie w 2030 r. o 16% niższych cen energii dla gospodarstw domowych.
27
	Tylko w 2008 roku podatnicy dofinansowali OZE kwotą 5 mld euro. Za takie pieniądze można zbudować nowy blok jądrowy o mocy 1600 MWe lub bloki węglowe
o mocy 2700 MWe.
23
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– EPR i Kerena. Na skutek sporu z Francuzami, Siemens wycofał się z konsorcjum z Arevą w 2009 roku i rozpoczął współpracę z rosyjskim Atomstrojeksportem. Z kolei RWE i E.On utworzyły spółkę Horizon Nuclear Power, która
planuje postawić kilka dużych reaktorów na terenie Wielkiej Brytanii (łącznie
o mocy 6000 MWe). Ponadto RWE była zainteresowana również bułgarską
budową nowej elektrowni Belene i w 2009 roku próbowała przejąć holenderską elektrownię Borssele. Natomiast E.On jest członkiem konsorcjum Fennovoima, które planuje budowę nowej elektrowni jądrowej w Finlandii28.
Powojenny rozwój przemysłu ciężkiego w RFN był związany z wydobyciem węgla kamiennego w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Zagłębiu
Saary. To on napędzał zachodnioniemiecki przemysł29. Jednak, od lat 80.,
węgiel kamienny stracił na konkurencyjności. W roku 2000 węgiel kamienny
i brunatny miały udział w produkcji 50,5% energii elektrycznej. W roku 2013
było to 45,1%. W XXI wieku z 83 mld ton zalegających pod ziemią, za wydobywalne uważa się 36 mld. Jego pokłady znajdują się w głębokich, trudnych
do eksploatacji formacjach geologicznych, z których wydobycie się nie opłaca30. Obecnie węgiel kamienny wydobywany jest w pięciu kopalniach położonych w Zagłębiu Ruhry i Saary oraz w Ibbenbüren. Aktualnie wydobywa się
14,5 mln ton rocznie. W Niemczech według planów rządowych do 2018 roku
zostanie wstrzymane wydobycie węgla kamiennego, a kontynuowane będzie
wydobycie węgla brunatnego. Po planowanym zaprzestaniu wydobycia węgla
kamiennego z własnych złóż wzrośnie zależność Niemiec od importu surowców energetycznych. Aby zaspokoić krajowy popyt, niezbędny jest import
tego paliwa, którego głównymi dostawcami są: Rosja, Kolumbia oraz Polska.
W roku 2013 wydobycie węgla kamiennego w Niemczech stanowiło 5% produkcji z roku 1956. Sektor wydobywczy to wciąż 14 500 miejsc pracy31. Rząd
federalny w 2014 roku zasilił kopalnie węgla kamiennego kwotą 1,65 mld
euro dotacji. Subsydia ustaną w roku 2018. Jak już wspomniano niewielki
procent węgla kamiennego spalanego w niemieckich elektrowniach pochodzi z lokalnych kopalń32. W roku 2013 import węgla kamiennego wzrósł
	Ł. Kuźniarski, dz. cyt., s. 16.
	W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wydobycie utrzymywało się na poziomie 150 mln ton rocznie.
30
	
Według danych niemieckich średni koszt wydobycia 1 tony węgla kamiennego w Niemczech wynosi 180 euro, natomiast średnia cena importowanego węgla w 2013 roku
wyniosła 79 euro za tonę.
31
	W regionie Nadrenii Północnej-Westfalii działają jeszcze trzy kopalnie.
32
	Węgiel używany w niemieckich elektrowniach jest importowany z Rosji (29,3%),
Kolumbii (21,2%), Stanów Zjednoczonych (20,3%), Australii, RPA i Polski.
28
29
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o 15,2% w stosunku do roku 2012. W 2007 roku rząd Niemiec zatwierdził
plan zamknięcia wszystkich kopalni węgla kamiennego do 2018 roku. Wynika to z faktu, że jest to branża deficytowa, której utrzymanie kosztuje skarb
państwa 2,5 mld euro rocznie.
Inaczej wygląda udział węgla brunatnego w strukturze wydobycia i zużycia paliw w niemieckiej gospodarce. Niemcy produkują go najwięcej na świecie, wyprzedzając Australię, Rosję i Stany Zjednoczone. W działających lub
planowanych odkrywkach zalega 5,6 mld ton węgla brunatnego – całkowite
rezerwy wydobywalnego węgla brunatnego wynoszą 34,8 mld ton. W przeciwieństwie do kopalń węgla kamiennego, odkrywki węgla brunatnego i dziś
przynoszą zyski. W roku 2013 w całych Niemczech pozyskano 182,7 mln ton
– w stosunku do 169,8 mld ton w roku 2009. W roku 2013 w niemieckim
sektorze wydobycia węgla brunatnego pracowało 16 410 osób. W czterech
niemieckich regionach wydobywczych kopalnie i/lub elektrownie posiadają
koncerny RWE, Vattenfall, E.ON i MIBRAG33.
Według Federalnej Agencji ds. Sieci w latach 1990–2010 uruchomiono
w Niemczech bloki w elektrowniach na węgiel brunatny i kamienny o łącznej
mocy 9,3 gigawatów (GW)34. Jednocześnie wygaszono bloki o łącznej mocy
niemal 25 GW (15,8 GW w elektrowniach opalanych węglem brunatnym
i 8,3 GW w elektrowniach pracujących na węglu kamiennym. To naturalne
z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego działanie, po roku 2011 nie
było kontynuowane. W zamierzeniach władz wygaszaniu elektrowni węglowych towarzyszyć miało powstawanie elektrowni opartych na gazie, głównie
z Rosji, i na OZE. Po roku 2011 do sieci przyłączono elektrownie węglowe
o łącznej mocy 6,7 GW. Jednocześnie z użytku wycofano 3,8 GW35. Jako że
proces planowania i budowy elektrowni węglowej trwa co najmniej 3 lata,
moce uruchomione po roku 2011 zostały zaplanowane jeszcze przed katastrofą w Fukushimie.
Zgodnie ze stanem na rok 2014, w Niemczech nie powstaje żadna elektrownia opalana węglem brunatnym. W budowie są za to bloki opalane węglem
	W czerwcu 2014 roku rząd Brandenburgii – drugiego co do wielkości obszaru wydobycia węgla brunatnego – przedłużył Vattenfallowi koncesję na eksploatację zasobów
w rejonie Welzow-Süd na okres po roku 2026.
34
	Po roku 1990 ograniczono inwestycje w elektrownie węglowe w Niemczech Zachodnich, przesuwając środki na modernizację przestarzałych elektrowni na wschodzie
kraju. Z tego względu elektrownie na wschodzie mają dłuższy oczekiwany czas pracy
niż te na zachodzie.
35
	A. Ancygier, Niemiecka polityka energetyczna: dwa kroki naprzód, jeden krok w tył,
Warszawa 2014.
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kamiennym o łącznej mocy 4,3 GW. W najbliższych czterech latach planuje
się wygasić bloki o mocy 4 GW36. Związek BDEW zastrzega jednak, że planowane elektrownie mogą wcale nie powstać, jako że warunki, tak polityczne,
jak i rynkowe, nie sprzyjają elektrowniom na gaz ani na węgiel kamienny37.
RFN jest jednym z najważniejszych na świecie promotorów polityki
ochrony klimatu i odnawialnych źródeł energii (OZE). Taką postawę wymusza na rządzie niemiecka opinia publiczna, wyczulona na kwestie ochrony środowiska38. To Niemcy były inicjatorem opracowania unijnej polityki
ochrony klimatu, a w trakcie niemieckiej prezydencji w UE kanclerz Angela
Merkel doprowadziła do przyjęcia przez przywódców UE w marcu 2007 planu 3x20%, tj. redukcji emisji CO2 o 20%, zwiększenia udziału OZE w bilansie
energetycznym do 20% i zmniejszenia zużycia energii o 20% do 2020 roku.
Wspierany przez państwo stopniowy rozwój odnawialnych źródeł energii
w Niemczech rozpoczął się w 2000 roku, po uchwaleniu pierwszej ustawy
o OZE. Udział odnawialnych źródeł w zaopatrzeniu w energię wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat o prawie 20 punktów procentowych, do poziomu
ok. 28% w 2014 roku. Przyjęte przez koalicję SPD–Zieloni cele były bardzo
ambitne. Zostały określone jako „korytarze rozwoju” OZE, które wskazywać
miały minimalny i maksymalny cel rozbudowy odnawialnych źródeł w danym roku. W 2050 roku udział OZE w zapotrzebowaniu na energię elektryczną ma wynieść aż 80%. Zakładane tempo rozwoju OZE ma pomóc Niemcom
w realizacji celów Energiewende. Jednocześnie udział odnawialnych źródeł
energii w produkcji energii elektrycznej w Niemczech wzrasta z roku na
rok. W 2014 roku energia elektryczna wyprodukowana przez OZE stanowiła 26,2% całkowitej produkcji i był to drugi co do wielkości udział w produkcji energii. Wiodącą rolę w dalszym ciągu odgrywają węgiel brunatny
	Według danych Zrzeszenia Importerów Węgla, tylko w pierwszym kwartale 2014 r.
produkcja energii elektrycznej z elektrowni opalanych węglem kamiennym wzrosła
o 7,5%. Import węgla na potrzeby elektrowni wzrósł o 25% do 10 mln ton. Dane za:
R. Bajczuk, Gaz przegrywa z węglem na niemieckim rynku energii, osw.waw.pl (dostęp: 12.07.2016).
37
	
Stare elektrownie na węgiel kamienny są niekonkurencyjne. Właściciele wystąpili o likwidację 48 bloków o łącznej mocy 8 GW (stan na 20 października 2014). Jeśli niemiecki urząd regulacji energetyki (Bundesnetzagentur) uzna, że ich utrzymanie jest
kluczowe dla zapewnienia stabilności systemu, może zobligować właścicieli do utrzymania elektrowni w ruchu.
38
	Agencja ds. OZE, Netzausbau und internationaler Stromaustausch verringern Speicherbedarf, 16.01.2015, http://www.unendlich-viel-energie.de/netzausbau-und-internationalerstromaustausch-verringern (dostęp: 10.07.2016).
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i kamienny z łącznym udziałem na poziomie 43%. Rozwój odnawialnych
źródeł energii w Niemczech ma przyczynić się do ograniczenia importu węgla kamiennego. Duże nakłady finansowe przeznaczone na rozwój fotowoltaiki i farm wiatrowych spowodowały dynamiczny rozwój tych technologii
w latach 2006–2010. Inwestycje w odnawialne źródła energii wzrosły w tym
okresie ponad dwukrotnie. Średni koszt technologii w 2006 roku wynosił
4 800 EUR/kW i spadł do wartości 1 300 EUR/kW w 2013 roku, czyli prawie
czterokrotnie.
Co warto podkreślić poziom mocy zainstalowanej nie jest równoznaczny
z ilością wyprodukowanej energii elektrycznej. Fotowoltaika i wiatr mają podobne udziały w mocy zainstalowanej OZE. W 2013 roku produkcja energii
z wiatru na lądzie była prawie dwukrotnie wyższa niż z paneli fotowoltaicznych. Wynika to z większej efektywności wykorzystania mocy w przypadku
technologii wiatrowej. Biomasa, biogaz i woda łącznie, pomimo stosunkowo
niewielkiego udziału mocy zainstalowanej OZE (ok. 13%), produkują ponad
40% energii odnawialnej w Niemczech39. Produkcja energii z OZE w Niemczech jest zależna od warunków atmosferycznych, w przypadku części technologii wykazuje sezonowość. Jak wiemy panele fotowoltaiczne produkują
energię głównie w miesiącach o dużym nasłonecznieniu, od marca do sierpnia. Elektrownie wiatrowe w miesiącach o dużej wietrzności – od grudnia
do lutego. Prognozowanie produkcji energii z OZE na dany rok na podstawie danych nie daje pewnych wyników, szacunki operatorów są obarczone
błędem prognozy. Brak możliwości dokładnego oszacowania produkcji OZE
negatywnie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne. Rozwiązaniem problemu sezonowości w produkcji OZE może być powiązanie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych z geografią Niemiec. Duża liczba godzin słonecznych
sprzyja rozwojowi fotowoltaiki na południu Niemiec. Duża gęstość zaludnienia na tym obszarze sprawia, że do rozbudowy paneli słonecznych można
wykorzystać liczne powierzchnie dachowe. Między 2006 a 2013 rokiem zainwestowano w fotowoltaikę w Niemczech prawie 80 mld EUR40.
Wysoka wietrzność na północy Niemiec przyczynia się do szybkiego rozwoju mocy wiatrowych. W farmy wiatrowe zainwestowano prawie 30 mld
EUR, ich udział w produkcji energii elektrycznej w 2014 roku był prawie
dwukrotnie większy niż fotowoltaiki. Ich budowa jest też wspierana przez
znowelizowaną w 2014 roku ustawę o OZE.
	J. Maćkowiak-Pandera, Reforma wsparcia OZE w Niemczech – ustawa EEG 3.0, gramwzielone.pl (dostęp: 13.06.2016).
40
	W 2014 roku fotowoltaika zajęła dopiero trzecie miejsce pod względem udziału
w całkowitej produkcji energii elektrycznej z OZE, po wietrze i biomasie.
39
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Do 2011 roku większość producentów OZE w Niemczech objęta była systemem FiT (Feed-in-Tariff, taryfa gwarantowana). Obecnie 60% energii z OZE
sprzedawane jest w systemie FiP (Feed-in-Premium), który zakłada sprzedaż
bezpośrednią energii elektrycznej na giełdzie oraz wypłacanie premii producentom OZE41. Do 2019 roku w systemie FiP ma uczestniczyć nawet 80%
wszystkich producentów OZE. Nowy system wsparcia ma umożliwić Niemcom obniżenie kosztów rozbudowy energii odnawialnej, które dzisiaj ponoszone są głównie przez gospodarstwa domowe. Ważne dla dalszego rozwoju
OZE jest to, że wraz z rozwojem energetyki odnawialnej wzrasta również
całkowite obciążenie podatkami i opłatami odbiorców energii elektrycznej.
Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Niemczech są jednymi z najwyższych w Europie (na koniec 2014 roku prawie 40% wyższe niż
średnia europejska). Największy wpływ na wzrost cen ma podnoszenie stawki opłaty OZE, która w latach 2006–2015 wzrosła o 600%. Rozwój OZE wymaga wprowadzania nowych podatków i opłat pomagających zapewnić bezpieczeństwo systemu, tj. mechanizmy mocowe i usługi systemowe. 1 sierpnia
2014 roku weszła w życie nowelizacja niemieckiej ustawy o odnawialnych
źródłach energii (EEG)42, która w założeniu ma doprowadzić do obniżenia
kosztów subsydiów energetyki odnawialnej poprzez obniżenie wsparcia dla
najdroższych technologii. Nowelizacja określa ramy legislacyjne oraz wprowadza nowe zasady rozwoju OZE. Zmiany dotyczą głównie systemu wsparcia OZE, a także podmiotów objętych zwolnieniami z opłaty OZE. Ustawa określa również „korytarze rozwoju” poszczególnych technologii OZE,
które pozwolą na osiągnięcie udziału OZE w zapotrzebowaniu na energię
elektryczną do 2050 roku na poziomie 80%43. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, wszystkie instalacje oddane do użytku po 1 sierpnia 2014 roku,
o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW podlegają obowiązkowi bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie. Od 2016 roku obowiązkiem
tym objęte będą wszystkie urządzenia powyżej 100 kW. Ponadto w 2014 roku
wprowadzono opłaty na utrzymanie w rezerwie mocy przeznaczonych do
	
Federalny Urząd Ochrony Środowiska, strona internetowa: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energiebereitstellung-verbrauch/anteil-erneuerbarer-energien-amenergieverbrauch (dostęp: 13.06.2016).
42
	
Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Gesetz für den Ausbau erneuerbarer
Energien), art. 1 ust. 2.
43
	Znowelizowana forma ustawy o OZE została zatwierdzona przez Komisję Europejską w kontekście przestrzegania zasad pomocy publicznej. Aby zapewnić zgodność
w tym zakresie, nowelizacja z 2014 roku zakłada wprowadzenie od 2017 roku systemu aukcyjnego dla wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
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wyłączenia (głównie ze względu na wiek bądź nieefektywność). Utrzymanie
odpowiedniej wartości rezerwy stanowi dodatkowy koszt dla konsumenta,
ale jest konieczne przy niestabilnych dostawach prądu z OZE44. Wzrost kosztów energii elektrycznej wpływa na wzrost kosztów produkcji, a tym samym
powoduje spadek konkurencyjności przemysłu.
Ostatnim zagadnieniem poruszanym w niniejszym opracowaniu jest kwestia zaopatrzenia niemieckiego rynku energetycznego w gaz. Niemcy są trzecim po Wielkiej Brytanii i Włoszech europejskim konsumentem tego surowca45. W ciągu 25 lat zużycie znacznie wzrosło i w 2015 wyniosło 90 mld m3.
Niestety kraj ten nie posiada własnych znaczących ilości paliwa gazowego,
w 2010 roku z rodzimego wydobycia pochodziło 11% zużycia tego nośnika
(2008 roku – 14%). Największym producentem gazu w Niemczech jest Dolna
Saksonia, gdzie znajdują się najefektywniejsze złoża tego surowca. Niezbędny
jest import gazu ziemnego, który wynosi 89%. Największymi dostawcami tego
paliwa są: Rosjanie, Norwedzy i Holendrzy46. Wspomniana już we wstępie
wzorcowa dywersyfikacja, wynosząca po 20–30% z jednego kierunku, uniezależnia Niemców od różnych zawirowań na rynku gazowym47. W branży gazowniczej u naszego zachodniego sąsiada działa obecnie 750 przedsiębiorstw
zajmujących się wydobyciem, przesyłem i dystrybucją tego nośnika energii do
finalnych odbiorców. Duża liczba podmiotów przyczyniła się do znacznego
rozwoju infrastruktury gazowniczej. Na terenie Niemiec funkcjonuje 380 tys.
km gazociągów. Sieć gazowa składa się z ponad 100 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 150 tys. km rurociągów średniego ciśnienia48.
 eny energii elektrycznej dla przemysłu wzrosły w 2014 roku w stosunku do 2010 roku
C
o ok. 27%, do poziomu 15,32 ct/kWh.
45
	T. Fornalczyk, Rynek energii w Niemczech, „Polska Energia” 2009, nr 1, s. 22–23.
46
	Obecnie 90% zużywanego w Niemczech gazu pochodzi z importu. Głównych trzech
dostawców – Rosja (36,4 mld m3 w 2014), Norwegia (30,2 mld m3 w 2014) i Holandia
(26 mld m3 w 2014) – pokrywa ponad 95% zagranicznych dostaw. W perspektywie
najbliższych 15 lat do zera spadnie wydobycie krajowe oraz import z Holandii, a wzrośnie import z Rosji i Norwegii. R. Bujczuk, Zarządzanie zależnością. Uwarunkowania
niemieckiej polityki gazowej, Raporty OSW, Warszawa 2016. Por też: E. Wyciszkiewicz,
Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na
obszarze postsowieckim, PISM, Warszawa, 2008, s. 11.
47
	
Konsekwentna dbałość o różnorodność dostawców tego surowca występowała już w latach dziewięćdziesiątych, wówczas znaczny spadek importu z Holandii oraz zmniejszenie wydobycia z własnych złóż zrekompensowano dostawami z Norwegii.
48
	Związek Operatorów Sieci Przesyłowych gazu (Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e. V., FNB Gas), strona internetowa: http://www.fnb-gas.de/de/fernleitungsnetze/gastransport/gastransport.html (dostęp: 12.05.2016).
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Niemiecka strategia zapewnienia bezpieczeństwa w sektorze gazowym
oparta została na trzech filarach: działaniach wewnętrznych, współpracy
z Rosją oraz równoległym utrzymywaniu partnerskich stosunków z innymi
krajami będącymi producentami gazu ziemnego. W ramach takiego modelu polityki energetycznej Niemcy skutecznie łączą cele niejednokrotnie
sprzeczne i trudne do realizacji na poziomie Unii. Od początku XXI wieku
w UE trwają procesy związane z budową jednolitego rynku gazu ziemnego.
Ma on być rynkiem płynnym i liberalnym, na którym panować będą warunki pełnej konkurencyjności49. W tym kierunku zmierzały już regulacje tzw.
drugiego pakietu energetycznego50. Przyjęty w 2008 zakłada on: ograniczenie
o 20% emisji CO2 do 2020 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku; poprawę efektywności wytwarzania energii elektrycznej w tym samym okresie
o 20%; zwiększenie o 20% produkcji energii elektrycznej pochodzącej z tzw.
„czystych źródeł energii”51.
W tym samym czasie obliczono, że choć import gazu do 2020 roku
zmniejszy się o 7,5% w stosunku do 2010 roku, to import z Rosji wzrośnie
blisko o 16% (z 47,4 mld m3 do 55,1 mld3). Do 2043 roku spółki gazowe
w Niemczech zakontraktowały dostawy gazu na łącznie 800 mld m3. Istotną
częścią bezpieczeństwa energetycznego Niemiec jest infrastruktura transportowa, na którą składa się 55 tys. km gazociągu poza terytorium RFN oraz
blisko 320 tys. wewnątrz landów52.
	Liberalizacji rynku energetycznego nie towarzyszyło stworzenie odpowiedniej infrastruktury w całej Europie, dzięki której firmy mogłyby korzystać ze swoich nowo
nabytych praw. W szczególności brak połączeń infrastrukturalnych pomiędzy narodowymi sieciami przesyłowymi gazu i elektryczności spowodował, że wolna konkurencja nie mogła w rzeczywistości zaistnieć. Skoro bowiem nośniki energii (przede
wszystkim gaz) oraz elektryczność nie mogły być swobodnie przesyłane poza granice
państw członkowskich, znaczenie zapisów pozwalających na dokonywanie takich
operacji pozostało ograniczone.
50
	Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz. Urz. UE-sp. 12-2-211) (dalej: dyrektywa 2003/55/WE), oraz rozporządzenie nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego.
51
	Pakiet ten znany jako 20x20x20 wywołał dyskusję nt. kosztów bezpieczeństwa energetycznego. Wielu ekspertów, polityków i dziennikarzy podnosiło argument, że pozbywając się energetyki opartej na węglu i atomie, jednocześnie uzależnia się Niemcy
od dostawców gazu, głównie rosyjskiego.
52
	M. Paszyn, Ekspansja Gazpromu na niemiecki rynek energetyczny w okresie rządów
Angeli Merkel 2005–2015, „Przegląd Zachodni” 2015, t. 4.
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W 2005 roku Gazprom i Wintershall (spółka-córka koncernu BASF) razem z innym niemieckim koncernem E.ON Ruhrgas rozpoczęły realizację
projektu Nord Stream. W 2008 roku podpisano umowę o powołaniu konsorcjum South Stream, w którym Gazprom ma ponad 50% udziałów. W budowę
gazociągu South Stream zaangażowany był Wintershall – 15% udziału w projekcie. Podjęcie współpracy na niemieckim rynku energii konwencjonalnej
jest korzystne zarówno dla koncernów niemieckich (E.ON, RWE, EnBW),
jak i dostawców rosyjskich (Gazprom, Novatek)53. Najsilniej do współpracy
z rosyjskimi dostawcami gazu dążył RWE, co wynikało przede wszystkim
z tego, że ma on największe zadłużenie wśród niemieckich koncernów oraz
poniósł straty na rezygnacji z energii jądrowej.
Innym elementem, który miał zapewnić Niemcom dostawy gazu było
uczestnictwo niemieckich firm w projekcie budowy gazociągu Nabucco.
Rozpoczęcie budowy mającego mieć ok. 3900 km długości gazociągu, było
zaplanowane na koniec 2012 roku, jej zakończenie na koniec 2015 roku. Przepustowość miała wynieść 31 mld m³ surowca. Koszt konstrukcji planowano
na około 7,9 miliardów euro i miał zostać pokryty w 30% przez udziałowców,
a w 70% z kredytów54. Do realizacji projektu budowy Nabucco powołano
spółkę Nabucco Gas Pipeline International GmbH utworzoną w 2004 roku
w Wiedniu. Udziałowcami w projekcie, obok niemieckiego RWE były: OMV
(Austria), MOL z Węgier, rumuński Transgaz, Bulgargaz (Bułgaria), i BOTAŞ z Turcji. Wszyscy udziałowcy posiadali po 16,7% akcji spółki. Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie wyraziły także Gaz de France, niemieckie E.ON, rosyjski Gazprom. 13 lipca 2009 roku w Ankarze Turcja, Bułgaria,
Rumunia, Węgry i Austria podpisały umowę w sprawie budowy magistrali,
która miała mieć 3,3 tys. km długości, zaś jej przepustowość planowana była
na 31 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Jednak szybko okazało się, że rozbieżności pomiędzy udziałowcami były zbyt duże, co spowodowało wycofanie się RWE z tego projektu.
	Rosyjskie koncerny, zarówno Gazprom, jak i Novatek dostrzegły we współpracy szansę na zwiększenie zysków na niemieckim rynku gazu, który się dynamicznie rozwija
(produkcja, przesył, dystrybucja, elektroenergetyka). Koncerny niemieckie, ze względu na rosnące zadłużenie, dążą przede wszystkim do ograniczenia kosztów budowy
nowych elektrowni konwencjonalnych zastępujących elektrownie jądrowe, wyprzedaży aktywów, m.in. z rynku gazu i dalszych renegocjacji długoterminowych kontraktów w celu zmniejszenia ceny surowca.
54
	Projekt budowy Nabucco został włączony w program Trans-European Energy Network finansowany przez Unię Europejską. Ocena wykonalności projektu została opłacona z grantu Unii Europejskiej, zaś sam projekt został zaaprobowany w 2006 roku.
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Przykładem swoistej dywersyfikacji inwestycji na rynku gazowym
była kolejna kooperacja niemiecko-rosyjska. 6 września 2011 roku na Forum Inwestycyjnym w Soczi rosyjski Gazprom, włoski ENI, francuski EdF
i niemiecki Wintershall zawarły umowę o utworzeniu spółki South Stream Transport (SST) – przyszłego właściciela 900-kilometrowego morskiego odcinka gazociągu South Stream55. Podział akcji SST – Gazprom 50%,
ENI 20%, EdF i Wintershall po 15% – gwarantował rosyjskiemu koncernowi
kontrolę nad projektem. Budowa 4-nitkowego gazociągu (o przepustowości ok. 15,6 mld m3 każda) miała się rozpocząć w 2013 roku, uruchomienie
pierwszej nitki zaplanowano na rok 2015, a całej trasy – na 2018. Wstępnie
szacowane koszty inwestycji to 15,5 mld USD56. Jednak wydarzenia związane
z aneksją przez Rosję Krymu i wojną w Donbasie, które zaowocowały sankcjami unijnymi, spowodowały załamanie tego projektu. W dniu 1 grudnia
2014 roku, podczas wizyty w Turcji prezydent Władimir Putin oświadczył,
że ze względu na „niekonstruktywne stanowisko Komisji Europejskiej oraz
bierność władz Bułgarii, Rosja jest zmuszona wstrzymać budowę gazociągu
South Stream”57.
Z kolei prezes Gazpromu Aleksiej Miller uznał projekt za zamknięty, nie
przewidując możliwości jego reaktywacji58. Główną przyczyną decyzji Rosji
są prawdopodobnie wynikające m.in. z sankcji problemy finansowe rosyjskiego koncernu, które uniemożliwiają realizację inwestycji59. Pochodną decyzji
	
The South Stream Gas Pipeline Through the Black Sea, http://www.south-stream-off
shore.com/gas pipeline/project/ (dostęp: 10.06.2016).
56
	
Porozumienie udziałowców gazociągu South Stream, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-09-21/porozumienie-udzialowcow-gazociagu-south-stream
(dostęp: 12.05.2016).
57
	Sz. Kardaś, Niechciany gazociąg: Rosja wstrzymuje budowę South Streamu, Analizy OSW, 03.12.2014; Putin rezygnuje z South Stream, http://www.rp.pl/artykul/
1161571-Putin-rezygnuje-z-South-Stream.html (dostęp: 10.06.2016).
58
	Przy okazji wizyty Putina, Gazprom i turecki Botas podpisały memorandum zapowiadające budowę nowego gazociągu przez Morze Czarne. Ma on umożliwić dostawy na rynek turecki, jak i do krajów południowej Europy. Prezydent Rosji zapowiedział, że Rosja będzie dynamiczniej rozwijać projekty LNG oraz zwiększać swój
udział na pozaeuropejskich rynkach gazowych. Putin rezygnuje...
59
	Koszty budowy odcinka morskiego wzrosły z 10 do 14 mld euro, a lądowego na
terenie UE z 6 do 9,5 mld euro. Koszty budowy gazociągu zwiększyły się o blisko
40%, ponieważ firmy uczestniczące w budowie, a objęte sankcjami, mają problemy
z zaciąganiem kredytów inwestycyjnych. Zapewne na decyzję tę wpływ miało także stanowisko Komisji Europejskiej, kwestionującej zgodność z unijnym prawem
umów zawartych przez Rosję z państwami, przez które miała przechodzić rosyjska
55
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Kremla o zaprzestaniu budowy South Streamu było anulowanie przez koncern BASF umowy z Gazpromem, dzięki której rosyjski partner zostałby jedynym akcjonariuszem Wingasu. W dniu 18 grudnia 2014 roku BASF ogłosił,
że uzgodnił z Gazpromem anulowanie umowy o wymianie aktywów60.
Niewątpliwie wzmocnieniem pozycji Gazpromu w Niemczech było uruchomienia w dniu 8 października 2012 roku gazociągu Nord Stream – bezpośredniej trasy dostaw rosyjskiego gazu z Wyborga (Rosja) do Greifswaldu
(Niemcy) przez Bałtyk. Dwie nitki magistrali osiągnęły tym samym docelową
przepustowość 55 mld m3. Wzrost przepustowości Nord Streamu zwiększa
możliwości Gazpromu manewrowania trasami przesyłu gazu i realizacji głównego celu tej inwestycji. Przy pewnych nakładach na rozszerzenie sieci przesyłowych na terenie Niemiec byłoby to technicznie możliwe. Sieć krajowych
gazociągów połączonych z siecią Gazpromu, czyli JAGAL, MIDAL, STEGAL,
WEDAL i Hamburg-Rehden, jest zarządzana przez Gascade Gastransport.
Inwestycja ta pozwoliła Niemcom na zwiększenie własnego bezpieczeństwa
energetycznego oraz wyeliminowała państwa, przez które dotychczas przebiegał tranzyt gazu ziemnego, a co za tym idzie wzmocniła geopolityczną pozycję Niemiec. W tym momencie Niemcy stały się czołowym partnerem Rosji
w międzynarodowym handlu tym surowcem energetycznym.
Elementem bezpieczeństwa energetycznego jest nie tylko zachowanie dostaw wewnętrznych paliwa, ale i zabezpieczone zapasy surowca energetycznego w podziemnych zbiornikach (PMG). Na terenie Niemiec zlokalizowanych
jest 47 takich magazynów. Dwadzieścia cztery usytuowane są w kawernach
solnych o łącznej kubaturze wynoszącej 7,8 mld m3. Największy magazyn
znajduje się w miejscowości Rehden koło Bremy, jego pojemność równa jest
magistrala. Plan budowy South Streamu należał do jednego z najbardziej kosztownych projektów infrastrukturalnych Gazpromu. W grudniu 2012 roku koszt budowy rurociągu oszacowano na ok. 16 mld euro, natomiast w październiku 2014 roku
ogłoszono, że miał być on wyższy o ponad 40%.
60
	A. Kublik, Gazprom nie przejmie niemieckiej firmy Wingas, http://wyborcza.
pl/1,155287,17156054,Gazprom_nie_przejmie_niemieckiej_firmy_Wingas.html
(dostęp: 10.06.2016). Na podstawie tej umowy rosyjski koncern miał przejąć od
BASF kontrolny pakiet ponad 50% akcji firmy gazowniczej Wingas, a w zamian Gazprom odstąpiłby niemieckiemu koncernowi pakiet akcji w spółce eksploatującej złoża gazu na Syberii „Żałujemy, ale transakcja wymiany aktywów nie zostanie sfinalizowana” – stwierdził szef koncernu BASF Kurt Bock w komunikacie cytowanym
przez agencję TASS. Bock nie wyjaśnił powodów tej decyzji. Niemiecki dystrybutor
gazu nie dla Gazpromu, https://www.forbes.pl/wiadomosci/niemiecki-dystrybutorgazu-nie-dla-gazpromu/t7hx55b (dostęp: 01.06.2016).
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4200 mln m3. W budowie jest kolejnych 19 zbiorników o łącznej pojemności
7,4 mld m3. W sumie w niemieckich PMG zmagazynowane jest 20,3 mld m3
gazu ziemnego. Stanowi to największą rezerwę gazu w Unii Europejskiej
i odpowiada ok. 25% rocznego zużycia gazu ziemnego w Niemczech. Do
największych przedsiębiorstw działających na rynku gazowym należą: E.ON
– Ruhrgas AG, RWE, Wingas AG i VNG AG. Wielkość niemieckiego rynku
paliwa gazowego powoduje, że wymienione podmioty znajdują się w czołówce największych firm gazowych na starym kontynencie zaangażowanych
w budowę i eksploatację zarówno magazynów, jak i hubów gazu61.
W grudniu 2013 roku Gazprom podpisał umowę z niemiecką firmą Wintershall, firmą zależną od koncernu BASF, na mocy której rosyjska spółka
przejąć miała gazociągi dystrybucyjne oraz magazyny gazu w Niemczech.
Gazprom przejąć miał m.in. pełną kontrolę nad hubem gazowym w Rehden
w okolicach Bremy. Magazyny te mają pojemności 4,4 mld m3. Ponadto rosyjski gigant miał otrzymać udziały w dwóch innych gazowych magazynach,
w Jemgum w Dolnej Saksonii, oraz Haidach w Austrii (ten ostatni mimo
swojej lokalizacji obsługuje głównie rynek niemiecki). Transakcja ta była
uznana za klasyczną w modelu współpracy niemieckich koncernów z Rosjanami: wymiana udziałów w rynku unijnym za udziały w złożach surowca
w Rosji. Wymiana ta miała podwójnie powiązać unijnego partnera z Rosją62.
Przejęte przez Gazprom gazociągi i magazyny, wliczając te, które Gazprom
już wcześniej kontrolował, uczynić miały z Niemiec pomost na rynki Francji,
Holandii, Belgii, a w przyszłości Wielkiej Brytanii. Działania te wynikały ze
strategii Gazpromu, który jest obecnie wyłącznym dostawcą gazu do rurociągów OPAL i NEL, tranzytowych magistral biegnących przez niemieckie
terytorium, będących lądowymi odnogami Nord Streamu63. Rosyjski koncern jest też ich operatorem. Jak wiemy, głównym celem tego projektu ma
być transport rosyjskiego surowca do krajów trzecich64.
 abriel: Wir systematisieren die Energiewende und machen Energieeffizienz zur zweG
iten Säule, http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende,did=672914.
html (dostęp: 22.06.2016).
62
	
Dla Gazpromu była to transakcja, która miała przynieść mu znaczne korzyści w jego
obecności na rynku UE, nie tylko w Niemczech. Niemcy były i są największym importerem rosyjskiego gazu w UE. Po tej transakcji miały być ważnym krajem tranzytowym.
63
	Biorą one początek w Lubmin koło Greifswaldu, gdzie do niemieckiego lądu dociera Nord Stream. OPAL i NEL są lądowym przedłużeniem Gazociągu Północnego.
OPAL biegnie na południe, równolegle do granicy z Polską, zaś NEL na zachód.
64
	W zamierzeniu udział Niemiec w projekcie Nord Stream jest jednym ze sposobów na
dywersyfikację szlaków dostaw energii. Innym elementem polityki bezpieczeństwa
61
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Do zmiany niemieckiej polityki energetycznej mogło dojść dwa lata temu,
gdy wiosną 2014 roku została zaproponowana przez ówczesnego premiera
Polski, Donalda Tuska, unia energetyczna. Miała się ona opierać sześciu filarach. Pierwszy filar to infrastruktura energetyczna65. Drugim filarem miały
być mechanizmy solidarnościowe66. Trzeci filar to zwiększenie siły przetargowej państw członkowskich i UE wobec dostawców zewnętrznych67. Czwartym filarem miał być rozwój rodzimych źródeł energii w UE68. W projekcie
tym bardzo mało miejsca poświęcono energetyce odnawialnej, do której
kraje takie jak Niemcy przywiązują ogromną wagę69. Piąty filar to dywersyfikacja dostaw energii do UE70. Szóstym filarem miało być wzmocnienie
w sektorze gazowym są aktywne poszukiwania alternatywnych do rosyjskich szlaków dostaw surowca między innymi w Norwegii, Afryce i na Bliskim Wschodzie.
Czynności te prowadzić mają do zwiększenia znaczenia Niemiec w tranzycie i magazynowaniu importowanego gazu w Unii.
65
	Chodziło o zwiększenie środków przeznaczonych na te projekty w unijnym budżecie
oraz zwiększenie do 75% unijnego finansowania niezbędnych inwestycji w krajach
najbardziej uzależnionych od rosyjskiego gazu dostarczanego przez Gazprom.
66
	W sytuacjach kryzysowych UE powinna wykorzystywać swoją skumulowaną siłę oddziaływania, by zapobiegać i reagować w sposób adekwatny do potencjalnych scenariuszy zakłócenia dostaw gazu. W sytuacji kryzysowej zadziałać powinny tzw. mechanizmy solidarnościowe i żadne państwo członkowskie nie powinno być pozostawione
samo sobie, Oznaczałoby to jednocześnie konieczność znowelizowania tzw. rozporządzenia SOS (Security of Supply), które mówi o bezpieczeństwie dostaw energii i tworzy
instrumenty, mające ograniczać skutki przerw w dostawach surowca w przyszłości.
67
	Według projektu premiera Tuska, rola umów międzyrządowych miała być stopniowo redukowana do nieodzownych kwestii. Ponadto zwracano uwagę na zapewnienie
przejrzystości działań kontrahentów. Wymieniono klauzule, które według projektodawcy powinny być zakazane zarówno w umowach dwustronnych, jak i w kontraktach między firmami. Należą do nich: klauzula take or pay, która zmusza do płacenia
za zakontraktowaną ilość gazu niezależnie od tego, czy został odebrany, zakaz reeksportu, powiązanie cen gazu z cenami ropy czy ustanawianie punktów odbioru gazu
wewnątrz UE, zamiast na granicy.
68
	Polski rząd zaproponował wykorzystanie zasobów paliw kopalnych UE, w tym węgla
i gazu łupkowego. Mowa także o przyznaniu darmowej puli uprawnień do emisji
CO2 elektrowniom węglowym zapewniającym 15% mocy krajowej, bądź o wsparciu
finansowym dla technologii składowania CO2 pod ziemią (CCS).
69
	
Zdaniem Donalda Tuska, przyjęcie przez Polskę rozwiązań niemieckich, spowodowałoby, że już w 2017 roku nasz kraj musiałby dopłacić do odnawialnej energii 12 miliardów złotych. Ponadto, w dłuższej perspektywie takie rozwiązania mogłoby być szkodliwe, czy nawet zabójcze dla polskiej gospodarki.
70
	Według pomysłodawcy, lepsza infrastruktura energetyczna w UE i bardziej zintegrowany wspólny rynek energii, pozwolą skutecznie przyciągnąć alternatywnych dostawców
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Wspólnoty Energetycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego sąsiadom Unii71.
Początkowo kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że plany Tuska idą w dobrym kierunku, aczkolwiek plan ten wymaga dopracowania. Jednak według
nieoficjalnego stanowiska Niemiec, ujawnionego 19 stycznia 2015 roku, Berlin zadeklarował co prawda poparcie dla projektu, ale główna część zamysłu
premiera Tuska, czyli mechanizm wspólnego zakupu gazu, nie zyskał poparcia rządu niemieckiego. Według Berlina koordynacja zakupów gazu jest
sprzeczna z ideą zliberalizowanego europejskiego rynku. Zdaniem Niemiec,
bezpieczeństwo dostaw gazu zostanie zagwarantowane dzięki zakończeniu
budowy europejskiego rynku gazu oraz dzięki rozbudowie infrastruktury gazowej, czego ważnym elementem ma być dostęp do terminali LNG72.
9 marca 2015 roku przywódcy krajów UE poparli utworzenie unii energetycznej, według strategii zaproponowanej przez Komisję Europejską. Jednym
z jej kluczowych założeń, jest zniesienie granic pomiędzy rynkami energii
w 28 krajach członkowskich. Postanowiono, że unia energetyczna będzie
opierać się na pięciu filarach: bezpieczeństwie energetycznym, solidarności
i zaufaniu; zintegrowanym europejskim rynku energetycznym; efektywności
energetycznej, przyczyniającej się do obniżenia zapotrzebowania na energię,
dekarbonizacji gospodarki oraz na badaniach, innowacyjności i konkurencyjności. Sporną kwestią była przejrzystość umów na dostawy gazu73.
Pomimo deklarowanej unii energetycznej, większość krajów Wspólnoty
została zaskoczona ogłoszeniem 4 września 2015 roku na Forum Ekonomicznym we Władywostoku informacji, że Gazprom podpisał dwa porozumienia z zachodnimi koncernami: umowę o rozbudowie gazociągu Nord
Stream czyli budowę kolejnych nitek gazociągu, a także umowę o wymianie
zewnętrznych. Chodzi tutaj m.in. o przyciągnięcie dostawców gazu łupkowego z USA
czy Australii. Według różnych szacunków, 10 państw Unii Europejskiej kupuje ponad
połowę zużywanego przez siebie gazu ziemnego od rosyjskiego Gazpromu.
71
	Ten filar bazuje na przekonaniu, że droga do bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej prowadzi przez stabilne i bezpieczne sąsiedztwo. Bezpieczni, pod względem
energetycznym sąsiedzi to bezpieczniejsza UE.
72
	Według berlińskich polityków, to właśnie zmniejszenie popytu na energię, dzięki
wdrażaniu efektywności energetycznej, dekarbonizacja gospodarki to, obok rozwoju
rynku wewnętrznego i infrastruktury, najważniejsze filary europejskiego bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych.
73
	Szczyt zgodził się na zapis mówiący o zapewnieniu pełnej zgodności z prawem UE
wszystkich porozumień związanych z zakupem gazu od zewnętrznych dostawców,
zwłaszcza przez „wzmocnienie transparentności takich porozumień”.
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aktywów z koncernami niemieckim i austriackim OMV. W ich wyniku powstać mają dwa gazociągi przez Bałtyk z Rosji do Niemiec. Projekt Nord
Stream 2 przewiduje budowę dwóch gazociągów morskich z roczną przepustowością 55 mld m3 gazu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie – tyle
samo, ile istniejący gazociąg Nord Stream. W ten sposób Nord Stream podwoi przepustowość dostaw przez Bałtyk do Zachodniej Europy. „Fakt, że
w projekcie biorą udział globalne koncerny energetyczne, świadczy o jego
ważności dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw gazu do
europejskich konsumentów” powiedział prezes Gazpromu Aleksiej Miller74.
Klaus Schäfer z zarządu E.ON stwierdził „Wraz z rozwojem projektu Nord
Stream będziemy zabezpieczać przyszłe niezawodne dostawy gazu ziemnego do Niemiec i UE w perspektywie długoterminowej. Projekt ten wzmocni
naszą współpracę z Gazpromem trwającą ponad 40 lat”. Koszt budowy gazociągu ma wynieść 9,9 mld euro. Rurociągi mają być oddane do użytku do
końca 2019 roku. Struktura finansowania nie jest ustalona. Realizacją projektu ma się zająć firma projektowa New European Pipeline AG, zarejestrowana w szwajcarskim Zug. W spółce tej Gazprom będzie miał 51% udziałów,
BASF/Wintershall, OMV, E.ON i Shell po 10%, a Engie – 9%. Konsekwencją
podpisania przez niemieckie koncerny energetyczne umów z Gazpromem
może być ograniczenie poparcia Niemiec dla działań UE dotyczących dywersyfikacji dostaw gazu do UE. Żaden ze znaczących niemieckich polityków nie skomentował doniesień o zawarciu tych. Świadczyć to może o tym,
że rząd w Berlinie nie widzi przeciwwskazań dla rozbudowy Nord Streamu.
W ostatnich latach kanclerz Merkel i jej rządy nie zainicjowali żadnych
projektów na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Europy. Dzieje się tak
pomimo składanych deklaracji o popieraniu takich inicjatyw jak np. unia
energetyczna. Istnieje wyraźne ryzyko, że Berlin będzie skłonny do wsparcia
niemieckich koncernów w realizacji ich projektów energetycznych prowadzonych wspólnie z koncernami kontrolowanymi przez władze w Moskwie.
Druga umowa o wymianie aktywów Gazprom–BASF i Gazprom–OMV wpisuje się w widoczną od kilku lat współpracę części największych zachodnioeuropejskich firm gazowych (BASF, E.ON, ENGIE, Shell, OMV) z rosyjskim
gigantem. Mało kto zwraca uwagę na to, że podpisane przez koncerny europejskie i Gazprom umowy są sprzeczne z celami prowadzonej przez UE polityki dotyczącej dywersyfikacji dostaw gazu75. W żaden sposób nie zwiększa
	http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rozbudowa-nord-streamcoraz-blizej-jest,79,0,1895503.html (dostęp: 22.06.2016).
75
	M. Paszyn, dz. cyt.
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to bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej oraz Południowo
-Wschodniej. Osłabia to współpracę gazową krajów UE z Ukrainą, gdyż
daje Rosji możliwość omijania terytorium ukraińskiego w procesie przesyłu
na Zachód. Znamienne jest to, że Komisja Europejska nie zareagowała na
podpisane porozumienia. Wiceprzewodniczący KE, komisarz ds. unii energetycznej Maroš Šefčovič zajął krytyczne stanowisko, jednak już komisarz
ds. energii i klimatu Miguel A. Cañete stwierdził, że projekt nie rodzi problemów, jeśli tylko jest zgodny z unijnym prawem76.
Teoretycznie Energiewende może być początkiem „trzeciej rewolucji
przemysłowej” w kierunku zielonej gospodarki i społeczeństwa opartego na
zrównoważonym rozwoju. Konieczne jednak będzie ułożenie na nowo relacji
państwo–społeczeństwo–gospodarka. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE,
udział energii odnawialnej w produkcji prądu ma systematycznie wzrastać
– z obecnych ok. 20% do ok. 38% w 2020 roku. W 2030 roku ma on już wynieść około 50%, w 2040 roku – 65%, a w 2050 – aż 80%. Konsekwencje Energiewende nie ograniczają się do sfery zaopatrzenia w energię. Spodziewać się
można zmian w funkcjonowaniu nie tylko gospodarki, lecz także niemieckiego społeczeństwa i państwa. Likwidacja energetyki atomowej i znaczące
ograniczenie węglowej spowodowało, że niemiecka gospodarka została uzależniona od dostaw gazu ziemnego. W efekcie dywersyfikacja dostaw i źródeł energii, która stanowiła o sile niemieckiej gospodarki, a szczególnie jej
energetyki, może zostać osłabiona i okazać się przyczyną kryzysu i problemów najsilniejszej gospodarki UE.
Działania kolejnych rządów niemieckich, szczególnie po roku 2000,
przyczyniły się do zmian infrastrukturalnych w gospodarce RFN. W chwili
obecnej trudno jednak ocenić, czy działania te wzmocniły, czy też osłabiły
gospodarkę naszych zachodnich sąsiadów. Wiemy jedno – wspieranie OZE,
likwidacja energetyki atomowej i węglowej wiąże się ze znacznymi kosztami
ponoszonymi zarówno przez firmy, jak i prywatnych odbiorców energii. Efekt
opisywanych działań widoczny będzie dopiero za kilka dekad. W tym czasie
dojść może do zmian w światowej gospodarce, które całkowicie zastąpią znany nam obraz przemysłu i energetyki. Chociaż nowy plan ma na celu poprawę
	Sz. Kardaś, Gazowe business as usual? Nowe umowy Gazpromu z unijnymi koncernami, Analizy OSW, 16.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-09/gazowe-business-usual-nowe-umowy-gazpromu-z-unijnymi-koncernami (dostęp: 20.07.2016); Szefczovicz: Rosja spuszcza z tonu ws. Nord Stream 2
ale przetestuje nas prawnie, http://biznesalert.pl/szefczovicz-rosja-spuszcza-z-tonu
-ws-nord-stream-2-ale-przetestuje-nas-prawnie/ (dostęp: 20.07.2016).
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bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie importu surowców
energetycznych, to jednak w chwili obecnej widoczne jest coraz większe uzależnienie niemieckiego rynku od rosyjskich dostawców, którzy równocześnie,
za zgodą władz i firm niemieckich, są coraz bardziej obecni w energetyce tego
kraju. Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego działania takie bynajmniej go nie zwiększają. Koszty zmian w energetyce, uzależnienie się od
jednego, wiodącego dostawcy, nawet jeżeli jest ukryty pod kooperacją joint
venture, wymiana aktywów firm energetycznych, powodują, że gospodarkę
Niemiec czeka, najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych lat, okres
przewartościowań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Zusammenfassung
Die Gewährleistung stabiler und nachhaltiger Versorgung mit Brennstoffen
ist das Ziel der Energiesicherheit in der Bundesrepublik. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Deutschland die wirtschaftliche Berechnung und die Maßnahmen der Außenpolitik verwenden. Das Land intensiviert den Dialog und
die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Energieproduzierenden Ländern. Es unterstützt Projekte internationaler Firmen und Institutionen, um
die Energiesicherheit in der Europäischen Union zu fördern. In den letzten
zehn Jahren engagierte sich Deutschland in der Förderung der erneuerbaren
Energien, die in den nächsten Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil des
Energiesystems werden.
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Problemy europeizacji polityki
energetycznej Niemiec
Wstęp
W ramach procesu integracji europejskiej polityka energetyczna zajmuje szczególne miejsce, chociażby ze względu na fakt, iż traktat z Lizbony nadał współpracy w sektorze energii podstawy prawno-traktatowe. Polityka energetyczna
stała się dziedziną kompetencji dzielonych między Unią Europejską a państwami członkowskimi, a Komisja Europejska uzyskała – ograniczone – prawo inicjatywy w tej dziedzinie. Chociaż wspólnotowa polityka energetyczna została
zapoczątkowana w 1952 roku w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
oraz w Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej, ustanowionej traktatem
podpisanym w Rzymie 25 marca 1957 roku, to jednak przełom w europeizacji
sektora energetycznego przyniósł Jednolity Akt Europejski z 1986 roku, a wraz
z nim inicjatywa wspólnego rynku. Natomiast od lat 90. XX wieku rosło zaangażowanie Unii Europejskiej w politykę energetyczną w kontekście deregulacji
i budowy wspólnego rynku oraz rozwijania odnawialnych źródeł energii, istotnych także dla polityki ochrony środowiska i klimatu.
Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie problematyki europeizacji polityki energetycznej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku. Analiza obejmuje kwestię dostosowania niemieckiego ustawodawstwa do
unijnych regulacji w ramach procesu liberalizacji i tworzenia rynku wewnętrznego energii UE z uwzględnieniem postępowań prowadzonych przez Komisję
Europejską zarówno wobec Niemiec, jak i niemieckich koncernów energetycznych oraz problem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech w kontekście unijnych rozwiązań. Analiza opiera się na dostępnych źródłach i literaturze przedmiotu, jak również badaniach własnych Autorki1.
	
Niniejszy tekst powstał w ramach realizacji zadania badawczego nr WPAiSM/
DS/17/2015 pt. Niemcy w procesie uwspólnotowienia polityki energetycznej Unii
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Istota i mechanizmy europeizacji
Termin „europeizacja” pojawił się w latach 90. w debacie o skutkach procesu
integracji europejskiej dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Odnosi
się on do zmian wewnątrz państw członkowskich będących skutkiem integracji europejskiej i wynikających stąd konsekwencji dla zachowań państw
członkowskich w ramach systemu wielopoziomowego. Stąd też zasadniczym przedmiotem analizy stały się zróżnicowane przejawy europeizacji
w państwach narodowych będące skutkiem ich członkostwa w UE. Pojęcie
„europeizacja” jest przy tym stosowane do określenia skuteczności polityk
podejmowanych na poziomie UE, jak również adaptacji do procesów integracyjnych mechanizmów, procesów i instytucji polityk państw członkowskich (następuje ona od szczebla europejskiego do narodowego, tj. „z góry do
dołu”, top-down). Punktem wyjścia są negocjacje międzyrządowe, w efekcie
których tworzone są instytucje na poziomie UE, a na końcu znajdują się rezultaty dostosowania państw członkowskich. Według tego ujęcia integracja
stanowi warunek europeizacji. Innymi słowy bez integracji nie byłoby europeizacji. Dla części badaczy europeizacja jest przede wszystkim „rezultatem”, a rzadko „procesem”, w związku z czym pojawia się kwestia stopnia
oddziaływania na państwa członkowskie. Podstawę analizy procesu europeizacji stanowi wytworzenie i rozwój specyficznych „struktur zarządzania” na
płaszczyźnie UE. Oznacza to, że „coś” musi się najpierw dokonać na poziomie UE, aby można było oczekiwać skutków na płaszczyźnie narodowej, co
może być równoznaczne z tworzeniem nowych instytucji, sieci politycznych
czy też określonym postrzeganiem problemu i jego przepracowaniem w państwie członkowskim.
Europeizacja może być rozumiana jako proces, w efekcie którego polityki narodowe są w coraz większym stopniu kształtowane przez politykę europejską2.
Natomiast Robert Ladrech definiuje europeizację jako „stopniowy proces reorientacji kierunku i kształtu polityki krajowej w taki sposób, że polityczna i gospodarcza dynamika UE staje się częścią organizacyjnej logiki krajowej polityki
i krajowego procesu decyzyjnego”3. Claudio M. Radaelli wyróżnia następujące
Europejskiej, finansowanego w ramach działalności statutowej Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego.
2
	T. Börzel, Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain, „Journal of Common Market Studies” 1999, t. 37, nr 4, s. 573–574.
3
	R. Ladrech, Europeanization of Domestics Politics and Institutions: The case of France,
„Journal of Common Market Studies” 1994, t. 32, nr 1, s. 69.
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składowe europeizacji: a) konstrukcja, b) dyfuzja, c) instytucjonalizacja formalnych i nieformalnych zasad, procedur, modeli polityk i stylów, poglądów oraz
norm, które są najpierw definiowane i łączone w procesie politycznym w UE,
a następnie włączane w logikę dyskursu wewnątrzpaństwowego, struktur politycznych i polityk publicznych4. Według Radaelli’ego europeizacja odzwierciedla wpływ polityki europejskiej na logikę procesów politycznych w państwach
członkowskich. Przedmiotem europeizacji stają się struktury polityczne, polityki publiczne (łącznie z ich instrumentami), jak również struktury kognitywno-normatywne – normy i wartości. Procesy europeizacji mogą prowadzić do
adaptacji polityk narodowych do europejskich wytycznych bądź do ich zasadniczych przekształceń (transformacji). Możliwy jest również brak zmian w państwach członkowskich względnie odejście od rozwiązań europejskich5. Europeizacja nie oznacza konwergencji ani harmonizacji polityk narodowych i ich
instrumentów – są one skutkami procesu europeizacji6.
Jak słusznie zauważa Agnieszka K. Cianciara, w praktyce europeizacja
w UE „ma charakter dwukierunkowy i interakcyjny, a analityczne rozróżnienie na europeizację odgórną (top-down) i oddolną (bottom-up) ulega
zatarciu”. Wynika to z faktu, że „reguły i normy definiowane na poziomie
unijnym, ulegają następnie dyfuzji na poziomie krajowym, są bowiem konstruowane przy udziale krajowych aktorów”. Innymi słowy, aktorzy z państw
członkowskich przenoszą na poziom unijny określone preferencje, strategie
i sposoby działania, współkształtując tym samym unijne reguły i normy7.
Dokonuje się rozróżnienia między pionowymi (wertykalnymi) i poziomymi (horyzontalnymi) mechanizmami europeizacji. O ile pionowe mechanizmy europeizacji (hierarchiczny stosunek UE i państw członkowskich) działają niejako w ramach formalnego przymusu dostosowania, o tyle mechanizmy
poziome – poprzez ustalanie pierwotnie dyskursywnych ram dla rozwijania
określonych mechanizmów rynkowych i procesów politycznych. Pionowe mechanizmy europeizacji są stosowane w obszarze integracji pozytywnej (harmonizowanie, koordynowanie) i negatywnej (eliminacja barier, deregulacja,
liberalizacja). Integracja pozytywna jest związana z działaniami zmierzającymi do harmonizacji, unifikacji lub koordynacji przepisów obowiązujących
	C.M. Radaelli, The Europeanization of Public Policy, [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, Oxford 2003, s. 30.
5
	Tamże, s. 37.
6
	C.M. Radaelli, Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change,
„European Integration on-line papers” 2000, t. 4, nr 8, s. 5.
7
	A.K. Cianciara, Wzory europeizacji zewnętrznej: mechanizmy, uwarunkowania, rezultaty, „Studia Europejskie” 2013, nr 3, s. 12.
4
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w państwach członkowskich. W przypadku integracji negatywnej chodzi
o usuwanie ograniczeń konkurencji i handlu, rozwinięcie mechanizmów rynkowych, czy też inicjowanie konkurencji na rynku wewnętrznym.
Europeizacja instrumentów polityk państw członkowskich UE może się
odbywać za pomocą poziomych mechanizmów, które wpływają na narodowe procesy polityczne poprzez normy i wartości, jak również poprzez postrzeganie problemu i formułowanie określonych rozwiązań politycznych.
C. Radaelli wskazuje w związku z tym na dyrektywy o „charakterze minimalistycznym” (harmonizacja tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego
dyrektywa), jak również procesy regulacyjne i programy działania, które
funkcjonują jako dodatkowe podstawy legitymizacji narodowych procesów
politycznych8. Konwergencja instrumentów polityk narodowych może dodatkowo zostać wzmocniona przez formułowanie i dyfuzję wspólnych paradygmatów polityki czy też formułowanie stosownych wytycznych dotyczących europejskiego modelu polityk i ich instrumentów.
W literaturze przedmiotu powszechne jest pojęcie niedostosowania
(„misfit”) reguł poziomu krajowego do reguł poziomu europejskiego, za pomocą którego wyjaśniania się procesy adaptacji w państwach członkowskich
UE. Im niższy poziom dostosowania struktur państw członkowskich do unijnych, tym większe prawdopodobieństwo zmiany. Adaptacja nie jest jednak
automatyczna, impulsy europeizacji są bowiem przekształcane przez aktorów
i instytucje państw członkowskich, przy czym czynnikiem rozstrzygającym
jest presja dostosowania wewnątrz systemu politycznego. Przymus prawny
jest głównym mechanizmem europeizacji w państwach członkowskich UE.
Są one zobowiązane do wdrożenia prawa unijnego do krajowych porządków
prawnych. Efektywność europeizacji jest zapewniona przez środki dyscyplinujące Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Ze względu na specyficzne czynniki wewnętrzne (polityczne, gospodarcze,
społeczne itp.) europeizacja przynosi w poszczególnych państwach zróżnicowane rezultaty. Wyróżnia się następujące typy rezultatów procesu europeizacji:
1) inercja (inertia; no change) – oznacza brak zmian wynikający z pasywnego sprzeciwu wobec europeizacji;
2) opór przed zmianami (retrenchment; resistance to change) – oznacza brak
zmian wynikający z aktywnego sprzeciwu wobec europeizacji;
3) absorpcja (absorption; low degree of change) – oznacza nieznaczne dostosowanie i modyfikacje, które jednak nie wpływają w sposób istotny na
logikę instytucjonalną oraz praktykę działania;
	C.M. Radaelli, The Europeanization…, s. 43.
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4) transformacja (transformation; substantial change) – oznacza fundamentalną zmianę logiki instytucjonalnej i praktyki działania.
Podkreśla się, że procesy europeizacji przebiegają odmiennie w państwach członkowskich, jednakże kluczowy pozostaje mechanizm koercyjny,
w „którym wyższy stopień niedostosowania środowiska krajowego do unijnego oznacza większą presję europeizacji i większy zakres zmian”9.

Europeizacja polityki energetycznej Niemiec w kontekście
liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
Proces liberalizacji rynku energii energii elektrycznej i gazu w UE został
zainicjowany na początku lat 90. XX wieku wraz z przedstawieniem przez
Komisję 22 stycznia 1992 roku tzw. pierwszego pakietu energetycznego, który ostatecznie jako dyrektywa 96/92/WE (elektroenergetyczna, której celem
było stworzenie podstaw prawnych do stopniowego tworzenia konkurencyjnego i niedyskryminującego rynku elektroenergetycznego)10 oraz dyrektywa
98/30/WE (gazowa, której celem było stworzenie konkurencyjnego rynku
gazu ziemnego)11 został włączony do prawa wspólnotowego. Zastosowane
rozwiązania prawne okazały się w praktyce niewystarczające. W celu pogłębienia liberalizacji sektora w 2003 roku przyjęto tzw. drugi pakiet energetyczny: rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu
do sieci elektroenergetycznej12, dyrektywę 2003/54/WE (elektroenergetyczną)13 i dyrektywę 2003/55/WE (gazową)14. Pomijając szereg kwestii szczegółowych, należy nadmienić, że drugi pakiet poruszał przede wszystkim
	A.K. Cianciara, dz. cyt., s. 28.
	
Dyrektywa 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 27
z 30.01.1997).
11
	
Dyrektywa 98/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz. Urz.
WE L 204 z 21.07.1998).
12
Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003).
13
	
Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003).
14
	
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r.
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003, s. 57).
9
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takie kwestie jak wyznaczanie operatorów systemów przesyłowych i ich
zadania, dalszy rozdział przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, zasady
poufności, ochrony środowiska oraz kwestie techniczne. Celem zapewnienia efektywniejszego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii przyjęto
rozwiązania zawarte w tzw. trzecim pakiecie energetycznym, który składa
się z następujących aktów prawnych: dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad
rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/
WE15, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia
13 lipca 2009 roku dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE16, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku
ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki17,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia
13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/200318; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie warunków dostępu
do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1775/200519. Państwa członkowskie musiały transponować dyrektywy do
3 marca 2011 roku, jak również zapewnić skuteczność przepisów dotyczących
rozdziału przesyłu od produkcji i dostaw od 3 marca 2012 roku (z wyjątkiem
regulacji, które pozwalają państwu członkowskiemu odmówić certyfikacji
operatorów systemów przesyłowych z państw trzecich, jeśli nie spełniają oni
wymagań dotyczących rozdziału i mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii w danym państwie członkowskim i w Unii Europejskiej
– termin transpozycji tych przepisów to 3 marca 2013 roku).
Otwarcie rynku energii w Niemczech postępowało wskutek dostosowania ustawodawstwa do unijnych regulacji dotyczących wewnętrznego rynku energii20. Ustawa o gospodarce energetycznej (Gesetz über
	Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 55.
	Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 94.
17
	Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 1.
18
	Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 15.
19
	Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 36.
20
	Szerzej: M. Heuterkes, M. Janssen (red.), Die Regulierung von Gas- und Strommärkten
in Deutschland, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, „Beiträge aus der angewandten Wirtschaftsforschung” 2008, nr 29; T. Renz, Vom Monopol zum Wettbewerb.
Die Liberalisierung der deutschen Stromwirtschaft, Opladen 2001; N. Angenendt,
15
16
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die Elektrizitäts- und Gasversorgung, Energiewirschaftsgesetz – EnGW)
z 24 kwietnia 1998 roku stworzyła konieczne warunki prawne służące przełamaniu dotychczasowego monopolu i umożliwieniu konkurencji w sektorze energetycznym. W odniesieniu do sektora gazu ziemnego ustawa była
niewystarczająca. Co więcej, liberalizacja i deregulacja niemieckiego rynku
gazu nie była jej przedmiotem. Wprawdzie ustawa zawierała także zapisy,
które generalnie obowiązywały przedsiębiorstwa zaopatrzenia energetycznego, jednakże przepisy, które miały znaczenie dla powstania konkurencji,
dotyczyły wyłącznie przedsiębiorstw operujących na rynku energii elektrycznej. Niemniej jednak otwarcie rynku gazu ziemnego w Niemczech
następowało stopniowo, niejako równolegle do rynku energii elektrycznej.
Nie bez znaczenia w tym kontekście były zapisy 6. noweli ustawy przeciwko ograniczaniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
– GWB), która weszła w życie 1 stycznia 1999 roku, w szczególności zakaz
tworzenia karteli (Kartellverbot) i nadużywania dominującej pozycji na rynku. Mimo że po 2003 roku oficjalnie rynek gazu w Niemczech był uznany za
otwarty, zmiany – inaczej niż w sektorze elektroenergetycznym – zachodziły
dość wolno. Wśród przyczyn wymienia się brak optymalnych zasad systemu dostępu do sieci przesyłowych w ramach dobrowolnych porozumień
partnerów rynkowych (tzw. Verbändevereinbarungen – VV), ograniczoną
dostępność gazu ziemnego i koncentrację dużych złóż surowca w relatywnie
niewielu regionach świata.
Ustawa o gospodarce energetycznej z 1998 roku stworzyła warunki ramowe dla wspomnianych wyżej dobrowolnych porozumień partnerów rynkowych – w odniesieniu do wolnego od dyskryminacji dostępu do istniejących
sieci przesyłowych. Pierwsze porozumienie, które ustalało warunki dostępu do sieci w odniesieniu do gazu ziemnego, Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI), Bundesverband der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
(BGW), Verband kommunaler Unternehmen (VKU) i Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK) zawarły 4 lipca 2000 roku. Z kolei 15 marca 2001 roku podjęto decyzję o uzupełnieniu tego porozumienia
Unbundling im internationalen Vergleich: Rechtliche Entwicklungen in Deutschland
im Zuge der Liberalisierung des Strombinnenmarktes im Vergleich zu Österreich (Studien zur Rechtswissenschaft), Hamburg 2007; C. Kreis, Deregulierung und Liberalisierung der europäischen Elektrizitätswirtschaft: theoretische und empirische Befunde,
Baden-Baden 2004; S. Twelemann, Stromwirtschaft im Spannungsfeld zwischen Wettbewerb und Klimapolitik. Eine Untersuchung am Beispiel des deutschen Strommarktes,
Frankfurt am Main [u.a.] 2006.
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(1. Nachtrag) m.in. o regulacje dotyczące transparentności i rozwoju w dostępie do sieci, komercyjnego dostępu do magazynów i zarządzania tzw.
„wąskimi gardłami”. Natomiast aneks z 21 września 2001 roku (2. Nachtrag)
zawierał zapisy dotyczące technicznych warunków ramowych przy dostępie
do sieci, utworzenia Rady Arbitrażowej (Schiedsstelle) i zastosowania profilu
obciążenia dla małych konsumentów gazu ziemnego. Kolejnym krokiem na
drodze do osiągnięcia liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech było
porozumienie z dnia 3 maja 2002 roku (VV Gas II). Najważniejsza zmiana
dotyczyła połączenia istniejących wówczas trzech poziomów dystrybucji surowca w dwa (w odniesieniu do kształtowania cen za transport, ujednolicony
system opłat dla regionalnej i ponadregionalnej dystrybucji gazu)21.
Podobne porozumienia były zawierane w sektorze elektroenergetycznym.
Porozumienie VV I zawarte 22 maja 1998 roku przez BDI, VIK i VDEW (Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V.) zawierało kryteria określające opłaty za
dostęp do sieci przesyłowej. Z kolei porozumienie z 13 grudnia 1999 roku
(Zweite Verbändevereinbarung, VV Strom II)22 dotyczyło eksploatacji sieci
elektroenergetycznej, weszło w życie 1 stycznia roku 2000 i miało obowiązywać przez dwa lata. Zrezygnowano z podziału niemieckiego rynku energii
elektrycznej na dwie strefy handlowe (północ i południe). Natomiast porozumienie z 13 grudnia 2001 roku (Verbändevereinbarung II plus; VV II plus)23,
po wejściu w życie 1 stycznia 2002 roku (było ograniczone do dwóch lat)
stworzyło instrumenty służące lepszemu porównaniu cen za eksploatację sieci elektroenergetycznej. Poza tym uprościło procedurę zmiany dostawcy dla
prywatnych klientów i ułatwiło handel energią elektryczną w perspektywie
krótkoterminowej24.
W ustawie o gospodarce energetycznej pominięto kwestie utworzenia
urzędu regulacji oraz nadzór nad rozwojem struktury rynku. W efekcie powstał oligopol wielkich koncernów energetycznych, które podzieliły się rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego, a tym samym zdominowały niemiecki rynek energetyczny.
Kolejnym krokiem w kierunku liberalizacji niemieckiego rynku energii była pierwsza nowelizacja ustawy o gospodarce energetycznej z 20 maja
	Zob. szerzej: H.-W. Schiffer, Energiemarkt Deutschland, 9. völlig neu bearb. Aufl.,
Köln 2005.
22
	Zawarte przez BDI, VIK, VDEW, DVG (Deutsche Verbundgesellschaft e.V.), ARE
(Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungs-Unternehmen) i VKU.
23
	Zawarte przez BDI, VIK, VDEW, VDN (Verband der Netzbetreiber e. V.), ARE i VKU.
24
	S. Twelemann, dz. cyt., s. 50–51.
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2003 roku. Jej celem było uzupełnienie istniejących ram prawnych dla sektora gazu ziemnego. Dotyczyły one przede wszystkim prawa dostępu do sieci,
definicji sieci, jak i eksploatacji sieci, w tym także publikacji zasadniczych
warunków dostępu do sieci i rozdzielenia sprawozdawczości finansowej.
Druga nowelizacja ustawy o gospodarce energetycznej z 12 lipca 2005 roku
miała natomiast na celu dostosowanie istniejących ram prawnych dla energii
elektrycznej i sektora gazu ziemnego do unijnych dyrektyw z 2003 roku25.
Główne punkty ustawy dotyczyły m.in. prawnego rozdziału od pozostałych
form aktywności przedsiębiorstw energetycznych, regulacji sieci zaopatrzenia, która powinna zapewnić wolny od dyskryminacji dostęp do sieci w sektorach gazu i energii elektrycznej oraz stworzenia urzędu regulacji rynku
energii elektrycznej i gazu ziemnego – Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, w miejsce dotychczasowego
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Regulierungsbehörd für Telekommunikation und Post). Natomiast nowelizacja ustawy z sierpnia 2011 roku
służyła transpozycji trzeciego pakietu liberalizacyjnego i dotyczyła takich
kwestii jak rynek i konkurencja, w tym rozdział sieci transportowej (trzy modele w sektorach elektroenergetycznym i gazu ziemnego: rozdział własnościowy; niezależny operator systemu, ISO; niezależny operator przesyłowy,
ITO), procedura certyfikacji dla administratorów sieci transportowej przez
Bundesnetzagentur, dostęp do magazynów gazu ziemnego; plany rozwoju
sieci przesyłowej; zmienne taryfy i wspieranie inteligentnych systemów pomiaru oraz wzmocnienie praw konsumentów.
Szczegółowe regulacje dotyczące warunków dostępu do sieci elektroenergetycznej i gazu ziemnego oraz opłat za dostęp do nich zostały zawarte
w rozporządzeniach Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsversorgung
(Stromnetzzugangsverordnung – StromNZV), Verordnung über den Zugang
zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung – GasNZV), Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgung (Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV) i Verordnung über die Entgelte für den
Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzentgeltverordnung – GasNEV)
z 25 lipca 2005 roku. Opierały się one na ustawie o gospodarce energetycznej
z 2005 roku i zastąpiły dotychczasowe dobrowolne porozumienia zawierane
przez partnerów rynkowych – związki i zrzeszenia. W tym miejscu warto
nadmienić, że wytyczne w zakresie dalszej liberalizacji rynku gazu ziemnego rząd federalny przedstawił 19 maja 2010 roku. Celem było zwiększenie konkurencyjności, doprowadzenie do obniżki cen „błękitnego paliwa”,
	Zob. szerzej: T. Olbricht, Netzzugang in der deutschen Gaswirtschaft, Essen 2008.
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w szczególności zaś ułatwienie nowym przedsiębiorcom wejścia na rynek26.
18 sierpnia 2010 roku rząd federalny uchwalił rozporządzenie (Gasnetzzugangsverordnung)27, którego istota sprowadza się do redukcji liczby obszarów
rynkowych (Marktgebiet), wewnątrz których dostawcy gazu mogą działać
bez ograniczeń, z sześciu do maksymalnie dwóch do 2013 roku, udogodnień
w dostępie do ograniczonych możliwości transportowych (Transportkapazität) oraz ułatwień przy podłączaniu nowych elektrowni gazowych do sieci.
Rozporządzenie weszło w życie 9 września 2010 roku. Proces implementacji
dyrektyw w Niemczech był przedmiotem postępowań Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Niemcom z powodu
spóźnionego i niezadowalającego wdrożenia dyrektywy 98/30/WE na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)28. Po
upływie terminu jej wdrożenia, w sierpniu 2000 roku, Komisja Europejska zajęła krytyczne stanowisko wobec wybranego przez ustawodawcę niemieckiego modelu procedury dostępu do sieci poprzez dobrowolne porozumienia.
Krytyka dotyczyła także niewystarczającej transpozycji zapisów dotyczących
rozdziału i oddzielnej sprawozdawczości finansowej zintegrowanych przedsiębiorstw sektora gazu ziemnego. Komisja Europejska doszła do wniosku,
że niemiecki reżim prawny nie może zapewnić wolnego od dyskryminacji
i uczciwego dostępu nowych oferentów do sieci gazu ziemnego. W październiku 2000 roku Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciw
Niemcom z powodu niewystarczającego wdrożenia dyrektyw – w szczególności braku niezależnego urzędu regulacji i przepisów dotyczących rozdziału
	
Paradigmenwechsel für mehr Wettbewerb auf dem Gasmarkt: Bundeskabinett beschließt Neufassung der Gasnetzzugangsverordnung, 19. Mai 2010, Pressemitteilung,
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, http://www.bmwi.de/BMWi/
Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=343128.html (dostęp: 04.06.2016).
27
	
Bundesregierung macht mit der neuen Gasnetzzugangsverordnung den Weg für mehr
Wettbewerb auf dem Gasmarkt frei, 18. August 2010, Pressemitteilung, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/
Presse/pressemitteilungen,did=355136.html (dostęp: 04.06.2016).
28
	Art. 226: „Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną
opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym
przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości”, Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), Dz. Urz. UE 2006 C 321E, http://eur
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2006/321E/01&from=PL
(dostęp: 10.06.2016).
26
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(pierwsze pismo napominające). Drugie pismo Komisji Europejskiej uzasadniające stanowisko zostało przekazane rządowi federalnemu w czerwcu
2001 roku. Niemcy dostały dwa miesiące na wyeliminowanie punktów, których dotyczyła krytyka Komisji Europejskiej. Ostatecznie 16 października
2002 roku Komisja zdecydowała o pozwaniu Niemiec do Trybunału. Orzeczeniem z 1 kwietnia 2004 roku Trybunał stwierdził spóźnioną implementację dyrektywy 98/30/WE29. Także po upływie terminu transpozycji drugiego
pakietu energetycznego w lipcu 2004 roku Komisja Europejska już w październiku 2004 roku wszczęła postępowanie przeciw Niemcom o naruszenie
art. 226 TWE. W marcu 2005 roku przesłała Niemcom pismo prezentujące
stanowisko uzupełnione o powody rozpoczęcia postępowania. Niemcy musiały w krótkim czasie znowelizować ustawę o gospodarce energetycznej, aby
uniknąć pozwu do Trybunału.
Na koniec należy odnotować, że w czerwcu 2010 roku Komisja Europejska wszczęła postępowania przeciwko 20 państwom członkowskim w związku z naruszeniem zobowiązań na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. W przypadku Niemiec w odniesieniu do sektora energii elektrycznej
największe wątpliwości dotyczyły niezgodnego z wymaganiami regulacji
unijnych zarządzania przepływem, braku wspólnej skoordynowanej metody
zarządzania przepływem, nierespektowania przez operatorów systemu przesyłowego w pełni wymagań przejrzystości regulacji (np. wymogu publikowania wszystkich istotnych danych dotyczących handlu ponadgranicznego).
W odniesieniu do sektora gazu ziemnego krytyka dotyczyła braku zaaprobowania przez kompetentne władze istotnych punktów systemu przesyłu30.
Wprawdzie rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego w Niemczech podlegał sukcesywnym zmianom, jednak liberalizacja sektora energetycznego (energii elektrycznej i gazu ziemnego) natrafiała na liczne trudności i ograniczenia.
Wśród wielu barier wymienić należy przede wszystkim brak konkurencji związany z dominującą pozycją przedsiębiorstw energetycznych i niewystarczający
rozdział skonsolidowanych podmiotów, zwłaszcza na poziomie dystrybucji,
jak również porozumienia między koncernami energetycznymi niezgodne ze
wspólnym rynkiem31, czego przykładem jest zawarta przez francuski Gaz de
	Urteil des EuGH vom 01.04.2004, C-64/03, https://www.jusmeum.de/urteil/eugh/
2c9acc05efccbb5e5384d2a419531e3ed6f9c277d7d4b70b9b7de62b5ad20e35?page=2
(dostęp: 12.06.2016).
30
	Pressemitteilung der Kommisssion vom 24. Juni 2010, MEMO/10/275.
31
	Szerzej: M. Hofman, Regulierung und Wettbewerb. Koordinationsmechanismen im
europäischen Energiesektor, Zürich 2013.
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France i niemiecki E.ON umowa o wspólnej eksploatacji rurociągu MEGAL,
którym przez Czechy i Austrię przesyłany jest do UE rosyjski gaz32.
18 lipca 2007 roku Komisja wszczęła postępowanie kartelowe przeciwko
koncernowi E.ON AG i jego spółce-córce E.ON Ruhrgas AG, jak również
GDF Suez Sa z powodu naruszenia art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 101 ust. 1 TFUE, niezgodne ze
wspólnym rynkiem i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki
uzgodnione, które mogą wpływać na handel między państwami członkowskimi, a których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji rynku wewnętrznego. Podstawą badania przez Komisję
było porozumienie między E.ON i GDF Suez dotyczące izolacji narodowego rynku w związku z planowaną budową gazociągu MEGAL w 1975 roku.
Strony porozumiały się dodatkowo, że GDF Suez nie będzie sprzedawał gazu
transportowanego tym rurociągiem w Niemczech, a E.ON we Francji. Pomimo stopniowej liberalizacji rynków energii strony nie odstępowały od dodatkowego porozumienia z 1975 roku. Porozumienie o podziale rynku było
utrzymywane przynajmniej do 2005 roku. Według KE oba koncerny odwlekały tym porozumieniem osiągnięcie przez swoich klientów korzyści, jakie
wiązały się z wdrożeniem dyrektywy z 1998 roku, tj. silniejszej konkurencji
cenowej i większego wyboru dostawców surowca. Komisja stwierdziła, że
porozumienie to nie sprzyjało konkurencji, a wręcz ją ograniczało (art. 101
ust. 1 TFUE)33. Decyzją z 8 lipca 2009 roku Komisja stwierdziła naruszenie
art. 101 ust. 1 TFUE i zobowiązała E.ON oraz GDF Suez zgodnie z art. 7
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie
wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu34 do zaprzestania tego naruszenia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia
Rady (WE) nr 1/2003, Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 1,106 mld euro
(po 553 mln euro E.ON/E.ON Ruhrgas i GDF Suez). Komisja stwierdziła, że
porozumienie o podziale rynku zalicza się do najpoważniejszych naruszeń
art. 101 TFUE. Dotyczyło ono całości surowca z rurociągu MEGAL, a tym
samym zasadniczej części wspólnego rynku35. Zarówno E.ON, jak i GDF Suez
	Informacja prasowa Komisji z 12 czerwca 2008 r., IP/08/394.
	Kommission, Entscheidung vom 8. Juli 2009, Sache COMP/39.401 – E.ON/GDF.
34
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003R0001 (dostęp: 18.06.2016).
35
	Pressemitteilung der Kommisssion vom 8. Juli 2009, IP/09/1099.
32
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18 września 2009 roku wniosły pozew do Trybunału o unieważnienie decyzji Komisji (art. 263 TFUE). W orzeczeniu z 29 czerwca 2012 roku Trybunał
potwierdził stanowisko Komisji Europejskiej. Niemniej jednak stwierdził, że
Komisja przy ustalaniu okresu naruszenia art. 101 TFUE popełniła dwa błędy.
Po pierwsze, Komisja nie przedstawiła w odniesieniu do niemieckiego rynku
gazu, na którym dopuszczalne były wówczas umowy o demarkacji i umowy
koncesji, dowodu, że w okresie od 1980 roku do 1998 roku powstała potencjalna konkurencja, która mogłaby być zakłócona przez porozumienie dotyczące MEGAL. Po drugie, Komisja nie przedstawiła w odniesieniu do rynku
francuskiego danych, że naruszenie trwało bezpośrednio po porozumieniu
MEGAL z sierpnia 2004 roku, w którym strony potwierdziły, że dodatkowe
porozumienie uważają od dłuższego czasu za nieważne. Trybunał uznał decyzję Komisji w tym punkcie za bezpodstawną. Ostatecznie Trybunał określił
wysokość kary pieniężnej po 320 mln euro dla E.ON i GDF Suez36.
Jako przykłady postępowań dotyczących nadużywania przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej na wspólnym rynku można wskazać działania
podjęte w stosunku do koncernów RWE i E.ON.
W art. 102 TFUE zawarto zakaz nadużywania przez jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na wspólnym rynku lub na znacznej
jego części w zakresie, w jakim może to wpływać na handel między państwami członkowskimi. W artykule tym ujęto niezamknięty katalog praktyk będących przejawem zakazanego nadużywania pozycji dominującej. Nadużywanie
takie może polegać w szczególności na: a) narzucaniu w sposób bezpośredni
lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo innych niesłusznych warunków transakcji, b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju
technicznego ze szkodą dla konsumentów, c) stosowaniu wobec partnerów
handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji, d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych.
20 kwietnia 2007 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie
w sprawie przedsiębiorstwa RWE, działającego na rynku gazu ziemnego
z powodu podejrzenia izolacji rynku gazowego w Północnej Nadrenii-Westfalii poprzez utrudnienie konkurentom dostępu do sieci przesyłowej gazu
ziemnego RWE37. Zdaniem Komisji, RWE (przedsiębiorstwo zintegrowane
	EuG, Urteil vom 29. Juni 2012, Rs. T- 360/09 – E.ON/Ruhrgas und E.ON/Kommission; EuG, Urteil vom 29. Juni 2012, Rs. T-370/09 – GDF Suez/Kommission, https://
dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=T-370/09 (dostęp: 15.06.2016).
37
	Pressemitteilung der Kommisssion vom 11. Mai 2007, MEMO/07/186.
36
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pionowo), właściciel spółek zarządzających sieciami przesyłowymi, dopuszczał się praktyk, w wyniku których wyeliminowani byli z niemieckiego rynku energii elektrycznej potencjalni konkurenci RWE. Komisja podejrzewała
kontrolowaną przez RWE spółkę zarządzającą sieciami przesyłowymi RWE
Transportnetz Gas GmbH o utrudnianie do nich dostępu (RWE zarezerwowała długoterminowo całą przepustowość sieci przesyłowych), zawyżanie
opłat za ich wykorzystanie oraz niepodejmowanie działań na rzecz zwiększenia mocy przesyłowych. Ten sposób postępowania wskazywał – według
Komisji – na zamierzoną strategię wykluczenia stron trzecich przy przesyle,
utrudniał wejście na rynek nowych dostawców. Poprzez wszczęcie postępowania przeciwko RWE Komisja zamierzała doprowadzić do wydania decyzji
nakazującej przedsiębiorstwu rozdział własnościowy, polegający na nakazie
wyzbycia się posiadanych przez nie sieci, grożąc przy tym RWE wysoką karą
pieniężną. W wyniku prowadzonego postępowania RWE zobowiązała się
do sprzedaży posiadanych sieci przesyłowych, zamierzając skupić się na samej tylko działalności w zakresie dostaw energii. W wyniku prowadzonego
postępowania RWE zobowiązała się w maju 2008 roku do sprzedaży swojej
zachodnioniemieckiej sieci przesyłowej gazu ziemnego niezależnemu podmiotowi38. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 Komisja
zaakceptowała zobowiązanie złożone przez RWE, wydając decyzję z dnia
18 marca 2009 roku39. RWE zobowiązała się do sprzedaży całej swojej sieci
przesyłowej gazu (około 4 tys. km) w Niemczech. Nabywcą został australijski
bank inwestycyjny Macquarie.
Analogiczne działania Komisja podjęła względem koncernu E.ON.
W 2006 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające na
niemieckim rynku energii elektrycznej w ramach czynności związanych z badaniem sektorowym40. W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisja doszła do wniosku, że E.ON mógł nadużyć swojej pozycji dominującej na rynku
na dwa sposoby: po pierwsze jako hurtownik na rynku energii elektrycznej poprzez strategiczne ograniczanie zdolności produkcyjnych niektórych
elektrowni na rynku hurtowym w celu podbicia ceny, przy czym dodatkowo
Komisja miała obawy, że spółka E.ON opracowała i wdrożyła strategię mającą na celu zniechęcenie osób trzecich do inwestowania w produkcję energii;
po drugie jako operator systemu przesyłowego poprzez uprzywilejowanie
	Pressemitteilung der Kommisssion vom 31. Mai 2008, MEMO/08/355.
	Kommission, Entscheidung vom 18. März 2009, Sache COMP/39.402 – Gasmarktabschottung durch RWE.
40
	MEMO/06/483, 12. Dezember 2006.
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własnej produkcji na wtórnym rynku bilansującym energii elektrycznej41.
W czerwcu 2008 roku E.ON zobowiązał się do sprzedaży posiadanych przez
siebie sieci przesyłowych a 26 listopada 2008 roku Komisja przyjęła decyzję
(zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003) w sprawie zobowiązań, na podstawie której mocy wiążącej nabrały zobowiązania zaproponowane przez E.ON42. Ostatecznie 10 listopada 2009 roku E.ON podpisał umowę
sprzedaży elektroenergetycznej sieci przesyłowej z holenderskim państwowym koncernem TenneT.
W przypadku koncernów RWE i E.ON, będących właścicielami sieci i faworyzujących własne spółki przy udzielaniu dostępu do sieci, Komisja Europejska poprzez podjęcie przeciwko nim postępowań doprowadziła do ich
podziału.
Warto nadmienić, że koncern Vattenfall bez nacisków Komisji Europejskiej podjął 25 lipca 2008 roku decyzję o sprzedaży elektroenergetycznych
sieci przesyłowych, obejmujących całe wschodnie Niemcy. Koncern uznał,
że sprzedaż sieci będzie dla niego korzystniejsza, zanim dojdzie do odebrania
firmom energetycznym kontroli nad przesyłem. W połowie marca 2010 roku
koncern podpisał umowę sprzedaży elektroenergetycznej sieci przesyłowej
konsorcjum składającemu się z belgijskiego operatora przesyłowego Elia
(60% udziałów) i australijskiego funduszu inwestycyjnego IMF (40%).
Natomiast 22 grudnia 2009 roku Komisja wszczęła postępowanie o nadużywanie pozycji na rynku przez E.ON AG, największego sprzedawcę gazu
ziemnego w Niemczech, który zaopatrywał regionalne i lokalne przedsiębiorstwa dystrybucji, odbiorców przemysłowych i elektrownie. Komisja
zarzuciła koncernowi, że rezerwował znaczną część ciągłych, swobodnie
przydzielanych zdolności przesyłowych na punktach wejścia do swojej sieci
przesyłowej, co mogło uniemożliwić konkurencyjnym przedsiębiorstwom
przesył gazu ziemnego poprzez sieć E.ON do podłączonych do niej odbiorców, a tym samym wykorzystywał swoją dominującą pozycję na rynku
(art. 102 TFUE). Komisja stwierdziła, że E.ON posiadał dominującą pozycję zarówno na rynku przesyłu gazu w zakresie sieci gazu niskokalorycznego (typu L) oraz odpowiedniego obszaru rynku gazu wysokokalorycznego (typu H), jak również na rynkach dostaw dla klientów przemysłowych
i dostaw innych dystrybutorów. 4 maja 2010 roku Komisja ogłosiła decyzję
zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003, na podstawie której
zobowiązanie E.ON stało się prawnie wiążące. E.ON zobowiązał się bowiem
	MEMO/08/396, 12. Juni 2008.
	Pressemitteilung der Kommisssion vom 26. November 2008, IP/08/1774.
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uwolnić do października 2010 roku ciągłe, swobodnie przydzielane zdolności przesyłowe na punktach wejścia do swojej sieci (10 Gwh/h w przypadku H-gazu, 7,8 Gwh/h – L-gazu), przy czym około 15% mocy przesyłowych
miało być oddane do dyspozycji natychmiast. Dodatkowo E.ON zobowiązał
się, że do października 2015 roku zmniejszy w dalszym stopniu swój ogólny
udział w rezerwacjach ciągłych, swobodnie przydzielanych zdolności przesyłowych na punktach wejścia: w odniesieniu do rynku gazu typu H (NetConnect Germany) – do 50%, zaś w odniesieniu do sieci gazu typu L – do 64%43.
Zawarta ugoda miała zakończyć dochodzenie o nadużywanie przez E.ON
dominującej pozycji rynkowej w Niemczech i ułatwić działanie konkurencji.

Europeizacja polityki energetycznej Niemiec
a wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii
Zwiększenie wykorzystania energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej zaczęło zyskiwać na znaczeniu w lat 90. ubiegłego wieku. Rozwijanie energetyki odnawialnej ma zwiększyć bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych
i zwiększyć konkurencyjność UE w gospodarce światowej. Podejmowane
działania na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii obejmują zobowiązania państw członkowskich i różne formy zachęty dla podmiotów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W 1997 roku został przyjęty dokument Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii. Biała księga strategii
wspólnotowej i plan działań44, a następnie rozpoczęto prace mające na celu
osiągnięcie do 2010 roku 12% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii brutto w UE. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku
wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zakładała osiągnięcie w UE 22% udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2010 roku45. W 2003 roku dyrektywa o biopaliwach (2003/30/WE)
nałożyła na państwa członkowskie obowiązek udziału 5,75% odnawialnych
źródeł energii w sektorze transportu, w 2009 roku udział ten podniesiono
	Kommission, Entscheidung vom 4. Mai 2010, Sache COMP/39.317 – E.ON Gas,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52010XC1015(01)
(dostęp: 19.06.2016).
44
	COM (1997) 599 final.
45
	Niemcy zostały zobowiązane do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
w produkcji energii elektrycznej do 12,5% w 2010 roku.
43
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do 10% do 2020 roku. Pomijając kwestie szczegółowe, warto nadmienić, że
cele dotyczące zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii zostały skonkretyzowane w komunikacie Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – Europejska Polityka Energetyczna46 z dnia 10 stycznia
2007 roku. W komunikacie podkreślono, że celem jest osiągnięcie przez UE
do 2020 roku 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu
energii, 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu
z 1990 roku i 20% oszczędności zużycia energii. Na posiedzeniu Rady Europejskiej 8–9 marca 2007 roku potwierdzono m.in. zobowiązanie do rozwoju
energii ze źródeł odnawialnych po roku 2010. Rada poparła obowiązkowy cel
przewidujący 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku i obowiązkowy minimalny cel przewidujący 10%
udział biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie, który wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane osiągnąć do
2020 roku47. Z kolei 23 stycznia 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła
pakiet propozycji dotyczących polityki energetyczno-klimatycznej UE. Celem tego pakietu było obniżenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 20%,
wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu energii
o 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku
Ostatecznie w ramach tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego przyjęta została m.in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł
odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE
oraz 2003/30/WE48. Celem dyrektywy było ustanowienie wspólnych ram dla
promowania energii ze źródeł odnawialnych poprzez określenie obowiązkowych krajowych celów ogólnych.
24 lutego 2011 roku Bundestag uchwalił ustawę Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare Energien49, która służyła wdrożeniu dyrektywy 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i wprowadzała zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), ustawy o odnawialnych źródłach energii w sektorze energii cieplnej (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG),
	COM (2007) 1 final.
Rada Europejska w Brukseli 8–9 marca 2007 r., Konkluzje prezydencji, Bruksela, 9 marca
2007 r., http://www.pga.org.pl/prawo/konkluzje-prezydencji.pdf (dostęp: 14.06.2016).
48
	Dz. Urz. UE L 140/16-62 z 05.06.2009.
49
	
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, vom 12. April 2011, BGBl. 2011, cz. 1, nr 17, s. 619.
46
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w Energiestatistikgesetz, w Baugesetzbuch, w Hochbaustatistikgesetz i rozporządzenia Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE, rząd federalny 4 sierpnia 2010 roku przyjął narodowy plan działania w zakresie odnawialnych energii (Nationaler Aktionsplan
für erneuerbare Energie)50, którego celem jest osiągnięcie do 2020 roku 18%
udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii. W planie działania rząd federalny określił instrumenty służące wsparciu rozbudowy odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwu zaopatrzenia, ochrony klimatu,
konkurencyjności i innowacyjności, jak też tworzeniu miejsc pracy. Rząd federalny założył, że do 2020 roku udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu
energii końcowej brutto wyniesie 19,6%. W odniesieniu do poszczególnych
sektorów udziały przedstawiają się następująco: 15,5% w sektorach grzewczym i chłodzenia, 38,6% w sektorze energii elektrycznej i 13,2% w sektorze
transportu. Ponadto zawarte zostały przykładowe regionalne i lokalne środki,
które mają służyć zrealizowaniu celu, w szczególności zaś krajowe i lokalne
organy administracyjne muszą uwzględniać przy planowaniu infrastruktury miejskiej systemy grzewcze i chłodzące wykorzystujące energię ze źródeł
odnawialnych. Co więcej, zgodnie z wymogami dyrektywy, od dnia 1 stycznia 2012 roku nowe i istniejące budynki publiczne poddawane generalnemu
remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywają rolę
wzorców do naśladowania, przez zezwolenie przykładowo na wykorzystanie
dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez stronę trzecią do instalacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.
Rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech odbywa się nie tylko
w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej, lecz jest najważniejszym elementem niemieckiej transformacji energetycznej (Energiewende)
obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenia efektywności energetycznej. Energiewende została zapoczątkowana przyjęciem przez
rząd federalny jesienią 2010 roku strategii energetycznej do 2050 roku
(Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung)51, a następnie uchwaleniem w czerwcu 2011 roku
pakietu ustaw, których celem było przyspieszenie realizacji tej strategii
 ationaler Aktionsplan für erneuerbare Energie gemäss der Richtlinie 2009/28/EG zur FörN
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, http://gesetzgebung.beck.de/
sites/gesetzgebung.beck.de/files/nationaler_aktionsplan_ee.pdf (dostęp: 10.06.2016).
51
	
Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung, 28.09.2010, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2012/02/
energiekonzept-final.pdf?__blob=publicationFile (dostęp: 28.06.2016).
50
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w kontekście podjęcia decyzji o rezygnacji z użytkowania energii jądrowej (kilka miesięcy po awarii elektrowni jądrowej w Japonii) do roku 2022.
Szczegółowe zapisy przyjętego latem 2011 roku pakietu energetycznego
służyć mają realizacji głównych założeń koncepcji energetycznej rządu federalnego z 2010 roku, w tym:
–– zwiększenia udziału energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto do 80% do roku 2050.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o energii odnawialnej (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) z 2012 roku udział energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto
ma systematycznie wzrastać do 35% w 2020 roku i do 80% w 2050 roku
(50% w 2030 roku, 65% w 2040 roku). Natomiast nowelizacja ustawy
z 2014 roku ustanowiła dodatkowe cele pośrednie: udział ten powinien
wzrosnąć do 40–45% do 2025 roku, a w 2035 roku wynieść 55–60%;
–– zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej brutto do 18% w 2020 roku, 30% do 2030 roku, 45% do 2040 roku
i 60% do 2050 roku52.
Warto nadmienić, że koncepcja polityki energetycznej do 2050 roku była
poprzedzona Zasadniczymi punktami zintegrowanego programu energetycznego i klimatycznego (Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm)53 z 2007 roku. W dokumencie założono m.in. zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej brutto do
2020 roku do 25–30% i w produkcji ciepła do 14%. Natomiast wzrost udziału
biogazu do 10% miał przyczynić się do redukcji zależności Niemiec od importu gazu ziemnego.
Państwa członkowskie UE mogą stosować różne mechanizmy wsparcia
rodzimych źródeł energii odnawialnej, w tym system zielonych certyfikatów,
ulgi podatkowe, jak również pomoc bezpośrednią dla producentów roślin
energetycznych służących produkcji biokomponentów.
W RFN do 1990 roku operatorzy niezależnych instalacji do produkcji
energii elektrycznej posiadali prawo – opierające się na regulacjach antykartelowych – doprowadzania energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych do sieci publicznych przedsiębiorstw zaopatrzenia energetycznego.
	Szerzej: B. Molo, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Kraków 2013.
53
	
Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm, http://www.bmwi.de/
BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkt-fuer-ein-integriertes-energie-und-klimaprogramm,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (dostęp: 22.06.2016).
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W oparciu o porozumienie zawarte w sierpniu 1979 roku przez Verband der
Elektrizitätswirtschaft (VDEW), VIK i BDI, operatorzy instalacji uzyskali
możliwość otrzymania zwrotu poniesionych nakładów w formie rekompensaty. Porozumienie nie było jednak prawnie wiążące54, stąd też konieczne stało się prawne uregulowanie kwestii doprowadzania do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i stosownej rekompensaty.
Ustawa o doprowadzeniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
do sieci (Stromeinspeisungsgesetz)55 z 7 grudnia 1990 roku (weszła w życie
1 stycznia 1991 roku) zobowiązywała przedsiębiorstwa zaopatrzenia elektroenergetycznego do odbierania energii elektrycznej pozyskanej z wody,
wiatru, energii słonecznej, gazu wysypiskowego (Deponiegas), gazu gnilnego (Klärgas) i biomasy oraz zapewniała gwarantowaną cenę na energię elektryczną produkowaną ze źródeł odnawialnych. Skutkowała ona znaczącym
wzrostem inwestycji w turbiny wiatrowe oraz biogazownie. Ponadto energetyka słoneczna została wsparta przez program „1000 słonecznych dachów”
(1000-Dächer-Programm).
Ustawa o pierwszeństwie odnawialnych źródeł energii (Gesetz für den
Vorrang Erneuerbarer Energien)56 z 29 marca 2000 roku zastąpiła wspomnianą ustawę o doprowadzeniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do
sieci i poszerzyła zakres wsparcia o energię geotermalną. Ustawa zakładała,
że energia elektryczna wyprodukowana ze źródeł odnawialnych ma pierwszeństwo w dostępie do sieci, a producent sprzedaje ją za cenę gwarantowaną (feed-in-tariff). Fotowoltaika otrzymała dodatkowe wsparcie poprzez
program „100 tys. słonecznych dachów” (100.000 Dächer-Solarstrom-Programm). Nowelizacja ustawy w 2004 roku była spowodowana koniecznością
wdrożenia dyrektywy 2001/77WE57 i zaleceń raportu z 2002 roku (EEG-Erfahrungsbericht 2002). Podczas gdy ustawa z 2000 roku zawierała jedynie
zapis o podwojeniu udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii
końcowej do 2010 roku, nowelizacja z 2004 roku zawierała cel zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł energii w zaopatrzeniu w energię elektryczną
	E. Reschke, Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und das europäische Beihilferecht,
Marburg 2014, s. 26.
55
	
Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche
Netz vom 7. Dezember 1990 (Stromeinspeisungsgesetz), BGBI., cz. I, s. 2633.
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Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000, BGBI., cz. I, s. 305.
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Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, http://orka.sejm.gov.pl/Drektywy.nsf/all/32001L0077/%24File/32001L0077.pdf (dostęp: 17.06.2016).
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do 2010 roku do 12,5%, a do 2020 roku do 20%. Z kolei nowelizacja ustawy
z 2009 roku zawierała po raz pierwszy obok taryfy gwarantowanej regulację dotyczącą bezpośredniego wprowadzenia na rynek energii elektrycznej
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, na podstawie której operatorzy
instalacji mogliby energię elektryczną wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych samodzielnie sprzedawać stronie trzeciej. Natomiast celem nowelizacji
ustawy z 2012 roku było zapewnienie zrównoważonego rozwoju zaopatrzenia
energetycznego, które zmniejsza jego koszty i służy wsparciu dalszego rozwoju technologii do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Jako warte wsparcia zostały wymienione: energia wodna, energia wiatru,
energia promieniowania słonecznego, energia geotermalna i biomasa (łącznie z biogazem, biometanem, gazem wysypiskowym i gnilnym). Obok taryfy
gwarantowanej znowelizowana ustawa zawierała zapisy o premii rynkowej
za bezpośrednie urynkowienie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych. Zostało ono zdefiniowane jako sprzedaż energii elektrycznej
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych przez operatorów instalacji albo
dystrybutorów na giełdzie energii elektrycznej lub rynkach OTC. W procesie
urynkowienia powstają dla operatorów instalacji dodatkowe koszty, których
nie ponoszą operatorzy instalacji korzystający z modelu taryfy gwarantowanej. W związku z tym ustawa przewidywała stosowną premię (Managementprämie). Natomiast nowelizacja ustawy z końca czerwca 2012 roku dotycząca
fotowoltaiki (Gesetz zur Änderung des Rahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien) wprowadziła szereg zmian w odniesieniu do wynagrodzenia za energię elektryczną produkowaną z instalacji promieniowania słonecznego oraz
ustanowiła roczny limit na budowę nowych instalacji fotowoltaicznych na
poziomie 2,5 do 3,5 GW58. Warto nadmienić, że w 2013 roku łączne wynagrodzenie za doprowadzenie do sieci energii elektrycznej wyprodukowanej
ze źródeł odnawialnych wyniosło 21,980 mln euro.
8 kwietnia 2014 roku rząd federalny przyjął projekt nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii, której celami było zahamowanie wzrostu
cen energii przez zmniejszenie gwarantowanych cen dla energii ze źródeł odnawialnych, wprowadzenie corocznych limitów na budowę nowych instalacji
produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i przyspieszenie
integracji odnawialnych źródeł energii z rynkiem energii. Planowane limity
budowy nowych mocy miały ograniczyć budowę instalacji fotowoltaicznych
do 2500 MW rocznie brutto, lądowych elektrowni wiatrowych do 2500 MW
	Zob. H.-W. Schiffer, Energiemarkt Deutschland. Jahrbuch 2015, Köln 2014, s. 315–324.
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netto rocznie, elektrowni na biomasę do 100 MW rocznie, a morskich elektrowni wiatrowych do 6 500 MW do 2020 roku i 15 000 MW do 2030 roku.
Znowelizowana ustawa ułatwia rynkową integrację nowych instalacji odnawialnych źródeł energii poprzez obowiązkową sprzedaż bezpośrednią na rynku bieżącym, wstrzymanie systemu taryf gwarantowanych w okresie ujemnych
cen energii i ustanowienie fazy pilotażowej dla aukcji obejmujących 400 MW
wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Ustawa zawiera warunki przyznawania ulg w opłatach za energię elektryczną dla przemysłu energochłonnego59.
Rząd federalny uzasadniał przywileje dla wybranych przedsiębiorstw, szczególnie hut aluminium i stali, wymogami konkurencji na rynkach światowych.
8 kwietnia 2014 roku doszło do porozumienia Komisji Europejskiej i rządu
federalnego w tym zakresie. Zmniejszono liczbę przedsiębiorstw korzystających z tańszej energii elektrycznej z 2 100 do 1 600. Zgodnie z nowymi wytycznymi około 350 przedsiębiorstw musiało zwrócić skarbowi państwa ulgi,
które były niezgodne z prawem UE, w wysokości 300 mln euro. Nowelizacja
ustawy EEG jest zgodna z wytycznymi Komisji w sprawie pomocy publicznej
udzielanej przez państwa członkowskie sektorom energetyki i ochrony środowiska przedstawionymi 9 kwietnia 2014 roku. KE wyznaczyła 68 energochłonnych branż kwalifikujących się do otrzymywania ulg – warunkiem jest
udział kosztów energii w kosztach produkcji powyżej 10% oraz eksport produkcji poza Unię Europejską powyżej 10%60.
23 lipca 2014 roku Komisja Europejska ogłosiła, że znowelizowana ustawa jest zgodna z unijnym prawem61. Niemcy zobowiązały się zapłacić karę
w wysokości 50 mln euro za to, że przez dwa lata utrzymywały regulacje
niezgodne z prawem konkurencji Unii Europejskiej.
Postanowienia art. 107–109 TFUE określają zasady przyznawania przez
państwa członkowskie UE pomocy publicznej. W art. 107 ust. 1 TFUE zawarto określenie pomocy publicznej, w którym nie wyjaśniono wprost czym jest
pomoc publiczna, lecz wskazano, kiedy stosowanie środków pomocowych
jest zakazane. Artykuł 107 ust. 2 TFUE przewiduje też, w jakich przypadkach
udzielona pomoc publiczna jest zawsze zgodna z rynkiem wewnętrznym,
	Szerzej: E. Reschke, dz. cyt.
	Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele
związane z energią w latach 2014-2020 (2014/C 200/01), http://www.wfosgw.poznan.
pl/pub/files/file/2014/09/wytyczne_w_sprawie_pomocy_panstwa_na_ochrone_srodowiska_i_cele_zwiazane_z_energia_w_latach_2014-2020.pdf (dostęp: 20.06.2016).
61
Staatliche Beihilfen: EU-Kommission genehmigt Gesetz über erneuerbare Energien,
Europäische Kommission, Pressemitteilung, Brüssel, 23. Juli 2014, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-14-867_de.htm (dostęp: 20.06.2016).
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a art. 107 ust. 3 TFUE określa, w jakich przypadkach taka pomoc może zostać
uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
18 grudnia 2013 roku Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, czy środki zawarte w znowelizowanej ustawie z 2012 roku i zrealizowane w formie pomocy na korzyść energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz odbiorców energochłonnych są zgodne z przepisami dotyczącymi
udzielenia pomocy publicznej na podstawie art. 108 pkt. 2 TFUE62.
W grudniu 2011 roku Bund der Energieverbraucher (związek odbiorców
energii elektrycznej) złożył do Komisji Europejskiej skargę administracyjną,
w której podniósł, że pewne środki przewidziane w noweli ustawy z 2012 roku
stanowiły pomoc niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Przedmiotem badania Komisji Europejskiej były trzy elementy systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: rozbudowany system taryf gwarantowanych na zakup
energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, ich wysokość
dla poszczególnych źródeł wytwórczych i wysokość dodatków za elastyczną
produkcję energii elektrycznej oraz ulgi w opłatach na odnawialne źródła
energii dla przedsiębiorstw energochłonnych i tzw. „przywilej dla zielonej
energii” (Grünstromprivileg, par. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii), czyli system ulg podatkowych polegający na zapewnieniu częściowego
zwolnienia z dopłaty do odnawialnych źródeł energii, gdy dostarczona przez
sprzedawców ilość energii elektrycznej pochodzi w 50% z rodzimych elektrowni, które użytkują odnawialne źródła energii i są czynne od co najwyżej
20 lat, oraz ulgi dla energochłonnego przemysłu. W ocenie Komisji Europejskiej powyższe elementy niemieckiego systemu wsparcia były sprzeczne
z polityką konkurencji UE. Komisja Europejska argumentowała, że producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych byli faworyzowani poprzez
to, że w ramach wynagrodzenia za doprowadzenie energii elektrycznej do
sieci uzyskiwali wyższą cenę za swoją energię elektryczną niż otrzymaliby na
rynku hurtowym (za który Komisja Europejska przyjęła EPEX Spot SE). To
samo odnosiło się do bezpośredniego wprowadzenia na rynek, który dawał
operatorom instalacji możliwość uzyskiwania wyższej ceny za swoją energię
elektryczną niż cena rynkowa. „Nadbudowa” wobec ceny rynkowej wyniosła
62

S taatliche Beihilfe SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) – Deutschland, Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Begrenzung der EEG-Umlage
für energieintensive Unternehmen, Europäische Kommission, Brüssel, 18.12.2014,
C(2013) 4424 final, http://www.bafa.de/bafa/de/energie/besondere_ausgleichsregelung_eeg/publikationen/bmwi/131219_beschluss_der_kommission_staatliche_beihilfe.pdf (dostęp: 26.06.2016).
135

Beata Molo

według obliczeń Komisji w 2012 roku 16,5 mld euro. Poprzez „przywilej dla
zielonej energii” (jako formy bezpośredniego wprowadzania na rynek) pośrednio wsparcie zyskali także operatorzy instalacji, ponieważ przedsiębiorstwa zaopatrzenia w energię elektryczną na podstawie ulgi w dopłacie do
odnawialnych źródeł energii mogłyby płacić dostawcom takiej energii elektrycznej cenę wyższą niż cena rynkowa. Zatem regulacje faworyzowały tylko
producentów energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych63.
28 lutego 2014 roku rząd federalny wniósł skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko postępowaniu rozpoczętemu przez
Komisję. Z kolei w listopadzie 2014 roku Komisja Europejska orzekła, że
mechanizmy zawarte w ustawie z 2012 roku zawierają elementy pomocy publicznej64. 2 lutego 2015 roku Niemcy wniosły do Trybunału Sprawiedliwości
UE skargę o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Komisji Europejskiej. Niemcy stały na stanowisku, że zaskarżona decyzja stanowi naruszenie
art. 107 ust. 1 TFUE w zakresie, w jakim Komisja miała dopuścić się różnych
oczywistych błędów w ocenie w ramach swojej analizy roli państwa w funkcjonowaniu ustawy z 2012 roku.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 10 maja
2016 roku stwierdził, że Komisja Europejska słusznie uznała w zaskarżonej decyzji, iż ustawa z 2012 roku wiąże się z użyciem zasobów państwowych w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Za pomoc publiczną zostały uznane zwolnienia
z ponoszenia części tych kosztów, z których mogą korzystać wybrani odbiorcy
przemysłowi. Ustawa zapewniała producentom energii ze źródeł odnawialnych ceny za energię wyższe niż rynkowe dzięki mechanizmowi opłaty na odnawialne źródła energii, której koszty są przenoszone finalnie na odbiorców.
Trybunał podkreślił również, że ustawa częściowo zwalniała odbiorców przemysłowych z opłaty na odnawialne źródła energii, co miało na celu obniżenie
ich kosztów i utrzymanie międzynarodowej konkurencyjności65.
Warto nadmienić, że system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Niemczech był już przedmiotem badania przez Komisję Europejską.
Dotyczyło ono wspomnianej już ustawy z roku 2000. Ostatecznie 22 maja
2002 roku Komisja Europejska wydała decyzję, zgodnie z którą system
	Szerzej: E. Reschke, dz. cyt.
Beschluss (EU) 2015/1585 der Kommission vom 25. November 2014 über die Beihilferegelung SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [Deutschlands zur Förderung erneuerbaren Stroms und stromintensiver Unternehmen], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32015D1585 (dostęp: 24.06.2016).
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Urteil des Gerichts (Dritte Kammer), 10. Mai 2016 in der Rechtssache T-47/15, https://
www.clearingstelle-eeg.de/files/EuG_160510_1.pdf (dostęp: 23.06.2016).
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wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zapisany
w ustawie z roku 2000 nie stanowił pomocy publicznej66.
Innym przykładem jest postępowanie przed Trybunałem, które zostało
wszczęte w związku ze skargą niemieckiego przedsiębiorstwa PreussenElektra
AG domagającego się zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wynikającym z prawa obowiązkiem zakupu energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych. System wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii (tj. system cen gwarantowanych) nakładał na dystrybutorów energii
elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych obowiązek zakupu energii
od określonych producentów po ustalonej przez państwo cenie, wyższej od
ceny rynkowej. Według PreussenElektra AG takie uregulowania należało zakwalifikować jako pomoc publiczną. W wyroku z 13 marca 2001 roku Trybunał stwierdził, że mechanizm taki nie stanowił pomocy państwa w rozumieniu TFUE, gdyż nie obejmował transferów zasobów państwowych, mimo iż
powstał z inicjatywy państwa, a środki te pochodziły ze źródeł prywatnych.
Przedsiębiorstwa prywatne nie były upoważnione przez dane państwo członkowskie do zarządzania zasobami państwowymi, lecz były jedynie zobowiązane do zakupu przy pomocy własnych środków finansowych. W ten sposób
fundusze rozpatrywane w sprawie nie mogły być uznane za zasoby państwa,
ponieważ nie były w żadnej chwili pod kontrolą państwową i nie istniał żaden
ustanowiony i regulowany przez państwo członkowskie mechanizm rekompensaty dodatkowych kosztów wynikających z tego obowiązku zakupu, za pomocą którego państwo gwarantowało tym podmiotom prywatnym całkowite
pokrycie dodatkowych kosztów67.

Wnioski
Europeizacja koncentruje się na adaptacji do procesów integracyjnych mechanizmów, procesów i instytucji w państwach członkowskich UE, przy
czym sama adaptacja zakłada istnienie określonych reguł, w oparciu o które
przyjęte na poziomie ponadnarodowym rozwiązania implementowane są na
pozostałych poziomach. Niemniej jednak wraz z niewielką efektywnością
polityki na poziomie unijnym coraz częstsze są jednostronne i niezależne
od siebie działania państw członkowskich UE, a zwłaszcza Niemiec, których
66
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 uropäische Kommission, Beihilfeverfahren NN 27/2000 – Deutschland EEG 2000 vom
E
22.05.2002, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/138917/138917_410173_
26_2.pdf (dostęp: 20.06.2016).
Urteil des Gerichtshofes 13. März 2001 in der Rechtssache C-379/98, https://www.clearingstelle-eeg.de/files/private/active/0/eugh_010313_C-379-98.pdf (dostęp: 20.06.2016).
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celem jest m.in. zapobieganie pogarszaniu się sytuacji kluczowych sektorów
gospodarki, zarówno branż energochłonnych, jak i sektora energetycznego.
Rezultaty europeizacji polityki energetycznej Niemiec są niejednoznaczne, zauważyć można duże różnice w odniesieniu do poszczególnych obszarów. Liberalizacja rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w UE stała się
w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku i na początku XXI wieku przedmiotem sporów między UE a Niemcami. Niemniej jednak Komisji Europejskiej
udało się doprowadzić do stopniowych zmian w niemieckiej polityce energetycznej, w tym utworzenia urzędu regulacji i większej konkurencji na rynku
energetycznym (energii elektrycznej i gazu ziemnego). Postępowania Komisji
Europejskiej wobec niemieckich koncernów energetycznych miały istotne
znaczenie dla zwalczania porozumień szkodliwych dla konkurencji na rynku energetycznym UE. W przypadku tzw. trzeciego pakietu energetycznego
kwestią zasadniczą stał się rozdział pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw
energetycznych, który Komisja Europejska postrzegała jako centralny instrument służący zwiększeniu konkurencji na rynku energii oraz wzrostowi inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Stąd też istotne były zobowiązania koncernów E.ON, RWE i Vattenfall do sprzedaży swoich sieci przesyłowych.
Rozwój odnawialnych źródeł energii stanowi stanowi jeden z zasadniczych
celów polityki energetycznej (i klimatycznej) Unii Europejskiej, jak również
transformacji energetycznej w Niemczech. Zobowiązania jakie zostały określone w tym zakresie przez Niemcy wykraczają jednak znacznie poza unijny
poziom. Niemniej jednak działania podejmowane przez Niemcy mające na
celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i mechanizm
wsparcia ich rozwoju były przedmiotem sporów z Komisją Europejską i uruchomienia przez nią postępowania sprawdzającego udzielanie pomocy publicznej niezgodnej z rynkiem wewnętrznym UE. W najbliższym czasie należy
oczekiwać propozycji zmian systemu wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł
energii w Niemczech, których istota powinna sprowadzać się do ograniczenia
subsydiowania odnawialnych źródeł energii w obecnej skali.
Zusammenfassung
Das Ziel des Artikels ist es, Probleme der Europäisierung der Energiepolitik in Deutschland an der Jahrhundertwende synthetisch darzustellen. Die
Analyse umfasst die Frage nach der deutschen Gesetzgebung sowie EU-Vorschriften im Prozess der Liberalisierung, Anpassung und Schaffung des Energiebinnenmarktes der EU im Hinblick auf die Verfahren der Europäischen
Kommission gegen Deutschland. Darüber hinaus werden auch das deutsche
Energieversorgungsunternehmen und das Problem der Unterstützung der
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Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Rahmen der
EU-Lösungen erörtert. Die Analyse basiert auf den verfügbaren Quellen und
Literatur wie auch auf eigenen Studien der Autorin.
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Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu
społecznym zjednoczonych Niemiec
oraz w dialogu z Polską
Ostatnie ćwierćwiecze to okres niezwykle dynamicznych zmian dokonujących się w życiu religijnym i konfesyjnym ponownie zjednoczonych Niemiec.
Ojczyzna Reformacji, tradycyjnie kojarzona z dwoma wyznaniami chrześcijańskimi, stała się po 1990 roku nie tylko krajem o znacznej liczbie ateistów
i bezwyznaniowców oraz powiększającym się odsetku muzułmanów, ale doświadczyła też napływu przedstawicieli różnych odłamów prawosławia oraz
judaizmu. Borykające się z malejącą liczbą wyznawców Kościoły chrześcijańskie zachowują jednak głos w debatach publicznych dotyczących życia społecznego oraz imponderabiliów, jakie powinny wpływać na kształt wspólnoty
państwowej oraz relacji z innymi narodami. Stanowiące owoce wcześniejszych tradycji, doświadczenia wyniesione w okresu republiki bońskiej powodują, że kultura dialogu kościelnego pozostaje wzorem dla innych krajów Europy, także dla kontaktów na płaszczyźnie konfesyjnej i społecznej z Polską,
a pośrednio promieniuje na narody Europy Wschodniej. Stanowisko wspólnot religijnych wobec procesu integracji europejskiej, zagadnienia pojednania
i dialogu, m.in. z krajami dawnego ZSRR, działalność charytatywna (m.in.
pomoc uchodźcom) i dialog społeczny to obszary, na których Kościoły niemieckie z powodzeniem współdziałają także w wymiarze międzynarodowym.
Szczególnie warto podkreślić przenikanie się w tych sferach refleksji intelektualnej, działalności kulturalnej i kulturotwórczej oraz praktycznej pomocy
świadczonej potrzebującym. W kontaktach z Polską spuścizna istotnych kroków podjętych przez Kościoły na rzecz pojednania obu narodów, począwszy
od Orędzia biskupów z 1965 roku ukazuje ciągle swój aktualny wymiar, godny
nie tylko rocznicowych upamiętnień. Model międzynarodowej współpracy,
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wyrosły w jakże odmiennych realiach politycznych i cywilizacyjnych, jest
wzorem dla innych narodów i wspólnot wyznaniowych.
Zamierzeniem niniejszego opracowania jest krótkie przedstawienie aktualnej sytuacji konfesyjnej i religijnej w Niemczech 25 lat od zjednoczenia
oraz ukazanie przykładu instytucjonalnego dialogu z Kościołem katolickim
w Polsce jako fundamentu powojennego porozumienia i dialogu polsko-niemieckiego. Jego geneza, sięgająca Orędzia polskich biskupów opublikowanego na zakończenie Soboru Watykańskiego II, stała się punktem wyjścia dla
wielopłaszczyznowych kontaktów, które choć w trudnych okolicznościach,
tworzyły podstawę porozumienia, realizowanego już w warunkach wolności
i suwerenności. Dokument z 1965 roku zachowuje swą rangę także obecnie,
będąc inspiracją i wzorem dla innych narodów. Z kolei aktualne wyzwanie
pomocy napływającym do Niemiec uchodźcom i migrantom jest przykładem praktycznej implementacji roli Kościołów w życiu społecznym, którą
– mimo, czy wbrew danym statystycznym wskazującym malejącą liczbę
członków – należy uznać za świadectwo dawane wyznawanym wartościom.
Doświadczeniem zjednoczonych 3 października 1990 roku Niemiec stała
się nie tylko realizacja artykułowanego wcześniej marzenia, „aby zrosło się to,
co do siebie należy”, ale także wielopłaszczyznowe przeobrażenia wynikające
z dynamiki przemian o znacznie szerszym, nie tylko europejskim, kontekście. Interesującym obszarem przemian, które wykroczyły daleko poza proste następstwa połączenia dwóch państw niemieckich i zamieszkujących je
społeczeństw, są Kościoły, związki wyznaniowe oraz życie religijne Republiki
Federalnej Niemiec. Niepełne, o ile nie zgoła fałszywe, okazują się dziś próby
zdefiniowania życia religijnego Niemiec wyłącznie w nawiązaniu do tradycji
Reformacji, podobnie jak nie sposób mówić o Niemczech jako kraju słabnącego katolicyzmu. Zaskoczenie może wywołać bogactwo współczesnego niemieckiego prawosławia, niełatwo nakreślać charakter niemieckiego islamu,
a nawet odrodzona niemal z niebytu społeczność wyznawców judaizmu nie
poddaje się jednoznacznym definicjom. Mapa konfesyjna państwa między
Łabą a Renem istotnie różni się od tej sprzed ćwierćwiecza, a konfrontacja
religii i wyznań z także niejednoznacznymi zjawiskami bezwyznaniowości
i ateizmu wskazuje na inspirującą do wielu analiz, złożoną sytuację tej sfery
życia społecznego Niemiec1.
	Szersze omówienie zmian kształtujących religijność zjednoczonych Niemiec patrz:
Religie i religijność w zjednoczonych Niemczech, [w:] J. Dobrowolska-Polak, N. Jackowska, M. Nowosielski, M. Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013, s. 183–253.
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Pochodzące z lipca 2015 roku dane liczbowe dotyczące reprezentowanych
wśród 81,1 mln mieszkańców RFN religii i wyznań wskazują na nieznaczną przewagę katolików (23,9 mln osób) nad protestantami (23 mln). Około
288 tys. wyznawców przynależy do wolnych Kościołów ewangelickich, natomiast 1,7 mln wiernych tworzy wspólnoty prawosławne różnych obrządków
oraz narodowości. Na ok. 500 tys. szacuje się wyznawców pozostałych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Trudniej oszacować liczebność wyznawców islamu – dane pochodzące jeszcze z 2009 roku wskazywały na przedział
od 3,8 do 4,3 mln, w tym ok. 2,5 mln osób pochodzenia tureckiego. Spośród
wyznawców islamu ok. 1,8 mln osób posiadało już niemieckie obywatelstwo.
Liczbę wyznawców religii mojżeszowej szacowano na ok. 100 tys. osób2.
Nietrudno zauważyć, że pozostała część, niemal jedna trzecia mieszkańców
Niemiec, to osoby bezwyznaniowe, nierzadko w kolejnym pokoleniu. Spuścizna historycznych podziałów na protestancką północ i katolickie południe,
dopełniona po zjednoczeniu elementem bezwyznaniowego wschodu ukazuje
istotne zróżnicowanie w obrazie religijnym poszczególnych krajów federacji.
Trzeba też pamiętać o sporych różnicach dotyczących liczebności wyznawców poszczególnych konfesji w krajach federacji: katolicy stanowią od 3 do
10 procent populacji wschodnich krajów, na północy tworzą grupę liczącą od
6 (Schleswig-Holstein) do 18 (Dolna Saksonia) procent mieszkańców, a na
południu ich odsetek sięga 53 procent w Bawarii i 61 procent w Kraju Saary3.
Te ledwie zasygnalizowane, dynamiczne i głębokie zmiany w obrazie życia
religijnego Niemiec ćwierć wieku po zjednoczeniu są jedynie tłem dla zasadniczego pytania o postawę największych Kościołów – katolickiego oraz ewangelickiego, reprezentowanego przez Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
– wobec aktualnego wymiaru pojednania jako zadania wspólnot wyznaniowych
w Europie i świecie oraz stanowiska i działań podejmowanych wobec fali migrantów docierających do Europy w następstwie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Jakakolwiek próba uchwycenia aktualnej sytuacji Kościołów w Niemczech,
także w porównaniu z sytuacją konfesyjną w innych krajach Europy, byłaby bowiem spłycona, gdyby ograniczała się do stwierdzenia malejącej liczby wyznawców oraz słabnącego oddziaływania na poglądy oraz postawy etyczne współczesnych społeczeństw. Nawet powyższy, skrótowy zarys zmian zachodzących
w religijności Niemiec wskazuje, że laicyzacja nie jest głównym i – można zaryzykować tezę – najważniejszym zjawiskiem determinującym obecną sytuację.
	Dane z lat 2009–2014 przytoczone w: Katholische Kirche in Deutschland, Zahlen und
Fakten 2014/2015, Arbeitshilfen 275, s. 6.
3
	Tamże, s. 7.
2
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Z kolei zagadnienia pojednania oraz postawy wobec migrantów nie są niczym
nowym dla Kościołów chrześcijańskich w Niemczech, zarówno w okresie po zakończeniu II wojny światowej, jak i po 1989 roku. Wydarzenia ostatnich miesięcy i lat przynaglają raczej do adaptacji działań i refleksji do aktualnych potrzeb.
Z perspektywy „tu i teraz” mogą okazać się doświadczeniem ożywiającym niemieckie chrześcijaństwo, podobnie jak miało to miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej w relacjach z narodami skrzywdzonymi podczas wojny.

Pojednanie zadaniem (nie tylko) Kościołów
Sygnowane przez 36 polskich hierarchów Kościoła katolickiego 18 listopada 1965 roku w Rzymie Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich Braci
w Chrystusie przeszło do historii jako wezwanie do przebaczenia i pojednania
narodów, które doświadczyły ogromu zbrodni i nienawiści, także dwadzieścia lat po zakończeniu wojny utrudniającego podjęcie relacji międzyludzkich i międzynarodowych. Geneza Orędzia, jego przygotowanie, a przede
wszystkim reakcje, z jakimi się spotkało, także ze strony niemieckich adresatów, są stosunkowo dobrze znane; również dostępne opracowania dotyczące
tego epizodu kończącego się Soboru Watykańskiego II i jego następstw relacjonują te wydarzenia w sposób szczegółowy i pogłębiony4. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę przede wszystkim na aktualną i inspirującą – aż do
dziś – rolę tego ważnego dokumentu, stąd pominięcie innych aspektów, m.in.
reakcji nań ówczesnych władz polskich.
Rzadziej podejmowaną kwestią są też reakcje, z jakimi Orędzie spotkało
się w Republice Federalnej Niemiec. Płynące z ław soborowych słowa o pojednaniu i wybaczeniu wpisały się tam w kontekst społeczny oraz polityczny,
odmienny jednak od polskich zmagań z propagandą oraz brakiem mechanizmów demokratycznych i swobody wypowiedzi. Blisko dziesięciomilionowa
rzesza przesiedleńców zamieszkujących RFN, spośród których niemal połowa
wskazywała swoje poprzednie miejsca zamieszkania na terenach powojennej
Polski5 oraz złożone meandry relacji, a raczej strategii politycznych dyktujących postawę Zachodnich Niemiec wobec Związku Radzieckiego, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski, a także całego bloku wschodniego
	P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów
niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994; B. Kerski, T. Kycia, R. Żurek (red.); „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego
episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna, Olsztyn 2006.
5
Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Poznań 1999, s. 908.
4

144

Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec...

uniemożliwiły klarowną i jednoznaczną odpowiedź na gest polskich biskupów. Z całą pewnością jednak Orędzie wprowadziło nowe impulsy do wewnątrzniemieckiej debaty krystalizującej politykę wschodnią. Choć należały
one do sfery etycznej, sam fakt ich pojawienia się ze strony polskiego Episkopatu zmuszał do podjęcia kolejnych kroków na rzecz porozumienia. Najlepszym tego dowodem stała się choćby działalność środowiska intelektualistów
katolickich, dzięki którym w 1968 roku powstało Memorandum z Bensberg,
czy równolegle podejmowane inicjatywy kręgów ewangelickich.
Kontekst, który w ostatnich latach zdaje się dominować w spojrzeniu na
Orędzie, przesądzając o jego ponadczasowym znaczeniu, związany jest z jego
etycznym wydźwiękiem oraz następstwami leżącymi nie tylko w sferze zwrotów politycznych, ale ich głęboko ludzkich fundamentów, bez których niemożliwa jest autentyczna zmiana. Nawiązujące bezpośrednio do wielkiego gestu
z 1965 roku dokumenty hierarchii Kościoła katolickiego z Polski oraz Niemiec,
najczęściej związane z jego upamiętnieniem, powstawały w diametralnie odmiennych warunkach systemowych i z tej perspektywy traktują Orędzie jako
genezę procesu, który doprowadził narody z obu stron Odry do pokojowej koegzystencji w zjednoczonej Europie. Współczesnych autorów tych deklaracji
łączy natomiast świadomość, że nowe wyzwania potrzebują podobnie etycznego fundamentu, a rzeczywistość często boleśnie dowodzi, że porozumienie
i pojednanie nie są kwestią jednorazowego aktu, lecz wymagają mozolnej,
codziennej troski. Nie inna była myśl towarzysząca w 1965 roku Orędziu, bo
i apel o odejście od wyrachowanej kalkulacji i oparcie relacji między dwoma
narodami na fundamencie przebaczenia nie należał wówczas, i nawet dziś nie
należy, do arsenału środków typowych dla polityki i stosunków międzynarodowych. Dlatego na konsekwencje Orędzia z 1965 roku trzeba spojrzeć kategoriami długiego trwania Fernanda Braudela, jak na proces i dziś wymagający pielęgnowania: „Wydarzenie ma charakter wybuchowy, jest »dźwięczną
nowiną«, jak mawiano w XVI wieku. Swoim przesadnym dymem wypełnia
świadomość współczesnych, ale nie trwa wcale, zaledwie dostrzec się daje jego
płomień. (...) Wydarzenie może przecież dźwigać w sobie szereg znaczeń lub
przekazów. Daje niekiedy świadectwo ruchom bardzo głębokim i poprzez grę,
czasem pozorną, »przyczyn« i »skutków«, tak drogą wczorajszym historykom,
przywłaszcza sobie wymiar czasowy rozciągliwie, wiąże się – swobodnie lub
nie – z całym łańcuchem innych wydarzeń, wydarzeń rzeczywistości podskórnych, których nie sposób, jak się zdaje, od siebie rozdzielić.”6
	F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie, [w:] F. Braudel, Historia i trwanie,
Warszawa 1971, s. 50.
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Wydźwięk Orędzia zdominowało wezwanie do przebaczenia. Ale jego
wewnętrzna logika oparta była na trzech filarach: poznaniu prawdy, podjęciu
wysiłku zrozumienia i odwagi spojrzenia w przyszłość. Przesłanie polskich
biskupów było bodaj pierwszym dokumentem tej rangi, który trafił do polskiej opinii publicznej, przedstawiającym historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa w sposób odmienny od narzucanego przez propagandę PRL obrazu
odwiecznej, tysiącletniej wrogości. O ponadczasowej wartości dokumentu
zdecydowała jednak propozycja wprowadzenia do świata polityki kategorii
aksjologicznych odmiennych od oficjalnej ideologii. Orędzie odwoływało się
do sumień i kładło bardzo wysoko poprzeczkę wymagań etycznych. Było to
oczywiście nie do pogodzenia z doktryną marksistowskiego materializmu
i wywołało opór rządzących Polską Ludową. Ambicją autorów Orędzia nie
było jednak zastępowanie polityków, lecz nadanie polityce trwałej, etycznej
motywacji – dziś rozumiemy, że nie są to kategorie wykluczające się, lecz
uzupełniające. Ten właśnie uniwersalny aspekt zadecydował o przetrwaniu
Orędzia w świadomości historycznej i jego inspirującej mocy – także dziś,
po ponad 50 latach – odniesienie wymogów ewangelicznych do sfery politycznej stanowiło propozycję jej przewartościowania. Trzeba też spojrzeć na
Orędzie biskupów jako owoc Soboru Watykańskiego II, a nawet wcześniejszej atmosfery duchowego i intelektualnego otwarcia na świat, jaka wiąże się
z osobą papieża Jana XXIII. Inicjator aggiornamento i autor encykliki Pacem in terris zrewolucjonizował Kościół dzięki małym krokom i symbolom,
a skodyfikowane przez Sobór sposoby obecności Kościoła w świecie wybiegały poza sferę czysto sakralną.
Należy także pamiętać, że już w połowie lat 60. przesłanie polskich biskupów nie powstało w próżni. Poprzedziła je dyskusja toczona w kręgach ewangelickich RFN na temat integracji rodaków wysiedlonych z ziem
wschodnich. Jednym z ważniejszych dokumentów tej debaty było datowane
na 6 listopada 1961 roku memorandum z Tybingi, przygotowane przez duchownych i świeckich intelektualistów związanych z EKD, spośród których
można wymienić prof. Ludwiga Raisera, prof. Carla Friedricha von Weizsäckera oraz Klausa von Bismarcka. Efektem czteroletnich debat stało się
stanowisko instytucjonalne EKD wyrażone 1 października 1965 roku w memorandum O sytuacji wypędzonych i stosunku narodu niemieckiego do swoich wschodnich sąsiadów. Dokument podejmował kwestię wypędzonych, nie
unikając samokrytyki Kościoła odnoszącej się do trudności z integrowaniem
tych rzesz ludzi w nowych warunkach. Odrębny rozdział traktował o powojennej sytuacji terenów „po tamtej stronie Odry i Nysy” oraz o aspektach
prawnych i prawnomiędzynarodowych w relacjach ze wschodnim sąsiadem.
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Wskazywano na wzajemne ograniczanie dyskusji, obstawanie przy przeciwnych stanowiskach prawnych, które nie rozwija dialogu i dlatego nawoływano do szukania nowych rozwiązań, pozwalających znaleźć równowagę relacji
i pokojowe współżycie Polaków i Niemców w przyszłości. Takie „małe” kroki
podejmowane były w latach 60. i 70. po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej,
zarówno w RFN, jak i – na miarę skromnych możliwości – w NRD. Kontakty
i wypowiedzi hierarchów, inicjatywy intelektualistów, podróże studyjne młodzieży (często nieformalne, których pomysłodawcami byli działacze kościelni z NRD) miały wagę kropli drążącej skałę. Mimo różnic i asymetrii tworzyły obszary współpracy, która w pełni możliwa stała się dzięki przełomowi
systemowemu w 1989 roku.
U progu tej zmiany słowa Orędzia pojednania przypomniano w oświadczeniu katolików polskich i niemieckich w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu
II wojny światowej zatytułowanym O wolność, sprawiedliwość i pokój w Europie, w którym doceniony został czas pionierskich inicjatyw i spotkań. „Patrzymy już na siebie inaczej. Od tego czasu uczyniliśmy niejeden krok ku
sobie. Ożywiły się kontakty między środowiskami katolickimi, organizacjami i prywatnymi osobami w Polsce i Republice Federalnej Niemiec; wytworzyły się trwałe przyjaźnie. Katolicy niemieccy z żywym zainteresowaniem
obserwowali narodziny »Solidarności«, wielkiego ruchu społecznego, który
porwał miliony ludzi w Polsce i pokojowymi środkami osiągnął zmiany polityczne i społeczne. Po wprowadzeniu stanu wojennego, który sparaliżował
Polskę, chrześcijańska solidarność nie zawiodła w potrzebie – pospieszyła
z konkretną pomocą, niosąc ją niezliczonej rzeszy ludzi”7. Nierozwiązane
pozostawały jednak zasadnicze kwestie samostanowienia narodów, będące
konsekwencją II wojny światowej i podziału jałtańskiego. W gronie sygnatariuszy dokumentu w sierpniu 1989 roku znaleźli się intelektualiści i działacze katoliccy, którzy nie uchylili się od podjęcia odpowiedzialności za kształt
postulowanych przemian, m.in.: Władysław Bartoszewski, Andrzej Drawicz,
Kazimierz Dziewanowski, Stefan Frankiewicz, Krzysztof Kozłowski, Tadeusz Mazowiecki, Mieczysław Pszon, Andrzej Szczypiorski, ks. Józef Tischner,
Wojciech Wieczorek czy Kazimierz Wóycicki.
Przypomnienie wezwania do pojednania towarzyszącego kończącemu się
Soborowi Watykańskiemu II w oświadczeniu u progu fundamentalnych przewartościowań w 1989 roku otwierało drugi rozdział funkcjonowania Orędzia
	
O wolność, sprawiedliwość i pokój w Europie. Oświadczenie katolików polskich i niemieckich w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, Warszawa–Bonn, sierpień 1989 r., „Więź” 1999, nr 9, s. 17–21.
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biskupów w myśli politycznej oraz świadomości społecznej. Przywołując wspólne chrześcijańskie korzenie europejskiej tożsamości, a także powikłaną historię ostatnich dziesięcioleci, Polacy i Niemcy wnosili do dyskusji o przyszłości Europy nowy impuls w postaci mozolnie wypracowanego porozumienia.
Istotne okazały się dwa zastrzeżenia, poczynione przez autorów oświadczenia
z 1989 roku: „Nie wolno nam zapominać o okropnościach i barbarzyństwie,
jakie zaistniały w historii naszych narodów. Nie wolno nam jednak patrzeć wyłącznie w przeszłość”8. Ostatnie ćwierćwiecze udowodniło wagę tych zastrzeżeń, a także prawdę o pojednaniu jako długotrwałym procesie, wymagającym
ciągłej dbałości. Sfera wartości pozostała (mimo wielu prób marginalizowania) jednym z fundamentów zarówno porozumienia polsko-niemieckiego, jak
i integracji europejskiej. Dotykające tych procesów kryzysy tylko potwierdzają
prawdę o antropologicznych źródłach przemian historycznych.
Odważne słowa Orędzia długo czekały na swoje dopowiedzenie we wspólnym dokumencie Episkopatów Polski i Niemiec. Podpisane przez kard. Józefa Glempa oraz bpa Karla Lehmanna 21 listopada 1995 roku w Warszawie
Wspólne słowo polskich i niemieckich biskupów z okazji trzydziestej rocznicy
wymiany listów (1965–1995)9 doceniło dialog chrześcijan świeckich i duchownych po obu stronach Odry (Akcja Znaki Pokuty, Pax Christi, Dzieło
Maksymiliana Kolbego). Zasadniczą rolę w procesie porozumienia przypisano rosnącej liczbie osób, które w parafiach, diecezjach, związkach i ruchach
kościelnych „dążyły do spotkania w duchu wspólnej wiary” zarówno w czasach podziału Niemiec, jak i po zjednoczeniu. Ruch „Solidarności” w Polsce,
„wyrosły na podłożu moralnym, a nierzadko także i religijnym”, został uznany
za przyczynę ostatecznego przełomu, a świadczona przez Niemców w latach
kryzysu pomoc pozwalała na dalsze kontakty, także kulturalne i naukowe.
W 1995 roku biskupi z wdzięcznością mówili o przezwyciężeniu totalitaryzmu i szansach kontynuowania pojednania – już w ramach jednoczącej się
Europy. Zasadniczym motywem listu było poparcie Kościoła w obu krajach
dla procesu odbudowy europejskiej jedności. W połowie lat 90. droga do integracji była zawiła i niejednokrotnie stawiana pod znakiem zapytania, a groźba
wprowadzenia nowych linii podziału w Europie, w Polsce czy w Kościele nie
została zażegnana. Dostrzegano niedostatek edukacji obywatelskiej. Kościół
w Polsce nie był gotowy, by w porę zabrać głos w debacie europejskiej, pierwsze oficjalne wypowiedzi pojawiły się dopiero w 1997 roku. Dlatego wspólna
	Tamże, s. 21.
	
Wspólne słowo polskich i niemieckich biskupów z okazji trzydziestej rocznicy wymiany
listów (1965–1995), tekst za: „Społeczeństwo” 1995, nr 4, s. 856–865.
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z niemieckimi biskupami wypowiedź o chrześcijańskiej odpowiedzialności za
Europę zawarta w liście z 21 listopada 1995 roku należy do najwcześniejszych
deklaracji w tej sprawie. Kładzie się w niej nacisk na dialog ekumeniczny, który uwiarygodnia Kościoły. Ponowiony apel o przebaczenie, by nigdy już duch
nienawiści nie rozdzielił Polaków i Niemców potwierdzał, że nie chodzi o pojedyncze gesty, lecz długotrwały dialog i współpracę.
Drugim wspólnym dokumentem Episkopatów Polski i Niemiec jest podpisane 21 września 2005 roku w Fuldzie oraz trzy dni później we Wrocławiu
wspólne oświadczenie z okazji 40. rocznicy wymiany listów: „podobnie jak
kiedyś nasi Poprzednicy, tak i my dzisiaj czujemy się odpowiedzialni za proces
porozumienia, pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej”10. Biskupi pisali
wprost, że rocznica jest okazją do przeciwstawienia się nieodpowiedzialnej
postawie, jaka zapanowała w relacjach polsko-niemieckich w ostatnim czasie: „odnosi się to także do poczynań tych, którzy podejmując je, odwołują się
do sprawiedliwości”. Wezwanie to jednoznacznie było kojarzone z ówczesną
aktywnością kierowanego od 1998 roku przez deputowaną do Bundestagu
z ramienia CDU Erikę Steinbach Związku Wypędzonych w Niemczech. Planowane przezeń w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom miało ukazać
wyrwany z historycznego kontekstu obraz losu Niemców zmuszonych opuścić zamieszkiwane terytoria. Na fali szerokiej dyskusji przewartościowującej
konsekwencje II wojny światowej dla Niemców mnożyć się zaczęły formalne
roszczenia o zadośćuczynienia za poniesione szkody oraz straty materialne.
Przeniesione na grunt dyskusji politycznej wyzwalały emocjonalne reakcje,
w których bez trudu przekraczane były granice konstruktywnego dialogu.
Jednoznaczne stanowisko biskupów z obu krajów stanowiło obronę nie tylko dotychczasowych dokonań na drodze pojednania, ale i wrażliwości oraz
roztropności niezbędnej w życiu społecznym i relacjach osobowych. Podpisany przez przewodniczących obu episkopatów: abpa Józefa Michalika oraz
kard. Karla Lehmanna dokument przestrzegał przed fałszywą sprawiedliwością, przywołując słowa Jana Pawła II – współautora Orędzia sprzed 40 lat
– o sprawiedliwości mogącej łatwo stać się własnym zaprzeczeniem, jeśli
zabraknie jej „głębszej mocy” – miłości. Dlatego w 2005 roku wzywano do
przyznania się do całej prawdy i zaprzestania wyliczania krzywd oraz stwierdzano: „Odważne świadectwo chrześcijańskiego orędzia pojednania z roku
10

 spólne oświadczenie konferencji Episkopatów Polski i Niemiec z okazji 40. rocznicy
W
wymiany listów między oboma episkopatami w roku 1965, Fulda, 21 września 2005 r.,
Wrocław, 24 września 2005 r., tekst za: B. Kerski, T. Kycia, R. Żurek, „Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”..., s. 225–229.
149

Natalia Jackowska

1965 daleko wykroczyło poza obszar kontekstu polsko-niemieckiego”. Świadectwo dotychczasowego dialogu było już wtedy oceniane jako zbyt cenne
dla całej Europy, by pogrążyć je w niekończących się targach. Powinnością
obu narodów „jest zaangażowanie dla dobra wszystkich ludzi jednoczącej się
Europy i wzmacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości. To zadanie uda się wykonać tylko wtedy, gdy Niemcy i Polacy zrozumieją, że we wspólnej historii
obu narodów tkwi także wiele dobra, które je łączy”.
Kolejnym wspólnym dokumentem biskupów katolickich z Polski i Niemiec
odwołującym się do treści oraz spuścizny Orędzia z 1965 roku było oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. dr. Józefa Michalika i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec abp. dr. Roberta
Zollitscha z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej 1 września
1939 roku, sygnowane w Warszawie i Bonn 25 sierpnia 2009 roku11, powtarzające sprawdzony już model trójpodziału na część dotyczącą wspomnienia
i pamięci, kształtowania przyszłości oraz świadectwa i roli Kościoła. Także
w tym dokumencie nie zabrakło odniesień i przestróg przed marnotrawieniem dorobku pojednania. Obok wskazania, iż pamięć o bolesnych wydarzeniach „wojny i czasów późniejszych” pozostaje żywa w relacjach między
obu narodami, pojawiło się kategoryczne stwierdzenie: „W niektórych społecznych czy politycznych tendencjach ujawnia się również pokusa propagandowego wykorzystania raz już w historii zaistniałych zranień i pobudzania
resentymentów wynikających z jednostronnych interpretacji historycznych.
Kościół będzie nieustannie i zdecydowanie występował przeciw takiemu
odejściu od prawdy historycznej. Zachęcamy do intensywnego dialogu, który
zawsze łączy się z gotowością wysłuchania drugiej strony”12.
I tym razem uniwersalne wartości wspierające porozumienie między Polakami a Niemcami ukazane zostały w rocznicowym przesłaniu w znacznie
szerszej perspektywie zjednoczonej Europy: „Pomimo pojawiających się
niekiedy napięć i partykularnych nieporozumień, nieomijających rodziny
narodów, warto pamiętać o fundamentalnym postępie dziejowym, wyrażającym się w integracji europejskiej. Nie wolno zaprzepaścić szansy budowania pokoju, jaką daje zjednoczenie narodów Europy”. Dokument z 2009 roku
przypomniał po raz kolejny, że dar pojednania stanowi zobowiązanie w relacjach przekraczających wymiar bilateralny; podobnie europejska integracja
	
Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa dra Józefa Michalika i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec abpa dra Roberta Zollitscha
z okazji 70. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej 1 września 1939 roku, Tarnów 2009.
12
	Tamże.
11
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wspólnoty narodów, choć w odniesieniu do Polski stanowi proces formalnie zamknięty, wymaga pogłębienia nie tylko w wymiarze politycznym, ale
obywatelskim i aksjologicznym. Gdy polityczny i społeczny kształt Unii Europejskiej pozostaje obszarem sporów i kontrowersji, przypomnienie „niepolitycznej polityki” powinno wesprzeć starania o odzyskanie integrującego
ducha i pokazać, że trwałość konstrukcji wymaga dochowania fundamentalnych wartości, kładąc nacisk nie tylko na wymiar polityczny, lecz obywatelski
i poszerzający udział mechanizmów demokratycznych.
Czy spojrzenie z perspektywy drogi przebytej od 1965 roku do symbolizującego rzeczywisty przełom uścisku pojednania między premierem
Tadeuszem Mazowieckim a kanclerzem Helmutem Kohlem w Krzyżowej
w 1989 roku, aż po dynamiczną rzeczywistość polsko-niemieckiego sąsiedztwa w Unii Europejskiej nie redukuje słów biskupów do poziomu czysto
symbolicznego, tym bardziej, że znamy sekwencję wydarzeń, które doprowadziły do fundamentalnych zmian na Starym Kontynencie?
Niewątpliwie nie o słowa tu chodzi, tym bardziej, iż trudno porównywać
ich metapolityczny charakter z dokumentami rangi konstytucyjnej czy traktatowej, z deklaracjami dyktowanymi racją stanu czy autorytetem (słabnącym przecież) polityków. Nie było też, jak wspomniano wyżej i nie jest ambicją Kościołów zastępowanie polityków. Jako instytucja wolna od kalendarza
wyborczego, może on ze znacznie bardziej zdystansowanych pozycji głosić
prawdę i wzywać do konsekwentnej odpowiedzialności za nią: „Kościół nie
musi starać się o reelekcję, nie działa w cyklach pięcioletnich, nie musi się ludziom podobać, dlatego też oferuje myślenie w dłuższej perspektywie, ale zarazem – wiedząc, że rozliczeni będziemy przy końcu czasu – zakłada również
możliwość przyjścia Chrystusa w każdej chwili, a więc także przed następnymi wyborami. Oznacza to, że jesteśmy równie poważnie odpowiedzialni
za każdą decyzję, którą dziś podejmujemy”13. Na przypomniane dokumenty
należy więc patrzeć jako na wezwania do otwarcia, próby zrozumienia wielowątkowych racji każdego narodu i społeczności, a także wskazania aktualnych implementacji tych uniwersalnych nakazów w konkretnym wymiarze
chwili: czy wśród uwarunkowań lat 60., w obliczu przełomu demokratycznego w Europie14, w perspektywie włączenia Polski do Unii Europejskiej,
	P. Mazurkiewicz, Prawdziwy dialog jako podstawa relacji między Kościołami a Unią
Europejską, [w:] S. Raabe (wyd.), Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy, Fundacja
Konrada Adenauera, b.m.w. 2011, s. 72.
14
	Por: J. Jauer, Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego
w Europie Wschodniej, Warszawa 2011.
13
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czy wreszcie w czasach, gdy „cud pojednania” przesłaniać zaczęły bieżące
niedogodności, braki wzajemnego zrozumienia, narodowe egoizmy i próby
instrumentalizacji w celu ochrony własnych interesów.
Spoglądając z mierzonej dekadami perspektywy, docenić należy także
doświadczenia ostatnich lat, gdy niejednokrotnie relacje między Polakami
a Niemcami kształtowały się odmiennie na szczeblu polityki międzynarodowej oraz kontaktów społeczeństw, organizacji czy samorządów. Zmiany
koniunktury politycznej nie znajdowały odzwierciedlenia w stanie relacji
między samorządami czy organizacjami pozarządowymi, a sieć wielorakich
kontaktów okazała się wolna od kategorycznych nawet prób wpływania na
nią przez polityków z pierwszych stron gazet. Trudno oszacować w wymierny sposób, jaki wpływ na ten stan rzeczy miały wezwania do porozumienia
i pojednania formułowane także przez wspólnoty wyznaniowe. Bezsprzecznie jednak w warunkach wolności padły one na podatny grunt, wyzwalając
inicjatywy oddolne pozwalające kreować trwałe płaszczyzny kontaktów między narodami. Umotywowane etycznie pryncypia znalazły czas swego urzeczywistnienia właśnie dzięki odzyskanej w 1989 roku wolności, a potencjał
wynikający z procesu integracji europejskiej poszerzył i rozwinął możliwości
wzajemnego poznania, porozumienia oraz budowania sieci nieskrępowanych kontaktów. Tyle razy powtarzane określenie „dobre sąsiedztwo”, obecne
także na kartach umów międzynarodowych, przybrało właściwy wymiar, determinujący codzienne kontakty Polaków i Niemców.
Ogrom dokonanych zmian zasługuje na docenienie, choć pozostawia
niedosyt i rozczarowanie; postawy społeczeństw i polityków wobec kryzysu
uchodźczego, z jakim została skonfrontowana Europa w ostatnich latach są
diametralnie różne w Polsce i Niemczech. Nie sposób uzasadniać nieprzychylności i zamknięcia się Polski na dramatyczną sytuację ludzi w potrzebie
niedługim stażem państwa w Unii Europejskiej czy tylko względami bezpieczeństwa. Wartości chrześcijańskie, przywoływane w polityce częściej
niż przed laty, kolejny raz stają się kwestią oczekującą poważnej odpowiedzi
i podjęcia konsekwentnych działań15. Naszkicowane w dalszej części opracowania przyczynki do postawy, jaką wobec kryzysu migracyjnego zajęły
Kościoły i społeczeństwo niemieckie wskazują na doświadczenia sąsiadów
mogące zainspirować mieszkańców krajów po obu stronach Odry.
	Patrz m.in. F. Montenegro, Wystąpienie wprowadzające, [w:] Co nas łączy, co nas
dzieli w Europie? Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, Gliwice
2015, s. 23 i n.
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Jest wreszcie jeszcze jeden powód, by spoglądać dziś na krętą drogę polsko-niemieckiego porozumienia jako rezerwuar doświadczeń. To uwaga
i próby naśladowania sprawdzonych wzorców, z jakimi spotyka się ono dziś
ze strony innych narodów Europy, a nawet świata. Trudno o proste analogie
pomiędzy relacjami polsko-niemieckimi a mozolnym dialogiem z Rosjanami, warto jednak odnotować kroki, które i na tej drodze postawili przedstawiciele Kościołów16. Podobnie dzieje się w relacjach z Ukrainą – ważną w nich
rolę odgrywają słowa zachęty wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II,
m.in. podczas wizyty we Lwowie w 2001 roku. Po ogłoszonym w 2005 roku
w Warszawie i we Lwowie wspólnym liście Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Konferencji Episkopatu Polski kolejną okazją była
rocznica zbrodni wołyńskiej. Podpisana w Warszawie 28 czerwca 2013 roku
w przededniu jej 70. rocznicy deklaracja Metropolity Kijowsko-Halickiego
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosława Szewczuka oraz
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika,
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy
abp. Mieczysława Mokrzyckiego i abp. Jana Martyniaka, Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego, wprost odwołuje się do wzorca Orędzia przebaczenia z 1965 roku17. Ważne, że w ślad za
deklaracjami podążają czyny wsparcia dla mieszkańców Ukrainy, w których
istotne jest, że świadczona pomoc nie jest anonimowa, lecz stanowi okazję
nawiązywania bezpośrednich kontaktów między społeczeństwami, jak działo się to w latach 80. przy okazji ogromnej pomocy materialnej świadczonej
przez Niemców pogrążonej w kryzysie Polsce.
Warto też na marginesie wspomnieć, że doświadczenia porozumienia
polsko-niemieckiego są z uwagą obserwowane przez przedstawicieli narodów tak odległych geograficznie i kulturowo, lecz borykających się w przeszłości z podobnie dramatycznymi i oczekującymi przepracowania konfliktami, jak Japończycy i Koreańczycy18.
	
Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski, Arcybiskupa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego i Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla, podpisane
17 sierpnia 2012 r. w Warszawie, http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/4396.1,Wspolne_Przeslanie_do_Narodow _Polski_i_Rosji.html (dostęp: 16.06.2016).
17
	Tekst Deklaracji za: http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5227.1,Deklaracja.html
(dostęp: 16.06.2016).
18
	
The Search for Reconciliation: Korean-Japanese and German-Polish Relations since World War II, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Kultur
16
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Datujące się od ponad półwiecza działania Kościołów w Niemczech – zarówno ich hierarchii, jak i przedstawicieli różnorodnych grup laikatu – na
rzecz porozumienia z Polakami można więc ocenić jako pewien model czy
wzór, a jednocześnie wyzwanie. Najcenniejszym jego doświadczeniem jest
zaangażowanie osób czy niewielkich nawet grup, które wierne swym przekonaniom działają nawet w niesprzyjających okolicznościach. Obok tej przysłowiowej „kropli drążącej skałę” ważna jest też świadomość, że pojednanie
to zadanie bez końca – minione ćwierćwiecze uczy, jak łatwo ulec dawnym
stereotypom i uprzedzeniom, stąd konieczność, by sfera uniwersalnych wartości przypominała o podstawach, na których tworzy się i rozwija pokojowe,
stabilne współistnienie narodów i społeczeństw19.

Kościoły Niemiec wobec kryzysu migracyjnego
Diagnoza sytuacji dotyczącej liczby napływających do Niemiec migrantów skazana jest na szybką dezaktualizację. Do końca 2015 roku do Niemiec
przybyło ok. 1,1 mln osób; szacunki na rok 2016 mówiły o ok. 800 tys. osób,
a na lata kolejne po ok. 500 tys. osób rocznie. Na marginesie można dodać,
że skumulowane wydatki związane z przyjęciem migrantów w latach 2015–
2017 szacowane są na 56 mld euro20. Jest oczywiste, że o ile środki finansowe
na pokrycie tych niebagatelnych sum płyną zarówno z budżetu federalnego,
jak i zasobów poszczególnych krajów federacji, to decyzje o przyjęciu, udostępnieniu miejsc pobytu i organizacji elementarnej opieki zapadać muszą na
szczeblu najniższym – organizacji, gmin i społeczności lokalnych. Kluczowe,
nie tylko ze względu na pierwszy kontakt z przybyłymi, ale także akceptację przez mieszkańców przyjmujących gmin i społeczności są zatem nie tylko
udostepnienie miejsc i zaoferowanie wsparcia, ale przede wszystkim działania
Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce,
Warszawa 27 października 2015 r.
19
	Por. O. Karas, Wartości chrześcijańskie jako punkty orientacyjne w czasie kryzysu, [w:]
S. Raabe (wyd.), Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów. Wyzwania w polityce, w porządku społeczno-gospodarczym, w kulturze i komunikacji, Fundacja Konrada Adenauera, b.m.w. 2010, s. 35–40; E. Balestrero, Wkład chrześcijan w polizbońską
Europę, [w:] Etyczny wymiar polityki. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej, Gliwice 2012, s. 63–69.
20
	Por. T. Budnikowski, Republika Federalna Niemiec: rosnące koszty napływu uchodźców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, Seria specjalna „Uchodźcy w Europie”, 2016,
nr 228 z 21 marca 2016 r., http://www.iz.poznan.pl/news/1395_228_koszty_uchodzcy.pdf (dostęp: 21.07.2016).
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rzeszy osób pracujących dla przybyszy. Wzmacnia to aprobatę dla podjętych
działań i pomaga niwelować uprzedzenia, strach czy niechęć wynikłe z nieznajomości. Ten pierwszy krok do późniejszej integracji jest istotny nie tylko
dla przybyłych, ale i przyjmujących.
„Ucieczka, wypędzenie oraz utrata ojczyzny są charakterystycznymi znakami naszych czasów” (Flucht, Vertreibung und Heimatverlust sind prägende
Zeichen unserer Zeit) – słowa otwierające opublikowane 18 lutego 2016 roku
wytyczne dla zaangażowania Kościoła na rzecz uchodźców (Leitsätze des
kirchlichen Engagements für Flüchtlinge) Niemieckiej Konferencji Biskupów
(Deutsche Bischofskonferenz, dalej DBK) zakorzenione są w dwudziestowiecznym doświadczeniu Niemiec i Europy, choć przecież historyczna geneza tych
zjawisk sięga znacznie wcześniejszych czasów. Zaraz po nich pada też zdecydowana deklaracja: „My chrześcijanie nie możemy pozwolić, byśmy zostali tym zarażeni. »Bardziej niż kiedykolwiek sumieniami ludzkimi powinna
dziś wstrząsać Ewangelia Miłosierdzia« – wpisał nam papież Franciszek ku
pamięci. »Globalizacja miłości« ma swoje miejsce także w naszym najbliższym sąsiedztwie. Nadzieje i obawy wielu ludzi poszukujących ochrony są
w sposób szczególny nadziejami i obawami Kościoła”21. Podobieństwo tego
końcowego sformułowania do słów Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II22 nie jest
z pewnością przypadkowe i nie jest tylko przejawem retorycznej kurtuazji
inspirowanej jubileuszem półwiecza, jakie upłynęło od zakończenia obrad
soborowych. Warto zwrócić uwagę na ten związek, gdyż kryzys migracyjny
jest jednym z wielu wyzwań, wobec których staje Kościół katolicki, a wskazówek dotyczących jego postawy należy poszukiwać także we wspomnianym
już soborowym aggiornamento – otwarciu się na potrzeby świata i podejmowaniu konkretnych działań, które zaradzając jego potrzebom, stwarzają
	„Wir Christen dürfen uns davon nicht anstecken lassen. ‘Mehr denn je rüttelt das
Evangelium der Barmherzigkeit heute die Gewissen der Menschen wach’, hat Papst
Franziskus uns ins Stammbuch geschrieben. Die ‘Globalisierung der Nächstenliebe’
– sie hat ihren Ort heute auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Hoffnungen und Ängste der vielen schutzsuchenden Menschen sind in besonderer Weise
auch die Hoffnungen und Ängste der Kirche”. Deutsche Bischofskonferenz, Leitsätze
des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge, Arbeitshilfen 2016, nr 282, s. 4.
22
	„Radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu”
– początkowe słowa Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety,
deklaracje, Poznań 2002, s. 526.
21
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jednocześnie okazję autentycznego przekazu postawy i wartości chrześcijańskich. Szacowana na początku 2016 roku na ok. 5 tys. pracowników etatowych oraz ok. 100 tys. wolontariuszy rzesza osób zaangażowanych w pomoc
uchodźcom i migrantom świadczoną przez instytucje tylko Kościoła katolickiego w Niemczech jest wymownym świadectwem takiej postawy.
Wspomniany wyżej dokument DBK ujmuje syntetycznie dwie podstawowe kwestie: pierwsza, adresowana bardziej ad intra, to argumenty uzasadniające zaangażowanie instytucji i członków Kościoła w pomoc uchodźcom,
druga natomiast to próba zarysu konkretnych obszarów zaangażowania. Troska o uchodźców pojmowana jest przede wszystkim jako wyraz samoświadomości Kościoła, a jej miarą jest pozytywna odpowiedź na pytanie, czy każdy przybyły jest traktowany zgodnie z ludzką godnością. Świadczona pomoc
realizowana jest na wszystkich poziomach aktywności Kościoła, przez wiele
podmiotów i przy wykorzystaniu ich zróżnicowanych kompetencji (tu przywołana jest zasada subsydiarności). Zasadą przyświecającą zaangażowaniu
Kościoła w pomoc uchodźcom jest dążenie do tego, by była to okazja do spotkania osób i nawiązania bezpośrednich kontaktów. Jednocześnie podkreśla
się, że instytucje i stowarzyszenia kościelne są tylko jednymi z wielu podmiotów świadczących pomoc i nie powinny być traktowane jako substytuty
(Ersatz) powołanych do pomocy instytucji socjalnych oraz obywatelskich.
Podobnie podejmowana pomoc dla uchodźców nie oznacza zaniechania
czy ograniczenia zwyczajnych, dotychczasowych działań na rzecz potrzebujących – w tym kontekście pada znów sformułowanie zaczerpnięte z katolickiej nauki społecznej, określające pomoc migrantom mianem odczytania
znaków czasu, gdy solidarność obejmująca kompleksowe spojrzenie na problemy społeczne zobowiązuje zarówno do kontynuowania zwyczajnych dzieł
charytatywnych, jak i podjęcia wyzwań chwili.
Dokument niemieckiego episkopatu zwraca uwagę na integrację rzeszy migrantów jako ogólnospołeczne zadanie i przyjmuje rolę Kościoła jako odpowiedzialnego za powodzenie tego procesu. Powołuje się w tym miejscu na bogate
i wieloletnie doświadczenie, wynikające przede wszystkim z natury Kościoła
katolickiego jako wspólnoty wielu języków i narodów, a także z wieloletniego
już doświadczenia dialogu chrześcijaństwa i islamu oraz wspólnot wyznaniowych i świata podlegającego procesom sekularyzacji. Warto w tym miejscu
zwrócić uwagę na specyfikę RFN jako państwa, w którym niełatwy i daleki od
spektakularnych sukcesów dialog z islamem prowadzony jest systematycznie
zarówno przez Kościoły, jak i przez państwo (czego wyrazem jest Niemiecka
Konferencja ds. Islamu – powołana w 2006 roku pod auspicjami ministra spraw
wewnętrznych płaszczyzna stałego dialogu z organizacjami muzułmańskimi).
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W drugiej części Leitsätze des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge zawarte zostały postulaty kierowane do kościelnych organizacji i instytucji zaangażowanych w pomoc uchodźcom. Położono w nich nacisk na wzmocnienie
kompetencji zarówno etatowych pracowników, jak i wolontariuszy, wychodząc
z słusznego założenia, iż służą one nie tylko sprawnej pracy, ale i budowaniu
zaufania, unikaniu uprzedzeń i eliminowaniu lęków adresatów świadczonej
pomocy. Niemałych problemów dostarczają kwestie związane z opieką duszpasterską i to nie tylko dlatego, że wielu uchodźców to muzułmanie. Wśród ich
chrześcijańskiej części wielu przynależy do Kościołów wschodnich, które choć
zachowują łączność z Rzymem, to posługują się odrębnymi rytami, dla których
nie zawsze łatwo jest znaleźć w Niemczech duszpasterzy, a podobne problemy
dotykają także chrześcijan prawosławnych. Na mozaikę religijną i wyznaniową
nakłada się, jeszcze bardziej istotny, problem zróżnicowania językowego.
Kościół jako instytucja udzielająca migrantom schronienia we własnych
obiektach, także tymczasowo przystosowanych do zamieszkania, świadom
jest przejściowego charakteru tych rozwiązań. Utrzymanie takiej sytuacji
niesie bowiem ryzyko powstania izolowanych gett, które przeczą idei integracji przybyszów. Dlatego zadanie znalezienia dachu nad głową dla migrantów pozostaje otwarte. Doświadczenie poszukiwania mieszkań dla uciekinierów przybyłych do Niemiec po zakończeniu II wojny światowej wskazuje
na konieczność podjęcia przez Kościół – jako jeden z licznych podmiotów
niosących pomoc – współpracy z instytucjami socjalno-charytatywnymi, administracją osiedli i gruntów, sektorem finansów. Poszukiwanie stabilnych
rozwiązań jest konieczne także w zakresie zatrudnienia, kształcenia, uznania
kwalifikacji bądź dokształcenia pracowników, a także wsparcia pracodawców
przyjmujących migrantów (również w zakresie potwierdzenia kwalifikacji).
To kolejna sfera, w której cenne są doświadczenia i instytucje funkcjonujące
od lat pod egidą Kościołów (jak choćby ośrodki doradztwa czy spółdzielnie socjalne), z powodzeniem działające na rynku pracy. Nauka języka, choć
istotna, nie jest bowiem jedynym problemem w perspektywie zakotwiczenia przybyszów w nowym środowisku. W odniesieniu do młodszych, pilne jest podjęcie edukacji od najniższych szczebli. W tym kontekście warto
też zwrócić uwagę na dylematy związane z niemieckim systemem edukacji
oraz szkolnictwem zawodowym. Przyjęcie uchodźców stawia pod znakiem
zapytania plany odejścia od modelu kształcenia dualnego (nauka i praktyka)
w cieszących się coraz mniejszym zainteresowaniem uczniów Hauptschule.
Zachował się on tylko w Bawarii, Saksonii i Brandenburgii, w pozostałych
krajach federacji dominuje model kształcenia ogólnego (gimnazjalny). Tymczasem model kojarzony z Hauptschule jest znacznie korzystniejszy, zarówno
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jeśli uwzględni się obecny napływ migrantów do RFN oraz jego następstwa
dla systemu edukacji, rynku pracy i integracji społecznej23.
Inną dziedziną zarówno doraźnej, jak i długoterminowej pomocy jest
opieka i ochrona zdrowia, w tym wsparcie psychologiczne. Skala możliwych
do oszacowania potrzeb nakazuje już dziś rozwijanie takich ośrodków i instytucji prowadzonych pod auspicjami Kościoła. W dokumencie DBK wyodrębniona została także pomoc i ochrona kobiet i dziewcząt – zarówno jako
ofiar, jak i potencjalnie bardziej narażonych na nadużycia seksualne.
Na uwagę i uznanie zasługuje podkreślenie, że pomoc uchodźcom stanowi formę dialogu międzyreligijnego i interkulturowego – nie tylko w relacji
do przybyszów, ale wobec wielu podmiotów i grup świadczących tę pomoc,
a są wśród nich także organizacje islamskie oraz żydowskie. Stanowisko tych
ostatnich, reprezentowanych przez Centralną Radę Żydów w Niemczech i jej
przewodniczącego Josefa Schustera, który już w kwietniu 2015 roku oświadczył, ze Niemcy nie mogą sobie pozwolić na to, by nie przyjąć uchodźców,
a pół roku później obrazowo stwierdził, że pierwszym krokiem do integracji mogłoby być adresowane do nich wydanie Ustawy Zasadniczej w języku
arabskim24, do publikacji której faktycznie doszło w listopadzie 2015 roku
nakładem Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego25. Licząc na akceptację przez przybywających podstaw porządku ustrojowego oraz społecznego,
jak i na współdziałanie innych państw europejskich w przyjęciu migrantów,
Schuster mówił o tym wyzwaniu dla Niemiec w kategoriach „humanitarnej
powinności”, wynikającej również z doświadczenia historycznego.
Międzynarodowe współdziałanie, zmierzające do zażegnania przyczyn
migracji, zaakcentowane zostało także w omawianym dokumencie roboczym DBK. Podkreśla on, że towarzysząca obecnemu kryzysowi międzynarodowa dyskusja zdaje się nie dostrzegać, że uchodźcy w pierwszej kolejności
poszukują schronienia i bezpieczeństwa bliżej swych ziem rodzinnych, a nie
znajdując ich tam, kierują się w ostateczności do Europy.
	Por. M. Balcerek-Kosiarz, Ryzyko wzrostu zadłużenia krajów związkowych i gmin
z powodu kryzysu uchodźców w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, Seria
specjalna „Uchodźcy w Europie”, 2016, nr 232 z 8 kwietnia 2016 r., http://www.iz.poznan.pl/ news/1409_232_uchodzcy_zadluzenie_Niemcy.pdf (dostęp: 17.07.2016).
24
Sie müssen unsere Grundordnung anerkennen, Zentralratspräsident Josef Schuster
über Flüchtlinge, Aufnahmemöglichkeiten und Integration – Interview mit der Jüdischen Allgemeinen online, 1.10.2015, http://www.zentralratdjuden.de/de/article/5414.sie-müssen-unsere-grundordnung-anerkennen.html (dostęp: 14.04.2016).
25
	Patrz: http://www.bpb.de/shop/buecher/grundgesetz/215136/grundgesetz-auf-arabisch (dostęp: 14.04.2016).
23

158

Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec...

Odnosząc się w końcu do sfery polityki, biskupi niemieccy zwrócili uwagę, że zaangażowanie Kościoła w pomoc uchodźcom i migrantom nie zwalnia
państwa z podejmowania zarówno prawnych, społecznych, jak i praktycznych działań służących zaradzeniu temu wyzwaniu. Ponieważ jednak zasadnicza motywacja wypływa z przesłanek etycznych, Kościół nie tylko angażuje się w miarę swoich możliwości w świadczenie pomocy, ale także z uwagą
śledzi podejmowanie działania prawne i polityczne, w przeświadczeniu, że
warunki kryzysu nie zwalniają z obowiązku utrzymania standardów prawnych, humanitarnych oraz socjalnych. Podobnie jak ochrona rodziny, należą
one do podstawowych wyznaczników pomocy świadczonej każdemu, nawet
tym, którzy nie traktują Niemiec jako miejsca swego długoterminowego czy
stałego pobytu.
Wypowiedzi przedstawicieli największych Kościołów oraz podejmowane
przez ich instytucje działania oparte są na wieloletnim doświadczeniu pomocy charytatywnej imigrantom, a także ofiarom kryzysów humanitarnych,
choć towarzyszy im świadomość bezprecedensowych rozmiarów obecnego
kryzysu. Popularne stwierdzenie, iż wyróżnikiem niemieckich Kościołów
w świecie są pochodzący z tego kraju teologowie oraz pieniądze, w obliczu
obecnej sytuacji kolejny raz dowodzi niestosowności tonu takich opinii. Doświadczenia wielkich fundacji charytatywnych (Adveniat, Missio, Misereor,
Renovabis, Kirche in Not), katolickiej Caritas i ewangelickiej Diakonii stanowią dziś fundament pracy na rzecz przybywających do Niemiec migrantów
i uchodźców. Inaczej niż dla instytucji państwowych, dla wspólnot religijnych przybysze stają się nie kimś z zewnątrz, lecz podopiecznymi czy współbraćmi – jak zauważył biskup krajowy Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego
w Bawarii Heinrich Bedford-Strohm, jego wierni pochodzą ze 166 narodów,
a jedna dziesiąta z nich urodziła się poza granicami Niemiec26. Sprzeciw Kościołów wobec prób odgradzania się Europy – czasem nawet dosłownego, za
pomocą ogrodzeń i strzeżonych granic – od zmierzających do niej uchodźców idzie w parze z działaniami służącymi niwelowaniu obaw i poczucia zagrożenia wśród mieszkańców Niemiec. Obok licznie angażujących się wolontariuszy i etatowych pracowników instytucji pomocowych podejmowane
są działania kształtujące postawy i opinie, także za pomocą narzędzi duszpasterskich, np. materiałów pomocniczych do sprawowania liturgii, zarówno
26

 KD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm: Militärische Grenzanlagen für Europa sind
E
eine „Horrorvision“, „epd-Meldungen”, 19. April 2016, http://www.ekd.de/aktuell_
presse/news_2016_04_19_03_bedford-strohm_grenzanlagen_europa.html (dostęp:
14.06.2016).
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w języku niemieckim jak i w językach arabskim, perskim, rosyjskim, francuskim, angielskim27.
Zakres świadczonej pomocy materialnej jest trudny do oszacowania, zarówno ze względu na dynamikę napływu migrantów, jak i mnogość instytucji świadczących pomoc. Warto zauważyć, że nie zaniedbuje się przy tym
sfery public relations, a trafiające do opinii publicznej informacje stanowią
nie tylko zachętę do włączenia się kolejnych pracowników czy wolontariuszy,
ale w szerszej perspektywie ukazują konstruktywne działania podejmowane
na rzecz rozwiązania kryzysowej sytuacji. Każdy przykład dowodzi, jak złożonym problemem jest przyjmowanie tak wielkiej rzeszy ludzi: np. przypadek 50-tysięcznego Schwerte w Nadrenii-Północnej Westfalii, które przyjęło
700 uchodźców i wydało na ich utrzymanie do końca 2015 roku 4,6 mln euro.
Środki uzyskane z kasy kraju związkowego wyniosły tylko 3,1 mln, resztę sfinansowano kredytem, co może zagrozić finansom gminy. Inna liczba obrazująca sytuację w Schwerte to 400 wolontariuszy pracujących dla przybyszy28.
Za przykład pomocy udzielanej przez diecezje katolickie może posłużyć
niewielkie Eichstätt położone w Jurze Frankońskiej. Jest stolicą diecezji zamieszkiwanej przez ok. 900 tys. ludzi, spośród których ok. 405 tys. to katolicy
(dane za 2014 rok). W 275 parafiach pracuje 291 duchownych (z czego 99
w wieku emerytalnym), na terenie diecezji pracuje też 400 zakonnic, 84 zakonników oraz 49 referentów pastoralnych, 62 referentów parafialnych oraz
143 katechetów. Udział wiernych świeckich uczęszczających do kościoła szacowany jest na 16,4 procent. O potencjale diecezji świadczy nie tylko fakt, że
Eichstätt jest siedzibą Katolickiego Uniwersytetu, seminarium duchownego
oraz Collegium Orientale, ale również działalność 10 towarzystw kształceniowych (Bildungswerke), trzech domów konferencyjnych, 10 szkół katolickich
oraz licznych instytucji opiekuńczo-społecznych (m.in. 22 domy starców,
189 przedszkoli, powiatowe stacje Caritas, Pomoc Maltańska, poradnie dla
młodzieży, kobiet oraz rodzin i in.)29. Utrzymująca tak wiele instytucji diecezja, dysponująca w 2016 roku budżetem w wysokości ok. 151 mln euro (z których ok. 102 mln euro to wpływy z podatku kościelnego), a największa część
	Patrz m.in. materiały udostępnione na stronie internetowej EKD: http://www.ekd.
de/themen/gottesdienst-und-migration/index.html (dostęp: 14.04.2016).
28
	Por. T. Budnikowski, Republika Federalna Niemiec: rosnące koszty napływu uchodźców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, Seria specjalna „Uchodźcy w Europie”, 2016,
nr 228 z 21 marca 2016 r., http://www.iz.poznan.pl/news/1395_228_koszty_uchodzcy.pdf (dostęp: 08.04.2016).
29
	Patrz: http://www.bistum-eichstaett.de/zahlen/ (dostęp: 08.04.2016).
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wydatków – 78 mln euro – to koszty osobowe, roztoczyła jesienią 2014 roku
opiekę nad grupą ok. 300 uchodźców. Rolę Erstaufnahmeeinrichtung spełniają usytuowane w centrum miasta budynki przeniesionej w inne miejsce
katolickiej Maria-Ward-Realschule. Według pierwotnych zamysłów do budynku miały się wprowadzić rozproszone po zabytkowym centrum urzędy
kurialne, jednak decyzją biskupa Gregora Marii Hankego OSB, tymczasowo obiekt został udostępniony potrzebującym. Grupa najmłodszych jego
mieszkańców w wieku od 8 do 16 roku życia korzysta od stycznia 2016 roku
z zajęć szkolnych (Willkommensklasse) w Maria-Ward Schule, początkowo
w wymiarze 4 godzin dziennie, celem zaznajomienia się z niemieckim systemem szkolnictwa i nauki języka. Działania wymagające sporej aktywności
oraz środków, nie są jedynymi świadczonymi przez frankońskich chrześcijan. Przykładem wybiegającym poza granice diecezji Eichstätt jest ich pomoc
świadczona m.in. przez Pomoc Maltańską na rzecz potrzebujących w Iraku30.
W ślad za praktyczną pomocą idą też inicjatywy edukacyjne, wykłady otwarte dotyczące ekumenii i dialogu międzyreligijnego czy sytuacji chrześcijan na
Bliskim Wschodzie.
Przywołany przykład diecezji Eichstätt z pewnością nie jest miarodajny; dotyczy bowiem Bawarii – kraju federacji o relatywnie największych
wskaźnikach religijności, jak i zamożności. Z drugiej jednak strony należy
uwzględnić fakt, że i Bawarii nie są obce problemy malejącego zaangażowania wiernych w życie Kościoła, formalne wystąpienia zeń (znajdujące swoje
odbicie we wpływach z podatku kościelnego, a co za tym idzie, w środkach
pozostających do dyspozycji instytucji kościelnych). Sytuacja ta wzmacnia
jednak zasygnalizowaną na wstępie tezę, że oceny życia religijnego współczesnych Niemiec nie mogą ograniczać się do analizy danych statystycznych.
Przykład działań podejmowanych na rzecz uchodźców i migrantów – przede
wszystkim osobiste zaangażowanie wielu pracowników i wolontariuszy organizacji charytatywnych – dowodzi, że miarą żywotności religii są przede
wszystkim postawy ludzkie.

Podsumowanie
Ćwierć wieku po zjednoczeniu Niemiec obraz ich życia religijnego tworzy
niezwykle zróżnicowaną mozaikę i daleki jest od tradycyjnego postrzegania
tego kraju przez pryzmat tradycji protestanckiej północy oraz katolickiego
	Patrz: http://www.bistum-eichstaett.de/aktuell/aktuelle-meldungen-details/news/malteser-sammeln-fuer-christen-im-irak-spende-an-bischof-hanke-uebergeben/ (dostęp:
16.06.2016).
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południa. Za powierzchowne uznać też należy oceny diagnozujące kondycję
religii w Niemczech wyłącznie na podstawie statystyk, które zresztą dzięki
systemowi egzekwowanego za pośrednictwem państwa podatku kościelnego
pozwalają na precyzyjne określenie liczby członków poszczególnych związków wyznaniowych. Dwie wybrane, przedstawione powyżej kwestie – zadanie pojednania w dialogu i porozumieniu między narodami oraz pomoc
uchodźcom i migrantom – pokazują, że miarą żywotności wspólnot konfesyjnych jest przede wszystkim ich gotowość zaangażowania się w działania
wychodzące naprzeciw bieżącym wyzwaniom – owym „znakom czasu”, na
które odpowiedź jest autentycznym dowodem postaw inspirowanych wyznawanymi wartościami. To sfery trudniejsze do uchwycenia w jednoznacznych
statystykach, ale dopełniające bogatego obrazu aktywności wspólnot religijnych współczesnych Niemiec i nie pozwalające na marginalizowanie ich roli.
Zusammenfassung
Das differenzierte Bild des religiösen Lebens ist ein Vierteljahrhundert nach
der Wiedervereinigung Deutschland weit von der traditionellen Wahrnehmung des Landes durch den Gesichtspunkt der Tradition der protestantischen Norden und dem katholischen Süden. Die Beurteilungen der Diagnose des Zustands der Religion in Deutschland sind oberflächlich nur auf
der Grundlage von Statistiken. Zwei ausgewählte Themen – die Aufgabe der
Versöhnung, des Dialogs, der Verständigung zwischen den Völkern wie auch
die Hilfe für Flüchtlinge und Migranten – zeigen, dass ein Maß für die Vitalität der konfessionellen Gemeinden in erster Linie die Bereitschaft ist, sich an
Aktivitäten zu beteiligen, die die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen
ermöglichen.
Bibliografia
Balestrero E., Wkład chrześcijan w polizbońską Europę, [w:] Etyczny wymiar polityki. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej,
Gliwice 2012.
Biuletyn Instytutu Zachodniego, seria specjalna „Uchodźcy w Europie”
2016, nr 232.
Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1971.
Dobrowolska-Polak J., Jackowska N., Nowosielski M., Tujdowski M. (red.), Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013.
Jauer J., Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej, Warszawa 2011.
162

Pojednanie i Caritas. Kościoły w życiu społecznym zjednoczonych Niemiec...

Katholische Kirche in Deutschland, Zahlen und Fakten 2014/2015, Arbeitshilfen, nr 275.
Kerski B., KYCIA T., ŻUREK R., GÓRNY J. (red.), „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckiego episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna, Olsztyn 2006.
Leitsätze des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge, Arbeitshilfen 2016,
nr 282.
Madajczyk P., Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich
do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994.
O wolność, sprawiedliwość i pokój w Europie. Oświadczenie katolików polskich i niemieckich w pięćdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej,
Warszawa–Bonn, sierpień 1989 r., „Więź” 1989, nr 9.
Raabe S. (wyd.), Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów. Wyzwania w polityce, w porządku społeczno-gospodarczym, w kulturze i komunikacji, Warszawa 2010.
Raabe S. (wyd.), Wkład chrześcijan w zjednoczenie Europy, Warszawa 2011.
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
Wspólne słowo polskich i niemieckich biskupów z okazji trzydziestej rocznicy wymiany listów (1965–1995), „Społeczeństwo” 1995, nr 4.
http://bistum-eichstaett.de
http://ekd.de
http://episkopat.pl
http://zentralratdjuden.de

163

http://dx.doi.org/10.18778/8088-839-5.09

Ernest Kuczyński
Uniwersytet Łódzki

Przezwyciężając komunistyczną
przeszłość
Na marginesie książki Rolanda Jahna
My, konformiści. Przeżyć w NRD
Nie wolno nam zaprzepaścić roku 1989
Jürgen Fuchs1

Ostatnie lata wręcz obfitowały w rocznice historyczne. Rok 2014 upamiętniał zarówno wybuch I wojny światowej, jak i wydarzenia, które przed ćwierćwieczem zmieniły oblicze Europy. Upadek komunizmu oraz rozpad bloku
wschodniego na przełomie lat 1989/90 doprowadziły w wielu krajach, w tym
Polsce i NRD, do przemian ustrojowo-politycznych przynoszących zwrot ku
demokracji oraz schyłek ancien régime’u. Z kolei w 2015 roku w RFN świętowano okrągły jubileusz zjednoczenia dwóch niemieckich republik, które nie
tylko położyło kres dwupaństwowości, lecz przyśpieszyło zakończenie epoki
zimnej wojny. Ta doniosła rocznica skłoniła społeczeństwo RFN do refleksji i spowodowała, że obok wspomnień związanych ze zmierzchem „drugiej
niemieckiej dyktatury” w dyskusjach pojawiły się krytyczne oceny bilansu
minionych 25 lat, w tym pytania o istniejące podziały czy wciąż aktualną
kwestię wyrównywania standardu życia w obydwu częściach Niemiec.
W komentarzach prasowych bądź dyskusjach prowadzonych w roku jubileuszowym nad Renem i Szprewą uwagę przykuwały przede wszystkim
polityczno-społeczna ocena lat 1990–2015, pytania o ambiwalencję pojęcia
	Tłumaczenie własne oryginału: „Wir dürfen das Jahr 1989 nicht verspielen”. Por. Ein
Platz für Jürgen Fuchs, „Berliner Morgenpost”, 09.05.2011.
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Wende, spuściznę i ideały owego annus mirabilis, a także jego znaczenie w odniesieniu do ekonomicznej strony zjednoczenia. Statystyki są nieubłagane
i prezentują fakty: istnienie „barier strukturalnych” wynikających z przebudowy systemu społeczno-gospodarczego, wysokie bezrobocie w tzw. nowych
landach, masowe wyjazdy ludności na tereny dawnej RFN, powiększająca się
dysproporcja między bogatymi a biednymi czy też trudne do zatarcia różnice
między obywatelami wschodniej i zachodniej części kraju. Na obiecywane
przez Helmuta Kohla „kwitnące krajobrazy”, mające pojawić się na obszarze
byłej NRD, przestano już liczyć, za to częściej padają pytania o rzeczywistą
kondycję współczesnych Niemiec i bilans zjednoczenia, które miało zintegrować dwa diametralnie różne społeczeństwa: Wessis i Ossis.
Mówiąc o blaskach i cieniach połączenia RFN i NRD, eksperci i komentatorzy nie pomijają również kwestii pamięci, jednego z kluczowych pojęć
współczesnej nauki, które w niemieckim dyskursie publicznym oraz krajobrazie kulturowym zajmuje miejsce szczególne. Pamięć o latach 1949–1990
jest w dzisiejszych Niemczech przedmiotem licznych badań czy dyskusji,
które swoim zasięgiem wykraczają poza obszar byłych Niemiec Wschodnich,
wpisując się tym samym w złożony kontekst niemiecko-niemieckiej historii.
Trzeba jednak zaznaczyć, że pamięć ta ma dla osób urodzonych między Odrą
i Łabą znaczenie wyjątkowe, jest bowiem zapisem przeżyć (zbiorowych bądź
indywidualnych) utrwalonych w okresie dyktatury SED, które u świadków,
a w szczególności ofiar reżimu i ich rodzin, wywołują negatywne skojarzenia
i przypominają o trudnej przeszłości. Jednakże jej przezwyciężenie jest często długotrwałym i bolesnym procesem, zwanym „przepracowaniem” bądź
też „rozliczeniem” (Aufarbeitung)2.
Termin ten znalazł po roku 1990 szerokie zastosowanie: posługuje się nim
m.in. Fundacja ds. Rozliczenia Dyktatury SED (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), zaś w latach 1992–1998 znalazł się on w centrum uwagi
powołanych do życia przez Bundestag komisji śledczych, badających przyczyny, rozwój i konsekwencje reżimu partii SED3. I chociaż w dniu dzisiejszym
	Por. m.in. M. Sabrow u.a. (red.), Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation
einer Debatte, Göttingen 2007; S. Ross, Auseinandersetzung mit der totalitären Vergangenheit, Berlin 2008.
3
	Mowa tu o dwóch tzw. „Enquete-Kommissionen”, czyli powołanych do życia przez niemiecki parlament komisjach śledczych, które prowadziły swoje prace w 12. oraz 13.
kadencji Bundestagu i zajmowały się „opracowaniem historii i skutków dyktatury SED
w Niemczech” (Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur), a także
„przezwyciężeniem skutków dyktatury SED w procesie zjednoczenia Niemiec” (Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit). Po zakończeniu
2
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o rozrachunku z komunistyczną przeszłością mówi się szeroko w niemieckiej
przestrzeni publicznej, to do dnia dzisiejszego uwidaczniają się nie tylko tendencje bagatelizowania spuścizny NRD, lecz także próby jej historycznej rehabilitacji czy politycznej legitymizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że w pozjednoczeniowej rzeczywistości Niemiec wielu osobom udało się uniknąć należytej
odpowiedzialności, nie ukarano decydentów i sprawców będących na usługach
systemu, nie mówiąc już o niewielkim zainteresowaniu losami ofiar komunistycznego reżimu, łagodności wymierzanych kar, umorzeniu licznych postępowań, przedawnieniu przestępstw czy zatrudnianiu byłych funkcjonariuszy Stasi
w tzw. Instytucie Gaucka (BStU4), który od ponad dwóch dekad odpowiada za
zabezpieczanie i zarządzanie całokształtem spuścizny służby bezpieczeństwa.
Pamięć o Niemczech Wschodnich ma w dniu dzisiejszym wiele wymiarów i jest na swój sposób wyjątkowa, podobnie jak wyjątkowa była sytuacja,
w której „dokonywał się rozrachunek z przeszłością NRD. Zdarzyło się bowiem coś, z czym się jeszcze krótko przedtem nikt poważnie nie liczył: jedno
państwo zniknęło, a drugie stało się zarządcą jego spuścizny”5. Patrząc na
zjednoczoną RFN widać wyraźnie, że mit komunistycznego państwa „funkcjonuje” w świadomości niemieckiego społeczeństwa na różnych płaszczyznach – należą do nich bez wątpienia relacje świadków, dzięki którym nie
tylko spowalniany jest proces „wygodnego” zapomnienia, lecz także trudniejsze stają się próby przekłamywania historii. Ich wspomnienia, w ostatnim czasie coraz częściej wydawane drukiem, pozwalają spojrzeć na państwo
SED przez pryzmat dyktatury, która dla wielu z nich nawet po latach kojarzy
się ze „złamanymi” biografiami, szykanami, prześladowaniami, aresztowaniem czy utratą obywatelstwa.
prac obu komisji opublikowano wielotomowe materiały, które dokumentują prace komisji – por. Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland”, 9 Bände, Baden-Baden–Frankfurt 1995; Materialien der Enquete-Kommission „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess
der deutschen Einheit”, 8 Bände, Baden-Baden–Frankfurt 1999.
4
	Skrót BStU (Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik) oznacza Urząd Pełnomocnika Federalnego ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD. Por. E. Kuczyński,
Działalność Urzędu ds. Akt Służby Bezpieczeństwa byłej NRD (BStU). Historia i perspektywy, [w:] E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI w., Łódź 2012, s. 39–49; tenże, Rola Niemiec w tworzeniu
Europejskiej Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmujących się Aktami Tajnych Służb, [w:]
E. Kuczyński, M. Tomczyk (red.), Niemcy, Austria, Szwajcaria na arenie międzynarodowej. Polityka – Kultura – Gospodarka, Łódź 2014, s. 84–98.
5
	www.goethe.de/ges/pok/prj/usv/svg/pl6067246.htm (dostęp: 21.08.2016).
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Jubileusze z lat 2014–2015 przyniosły znaczną liczbę publikacji – obok pozycji stricte okolicznościowych (dokumentujących wydarzenia z jesieni 1989 roku,
przebieg pokojowej rewolucji, upadek muru berlińskiego czy ostatnie miesiące
NRD) pojawiły się książki wspomnieniowe, ukazujące przeżycia świadków historii oraz doświadczenia pokolenia wrodzonego w system represji.
Jedną z nich był okrzyknięty przez tygodnik „Der Spiegel” mianem bestsellera tom Wir Angepassten. Überleben in der DDR autorstwa Rolanda
Jahna6 – byłego działacza opozycji demokratycznej, więźnia politycznego przymusowo wydalonego do RFN, długoletniego redaktora magazynu
„Kontraste” (ARD), zaś od 2011 roku stojącego na czele BStU. W świętującej
obchody 25-lecie zjednoczenia RFN publikacja ta wzbudziła olbrzymie zainteresowanie nie tylko ze względu na prominentnego autora, lecz głównie na
przedstawione w niezwykle plastyczny sposób reminiscencje z czasów „realnie istniejącego socjalizmu” oraz historie z życia codziennego, toczącego się
między przystosowaniem się a oporem.
Jahn na kanwie własnej biografii opowiada o rozmaitych obliczach reżimu
Ulbrichta i Honeckera, pokazując przy tym odmienne spojrzenie na toczony
nieprzerwanie od przełomu lat 1989/1990 „spór o NRD”. Autor przełamuje
stereotypowy obraz postrzegania przeszłości: nie redukuje pamięci o komunistycznym reżimie do podziału na sprawców i ofiary, nie wysuwa motywu
uwikłania we współpracę ze Stasi na pierwszy plan, nie formułuje oskarżeń
wobec byłych tajnych współpracowników. Swoją uwagę koncentruje na pozytywnych i negatywnych wspomnieniach oraz doświadczeniach z okresu
spędzonego w socjalizmie, ukazuje kulisy dnia codziennego w NRD, a tym
samym zachęca do otwartego obchodzenia się z przeszłością. Jego narracja trafiła w gusta pozjednoczeniowego społeczeństwa RFN – książka Jahna w przystępny sposób opisuje ów rozdział historii najnowszej, do którego
mogą się odnieść zarówno byli Ossi, jak i osoby nie mające styczności bądź
nie znające specyfiki drugiej niemieckiej dyktatury. O sukcesie wydawniczym w dużym stopniu zadecydowały też inne czynniki: status wiarygodnego
świadka historii i nietuzinkowa biografia opozycjonisty-buntownika, który
w latach 80. XX wieku był jedną z ikon walki przeciwko reżimowi partii SED7.
Roland Jahn (rocznik 1953) już jako student doświadczył pierwszych represji ze strony służby bezpieczeństwa – w 1977 roku został relegowany z uczelni,
m.in. za krytyczny komentarz podczas dyskusji na temat krytyki socjalizmu
i pozbawienia Wolfa Biermanna obywatelstwa NRD. Eksmatrykulacja stała
	R. Jahn, Wir Angepassten. Überleben in der DDR, München–Zürich 2014.
	Por. G. Praschl, Roland Jahn. Ein Rebell als Behördenchef, Berlin 2011.
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się „granicznym doświadczeniem” i wpłynęła na jego dalsze losy. Jahn został pozbawiony perspektyw i wykluczony przez system, lecz przezwyciężył
strach, odrzucił poprawność polityczną oraz głęboko zakorzenioną w świadomości bezsilność. Śmierć przyjaciela Matthiasa Domaschka, który stracił
życie w niewyjaśnionych okolicznościach podczas przesłuchania w areszcie
śledczym Stasi (12 kwietnia 1981), stała się z kolei cezurą prowadzącą do
wstąpienia na drogę opozycji i jawnego protestu przeciwko dyktaturze. Od
tej pory jego ambicją stało się demaskowanie mechanizmów państwa – nie
bacząc na grożące represje, zatrzymania i przesłuchania brał udział w pochodach i demonstracjach, protestował przeciwko ograniczaniu wolności,
łamaniu praw człowieka, indoktrynacji i militaryzacji NRD. Kontaktował się
również z zachodnimi korespondentami, narażając się na konflikt z Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego (MfS8).
We wrześniu 1982 roku Roland Jahn trafił do aresztu – powodem była
„prowokacja”, jakiej dopuścił się jadąc na rowerze, do którego przytwierdził
flagę z napisem „Solidarność z polskim narodem”. Po trwającym niespełna
pół roku pobycie w areszcie otrzymał wyrok 22 miesięcy pozbawienia wolności (za „publiczne pogwałcenie porządku państwowego” i „zlekceważenie symboli państwowych”), jednakże dzięki międzynarodowym protestom
i pomocy wydalonych z kraju dysydentów (m.in. Jürgena Fuchsa) wyszedł
z więzienia. Po uwolnieniu stanął na czele „Wspólnoty Pokojowej Jena”
(Freiheitsgemeinschaft Jena), grupy walczącej o prawa demokratyczne i obywatelskie, a także organizującej akcje protestacyjne, polityczne happeningi
i nielegalne demonstracje pokojowe9. W międzyczasie utrzymywał stały kontakt z zachodnioniemieckimi dziennikarzami, przekazując im informacje na
temat sytuacji w NRD oraz fotografie, które trafiały do mediów w RFN, odbijając się w tamtejszej prasie szerokim echem. Jahn i zgromadzeni wokół
niego sojusznicy zdawali sobie sprawę z tego że, że są narażeni na kolizję
z kontrolującą państwo Stasi, prześladowania i represje. Władze SED chcąc
ostatecznie rozprawić się z notorycznie zakłócającymi porządek rebeliantami
aresztowały najważniejsze postacie z jenajskich kręgów opozycyjnych, w tym
także Rolanda Jahna, który w dniu 8 czerwca 1983 roku został podstępnie
zatrzymany i zmuszony do opuszczenia kraju: „Chciałem pozostać w mojej
ojczyźnie i sam decydować, gdzie chcę mieszkać i żyć. Ale Stasi nie dopuściła
do tego. W szeroko zakrojonej akcji zatrzymała mnie, dowiozła na dworzec
	MfS to skrót od Ministerium für Staatssicherheit, oficjalna nazwa naczelnego organu
bezpieczeństwa NRD.
9
	Por. Z. Wóycicka, Opozycja w NRD, „Karta. Kwartalnik historyczny” 2006, nr 48,
s. 116–149.
8
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na granicy w Probstzelli w środku nocy i wrzuciła do pociągu do Bawarii,
zatrzaskując drzwi. 8 czerwca 1983 roku przybyłem do Republiki Federalnej.
„Po raz pierwszy młody Niemiec siłą wyrzucony ze swojej ojczyzny” – następnego dnia tak informowała Tageszeitung w Berlinie Zachodnim”10.
Po przyjeździe do RFN Jahn nawiązał kontakty z mediami, w tym stacjami
telewizyjnymi ARD i ZDF, gazetą codzienną „taz” oraz rozgłośnią radiową
RIAS. Za ich pośrednictwem upublicznił swój przypadek i praktyki stosowane przez reżim SED. W krótkim czasie stał się jedną z ważniejszych osób
wspierających z zewnątrz ruch opozycyjny w NRD, dokąd wysyłał m.in. maszyny drukarskie, zakazane książki i czasopisma, kamery video, dzięki którym
potajemnie nagrywane były liczne reportaże ukazujące nieznane dotąd oblicze niemieckiego socjalizmu. Jako redaktor magazynu „Kontraste” w krótkim
czasie ponownie znalazł się na celowniku Stasi, która wyszukanymi metodami
usiłowała ukrócić pomoc niesioną wschodnioniemieckim aktywistom. Warto
nadmienić, że to właśnie m.in. dzięki zaangażowaniu Rolanda Jahna zachodnia telewizja pokazała nagrane z ukrycia, unikatowe ujęcia z odbywającej się
9 października 1989 roku w Lipsku manifestacji, które po raz pierwszy uzmysłowiły rozmiar tzw. demonstracji poniedziałkowych, zachęcając jednocześnie tysiące osób w wielu miastach NRD do wyjścia na ulicę. Dzisiejszy pełnomocnik ds. akt Stasi z pewnością nie przypuszczał, że działając w Berlinie
Zachodnim pośrednio przyczyni się do przyśpieszenia wydarzeń z pamiętnej
jesieni – w kolejnych dniach i tygodniach coraz więcej obywateli przełamało
strach i brało udział w przetaczającej się przez cały kraj pokojowej rewolucji.
W bogatej w fakty biografii Jahna można znaleźć potwierdzenie, że upadek państwa SED to także zasługa szeroko pojętej opozycji, w tym pacyfistycznych i przykościelnych grup walczących o wolność, demokrację i prawa
obywatelskie oraz całego szeregu odważnych osób, które mimo represji, szykan i prześladowania ze strony Stasi aktywnie działały i niejako „przygotowywały” przyszły przewrót. Jego życiorys uświadamia z jednej strony skalę
oporu skierowanego przeciwko komunistycznej władzy i trudną drogę do
przełomu 1989/1990, z drugiej zaś dokumentuje losy rozczłonkowanej sceny
opozycyjnej NRD, jej transgraniczne kontakty czy współpracę z zachodnioniemieckimi korespondentami, którzy dzięki posiadanej akredytacji stawali
się kurierami i nielegalnie przewozili przez granicę cenne materiały oraz informowali o rzeczywistej sytuacji w „państwie robotników i chłopów”11.
	R. Jahn, My konformiści. Przeżyć w NRD, Warszawa 2016, s. 150.
	Por. m.in. I.-S. Kowalczuk, A. Polzin (red.), Fasse Dich kurz! Der grenzüberschreitende Telefonverkehr der Opposition in den 1980er Jahren und das Ministerium für
Staatssicherheit, Göttingen 2014.
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Chcąc dowiedzieć się więcej o losach i niezwykłej aktywności Rolanda Jahna, warto sięgnąć po jego wspomnienia, które dwa lata od premiery
w Niemczech ukazały się w Polsce nakładem Wydawnictwa Akademickiego
„DIALOG”. Książka My konformiści. Przeżyć w NRD przynosi z jednej strony warte uwagi reminiscencje dzisiejszego zwierzchnika akt Stasi, z drugiej
zaś nietypową narrację historii najnowszej, ukierunkowaną na przełamywanie stereotypowych osądów i zachęcającą do rozmowy na temat przeszłości
okresu 1949–1990.
Zamysł autora przetłumaczonej na język polski przez Grażynę Prawdę
publikacji opisany został już na wstępie: „Myślę, że opowiedzenie o Niemieckiej Republice Demokratycznej może być szansą. Tak wiele niewypowiedzianego skrywa się w przeszłości. Jeżeli się otwarcie o czymś powie, to może to
wyzwalać. Książka ta ma zapraszać do opowiadania o tym, jak ludzie żyli
w NRD”12. Wątek ten Jahn uczynił motywem przewodnim tomu, ilustrującym jego stacje życiowe z okresu 1953–1983. W ten sposób chce zachęcić do
intensywniejszych rozmów o doświadczeniach z komunistyczną dyktaturą,
do sięgnięcia po wspomnienia, wymiany poglądów na „równych prawach”.
Jego zamierzeniem jest bez wątpienia otwarte podzielenie się przeżyciami,
a ponadto wskazanie nowatorskiej drogi do uporania się z dawną rzeczywistością: „Myślę, że po opowiedzeniu sobie tych wszystkich historii może nam
być łatwiej żyć razem. […] Zbyt mało opowiedzieliśmy dotąd o tym, jak się
żyło w NRD. Zbyt mało zajmowaliśmy się szczegółami życia codziennego.
Może uda nam się otworzyć na historie, które tak głęboko w nas tkwią”13.
Proponowany przez Jahna sposób opowiadania przeszłości może przyczynić się do jej przezwyciężenia, lecz do spełnienia pozostaje warunek odwołania się do indywidualnej odpowiedzialności. Jest to o tyle trudne, że
wymaga (częstokroć niewygodnej) autorefleksji i udzielenia odpowiedzi na
pytanie: jaki był mój udział w dyktaturze? Autor odpowiada na to pytanie
przekonująco i rzeczowo, dokonuje krytycznej (samo)oceny i w przystępny
sposób dzieli się wspomnieniami o roli jednostki w ancien régime. W swojej narracji nie zapomina o własnej niepewności w podejmowaniu decyzji,
mnożących się dylematach czy stosowanych strategiach pozwalających przetrwać w brutalnym systemie represji. Opisując reżim NRD przytacza liczne
epizody zarówno z własnej biografii, jak i historie rodziny oraz przyjaciół
– zwykłych ludzi żyjących w totalitarnej codzienności i doskonalących sztukę balansowania na pograniczu dostosowania się i stawiania oporu.
	R. Jahn, My konformiści…, s. 9.
	Tamże, s. 10.

12
13

171

Ernest Kuczyński

Niezwykle interesujące dla polskiego odbiorcy będą liczne przykłady nagminnego „lawirowania”, czyli poznanie całej palety ambiwalentnych zachowań wschodnioniemieckiej społeczności. Roland Jahn wyjaśnia wyzwania,
z jakimi należało się zmierzyć na co dzień, uświadamiając przy tym fakt, że od
decyzji osób przebywających w przestrzeni publicznej (szkoła, studia, zakład
pracy) zależał ich los w państwie SED. Warte poznania są szczególnie opisy
sztuki warunkującej tytułowe „przeżycie”, a także zależności i konsekwencje
powodujące „wejście do systemu lub odmówienie uczestnictwa”. Poznanie tej
faktografii pozwala zrozumieć konstatację autora: nie należy wyciągać pochopnych wniosków, a „raczej prowadzić otwartą rozmowę. Bo nie ma ogólnie obowiązującej miary dla określenia »właściwej« postawy w dyktaturze”14.
Swoją książką Jahn uderza w istniejący od zjednoczenia Niemiec, stereotypowy podział mieszkańców byłej NRD na sprawców, ofiary i biernych
uczestników. Świadomie nadaje publikacji prowokujący tytuł, przy pomocy
którego nakreśla bardziej realistyczny obraz dnia codziennego w państwie
SED, rzucając nowe światło na fenomen „dostosowania się” w warunkach
dyktatury. Podzielona na jedenaście rozdziałów opowieść ma przekonać, że
zrozumienie dawnych Niemiec Wschodnich nie powinno polegać na spekulacjach czy też szufladkowaniu, przekłamuje to bowiem prawdziwy obraz społeczeństwa, gdzie większość potrafiła „Przesmyknąć się. Co innego
mówić, co innego myśleć. Wymyślać strategie i taktyki, by spełniać to, co
wymagane, jednocześnie pozostając sobie wiernym. System funkcjonował,
choć wiele osób mu się sprzeciwiało”15.
Polski czytelnik, któremu nieznana jest biografia Rolanda Jahna, powinien zwrócić uwagę na fakt, iż stawia on siebie w jednym szeregu z tymi,
którzy szli na kompromis, chcieli przystosować się i byli „konformistami”:
„Konformizm to postawa […] wielowymiarowa, nieustannie poddawana
próbie oceny kosztów i korzyści wypływających z sytuacji, kiedy się dopasowujemy albo wyrażamy sprzeciw. W moim życiu w NRD ciągle tego doświadczałem. Ja także poruszałem się w ramach wyznaczonych przez państwo SED”16. Stwierdzenie to może być dużym zaskoczeniem, tym bardziej,
że doświadczenia autora z reżimem NRD (m.in. działalność opozycyjna, inwigilacja Stasi, eksmatrykulacja, pobyt w więzieniu, pozbawienie obywatelstwa, przymusowy wyjazd do RFN, prześladowanie rodziny) pozwalają mu
jednoznacznie identyfikować się z ofiarami systemu. Jednak Jahn nie stawia
	Tamże, s. 15.
	Tamże, s. 14.
16
	Tamże, s. 12.
14
15
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nikogo pod pręgierzem i nie przedstawia siebie wyłącznie jako rebelianta.
Jako osoba stojąca dzisiaj na czele BStU na pierwszy plan wysuwa pojednanie, uważa bowiem, że w debacie o stosunek do przeszłości należy ostrożnie
formułować zarzuty i w razie potrzeby odwoływać się do tajnych akt, zwłaszcza, że zarządzany przez niego urząd jest wzorem do naśladowania w licznych krajach (nie tylko europejskich) i współtworzy proces oceny reżimu
SED umożliwiając wszechstronne rozliczenie się z przeszłością, zaś jednym
z jego głównych zadań jest właśnie praca na rzecz „zrozumienia dyktatury”.
Podczas lektury w wielu miejscach czytelnik znajdzie potwierdzenie, że
Jahn swoją misję traktuje poważnie. Jego ocena postępowania obywateli
„państwa robotników i chłopów” jest wyważona, refleksje mają łagodny, pozbawiony moralizatorstwa ton, co przekonuje, że zamierzeniem autora posiadającego bogatą przeszłość dysydencką była chęć opowiedzenia o doświadczeniach z dyktaturą, życiowych dylematach oraz powodach koegzystencji
z reżimem: „Jedno jest pewne – słowo konformizm nie kojarzy się dobrze.
Wywołuje reakcję obronną. […] Nikt nie chce być konformistą. A mimo to
właśnie nimi byliśmy. I nadal jesteśmy. Tak wtedy, jak i dziś”17.
Autor nie potępia powszechnie praktykowanego „dostosowania się”, zachęca do znalezienia odpowiedzi na pytanie: dlaczego NRD trwała tak długo? Jaka była cena decyzji każdego z nas? Czemu większość godziła się na tak
intensywną ingerencję państwa, a tylko nieliczni wyrażali otwarty sprzeciw?
Namawia jednocześnie do przełamania istniejących stereotypów i podziałów, których nie brakuje w pozjednoczeniowym społeczeństwie niemieckim,
a ponadto uświadamia pokoleniom nie posiadającym doświadczeń z komunistyczną dyktaturą, skąd w wielu przypadkach bierze się swoista niechęć do
dyskusji o latach 1949–1990 i w jaki sposób można do niej zachęcić.
Polskim czytelnikom warto polecić wspomnienia Jahna z kilku względów.
Nie tylko dlatego, że oferują sposobność zyskania wiedzy na temat mechanizmów reżimu „made in DDR” oraz specyfiki społeczeństwa, na którym z całą
bezwzględnością przeprowadzano eksperyment pod nazwą „realny socjalizm”, zaszczepiając mu „neurozę” na wszelkie odstępstwa. Dużą zaletą książki
jest przystępność zawartych w niej treści, ilustrujących, czym była dyktatura
od podstaw, jak żyło się w poczuciu bezsilności, w jakich warunkach decydowano się na protest, co oznaczało pytanie „zostać czy wyjechać” z kraju,
dlaczego przełamywano strach i rezygnowano z biernej postawy. Wprawdzie
Roland Jahn buduje swoją narrację posiłkując się licznymi cytatami i odwołuje się do przeżyć i doświadczeń przyjaciół i bliskich, lecz przez to wzmacnia
	Tamże, s. 11.
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jeszcze autentyczność przekazu i powoduje, że w opisywanych wydarzeniach
jednostki „wrodzone” w komunizm powinny znaleźć nawiązania do własnych
doświadczeń. Na pochwałę zasługuje też struktura tomu, ma on przekonywający koncept, zaś chronologii wydarzeń towarzyszą odniesienia do historii
najnowszej, co powoduje, że polityczne i społeczne konteksty pozostają czytelne. I najważniejsze: Jahn nie poucza, nie dyktuje sposobów obchodzenia
się z przeszłością, krytykując NRD, nie potępia żyjących w niej osób, wręcz
ostrzega przez ogólnymi ocenami, zachęcając zarazem do zajęcia się „kwestią
indywidualnej odpowiedzialności” i „przyznania się do własnej biografii”.
Autor w swojej argumentacji wielokrotnie powołuje się na pisarza, psychologa i działacza na rzecz praw obywatelskich Jürgena Fuchsa (1950–1999),
który większość swojego życia poświęcił walce z dyktaturą SED, w literacki
sposób opisując, co ze stawiającą opór jednostką jest w stanie zrobić reżim18.
Czynił to jednak w sposób bardziej radykalny: „był zwolennikiem całkowitej transparencji w nazywaniu krzywd po imieniu oraz zawsze gotów do mówienia o rzeczach niewygodnych. Był głęboko przekonany o tym, że świadomość naszego postępowania w przeszłości może stać się dla nas życiową siłą
w przyszłości”19. Jahn dedykując przyjacielowi swoją publikację, zapewnił mu
w swoich wspomnieniach miejsce szczególne – nie tylko często cytuje książki
Fuchsa, lecz także zaznacza, że czerpał z nich inspiracje i siłę stawiając czoła
systemowi. Podkreśla przy tym, że konfrontacja z organami władzy miała różne, niekiedy tragiczne konsekwencje. On sam wprawdzie trafił do więzienia
i w konsekwencji swoich działań został pobawiony obywatelstwa, lecz jego
przyjaciele nie mieli już tyle szczęścia: Jürgen Fuchs umiera w wieku 48 lat
na rzadki typ białaczki (w cieniu podejrzeń o rakotwórczym naświetlaniu20),
	W tym kontekście warto wskazać na następujące pozycje Jürgena Fuchsa: Gedächtnisprotokolle, Reinbek 1977; Vernehmungsprotokolle. November ‚76 bis September ‚77,
Reinbek 1978; Das Ende einer Feigheit, Reinbek 1988; Magdalena. MfS, Memfisblues,
Stasi, Die Firma, VEB Horch & Gauck – ein Roman, Reinbek 1998.
19
	R. Jahn, My konformiści..., s. 158.
20
	Jürgen Fuchs podejrzewał, że jego choroba nie rozwinęła się przypadkowo, lecz wywołana została poprzez naświetlanie promieniami gamma podczas dziewięciomiesięcznego pobytu w areszcie Stasi. Mimo wdrożonego śledztwa i badań nie udało się
potwierdzić domniemań autora, jego rodziny i wielu osób z kręgu przyjaciół, tym
bardziej, że w podobnych okolicznościach umarli także inni dysydenci, m.in. Rudolf
Bahro czy Gerulf Pannach. Por. K. Corino, „Hohes Verschleierungspotential”. Wurden
Dissidenten von der DDR radioaktiv bestrahlt?, „Neue Zürcher Zeitung” 16.06.1999;
J. Schreiber, Die Geschichte eines Verdachtes, „Der Tagesspiegel” 21.06.1999; T. Rietzschel, Der Verdacht, „FAZ” 27.05.1999; J. Schneider, Eine tödliche Dosis Angst,
18
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z kolei Matthias Domaschk traci życie podczas aresztowania i wielogodzinnego przesłuchania przez bezpiekę: „[…] Matza znaleziono w celi martwego.
Stasi powiedziała, że się powiesił. Do dziś nie zostały w stu procentach wyjaśnione okoliczności jego śmierci. Faktem jest, że do aresztu Stasi trafił zdrowy
młody mężczyzna w wieku dwudziestu trzech lat, a opuścił go martwy”21.
Rok 1990 dał początek nie tylko odbudowie niemieckiego państwa narodowego, lecz także swoistej zmianie w kulturze pamięci. Nad Renem i Szprewą nastąpiło, jak zaznacza Zbigniew Mazur, „uwolnienie pamięci przytłoczonej systemem komunistycznym”, do głosu doszły wspomnienia z nieodległej
przeszłości, „bazujące na doświadczeniu biograficznym, na wynurzeniach
świadków wydarzeń”22. Jednym z nich jest Roland Jahn, który zachęcając do
opowiadania o życiu w NRD, namawia jednocześnie do refleksji, często również nad współczesnością. Jego książka My konformiści. Przeżyć w NRD jest
ważnym przyczynkiem do dyskusji nad wciąż niezamkniętym rozdziałem
historii najnowszej. Ponad ćwierć wieku od upadku reżimu SED nie tylko
w zjednoczonej RFN istnieje swoisty deficyt wiedzy historycznej, zaś publikacja ta w niezwykle przystępny sposób uświadamia skalę ingerencji państwa
w życie prywatne, przypominając jednocześnie o aparacie terroru, niszczeniu biografii czy też łamaniu praw człowieka. Wydaje się, że nie przez przypadek wspomnienia szefa BStU stały się w Niemczech bestsellerem, znajdując uznanie szeregu odbiorców, w tym także osób, które do tej pory unikały
ponownego zmierzenia się z przeszłością i rozmowy o życiu w dyktaturze.
Jahn jest jedną z tych osób, które chcą pamięci. Udowadniał to niejednokrotnie swoją postawą i pracą zawodową, także już jako zwierzchnik BStU
(obecnie pełni tę funkcję drugą kadencję), kiedy to w toczonej w 2011 roku
debacie nt. zatrudnionych w BStU byłych pracowników służby bezpieczeństwa jednoznacznie opowiedział się za ich zwolnieniem, walcząc zarówno
o wiarygodność zarządzanej przez siebie placówki, jak i szacunek wobec
prześladowanych przez wschodnioniemiecką bezpiekę ofiar23. Udowodnił to
„Süddeutsche Zeitung” 29.05.1999; P. Wensierski, In Kopfhöhe ausgerichtet, „Der
Spiegel” 1999, nr 20.
21
	R. Jahn, My konformiści…, s. 145.
22
	Z. Mazur, Niemiecka kultura pamięci: ciągłość i zmiana, [w:] Z. Mazur, H. Orłowski,
M. Wagińska-Marzec (red.), Kultura zjednoczonych Niemiec. Wybrane problemy, Poznań 2013, s. 209, 211.
23
	Prowadzona od 24 kwietnia do 30 września 2011 roku debata zakończyła się nowelizacją ustawy o dokumentach służby bezpieczeństwa byłej NRD (Gesetz über die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, w skrócie: StUG). Decyzją Bundestagu z dn. 30. listopada 2011 roku (§ 37a StUG)
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również swoją najnowszą publikacją, pokazując, że pamięć o państwie SED
i jego reżimie może, a właściwie powinna funkcjonować poza utartymi kategoriami sprawca–ofiara i obejmować aspekty nie pozwalające redukować
problemu dyktatury NRD wyłącznie do kwestii Stasi.
Zusammenfassung
2014 wurden in Deutschland die Friedliche Revolution in der DDR sowie
der 25. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer und damit die Grenzöffnung
in den Westen gefeiert. Der Artikel setzt sich zum Ziel, aktuelle Vergangenheitspolitik sowie die Formen der Erinnerung an das SED-Regime anzuschneiden. Im weiteren Teil des Beitrags wird eine von ihnen detailliert
präsentiert, und zwar die des amtierenden Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU). Roland Jahn legte 2014 das Buch Wir Angepassten.
Überleben in der DDR vor, das in Deutschland zum Beststeller geworden ist
und 2016 ins Polnische übersetzt wurde. Der ehemalige Jenaer Bürgerrechtler und Journalist schildert darin seine subjektive Sicht auf die Kondition der
Aufarbeitung der zweiten deutschen Diktatur und thematisiert Ungesagtes
aus der Vergangenheit. Sein stark autobiografisch geprägtes Erzählen, seine
Beobachtungsfunde und Erfahrungen mit der SED-Diktatur werfen ein anderes Licht auf den Umgang mit dem Erbe der DDR, das oft auf die Opfer
und Täter reduziert wird und von Debatten über Stasiverstrickung und Diktaturanalyse zu leben scheint.
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Recepcja symboli narodowych
zjednoczonych Niemiec po 1990 roku
na przykładzie niemieckiego
hymnu narodowego
Niewiele tekstów literackich może pochwalić się tak długą, a zarazem różnorodną historią recepcji, jak napisany w 1841 roku przez Augusta Heinricha
Hoffmanna von Fallerslebena utwór Pieśń Niemców. Niewiele jest również
zdań w języku niemieckim charakteryzujących się podobną rozpoznawalnością (nawet wśród osób nie posługujących się tym językiem) jak „Deutschland, Deutschland über alles” („Niemcy, Niemcy ponad wszystko”), czyli
pierwsze słowa wspomnianej pieśni, której trzecia zwrotka służy dzisiaj za
hymn naszych zachodnich sąsiadów. Także w Polsce hasło nadal wywołuje
silne emocje i skojarzenia.
 eutschland, Deutschland über alles,
D
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt!
 eutsche Frauen, deutsche Treue,
D
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
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Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!
 inigkeit und Recht und Freiheit
E
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand;
Blüh‘ im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!1

W bogatej tradycji recepcji niemieckich symboli narodowych hymn stanowi wyjątkowy przypadek. Problematykę trafnie podsumował Hermann
Kurzke: „Pieśń Niemców zawsze miała ten sam tekst, w rzeczywistości jednak
każda generacja śpiewała inną pieśń”2. Analiza zmian paradygmatu w obejściu z Pieśną Niemców pozwala bliżej przyjrzeć się zmianom w samoświadomości społeczeństwa niemieckiego w ciągu ostatnich 25 lat.
Dlaczego jeszcze jedna publikacja na temat Pieśni Niemców? Podobne pytanie zadają w swoich monografiach 80 lat „Jedności, prawa i wolności”? (Nie)
kończąca się historia niemieckiego hymnu narodowego (2004) oraz Jedność,
prawo i wolność (2008) Hans-Georg Meyer i Jürgen Zeichner3.
Dotychczasowe monografie, artykuły, programy radiowe i telewizyjne podają
te same dane i fakty, bez ich interpretacji. Historia pieśni może być naszkicowana
jedynie wtedy, kiedy stosunek Niemców zachodnich do własnego symbolu narodowego postrzegany jest jako odzwierciedlenie ich świadomości narodowej. […]
Stosunek (zachodnich) Niemców do swojego hymnu był i jest wyznacznikiem
akceptacji państwa RFN w społeczeństwie4.
	Aktualny tekst niemieckiego hymnu narodowego znajduje się na stronie rządu Republiki Federalnej Niemiec, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/
Breg/die-nationalhymne-der-bundesrepublik-deutschland.html (dostęp: 30.06.2016).
2
	H. Kurzke, Hymnen und Lieder der Deutschen, Mainz 1990, s. 50.
3
	H.G. Meyer, 80 Jahre „Einigkeit und Recht und Freiheit”? Die (un)endliche Geschichte
der Deutschen Nationalhymne, Mainz 2004; J. Zeichner, Einigkeit und Recht und Freiheit. Zur Rezeptionsgeschichte von Text und Melodie des Deutschlandliedes seit 1933,
Köln 2008 [wszystkie tłumaczenia – M.D.]. We wprowadzeniu Zeichner szczegółowo analizuje stan badań na temat recepcji hymnu. Tamże, s. 7–14.
4
	Tamże, s. 7–8.
1
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Próba dodania do ustawy zasadniczej zapisu na temat hymnu, pytania odnoszące się do tekstu i jego autora w teście na obywatelstwo, recepcja w trakcie Mistrzostw Świata oraz Europy w piłce nożnej (2010 i 2016), masowa
imigracja i kryzys uchodźczy – historia recepcji hymnu po 2008 roku, kiedy
ukazała się obszerna publikacja Zeichnera, przyjmowała coraz to nowe oblicza i wymaga uzupełnienia. Ponadto odczuwalny jest brak publikacji na
temat niemieckiego hymnu narodowego w języku polskim.
Analiza recepcji hymnu wymaga badań na pograniczu wielu dyscyplin
– literaturoznawstwa, socjologii, politologii, historii, teorii muzyki, a nawet
filatelistyki i numizmatyki5.
W ich [Niemców] symbolice narodowej odbija się długi, nieskuteczny bój
o wolność, narodową jedność i demokrację – wraz z porażkami, nieudanymi rewolucjami, politycznymi przełomami, wojnami oraz popełnianymi zbrodniami.
W tym kraju często dochodziło do kłótni na temat hymnu i flagi, w przeciągu
100 lat sama flaga zmieniała się cztery razy! W sporze o Pieśń Niemców i niemiecki trójkolor alternatywy systemowe znalazły swój najsilniejszy symboliczny
wyraz. Czarno-czerwono-złote i trzecia zwrotka Pieśni Niemców oznaczają państwo demokratyczne, czerń-biel-czerwień i pierwsza zwrotka naszego hymnu
przeciwstawny temu model autorytarny6.

Tekst Pieśni Niemców napisany przez Hoffmanna von Fallerslebena na
brytyjskiej wówczas wyspie Helgoland początkowo nie zrobił furory, jak
obiecywał to sobie wydawca Hoffmanna Julius Campe, a sam autor kilkadziesiąt lat później zrezygnowany stwierdził, że jego pieśń stała się makulaturą. Po pierwszej wojnie światowej wiersz stał się przedmiotem mitu według
którego w bitwie pod Langemarck, w której padło 80 000 żołnierzy, Niemcy
ruszyli do walki z „Niemcy, Niemcy ponad wszystko” na ustach. Mimo związanych m.in. ze wspomnianą legendą protestów Friedrich Ebert w 1922 roku
proklamował pieśń hymnem Republiki Weimarskiej.
Po przejęciu władzy przez narodowych socjalistów pieśń została po raz
pierwszy rozerwana, a jej pierwotny przekaz wypaczony – „Deutschland,
Deutschland über alles” stało się dla Hitlera hasłem idealnie opisującym jego
ambicje7. W Trzeciej Rzeszy po pierwszej zwrotce następował hymn SA, Pieśń
	Por. tamże, s. 12.
	P. Reichel, Schwarz-Rot-Gold. Kleine Geschichte deutscher Nationalsymbole nach 1945,
München 2005, s. 7–8.
7
	Obszernie na ten temat pisze J. Zeichner, Hut ab, Arm hoch und stramm gesungen!
Und was war mit der dritten Strophe? Die Rezeption des Deutschlandliedes im Dritten
5
6
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Horsta Wessela. Z tą kombinacją Niemcy ruszyli na podbój całej Europy. Dzieło Hoffmanna zostało w konsekwencji zakazane przez Aliantów po drugiej
wojnie światowej, ale widmo Holocaustu oraz niespotykanych na taką skalę
zbrodni na ludzkości unosi się nad jego pierwszą zwrotką do dzisiaj.
Potrzeba ustanowienia narodowych symboli dla RFN i NRD zapoczątkowała w 1949 roku kolejną burzliwą debatę na temat Pieśni Niemców. Zdecydowanym jej przeciwnikiem był prezydent RFN Theodor Heuss, który zlecił
napisanie nowego hymnu Rudolfowi Alexandrowi Schröderowi. Hymn do
Niemiec nie uzyskał poparcia w społeczeństwie, a na Igrzyskach w Oslo niemieckim sportowcom towarzyszyła Oda do radości. W ostateczności wygrała
opcja kanclerza Konrada Adenauera, który w ramach korespondencji z Heussem w 1952 roku ustalił całą Pieśń Niemców hymnem RFN – z zaznaczeniem, że przy oficjalnych okazjach miała być śpiewana trzecia zwrotka8.
Decyzja Adenauera była skutkiem braku demokratyzacji kultury politycznej
w Niemczech po 1945 roku i odbiciem nastrojów panujących po wojnie. Część
społeczeństwa chciała śpiewać wszystkie trzy zwrotki, bo widziała siebie jako
pierwsze ofiary polityki hitlerowskiej. Wołanie o rehabilitację hymnu było po
części życzeniem o powrót do normalności bez rozliczenia starego systemu9.

„Decyzja na korzyść Pieśni Niemców pozoruje niemieckiemu społeczeństwu iluzję kontynuacji niemieckiej historii, która faktycznie nie istnieje” napisał w 1952 roku Klaus Peter Schulz10. Po wygranej na Mistrzostwach Świata
w piłce nożnej w Brnie w 1954 roku publiczność niemiecka spontanicznie
zaintonowała pierwszą zwrotkę hymnu, a radio natychmiast zakończyło
transmisję. Dla przewodniczącego Gesellschaft für Erziehung und Wissenschaft Hessen Klausa Müllera fakt, iż Pieśń Niemców przebiła się mimo oporu
ze strony Heussa był typowym przykładem na to, jak w epoce restauracji po
1945 kontynuowano wiele tradycji, które najlepiej byłoby przerwać11.

Reich, [w:] J. Zeichner, Einigkeit, s. 21–37 [Czapki z głów, ręka w górę i prosta postawa! A co z trzecią zwrotką? Recepcja Pieśni Niemców w Trzeciej Rzeszy].
8
	
Bulletin der Bundesregierung, 06.05.1952, s. 537.
9
	J. Zeichner, Einigkeit..., s. 21–37.
10
	K.P. Schulz, „Deutschland, Deutschland über alles”. Persönliche Bemerkung zur Nationalhymne, [w:] „Gewerkschaftliche Monatshefte” 1952, nr 6, s. 326.
11
	K. Müller, [w:] B. Ortmeyer, Argumente gegen das Deutschlandlied. Geschichte und
Gegenwart eines furchtbaren Lobliedes auf die deutsche Nation, Frankfurt am Main
2006 (pierwsze wydanie Köln 1991), s. 2.
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Przed upadkiem muru berlińskiego w głowach nadal krążyła pierwsza
zwrotka, natomiast trzecia coraz bardziej postrzegana była w kategoriach
utopii12. W obliczu zjednoczenia Niemiec w 1990 roku na nowo rozgorzała
dyskusja na temat symboli narodowych zjednoczonego państwa, m.in. hymnu narodowego. Sprawa hymnu dla nowej Republiki była szeroko komentowana na łamach broszur, publikacji i prasy.
Najbardziej znany przypadek publicznej krytyki dzieła Hoffmanna von
Fallerslebena to wznowiona z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku, licząca 180 stron publikacja Benjamina Ortmeyera Argumenty przeciwko Pieśni Niemców. Historia okropnej pieśni na cześć niemieckiego narodu z 1991 roku. Publiczny oraz krytyczny spór o Pieśń Niemców stał
się przyczynkiem do racjonalnej dyskusji na temat niemieckiej historii13.
Już w przedmowie przewodniczący Gesellschaft für Erziehung und Wissenschaft, Dieter Wunder, wyraził nadzieję na fundamentalne rozliczenie przeszłości w ramach procesu zjednoczeniowego i sformułował żądanie: „Pieśń Niemców nadaje sie do muzeum”14. W dziesięciu rozdziałach Benjamin Ortmeyer
przygląda się pieśni z każdej strony. Nie jest to jego zdaniem hymn, który może
być kiedykolwiek śpiewany przez ofiary narodowosocjalistycznej dyktatury
i ich dzieci, sama melodia ludności żydowskiej kojarzy się z prześladowaniem,
strachem i śmiercią. Pierwsza zwrotka przekazuje wielkoniemieckie i imperialistyczne dążenia, natomiast druga jest nie tylko kulturowym kiczem, ale transportuje wrogie kobietom stereotypy. Po streszczeniu genezy tekstu Ortmeyer
trzeci rozdział tytułuje „bajeczka o nienagannym prof. Hoffmannie von Fallerslebenie” – z całej twórczości poety autor wybrał fragmenty jego zdaniem
nacjonalistyczne, antysemickie i reakcyjne. Rzucając okiem na historię oddziaływania tekstu zaprzeczył panującej opinii, że naziści jedynie „wykorzystali”
hymn. Krytyce poddał osoby argumentujące, że „przeciez inni również mają
hymny, i to jeszcze gorsze” oraz autora hymnu NRD, Johannesa Bechera.
Parę miesięcy wcześniej Klaus Dede w tekście Wykorzystany hymn (Die
missbrauchte Hymne. Ein Plaidoyer von Klaus Dede), nieświadomy przełomu 1989 roku, zabrał głos w debacie na temat Pieśni Niemców. Doszedł do
wniosku, że natychmiast należy się jej pozbyć. Ciekawy jest już sam tytuł,
w końcu Plaidoyer możemy przetłumaczyć zarówno jako mowę oskarżycielską, jak i obrończą. Mógłby on wskazywać na wielokrotnie przywoływane
„wykorzystanie i nadużycie” pierwszej zwrotki przez nazistów i domagać się
rehabilitacji tekstu. Nic bardziej mylnego.
	J. Zeichner, Einigkeit..., s. 21–37.
	B. Ortmeyer, Argumente....
14
	Tamże, s. 2.
12
13
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Tekst i tradycja, która kojarzona jest z tym wierszem, jest na zawsze połączona
ze wszystkim co w niemieckiej historii najgorsze. Jednego niemieckiego narodu
nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Można udowodnić istnienie pewnej świadomości narodowej, lecz tylko na jej kanwie nigdy nie ukonstytuowało się żadne
państwo. Pieśń Niemców jest wyrazem ideologii, która stoi w opozycji do ustawy
zasadniczej, a dopóki ten tekst jest uznany za „hymn narodowy”, to nacjonalizm
jest doktryną państwową, przed którą uginają się wszyscy, którzy go śpiewają, nawet jeśli nie aprobują treści owej „religii”. Wykorzystują hymn wszyscy ci, którzy
intonują go teraz, zamiast siedzieć i milczeć, dopóki hymn nareszcie zostanie zapomniany. Wtedy, dopiero wtedy, będzie można powiedzieć, że uporaliśmy się z własną historią, co znaczy tyle, że przezwyciężyliśmy niemiecki nacjonalizm15.

Stefan Roeloffs, autor tekstu Pień Niemców nie nadaje się na hymn narodowy (Das Lied der Deutschen taugt nicht zur Nationalhymne) już w pierwszym akapicie zaznaczył, że napisany przez Hoffmanna tekst z perspektywy
literackiej nie jest ani piękny, ani ambitny, a nawet w skróconej wersji od
1990 roku stanowi (nieprzemyślany?) wyraz bezguścia i wywołuje niesmak.
Autor zaznaczał, że dla Hitlera hymn był świętością, dla Heinricha Heine
pieśni Hoffmanna zwiastunem końca niemieckiej poezji.
Jaką funkcję miałby spełniać ten tekst po 1990 roku, poza upamiętnieniem
zrealizowanych przecież postulatów jedności, prawa i wolności, przechodzących
do historii? Czy postrzega się wypowiedziane w trzeciej zwrotce zadania jako
nadal niespełnione? Czy pieśń ma być śpiewana na znak radości i zadowolenia ze
stanu doczesnego, z tego co po zjednoczeniu zostało osiągnięte? O jaką ojczyznę
chodzi – tę, która (jeszcze) czeka na zjednoczenie, w której rządzą różne prawa,
a wolność stanowi jedynie odległy cel? Być może tekst jest wyrazem swego rodzaju utopii lub sugestii poprawy warunków w kraju – tej interpetacji musiałoby
jednak towarzyszyć postawa, że jeszcze wiele jest w nim do zrobienia16.

Jednym z najbardziej prominentnych przeciwników Pieśni był Wolf Biermann, śpiewak, poeta, pisarz i dysydent, który po koncercie w Kolonii nie
został wpuszczony z powrotem do NRD i któremu odebrano obywatelstwo.
Mimo to miasto Corvey, gdzie pochowany jest Hoffmann von Fallersleben, przyznało Biermannowi w 2006 roku wyróżnienie, plakietę Corveyer
	K. Dede, Die missbrauchte Hymne. Ein Plaidoyer von Klaus Dede, Osnabrück 1989,
s. 196.
16
	S. Roeloffs, Das „Lied der Deutschen” taugt nicht zur Nationalhymne, [w:] Poetisierung
– Politisierung. Deutschlandbilder in der Literatur bis 1848, W. Gössmann, K.-H. Roth
(red.), Paderborn, München, Wien, Zürich 1994, s. 335.
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Hoffmann-von-Fallersleben-Plakette. W swojej mowie Biermann porównał
do Hoffmanna współczesnych mu Goethego i Heinego, którzy już wtedy według pieśniarza byli dwa wielkie kroki dalej. „Już dawno czuli się Citoyens
ludzkości à la Jean-Jacques Rousseau, niekoniecznie patriotycznymi wielkoniemieckimi krasnalami jak Hoffmann”17. W trakcie wystąpienia z okazji
rocznicy upadku muru w 2014 roku Biermann potwierdził swoją krytykę
i opowiedział się za Kinderhymne Bertolta Brechta, nazywajac go pięknym
hymnem, który Niemcy mają „w rezerwie”, a do którego być może jeszcze
nie dojrzeli. Szczególnie trzecia zwrotka tekstu Brechta z 1949 roku bezpośrednio nawiązuje do idei i zwrotów zawartych w pierwszej zwrotce Pieśni
Niemców, definiując granice Niemiec bez pretensji terytorialnych wobec Polski, Danii, Holandii, Austrii i Włoch. Po zjednoczeniu Niemiec kilka komitetów obywatelskich i mediów zaangażowało się bezskutecznie w kampanię na
rzecz ogłoszenia tekstu Brechta nowym hymnem Niemiec.
 nmut sparet nicht noch Mühe
A
Leidenschaft nicht noch Verstand
Daß ein gutes Deutschland blühe
Wie ein andres gutes Land
 aß die Völker nicht erbleichen
D
Wie vor einer Räuberin
Sondern ihre Hände reichen
Uns wie andern Völkern hin.
 nd nicht über und nicht unter
U
Andern Völkern wolln wir sein
Von der See bis zu den Alpen
Von der Oder bis zum Rhein.
 nd weil wir dies Land verbessern
U
Lieben und beschirmen wir‘s
Und das liebste mag‘s uns scheinen
So wie andern Völkern ihrs18.
	W. Biermann, Wolf Biermann erklärt warum von Fallerslebens „Lied der Deutschen“
die falsche Hymne ist, http://www.welt.de/print-welt/article213538/Wolf-Biermannerklaert-warum-von-Fallerslebens-Lied-der-Deutschen-die-falsche-Hymne-ist.
html (dostęp: 30.06.2016).
18
	
B. Brecht, Kinderhymne. Tekst wraz z komentarzem: I. Fetscher, Leidenschaftlich, aber
kontrolliert, https://www.bpb.de/system/.../M%2002.24%20Kinderhymne.pdf (dostęp:
30.06.2016).
17
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Protesty jednak na nic się nie zdały. W 1991 roku w ramach korespondencji
Helmuta Kohla i Richarda von Weizsäckera za hymn ostatecznie obrano trzecią zwrotkę Pieśni Niemców. Korespondencja między kanclerzem i prezydentem nawiązywała do korespondencji Adenauera z Heussem z 1952 roku w celu
legitymizacji i podniesienia rangi wydarzenia. „Dążenie Niemców do jedności
na drodze wolnego samostanowienia stanowi centralne przesłanie 3. zwrotki
Pieśni Niemców. Dlatego podzielam w imieniu niemieckiego rządu Pana zdanie, że jest ona hymnem narodowym Republiki Federalnej Niemiec”19.
Szansa na „nowy początek” została w ten sposób po raz drugi po 1952 roku
zaprzepaszczona, natomiast brak oficjalnego zapisu w ustawie zasadniczej
był dla niektórych błędem Adenauera powtórzonym przez Kohla20. Według
Jürgena Zeichnera pytania o alternatywny hymn dla zjednoczonych Niemiec
na poziomie politycznych elit wlaściwie nie zadawano sobie na poważnie.
„Wygrana” trzeciej zwrotki Pieśni Niemców była symboliczna również w kontekście walk alternatywnych koncepcji niemiecko-niemieckiej egzystencji21.
Na polu symboli narodowych zaznaczyła się przewaga koncepcji Niemiec
Zachodnich nad byłą NRD. W 9 lat po zjednoczeniu Heinz Ludwig Arnold
połączył hymny byłych Niemiec Wschodnich i Zachodnich, dokumentując
w ten sposób trudności niemiecko-niemieckiej egzystencji:
Knirschende Hymne
 inigkeit und aus Ruinen
E
Recht der Zukunft zugewandt,
Freiheit laß zum Guten dienen
Deutschland einig Vaterland.
 lte Not gilt es zu zwingen
A
Brüderlich mit Herz und Hand,
Danach laßt uns alle streben,
Und wir zwingen sie vereint.
 inigkeit und Recht und Freiheit,
E
Daß die Sonne, schön wie nie,
Schein im Glanze unsers Glückes,
Über deutschem Vaterland22.
Bulletin der Bundesregierung, 27.08.1991, s. 713.
	J. Zeichner, Einigkeit..., s. 192.
21
	Tamże, s. 161.
22
	Tamże, s. 191.
19
20
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Ustanowienie trzeciej zwrotki hymnem w 1991 roku było zasługą i domeną CDU, która wybrała punkt proklamacji nowego hymnu bardzo starannie
– zbiegł się on ze 150. rocznicą powstania Pieśni Niemców. Rozpoczął się
boom na hymn, zawrzało w przemyśle płytowym, Deutsche Post wydało z tej
okazji znaczki, kartki i pocztówki. Tekst trzeciej zwrotki ze względu na swoją
nowo nabytą aktualność nabierał popularności23.
Mimo wszelkich kontrowersji wokół hymnu nieznajomość jego tekstu
niejednokrotnie bywała publicznie piętnowana. Niemcy doczekali się nawet
afery na miarę wykonania polskiego Mazurka Dąbrowskiego przez Edytę Górniak na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Japonii i Korei w 2002 roku.
Trzy lata później niemiecka reprezentacja narodowa grała mecz towarzyski
z piłkarzami Bayernu Monachium na otwarcie nowego stadionu klubu, Allianz Arena. Przed spotkaniem hymn zaśpiewała niemiecka piosenkarka Sarah Connor, w obecności 66 tysięcy ludzi zdarzyła jej się pomyłka – zamiast
„Blüh im Glanze dieses Glückes” zabrzmiało „Brüh im Lichte dieses Glückes”.
Brukowiec Bild podchwycił sprawę, potknięcie nazwał „zawstydzającym”,
a następnie zdecydował się przeprowadzić test znajomości tekstu wśród mniej
lub bardziej znanych opinii publicznej aktorów, muzyków oraz sportowców.
Uschi Glas, Heino czy Ottfried Fischer wykazali się jego perfekcyjną znajomością. Pocieszeniem dla Sary Connor miał być fakt, że wyniki okazały się
„zawstydzające” dla innych badanych, gazeta podała liczne przykłady nieprawidłowych interpretacji. Urywek filmu ze śpiewem Connor był wyświetlany
we wszystkich programach komediowo-satyrycznych w Niemczech24.
Przełomowym wydarzeniem w historii recepcji hymnu stały się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 roku, niezwykła historia
potocznie nazwana, w odniesieniu do Heinricha Heine, das Sommermärchen. Sport odgrywa w niemieckim społeczeństwie istotną rolę. Obrazuje to
poniekąd dowcip, iż najważniejszym człowiekiem w Niemczech po Angeli
Merkel jest trener niemieckiej reprezentacji w piłce nożnej, Joachim Löw.
Język futbolu jest uniwersalny, każdy go opanował. Piłka nożna łączy intelektualistę z robotnikiem, na krótkie momenty jedna bogatych oraz biednych,
w czasach bazującego coraz bardziej na indywidualności świata oferuje jedno
z ostatnich wspólnych przeżyć25.
	Tamże, s. 163, 169.
	
P. Dreyer, A. Hesse, C. Hoffmann, Falsche Hymne im Bayern-Stadion. Sarah Connor:
Darum habe ich mich versungen, http://www.bild.de/leute/2005/connor-sarah-sing-unfall-27028.bild.html (dostęp: 30.06. 2016).
25
	D. Schulze-Marmeling, Editorial, „Fußball – mehr als ein Spiel. Informationen zur
politischen Bildung” 2006, nr 290, s. 3.
23
24
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Impreza sportowa to silna koncentracja symboli narodowych – koszulki drużyny, hymn, flaga, ubiór kibiców. Dla wielu niemiecka reprezentacja
pozostaje wręcz najważniejszym symbolem narodowym. Nawet osoby nie
zainteresowane sportem na co dzień oglądają tzw. „duże imprezy” jak Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie. Obecność w mediach w Niemczech
czyni z piłki nożnej więcej niż sport.
Według powszechnie panującej opinii rok 2006 przyniósł przełom w stosunku Niemców do własnych symboli narodowych, do których młode pokolenie zaczęło podchodzić bez uprzedzeń. Niemcy znów mieli powody do
dumy – zaprezentowali się jako dobry gospodarz, a hasło mistrzostw brzmiało „Świat w gościach u przyjaciół”. Symbolem nowych czasów i zmian paradygmatu stał się sposób gry samej reprezentacji. Do tej pory niemieckich
piłkarzy na całym świecie łączono z typowymi niemieckimi cnotami – siłą,
dokładnością, wręcz topornością. Nowa, młoda reprezentacja pod kierownictwem Jürgena Klinsmanna doczekała się rewolucji – prezentowała szybki,
atrakcyjny futbol, który z triumfującą 16 lat wcześniej we Włoszech drużyną
Franza Beckenbauera miał niewiele wspólnego. Dla przedstawicieli młodego
pokolenia mistrzostwa i reprezentacja były dokładnie takie, jak chcieli widzieć się sami i jak widzieli swój kraj – otwarty, nowoczesny, wielokulturowy. Spiegel pisał o Deutschland-Party, morze czarno-czerwono-złotych flag
zalało niemieckie ulice, a w prasie krążyły pojęcia jak „Partyiotyzm” oraz
w nawiązaniu do „Das Wunder von Bern” z 1954 roku (zdobyciu pierwszego
w historii niemieckiej piłki tytułu mistrzowskiego z wysoce faworyzowanymi
Węgrami) „cud z Berlina”26.
Po mistrzostwach w Niemczech ukazała się nawet osobna publikacja, naświetlająca wszelkie aspekty tej ważnej dla Niemiec imprezy27. Według niemieckiego politologa Volkera Kronenberga o cudzie nie mogło być jednak mowy.
W przypadku tego fenomenu, o którym mówimy w kontekście mistrzostw,
nie rozchodzi się o niewytłumaczalne, nagłe zdarzenie. Wręcz przeciwnie! Owa
symbolicznie wyrażona za pomocą czarno-czerwono-złotych chorągiewek, czapeczek, akcesoriów i tatuaży nieuprzedzona identyfikacja z własną reprezentacją
narodową – ale także ponadto to – ze wspólnotą, przykładowo poprzez zupełnie
	D. Kurbjuweit, K. Allgöwer, K. Brinkbaümer, U. Buse, M. Feldenkirchen, J.-M. Gutsch,
B. Hardinghaus, R. Hoppe, M. Kaiser, A. Kneip, J. Kramer, M. Matussek, Deutschland,
ein Sommermärchen, „Der Spiegel”, 19.06.2006.
27
	E. Hebeker, P. W. Hildmann, Fröhlicher Patriotismus? Eine WM-Nachlese. Argumente
und Materialien zum Zeitgeschehen Nr. 57, München 2007.
26
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oczywiste, wręcz pełne pewności siebie odśpiewanie hymnu – ów jak go szybko
określono „radosny patriotyzm” większości Niemców, ma proste do zaobserwowania podstawy w politycznej, społecznej i kulturowej przestrzeni:
1. C
 zerwono-zielona koalicja: a dokładniej nowe polityczne oraz historyczne pozycjonowanie/justowanie RFN w okresie rządów kanclerza Gerharda
Schrödera,
2. S połeczna zmiana pokoloniowa w RFN, związana z demograficznymi wyzwaniami wręcz niewyobrażalnych romiarów oraz połączony z tym
3. K
 ulturowy proces samoświadomości Niemców w odniesieniu do własnego
kraju, między innymi poprzez socjo-moralne warunki bytowe niemieckiej
demokracji XXI wieku – proces, w kórego kontekście zadomowiona jest tzw.
Leitkulturdebatte (debata nt. kultury wiodącej)28.

Jedynie nieliczni krytykowali wszędobylskie chorągiewki na samochodach
i zbyt duże nasilenie symboli narodowych. Sama Pieśń Niemców osiągnęła
niesamowitą popularność, a wspomniany „Spiegel” nazwał ją w odniesieniu
do utworu Schillera Odą do jedności29. Pieśń straciła status symbolu narodowego, osiągając poziom piosenki pop. Ukazywało się mnóstwo parodii, nawiązań, wersji alternatywnych. „Niezwykłe w kontekście obejścia z hymnem
jest to, że parodie Pieśni Niemców wydają się publicznie akceptowane, w celu
politycznej artykulacji”30. Jürgen Zeichner podaje wiele przykładów owych
parodii, nawiązań i nowych interpretacji. Jedną z najpopularniejszych było
Jedność i prawo do czasu wolnego (Einigkeit und Recht auf Freizeit) zespołu
Die-Gerd-Show:
 inigkeit und Recht auf Freizeit
E
Für das deutsche Vaterland.
Arbeit ist nur was Streber.
Bloß kein Stress und ruhige Hand.
Einigkeit und Recht auf Freizeit,
Eierschaukeln, das entspannt.
Nur nicht schwitzen, bloß nicht bücken,
Für das deutsche Vaterland.
	V. Kronenberg, Ein Wunder, das keines war. Deutscher Patriotismus im Zeichen der
WM 2006, [w:] tamże, s. 98.
29
	M. Theile, Ode an die Einheit, „Spiegel Spezial Geschichte” 2007, nr 1, s. 108–109.
30
	J. Zeichner, Einigkeit..., s. 200.
28
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 rlaub, Urlaub über alles
U
Über alles in der Welt.
Geil sind auch die Kaffeepausen,
Da vergeht ein Tag ganz schnell.
Nase bohren, Zeitung lesen,
Mal ein Spielchen am PC.
Und schon wieder Feierabend,
tierisch, wie die Zeit vergeht31.

W związku z nasilającą się imigracją ludności do Niemiec pojawił się postulat przetłumaczenia słów hymnu na język turecki. Ostrą krytyką zareagował
związek okręgowy Junge Union Esslingen na żądanie polityka partii zielonych
Hansa-Christiana Ströbele o oficjalną turecką wersję hymnu narodowego.
W opinii przewodniczącego Philipa Königa żądanie zaprzecza wszelkim staraniom w celu lepszej integracji migrantów w Niemczech. „To właśnie język
niemiecki jest jednym z najważniejszych składowych udanej integracji, a od
każdego migranta wymagana jest jego nauka. Nie-niemieckojęzyczny hymn
narodowy mógłby stać się niejako »hymnem niechętnych«. Istniejące społeczeństwa równoległe zostałyby przez państwo dodatkowo wzmocnione”32.
Kontynuację zmieniającego się paradygmatu w podejściu do Pieśni Niemców oraz kolejny etap w wydawałoby się niekończącej się debacie na jej temat można było zaobserwować w ramach innej dużej imprezy sportowej,
Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku w Polsce i na Ukrainie. Boateng, Khedira, Özil – młodzi piłkarze z tzw. tłem migracyjnym (Migrationshintegrund) stanowili silny trzon reprezentacji Niemiec. Każdy z wymienionych piłkarzy urodził się, wychował i chodził do szkoły w Niemczech, każdy
z nich posługuje się językiem niemieckim – jednak przed meczami milczeli,
kiedy brzmiał niemiecki hymn, według wypowiedzi z szacunku dla ojczyzn
własnych rodziców.
Niemcy w półfinale w Warszawie doznali porażki z reprezentacją Włoch,
której piłkarze przed meczem bark w bark pełnym gardłem intonowali własny hymn narodowy, Fratteli d’Italia, „Bracia Włosi, Italia się budzi. Zewrzyjmy szeregi, gotowi na śmierć, gotowi na śmierć, Italia wezwała!”. Z podobną
namiętnością i wolą walki prezentowali się później na boisku, podczas gdy
połowa Niemców potulnie milczała i tak też później grała. Wnioski nasunęły
	Tamże, s. 193.
Junge Union gegen Nationalhymne auf Türkisch, http://www.ju-es.de/archives/11Junge-Union-gegen-Nationalhymne-auf-tuerkisch.html (dostęp: 30.06. 2016).

31
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się same, a po kolejnej nieudanej próbie wygrania dużej imprezy w Niemczech zaczęto szukać winnych.
Wybuchła afera o wymiarze politycznym. Politycy, w tym Prezes Rady Ministrów Hesji i Prezydent Bundesratu Volker Bouffier (CDU), Minister Spraw
Wewnętrznych Hesji Boris Rhein (CDU), ekspert od spraw wewnętrznych
Hans-Peter Uhl (CSU), Minister Spraw Wewnętrznych Bawarii Joachim Hermann (CSU) w wypowiedziach dla niemieckiego Bilda zaczęli domagać się
wprowadzenia tzw. „Singpflicht”, czyli obowiązku śpiewania hymnu przed meczem. „Śpiewanie hymnu powinno należeć do dobrego tonu. Grają przecież
dla niemieckiej reprezentacji narodowej, a nie dla siebie! Wstyd, że w ogóle
musimy o tym dyskutować, w zasadzie gracze sami powinni na to wpaść!” (Bouffier), „kto nie ma ochoty śpiewać, powinien zostać w swoim klubie” (Herrmann), „gra dla Niemiec to zaszczyt, piłkarze są ambasadorami Niemiec, dla
każdego śpiewanie powinno być więc sprawą oczywistą” (Schünemann), „nie
mogę wybiec na boisko w barwach reprezentacji i zgarniać idące z tego tytułu
korzyści, a następnie udawać, jakbym był tylko na wpół Niemcem” (Mayer
-Vorfelder)33. Pikanterii sprawie dodawał fakt, iż nierzadko ci sami politycy
i działacze po Mistrzostwach Świata w 2010 roku w RPA określili niemiecką reprezentację idealnym przykładem udanej integracji migrantów. Atmosferę podgrzał sam „cesarz” Franz Beckenbauer, który przed Mistrzostwami
1990 roku we Włoszech nakazał swoim piłkarzom śpiewanie hymnu stwierdzając, że reprezentacja RFN dzięki temu została mistrzem świata.
Wprowadzenie „obowiązku śpiewania” spotkało się z dużą falą krytyki
w niemieckiej prasie, która węszyła powrót do „przeddemokratycznych czasów” oraz „brak szacunku wobec skomplikowanej biografii młodych ludzi”34.
W imieniu piłkarzy bronił się Sami Khedira:
Dla mnie dobrym Niemcem jest ktoś, kto posługuje się językiem, akceptuje
zwyczaje oraz wartości państwa. A to robi każdy z nas. Redukowanie nas do nieśpiewania hymnu i mówienie, że nie jesteśmy prawdziwymi Niemcami, jest po
prostu nie fair35.
 . Baldauf, M. Kluckert, R. Schuler, W. Straten, F. Solms-Laubach, BILD.de-User fordern.
A
Singpflicht für Fußball-Stars, http://www.bild.de/politik/inland/nationalmannschaft/
riesen-wirbel-um-unsere-nationalhymne-24948084.bild.html (dostęp: 30.06.2016).
34
	K. Hoeltzenbein, Bloß keine Sangespflicht!, http://www.sueddeutsche.de/sport/hymnendebatte-um-die-dfb-elf-bloss-keine-sangespflicht-1.1442001 (dostęp: 30.06.2016).
35
	T. Hummel, Sami Khedira wehrt sich im Hymnen-Streit, http://www.sueddeutsche.de
/sport/deutsche-nationalmannschaft-sami-khedira-wehrt-sich-im-hymnen-streit1.1441380 (dostęp: 30.06. 2016).
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Jak się okazało duża część opinii publicznej od sportowców niemieckich reprezentacji narodowych oczekiwała śpiewania hymnu przed zawodami, a odmowa potraktowana została na równi z brakiem identyfikacji z narodowymi
wartościami. Obrazowały to liczne listy czytelników do redakcji, głosy w debatach telewizyjnych oraz niezliczone komentarze w internecie36. W jednym
z nich komentujący w celu podparcia swej tezy posłużył się wypowiedzią kanclerza Helmuta Schmidta: „Integracja to iluzja intelektualistów”37. Absurdalność
całej dyskusji została udowodniona parę dni później – w finale śpiewający z całego serca Włosi zostali boleśnie pokonani przez reprezentację Hiszpanii, której
piłkarze nie śpiewają przed meczem – ich hymn po prostu nie posiada tekstu.
Łatwo przeoczyć wynikający z afery wniosek. Nastąpiła swoista zmiana
paradygmatu – dyskusja obracała się wokół „śpiewać czy nie śpiewać”, nikt
nie dyskutował natomiast „co śpiewać”, tudzież „który hymn”. Odpowiedź
była oczywista – trzecia zwrotka Pieśni Niemców wydawała się umacniać na
pozycji powszechnie akceptowanego hymnu narodowego.
Sytuacja prawna dotycząca hymnu była wielokrotnie przedmiotem sporów prawników – na ten moment nie ma bowiem oficjalnego zapisu, który
czyniłby z Pieśni Niemców hymn narodowy. Korespondencja Kohla z von
Weizsäckerem z 1991 roku musiała wystarczyć, a po zjednoczeniu w ustawie zasadniczej zmieniono jedynie zapis dotyczący stolicy. Ciekawym w tym
kontekście jest porównanie zapisów w polskiej i niemieckiej konstytucji.
Niemiecka ustawa zasadnicza
II. Der Bund und die Länder (Art. 20-37)
Artikel 22
[Hauptstadt Berlin; Bundesflagge]
(1) Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Berlin. Die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt ist Aufgabe des Bundes. Das
Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.
(2) Die Bundesflagge ist schwarz-rot-gold38.
	Pod jednym z filmów na Youtube, na którym niemieccy piłkarze nie intonują hymnu
narodowego, wylała się fala krytyki: „To wstyd, że Özil i spółka nie śpiewają hymnu,
najważniejsze to brać kasę z DFB/Śpiewanie hymnu powinno być dowodem dobrej
integracji. Nie wystawiałbym piłkarzy którzy wzbraniają się przed jego śpiewaniem/
Śpiewanie powinno być okazaniem szacunku/Nie podoba mi się, że wystarczająco
identyfikują się z Niemcami, aby nosić koszulkę reprezentacji, ale już nie na tyle, aby
nie śpiewać hymnu narodowego, do tego w kontekście historycznym tak udanego”,
https://www.youtube.com/watch?v=YppKq73XN48 (dostęp: 30.06.2016).
37
	Tamże.
38
	
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02/245124, (dostęp: 30.06.2016).
36
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 28.
(1) Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie
w czerwonym polu.
(2) Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
(3) Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
(4) Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
(5) Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
Art. 29.
Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa39.

Z brakiem regulacji prawnej związany jest ostatni jak dotąd etap w odysei związanej z hymnem, który miał miejsce w grudniu 2015 roku w ramach
kryzysu uchodźczego w Europie. CDU na swoim zjeździe partyjnym w Karlsruhe poparła wniosek Junge Union, wnoszącej o przyjęcie zapisu o hymnie
narodowym do ustawy zasadniczej. „To bez wątpienie jest symbol” powiedział
przewodniczący JU Paul Ziemiak. „Właśnie teraz, kiedy przyjeżdża do nas tak
wielu ludzi, powinniśmy wysłać sygnał, że nasz hymn narodowy wyraża to,
co czujemy”40. Według uchwały artykuł 22. ustawy zasadniczej ma być uzupełniony o passus „Hymnem narodowym Republiki Federalnej Niemiec jest
trzecia zwrotka Pieśni Niemców z tekstem Augusta Heinricha Hoffmanna von
Fallerslebena i melodią Josepha Haydna”. CDU nawołuje rząd, aby wstawił się
za uzupełnieniem dotychczasowego zapisu: „flaga jest czarno-czerwono-złota”.
Zmiana w konstytucji wymaga 2/3 głosów, politycy SPD sygnalizują jednak odmowę, co obrazuje m.in. komentarz zastępcy przewodniczącego SPD,
Ralfa Stegnera:
Mamy ładny hymn narodowy, którego chętnie słucham przy okazji uroczystości oraz imprez sportowych. Kto w tych trudnych czasach stawia jedynie na
politykę symboliczną oraz urabianie opinii publicznej, jak czyni to wielu konserwatystów i prawicowych populistów, nie zrozumiał, co naprawdę oznacza
polityczna odpowiedzialność. Powinniśmy zatem rozwiązywać realne codzienne
problemy ludzi, a nie problemy pozorne”41
	
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/
kon1.htm (dostęp: 30.06.2016).
40
CDU will Nationalhymne im Grundgesetz verankern, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-12/cdu-parteitag-angela-merkel-grundgesetz-nationalhymne (dostęp:
30.06.2016).
41
	R. Miller, SPD wittert Scheindebatte. Junge Union (JU) will Deutschlandlied im Grundgesetz
verankern, https://www.hessen-depesche.de/politik/junge-union-ju-will-deutschlandliedim-grundgesetz-verankern.html (dostęp: 30.06.2016).
39
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Socjaldemokraci na zakończenie swoich zjazdów partyjnych nadal śpiewają własny hymn: „Wann wir schreiten Seit an Seit…”.
Warto również zwrócić uwagę na katalog 300 pytań wprowadzonego
w 2012 roku niemieckiego testu na obywatelstwo. Znalazły się w nim jedynie dwa pytania odnośnie niemieckiego hymnu: „Jakimi słowami zaczyna się
niemiecki hymn narodowy?” (Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne?) oraz „Kto napisał słowa niemieckiego hymnu narodowego?“
(Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne?)42. Znajomość całego
tekstu hymnu nie jest od kandydatów na obywateli niemieckich wymagana.
Podsumowując – po 1990 roku trzecia zwrotka Pieśni Niemców stała się
odbiciem nowej politycznej rzeczywistości, a zjednoczenie przyniosło spełnienie stawianych przez Hoffmanna postulatów. Na przestrzeni lat stosunek
do niemieckiego hymnu był wielokrotnie elementem gry politycznej. Z biegiem czasu trzecia zwrotka stała się symbolem demokratycznego państwa
parlamentarnego i w tym leży jej niewątpliwy sukces. Stosunek społeczeństwa niemieckiego do symboli narodowych wciąż naładowany jest emocjami, u większości cieszą się one jednak akceptacją.
Ważną rolę w procesie popularyzacji osoby Hoffmanna von Fallerslebena oraz trzeciej zwrotki hymnu odegrała również działalność Towarzystwa
Naukowego im. Hoffmanna von Fallerslebena (Hoffmann-von-Fallersleben-Gesellschaft) i jego prezydenta Kurta Schustera. Popularyzacja osoby
i twórczości autora tekstu, Hoffmanna von Fallerslebena, trzy międzynarodowe sympozja naukowe z czwartym zaplanowanym na 2017 rok, monografie naukowe, edycje korespondencji, zbiory wierszy, biografie i nowo otwarta
wystawa oddemonizowały autora i pozbawiły go ciążącej nad nim „szowinistycznej reputacji”43.
 inbürgerungstest. Fragenkatalog zur Testvorbereitung, Bundesamt für Migration und
E
Flüchtlinge (test na obywatelstwo na stronie Urzędu Federalnego ds. Migracji i Integracji), http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=514:1:6960474062631 (dostęp: 30.06.2016).
43
	Na temat recepcji hymnu niemieckiego por. K. Schellenberg, Die Nationalhymne
– eine deutsche Geschichte, [w:] Hoffmann von Fallersleben. Dichter, Germanist und
singender Freiheitskämpfer. Begleitbuch zur Dauerausstellung des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums, B. Greffrath, G. Henkel, C. Langermann (red.), Hildesheim,
Zürich, New York 2015, s. 213–233; E. Rohse, „Das Lied der Deutschen” in seiner
politischen, literarischen und literaturwissenschaftlichen Rezeption, [w:] August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1798–1998. Festschrift zum 200. Geburtstag, H.-J.
Behr, H. Blume, E. Rohse (red.), Bielefeld 1999, s. 51–100; H. Blume, Maas, Memel,
Etsch und Belt. Die Gewässer in Hoffmanns Lied der Deutschen und die Grenzen des
42
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Jeśli dziś śpiewana jest jedynie ta trzecia zwrotka hymnu, to ze względu na
doświadczenia nacjonalistycznych złych dróg w naszej historii. Niemcy pokazują
w ten sposób również, jakim podstawowym wartościom i demokratycznym tradycją są dziś zobowiązane. „Jedność, prawo i wolność” – to nierozłączne warunki
dla powstania pokojowej, socjalnej i humanitarnej wspólnoty w sercu Europy44.

W obliczu braku ostatecznych uregulowań prawnych historia recepcji
Pieśni Niemców czeka natomiast wciąż na swoje pozytywne zakończenie.
Zusammenfassung
Nur wenige Texte können auf eine so lange, und gleichzeitig so facettenreiche Tradition zurückblicken, wie das 1841 von August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben (1798–1874) verfasste Lied der Deutschen. Dabei spielt die
Nationalhymne in der Rezeptionsgeschichte der deutschen Nationalsymbole
eine besondere Rolle und bedarf einer ständigen Aktualisierung. Im Aufsatz
wird das Bild des schwierigen Verhältnisses der Deutschen zu ihren Nationalsymbolen gezeichnet und die reiche Rezeptionsgeschichte des Liedes der
Deutschen vor und nach der Wiedervereinigung 1990 zusammengefasst – zu
Lebzeiten des Verfassers, während des ersten Weltkriegs und der Weimarer
Republik. Thematisiert werden sowohl der Missbrauch durch die Nationalsozialisten und die Doppelhymne mit dem Horst Wessel Lied, als auch die
Hymnendebatte in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Der
Vorschlag der Jungen Union, das Lied der Deutschen im Grundgesetz zu verankern, die Fragen zum Text und Autor im aktuellen Einbürgerungstest, die
Hymnendebatte rund um die Fußball Nationalmannschaft nach der WM
2010 und der EM 2012, nicht zuletzt die Bedeutung und Aktualität des Textes im Zeichen der Massenmigration und der Flüchtlingskrise – im Artikel
werden die neuesten Entwicklungen der Rezeptionsgeschichte aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive nachgezeichnet.
Bibliografia
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Fallersleben 1798–1998. Festschrift zum 200. Geburtstag, Bielefeld 1999.
Dede K., Die missbrauchte Hymne. Ein Plädoyer von Klaus Dede, Osnabrück
1989.
„Vaterlandes”, [w:] Hoffmann von Fallersleben. Internationales Symposion Wrocław/
Breslau 2003, M. Hałub, K.G.P. Schuster (red.), Bielefeld 2005, s. 247–266.
44
	K. Schellenberg, Die Nationalhymne, s. 213.
195

Mariusz Dzieweczyński

Einbürgerungstest. Fragenkatalog zur Testvorbereitung, Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge, http://oet.bamf.de/pls/oetut/f?p=514:1:69604
74062631 (dostęp: 30.06.2016).
Gössmann W., Roth K.-H., Poetisierung – Politisierung. Deutschlandbilder in der Literatur bis 1848, Paderborn–München–Wien–Zürich 1994.
Greffrath B., HENKEL G., LANGERMANN CH. (red.), Hoffmann von
Fallersleben. Dichter, Germanist und singender Freiheitskämpfer. Begleitbuch zur Dauerausstellung des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums, Hildesheim–Zürich–New York 2015.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, www.bundestag.de/
bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02/245124 (dostęp: 30.06.2016).
Hałub M., Schuster K.G.P., Hoffmann von Fallersleben. Internationales
Symposion Wrocław/Breslau 2003, Bielefeld 2005.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
polski/kon1.htm (dostęp: 30.06.2016).
Kurzke H., Hymnen und Lieder der Deutschen, Mainz 1990.
Ortmeyer B., Argumente gegen das Deutschlandlied. Geschichte und Gegenwart eines furchtbaren Lobliedes auf die deutsche Nation, Frankfurt am
Main 2006.
Reichel P., Schwarz-Rot-Gold. Kleine Geschichte deutscher Nationalsymbole nach 1945, München 2005.
Schulz K.P., „Deutschland, Deutschland über alles”. Persönliche Bemerkung
zur Nationalhymne, „Gewerkschaftliche Monatshefte”, 1952, nr 6.
Zeichner J., Einigkeit und Recht und Freiheit. Zur Rezeptionsgeschichte von
Text und Melodie des Deutschlandliedes seit 1933, Köln 2008.
www.bild.de
www.bundesregierung.de
www.hessen-depesche.de
www.ju-es.de
www.welt.de

196

http://dx.doi.org/10.18778/8088-839-5.11

Adrian Madej
Uniwersytet Wrocławski

Multikulturalizm
Paradygmaty współczesnej niemieckiej
debaty publicystycznej na przykładzie
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”
Początek debaty
Problematyka społeczeństwa wielokulturowego jest obecnie niezwykle ważnym zagadnieniem w niemieckim dyskursie tożsamościowym. Niniejszy
artykuł ma na celu zaprezentowanie jedynie głównych paradygmatów medialnego dyskursu dotyczącego koncepcji multikulturalizmu w Republice
Federalnej Niemiec w okresie ostatnich lat.
Socjolg Berthold Löffler podkreśla w swojej monografii Integration in
Deutschland. Zwischen Assimilation und Multikulturalismus, że multikulturalizm ma szczególne znaczenie dla niemieckiego dyskursu publicznego i jest
jednym z najważniejszych aspektów współczesnej niemieckiej debaty tożsamościowej.
Multikulturalizm jest obecnie dominującym, nawet jeśli nie wprost, społecznym paradygmatem. Paradygmat ten posiada prawie bezkonkurencyjną pozycję
w publicznym dyskursie jak również w naukach socjologicznych1.

Politolog Stefan Neubert wskazuje na multikulturalizm jako jedną z podstawowych koncepcji integracji w krajach o znacznej ilości migrantów, których społeczeństwa określa jako „klasyczne społeczeństwa przyjmujące”
	B. Löffler, Integration in Deutschland. Zwischen Assimilation und Multikulturalismus,
Oldenburg 2011, s. 181.

1
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(klassische Einwanderungsgesellschaften2). Neubert wskazuje jednocześnie na
różnice między tymi krajami, a niemiecką przestrzenią publiczną, w której
dyskurs dotyczy jedynie wybranych aspektów multikulturalizmu i często jest
politycznie instrumentalizowany3. Multikulturalizm jest obecny w debacie
dotyczącej migracji w RFN od lat 80. XX wieku. Teolog i socjolog Jürgen
Micksch użył pojęcia multikulturalizmu w roku 1980 w odniesieniu do wielokulturowego zachodnioniemieckiego społeczeństwa, określając nim jego
etniczną i kulturową różnorodność4.
Poszukiwałem nowego zakresu, w ramach którego kwestia obcokrajowców
mogłaby zostać zbadana. Szansę dostrzegłem w tym, aby obcokrajowców przyciągnąć do naszej kultury. Obcokrajowcy nie są źródłem problemów, ale obcą
kulturą, z którą my wiążemy nowe impulsy i duchowe wyzwania5.

Multikulturalizm, zdaniem Mickscha, był wprawdzie częścią publicznej
debaty w RFN, jednakże nie stał się przedmiotem naukowej refleksji, pozostając w sferze empiryczno-analitycznej wieloznaczny6, będąc zatem jedynie
wyobrażeniem o tym, jak mogłoby wyglądać społeczeństwo wielokulturowe. Jako przykład posłużyć może wypowiedź niemieckiego polityka Heinera
Geißlera, który pod koniec lat 80. XX wieku dostrzegał w nim przede wszystkim szansę dla zachodnioniemieckiej gospodarki.
Dla kraju leżącego w centrum Europy wizja społeczeństwa mulitkulturowego
jest wielką szansą. Dlatego musimy pozostać krajem otwartym dla obcokrajowców. Zazwyczaj są to odważni, dynamiczni ludzie, którzy zaryzykowali i są gotowi się dopasować7.
	S. Neubert, Multikulturalismus. Ein umstrittenes Konzept, [w:] S. Neubert, H.-J. Roth,
Y. Erol (red.), Multikulturalität in der Diskussion. Neuere Beiträge zu einem umstrittenen Konzept, Wiesbaden 2008, s. 9.
3
	Tamże.
4
	Chodzi tu o sympozjum niemieckich kościołów w roku 1980.
5
J. Micksch, Intellektuelle Politik statt Abgrenzung gegen Fremde, [w:] A. Thomas (red.),
Psychologie und multikulturelle Gesellschaft. Problemanalyse und Problemlösungen. Ergebnisse des 14. Workshop-Kongresses der Sektion Politische Psychologie im Berufsstand
Deutscher Psychologen in Regensburg, s. 183.
6
	Tamże.
7
	H. Geißler, Demokratie ist kein Gesangverein Harmonie. Mit Heiner Geißler, dem Generalsekretär der CDU, sprachen Carl-Christian Kaiser und Gerhard Spörl, http://www.
zeit.de/1988/44/demokratie-ist-kein-gesangsverein-harmonie (dostęp: 12.06.2016).
2
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Istotnym wkładem w rozwinięcie koncepcji multikulturalizmu był tzw.
Manifest 60 z 1993 roku wydany przez historyka Klausa Bade. Jest on zbiorem prac prominentnych przedstawicieli nauki, analizujących zagadnienie
migracji z perspektywy reprezentowanych przez siebie dziedzin, między innymi prawa, historii czy socjologii8. Manifest miał stworzyć naukowe ramy
dla koncepcji społeczeństwa wielokulturowego w Republice Federalnej Niemiec, w której w odróżnieniu od klasycznych krajów wielokulturowych jak
np. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, nie stworzono jednolitej koncepcji polityki migracyjnej. Wraz z opublikowaniem Manifestu 60 zwrócono
uwagę na konieczność wypracowania spójnej polityki integracji obejmującej
całość problematyki wielokulturowości, nie ograniczając się jedynie do kategorii odmienności etnicznej.
Na brak jednolitej polityki migracyjnej zwracała uwagę także Beate Winkler w monografii Politik der Multikultur. W odróżnieniu od Bade, postulowała ona w połowie lat 90. ubiegłego stulecia stworzenie szeregu instytucji
zarówno na poziomie krajów związkowych, jak i centralnym w celu rozwiązania problemów z integracją9. Jak jednak podkreśla Bade w wydanym
w 2013 roku studium poświęconym dwudziestoleciu wydania Manifestu 60,
jego głównym zadaniem był postulat zmiany ustawodawstwa i stworzenie
jednolitej koncepcji integracji10.
W krótszej perspektywie czasu istnieją może ważniejsze kwestie niż migracja,
integracja i mniejszości. […] Przyszłość Niemiec zależy jednak także od rozsądnej i roztropnie prowadzonej polityki migracyjnej11.

W przywołanym tu studium Bade trafnie zauważa, że po dwudziestu latach od wydania Manifestu 60 zmianie uległy paradygmaty nie tylko naukowych badań nad społeczeństwem wielokulturowym. Istotne przeobrażenia
	Jako przykład można wymienić takich badaczy jak Rainer Münz, Claus Leggewie,
Dieter Oberndörfer czy Peter J. Opitz.
9
	Por. B. Winkler, Neue Ansätze wagen: Zur Institutionalisierung ganzheitlicher Integrationspolitik in Deutschland, [w:] S. Baringhorst, J.M. Mechtild (red.), Politik der Multikultur. Vergleichende Perspektiven zu Einwanderung und Integration, Baden-Baden
1994, s. 13.
10
	Por. Zwanzig Jahre „Manifest der 60. Deutschland und die Einwanderung“ (1993). Erinnerungen des Herausgebers, https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/
Manifest_ 60_20_Jahre_Bade.pdf (dostęp: 01.06.2016).
11
	K. Bade (red.), Vorwort, [w:] Das Manifest der 60. Deutschland und die Einwanderung, München 1993, s. 10.
8
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nastąpiły także w ustawodastwie niemieckim dotyczącym nadawania obywatelstwa12 czy też prawodawstwa dotyczącego migracji13.
Pod koniec lat 90. XX wieku pojawia się koncepcja tzw. kultury przewodniej (Leitkultur), która szybko stała się obok multikulturalizmu jedną z dominujących koncepcji integracji w RFN. Bassam Tibi, politolog syryjskiego
pochodzenia zdefiniował Leitkultur w swojej książce Europa ohne Identität
z 1998 roku jako podstawę integracji imigrantów, która powinna opierać się
na demokracji, laicyzmie, prawach człowieka oraz społeczeństwie obywatelskim14, określając je jednocześnie mianem zachodnich wartości. Pojęcia
kultury przewodniej wyłącznie w odniesieniu do RFN użył jeszcze w tym samym roku Theo Sommer, ówczesny wydawca „Die Zeit” w felietonie Der Kopf
zählt, nicht das Tuch15. Sommer wyraźnie stwierdził, że integracja to w dużej mierze asymilacja do niemieckiej kultury i jej podstawowych wartości16.
To lakoniczne stwierdzenie nie zostało jednak skonkretyzowane, ale autor
wyraźnie zdystansował się od multikulturalizmu, jako koncepcji integracji.
Jednym z najważniejszych impulsów, który zwrócił uwagę opini publicznej
w Niemczech na zagadnienie kultury przewodniej był artykuł Einwanderung
und Identität opublikowany na łamach „Die Welt” przez Friedricha Merza,
ówczesnego przewodniczącego frakcji CDU/CSU w niemieckim Bundestagu. Merz wyraził potrzebę jasnego określenia reguł dotyczących integracji
obcokrajowców w RFN, nazywając je niemiecką kulturą przewodnią. Źródła
tych reguł upatrywał w niemieckiej ustawie zasadniczej, w której wyraz znalazły wartości o charakterze podstawowym. Pojmował je jako wytworzone
w ramach cywilizacji zachodu normy, zbliżając się w tym punkcie do definicji europejskiej kultury przewodniej autorstwa Tibiego.
W publicystycznej debacie na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, jednego z najbardziej opiniotwórczych dzienników niemieckich,
	Chodzi tu zmianę ustawy o obywatelstwie, która oprócz stosowanej zasady pochodzenia, została uzupełniona przez zasadę urodzenia. Umożliwiło to nabycie obywatelstwa
niemieckiego także ze względu na urodzenie na terytorium RFN. Zmiany te weszły
w życie z dniem 01.01.2000.
13
	Chodzi tu o ustawę Zuwanderungsgesetz z 2004 r., która weszła w życie w 2005 roku
i na nowo uregulowała m.in. kwestie związane migracją czy prawem pobytu na terenie RFN.
14
	Por. B. Tibi, Europa ohne Identität, München 2000, s. 154.
15
	T. Sommer, Der Kopf zählt, nicht das Tuch. Ausländer in Deutschland: Integration kann
keine Einbahnstraße sein, http://www.zeit.de/1998/30/199830.auslaender_.xml/komplettansicht (dostęp: 01.09.2016).
16
	Tamże.
12
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kontrowersje wokół koncepcji multikulturalizmu znalazły odzwierciedlenie
w postaci znacznej liczby felietonów, w których zaznaczają się wyraźnie dwa
przeciwstawne stanowiska tj. multikulturalizm oraz kultura przewodnia.
Ich szczególna polaryzacja uwidoczniła się na łamach FAZ po roku 2004,
kiedy Holender marokańskiego pochodzenia dokonał brutalnego zabójstwa
niderlandzkiego reżysera i publicysty Theo van Gogha. Większość autorów
opublikowanych artykułów, jak np. Lorenz Jäger, wskazuje na konieczność
porzucenia koncepcji multikulturalizmu na rzecz kultury przewodniej lub
co najmniej gruntownej zmiany jego założeń. Nieliczni autorzy, jak np. Patrick Bahners zwracają z kolei uwagę na zagrożenia wynikające z rezygnacji
z multikulturalizmu na rzecz kultury przewodniej, co może doprowadzić do
powstania „monokultury”17.
Z opublikowanych felietonów przedstawione zostaną jedynie te reprezentujące główne paradygmaty w toczonym dyskursie prasowym.

Pojęciowość
Przywołany już socjolog Berthold Löffler podzielił występujące zarówno
w obiegu naukowym jak i publicystycznym sposoby użycia pojęcia multikulturalizmu na określone rodzaje (Spielarten). Ustrukturyzował tym samym debatę dotyczącą tego konceptu, wyróżniając określone warianty multikulturalizmu. Dla prezentowanego dyskursu publicystycznego największe znaczenie
mają, stanowiący główny nurt debaty multikulturalizm liberalny, który zakłada
wzbogacenie niemieckiej kultury poprzez inne, obecne w RFN kultury, oraz
naiwny multikulturalizm, zdefiniowany przez Löfflera zdaniem „im barwniej,
tym lepiej”18. Trzecim wyróżnionym typem jest radykalny multikulturalizm,
będący agresywną formą naiwnego multikulturalizmu. Jego cechą dystynktywną jest zdaniem Löfflera relatywizm kulturowy oraz tolerowanie wszelkich różnic kulturowych. Kolejnym wyróżnionym rodzajem jest postrzeganie
multikulturalizmu jako szansy dla demokratyzacji. Jego istotą jest emancypacja istniejących w społeczeństwie niemieckim mniejszości narodowych, które
powinny uzyskać takie same prawa jak obywatele niemieccy. Multikulturalizm radykalno-uniwersalistyczny opiera się z kolei na wartościach oświecenia,
odrzucając kategorię kultury. Ostatnim z wyróżnionych rodzajów jest multikulturalizm krytyczny. Opiera się on na założeniu, że każdą jednostkę można
	P. Bahnres, Die Leitkultur untergräbt die Sittlichkeit, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2004, nr 275, s. 33.
18
	Por. B. Löffler, Integration in Deutschland…, s. 213.
17
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zdefiniować jedynie poprzez przyporządkowanie jej do wielu grup jednocześnie, zarówno etnicznych, językowych, jak również religijnych. Koncepcja ta
odrzuca przynależność etniczną jako jedyne kryterium19.
Wszystkie wyróżnione przez socjologa warianty multikulturalizmu zakładają istnienie zdefiniowanego pojęcia kultury, co stanowi jego zdaniem
nierozwiązywalny problem, ponieważ każdy z nich rości sobie prawo bycia
ekskluzywnym20.

Postawa sceptyczna
Multikulturalizm stał się przedmiotem ożywionej prasowej debaty w Niemczech po zabójstwie Theo van Gogha 2 listopada 2004 roku. Publicysta i korespondent FAZ Dirk Schürmer w opublikowanym kilka dni później felietonie Europas Lebenslüge stwierdził, że wraz z tym brutalnym mordem doszło
do upadku koncepcji multikulturalizmu nie tylko w Niderlandach, ale także
w innych krajach europejskich. Tym samym musi w konsekwencji dojść do
zmiany paradygmatu wzajemnych stosunków między państwem a mniejszościami religijnymi i etnicznymi, ponieważ fikcja multikulturalizmu nie zdoła
się utrzymać jako koncepcja integracji21. Publicysta zwraca przy tym uwagę,
że skutkiem morderstwa van Gogha był wzrost radykalnych nastrojów społecznych, co może w konsekwencji prowadzić do zmian na scenie politycznej, m.in. poprzez dochodzenie do władzy partii populistycznych.
Lorenz Jäger, publicysta FAZ, postawił w swoim felietonie Multikulturalismus. Es lebe die Freiheit z listopada 2004 roku tezę, że śmierć van Gogha
może stać się w przyszłości ważną cezurą w debacie dotyczącej integracji migrantów.
Być może zamordowanie Theo van Gogha będzie porównywane z upadkiem
muru berlińskiego. Stało się jasne, że kolejna fikcja niemieckiej lewicy upadła
a kac jest odpowiednio duży22.

W wyraźny sposób multikulturalizm został zdefiniowany jako kategoria, charakteryzująca lewicowe ugrupowania polityczne. W podobnym tonie
	Tamże.
	Tamże, s. 224.
21
	D. Schürmer, Multikulturalismus. Europas Lebenslüge, „Frankfurter Allgemeine
Zeitung” 2004, nr 264, s. 35.
22
	L. Jäger, Multikulturalismus. Es lebe die Freiheit, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
2004, nr 274, s. 33.
19
20
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argumentował wspomniany Schürmer, który multikulturalizm postrzegał jako
lewicową ideologię. Jäger dystansując się od koncepcji multikulturalizmu,
stwierdził jednocześnie, iż przyczyn klęski tej koncepcji należy doszukiwać się
w izolacji migrantów zarówno w sferze politycznej, jak i kulturowo-społecznej.
Model społeczeństwa wielokulturowego opiera się na wzajemnym respektowaniu kulturowych różnic. Etniczne grupy otrzymują prawo do osobnego, równouprawnionego kulturowego istnienia, nie będąc jednocześnie włączonym do
gospodarczego życia całego społeczeństwa23.

Jäger zwrócił w swoim felietonie uwagę przede wszystkim na praktyczne
skutki funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego, podkreślając w pierwszej kolejności konsekwencje braku integracji na poziomie gospodarczym.
Na podobne aspekty zwraca uwagę Mark Siemons w felietonie Kopftuchstreit. Die Falle des Laizismus. Punktem wyjścia dla swoich rozważań uczynił
przypadek Feresethy Ludin, nauczycielki afgańskiego pochodzenia, której
odmówiono prawa do nauczania, ponieważ nie chciała zrezygnować z noszenia chusty w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych w publicznej szkole.
Siemons reprezentuje stanowisko, że przypadek nauczycielki rozpoczął publiczną debatę dotyczącą katalogu norm multikulturalizmu, które miałyby
stanowić podstawę społeczeństwa wielokulturowego. Publicysta ten dostrzega w tym przypadku w pierwszej kolejności kontekst różnic kulturowych,
których przejawem jest noszenie burki. Podkreśla on wzajemne przenikanie
się wątków religijnych i kulturowych z ich jednoczesnym zdefiniowaniem
jako elementów społecznego porządku kraju.
Konflikty z państwem prawa wynikające ze współistnienia różnych kultur
w większym stopniu niż z ich wymiaru religijnego zależą od ich włączenia w określone, ukształtowane politycznie, społecznie i ekonomicznie kultury24.

W konsekwencji może to prowadzić do zdecydowanych reakcji państw,
których społeczeństwa mają charakter wielokulturowy. Jako przykład Johannes Leithäuser, publicysta FAZ, podaje w swoim felietonie Wider den
Multikulturalismus z 2011 roku Wielką Brytanię oraz Francję, której władze
zapowiedziały m.in. większy nadzór nad radykalnymi ugrupowaniami islamskimi, w tym kontrolę treści nauczania. Leithäuser formułuje przy tym
	B. Löffler, Integration in Deutschland…, s. 181.
	M. Siemons, Kopftuchstreit. Die Falle des Laizismus. Weshalb die Öffentlichkeit religiöser Symbole demokratisch ist, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2004, nr 65, s. 35.
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tezę, że integracja mniejszości w społeczeństwach zachodnich demokracji
jest możliwa tylko wówczas, gdy wzmocni się w nich element identyfikacji
z określonymi normami i wartościami poprzez sformułowanie katalogu.
Zanik narodowej tożsamości uniemożliwia imigrantom integrowanie się, ponieważ w takim przypadku nie istnieje nic, co mogłoby być podstawą integracji25.

Leithäuser podkreśla tu przede wszystkim konieczność określenia zasad
funkcjonowania społeczeństwa przyjmującego, które stanowiłyby rodzaj kanonu, czyli kultury przewodniej. W medialnej debacie głos zabrał również
politolog Bassam Tibi. W swoim felietonie Weltfremde Träumerei postawił
tezę, że koncepcja multikulturalizmu stanowi niebezpieczeństwo dla społeczeństw wielokulturowych, ponieważ nie zakłada spójnego modelu integracji. Głównym wyzwaniem, jakie przed nimi stoi, jest stworzenie katalogu
wspólnych norm. Tibi upatruje ich w konstytucjach nowoczesnych państw
demokratycznych, którym przypisuje funkcję stabilizacyjną.
Demokracja, tolerancja i prawa człowieka są wartościami kultury politycznej,
która rozwinęła się w warunkach zachodniej cywilizacji. Jej znaczenie może zostać zagwarantowane, jeśli będzie akceptowana jako obowiązująca26.

Tibi wskazuje tym samym pośrednio, iż obowiązywanie tych norm powinno być zastrzeżone przepisami prawa, a państwo być gwarantem obowiązującego modelu polityki multikulturalizmu. Bez oparcia w prawie stanowionym jest on dla Bassama Tibiego wyrazem relatywizmu, który opiera
się na nieprawdziwym założeniu, że tolerancja wobec innych kultur wymaga
zweryfikowania istniejącego katalogu norm.
Treścią multikulturalizmu jest przekonanie, że wartości każdej kultury są
względne i tym samym nie mogą obowiązywać wszystkich. Ten relatywizm wynika z braku wartości27.

Zasady demokratycznego państwa prawnego nie tylko mogą, ale powinny
być wiążącą podstawą społeczeństwa wielokulturowego tworząc jego kulturę
	
J. Leithäuser, Wider den Multikulturalizmus, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/
grossbritannien-wider-den-multikulturalismus-1590952.html (dostęp: 12.06.2016).
26
	B. Tibi, „Weltfremde Träumerei von der multikulturellen Gesellschaft”. Irrtum der Gesinnungsethiker und falsch verstandene Toleranz / Vielfalt nur mit Werte-Konsens,
„Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” 1996, nr 28, s. 4.
27
	Tamże.
25
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przewodnią. Koncepcja multikulturalizmu nie jest alternatywą, ponieważ zakłada, że przedstawiciele różnych kultur żyją w ramach jednego społeczeństwa bez wyraźnego określenia kryterium ich koegzystencji.
Podobnie argumentuje Heinz Buschkowsky, ówczesny burmistrz Neukölln, jednej z dzielnic Berlina, w opublikowanej w 2012 roku książce Neukölln ist überall, w której dostrzega w koncepcji multikulturalizmu zagrożenie dla budowy społeczeństwa wielokulturowego. Buschkowsky reprezentuje
stanowisko, iż jedynie poprzez edukację oraz jasno sformułowane kryteria
integracji można zbudować otwarte społeczeństwo wielokulturowe, niedopuszczając tym samym do powstawania tzw. społeczeństw równoległych,
tworzących się w dużych niemieckich miastach, które stanowią poważne
zagrożenie dla procesu integracji migrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Mimo wielu kontrowersji powstałych wokół tez książki, którą porównywano z opublikowanym dwa lata wcześniej bestsellerem autorstwa Thilo
Sarrazina Deutschland schafft sich ab, stanowiła ona ważny głos w debacie
o multikulturalizmie, czego dowodem mogą być liczne recenzje prasowe
oraz oddźwięk w kręgach politycznych w RFN28.

Postawa afirmująca
Równolegle do felietonów krytycznych wobec istniejącego modelu multikulturalizmu pojawiły się także afirmujące go teksty. Ian Buruma, pisarz
niderlandzkiego pochodzenia, zwrócił w opublikowanym w 2007 roku felietonie uwagę na konieczność zreformowania koncepcji multikulturalizmu,
ale nie odrzucił go. Zasadniczą słabość Buruma dostrzega przede wszystkim
w tym, że tolerancja wobec Innego cechująca multikulturalizm, może stać
się przyczyną obojętności29. Dostrzega on szansę dalszego funkcjonowania
koncepcji multikulturalizmu, pod warunkiem wszak, że będzie ona oparta o aktywne uczestnictwo wszystkich członków społeczeństwa. Model ten
określa mianem kosmopolityzmu. Tym samym krytykuje pasywną postawę
społeczeństwa przyjmującego, które oczekuje aktywnych działań integracyjnych jedynie ze strony mniejszości.
	Jako przykład przytoczyć można wypowiedź Petera Boehma, byłego ambasadora
w RFN, który tezy zawarte w książce Buschkowskiego określił jako ważne dla niemieckiej debaty dotyczącej integracji. Por. Lars von Törne, http://www.tagesspiegel.
de/berlin/ehemaliger-botschafter-kanadas-in-berlin-buschkowskys-und-sarrazins
-buecher-sind-wichtig/7562060.html (dostęp: 12.06.2016).
29
	I. Buruma, Gezelligheid genügt nicht. Wie der Multikulturalismus zu retten ist, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2006, nr 259, s. 35.
28
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W odróżnieniu od wcześniej cytowanych publicystów, Claudius Seidl
w felietonie Was ist eigentlich der Multikulturalismus podejmuje próbę zdefiniowania samego pojęcia multikulturalizmu. Punktem wyjścia dla Seidla
jest stwierdzenie, że zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy tej koncepcji nie
dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie prowadzonej debaty. W swoim
felietonie krytycznie odniósł się do reprezentowanego m.in. przez Tibiego
stwierdzenia zakładającego, że multikulturalizm charakteryzuje się przede
wszystkim relatywizacją wartości. Według Seidla miałby się on opierać na
powszechnie akceptowalnych normach, wspólnych dla przedstawicieli żyjących w Niemczech kultur. W tym punkcie jego stanowisko odbiega od tezy
sformułowanej przez Tibiego, który wskazał na katalog norm zawartych
w konstytucjach państw demokratycznych30.
Propozycja Seidla nie znalazła jednak szerszego uznania. Prawnik Volker
Kronenberg neguje w swojej monografii Patriotismus in Deutschland istnienie takiego katalogu. Jest on zdania, iż zaproponowany przez Seidla zbiór
nie ma charakteru uniwersalnego, ponieważ powstał w określonych ramach
kulturowych31. Zwraca tym samym uwagę na fakt, że dane wartości i zasady, na których miałaby opierać się koncepcja multikulturalizmu, obowiązują
w określonym kręgu cywilizacyjnym. Założenie to różni się od stanowiska
reprezentownego przez Seidla, dla którego wartości zawarte m.in. systemie
prawnym państw demokratycznych mają charakter uniwersalny i właśnie
dlatego znalazły się w katalogu norm podstawowych. Tym samym błędna
jest reprezentowana przez Kronenberga teza, że są one kulturowo związane
jedynie z kręgiem cywilizacji Zachodu32.
Siemons zauważa jednak w kolejnym ze swoich felietonów, Multikulturalismus. Wohlstand für alle, że w odróżnieniu od niemieckiej debaty, w Kanadzie koncepcja multikulturalizmu opiera się na jasno sformułowanych
kryteriach ekonomicznych, pozwalających na określenie wymagań stawianych migrantom oraz ustanowienie mierzalnych wskaźników ich integracji
w społeczeństwie przyjmującym. Tym samym zbędne jest ustalanie katalogu
wspólnych wartości. W odróżnieniu od Niemiec, multikulturalizm opiera się
w Kanadzie na kryterium ekonomicznym.
	C. Seidl, Was ist eigentlich der Multikulturalismus?, „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” 2004, nr 50, s. 28.
31
	Kronenberg nie postrzega katalogu praw człowieka ukształtowanych w zachodniej
tradycji prawodawczej jako uniwersalnego zbioru.
32
	Por. C. Seidl, Was ist eigentlich…
30
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Bez integracji ekonomicznej wszystkie strony skłaniają się do koncentrowania
się na „kulturze”. Imigranci, którzy nie widzą w niemieckim społeczeństwie szansy
na znalezienie dobrej pracy, szukają oparcia w swoich etnicznych grupach i w ten
sposób dopiero, niejako odrzuceni, rozwijają coś na kształt odrębnej’ tożsamości33.

Nie ulega zatem wątpliwości, że istnieje wyraźna korelacja między powstawaniem tzw. społeczeństw równoległych, a stopniem integracji w struktury
ekonomiczne społeczeństwa przyjmującego. Siemons krytycznie odnosi się
do niemieckiej debaty dotyczącej multikulturalizmu, która koncentruje się
na próbie zdefiniowania pojęcia kultury oraz sformułowania katalogu wartości, będąc próbą kompensacji brakującego w publicznym dyskursie w RFN
odniesienia do gospodarki jako podstawowego kryterium także kulturowej
integracji migrantów.
W debacie głos zabrał również publicysta Patrick Bahners, który w swoim
felietonie Die Leitkultur untergräbt die Sittlichkeit w odróżnieniu od pozostałych cytowanych autorów nie poddaje krytyce koncepcji multikulturalizmu,
a postawę tej części społeczeństwa, która w przejawach religijnej lub kulturowej odrębności dostrzega zagrożenie. Zagrożenie to podsycane jest zdaniem
autora poprzez populistyczne hasła utraty kulturowej odrębności, co zdaniem części polityków prowadzić powinno do sformułowania określonego
kanonu wartości i reguł, które pod hasłem kultury przewodniej stanowiłyby
wyznacznik oraz miarę integracji migrantów w społeczeństwie niemieckim.
Bahners dostrzega tu jednak ryzyko powstania – jak to nazywa – monokultury kontrolowanej przez władzę34. W przekonaniu autora państwo prawa musi
liczyć się z konfliktami wartości i wskazywać jedynie reguły racjonalnego ich
rozwiązywania, a miarą integracji powinna być umiejętność artykułowania
swoich praw.

Podsumowanie
Omówione felietony stanowią zaledwie niewielką część opublikowanych
w tym czasie w FAZ artykułów podejmujących problematykę multikulturalizmu. Należy także podkreślić, że równolegle do tej publicystycznej debaty toczył się dyskurs dotyczący kultury przewodniej. Obie przeciwstawne
sobie koncepcje zdominowały publicystyczne dyskusje dotyczące migracji
	M. Siemons, Multikulturalismus. Wohlstand für alle, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
2004, nr 274, s. 33.
34
	Por. P. Bahners, Die Leitkultur untergräbt…
33
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w Niemczech w ostatnich latach. Martin Ohlert zauważa w swojej monografii z 2014 roku Zwischen Multikulturalismus und Leitkultur, że mimo publicznych deklaracji prominentnych polityków o końcu multikulturalizmu jako
koncepcji integracji, stanowi on nadal ważny aspekt publicystycznej debaty
w Niemczech. Świadczyć mogą o tym licznie pojawiające się artykuły prasowe na łamach opiniotwórczych gazet niemieckich, w tym także „Frankfurter
Allgemeine Zeitung”. Przedstawione rozważania dotyczyły w głównej mierze integracji w niemieckim społeczeństwie tzw. migrantów ekonomicznych.
Wobec niezwykle dynamicznych zmian polityki migracyjnej związanych
z przebywaniem na terytorium RFN setek tysięcy osób o statusie uchodźców
wojennych i politycznych, przedstawione paradygmaty współczesnej debaty
poświęconej multikulturalizmowi i kulturze przewodniej ulegną przynajmniej częściowej zmianie. Powoływanie się w toczonych obecnie dyskusjach
politycznych na obie koncepcje świadczy o ich ciągłej aktualności i atrakcyjności w niemieckim dyskursie tożsamościowym.
Zusammenfassung
Multikulturalismus gilt immer noch als einer der wichtigsten Integrationskonzepten in den modernen Gesellschaften der westlichen Prägung. In der
Fachliteratur unterscheidet man viele Multikulturalismusarten (Berthold
Löffler), die die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Einwanderern und
den Einheimischen beschreiben. Das Konzept des Multikulturalismus setzt
also voraus, dass es zu einem Grenzerlebnis kommt, nicht nur im räumlichen sondern vor allem im kulturellen Sinne. In der Forschung wird betont
(Grażyna Kubica, Halina Rusek), dass immer mehr geographische, politische
und kulturelle Grenzen überschritten werden, was sich gravierend sowohl
auf die Entwicklung einer neuen individuellen Identität des Menschen als
auch einer kollektiven Identität der modernen Gesellschaften auswirkt. Das
Referat setzt sich demnach zum Ziel, sich kritisch mit der Frage der Herausbildung differenzierter Gesellschaften hinsichtlich des multikulturellen
Konzeptes zu beschäftigen
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FDP’s election defeat in 2013
– reasons and consequences*
After the reunification of Germany and inclusion of the former German Democratic Republic states into the Republic of Germany some social changes
occurred which influenced the way people received German political parties.
The party system became fragmented and characterised by similarities in program. Because of swift changes in the quality of life and employment circumstances the traditional identification of political parties with their groups
of interests ceased to be trustworthy, the social democrats lost their support
among workers and it was no longer believed that the Free Democratic Party
will be supported by the middle class. The result of a spreading general criticism of political parties was the term Parteienverdrossenheit which expressed
a lack of trust and disapproval of the works of political parties by the Germans1.
In the Parliament election on 22 September 2013 the CDU/CSU coalition
received 41.6% of votes; SPD – 25.7%; FDP – 4.8%; the Coalition 90/Green
– 8.6%; the Left (die Linke) – 8.6; and the Alternative for Germany (Alternative für Deutschland) – 4.7%. How did it come to this that the Free Democratic
Tłumaczenie na język angielski Tomasz Stephan.
	F. Decker, Parteien und Parteiensysteme in Deutschland, Stuttgart 2011, s. 17; M. Zawilska-Florczuk, Zmiany na niemieckiej scenie partyjnej po 2009 roku, [w:] A. Kruk,
M. Sus, Niemiecka scena polityczna 2009–2013. Aktorzy, zagadnienia i wyzwania,
Wrocław 2013, s. 23–30; A. Kruk, Przeobrażenia niemieckiej sceny partyjnej – sposoby
przełamywania impasu na przykładzie Wolnej Partii Demokratycznej, [w:] A. Pacześniak, M. Wincławska, Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, Wrocław–Toruń 2013, s. 69–71; K. Malinowski,
System partyjny i zachowania wyborcze w zjednoczonych Niemczech, [w:] L. Janicki,
B. Koszel, W. Wilczyński, Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno
-prawne, Poznań 1996, s. 149.

*
1

211

Aleksandra Kruk

Party did not reach the 5% threshold to get into the Parliament and was thus
reduced to the opposition outside the Bundestag? Can this election defeat
from 2013 be explained exclusively by the term Parteienverdrossenheit and
the crash of the “hyper stability” based on the system of two parties: one
dominant and one weak, where FDP has always been present in the German party system2? Karl-Rudolf Korte – a renowned scientist researching
German parties explained: “people moved away from FDP because it was
no longer trustworthy. When the program and people start matching again,
people will vote for the liberals again”3. Marta Zawilska-Florczuk identified
the FDP crisis in their unkept election promises (especially those concerning
lowering tax thresholds), which were not due to unwillingness to act, but to
the general economic situation in the days of the Eurozone crisis4.
Jürgen Dittberner5, a retired professor of the University of Potsdam on the
other hand, published a book in 2014 where he pronounced the end of the
“German party state era” in 20136. The concept of a party state (Parteienstaat)
has a long tradition reaching the Weimar Republic and has been defined as
a state where political parties are so tightly connected with the country itself,
that in situations of utmost importance for the state, it’s behaviour and will
is always one with the behaviour and will of the party7. Dittberner’s forecast
about the end of the German party state was a reflection of the problems
faced by all German political parties which were deeply connected to the
history of the German parliament, such as the general social parties and FDP.
Dittberner did not determine in his book however, if the defeat of 2013 should be treated as the end or a chance to return to the Bundestag by the FDP,
	P. Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990–2013),
Poznań 2014, s. 68, 282.
3
	
K.R. Korte, „Eine Nische für die FDP ist da”, http://www.deutschlandfunk.de/liberale-eine-nische-fuer-die-fdp-ist-da.694.de.html?dram:article_id=307948 (dostęp: 30.10.2015).
4
	M. Zawilska-Florczuk, dz. cyt., s. 33.
5
	J. Dittberner belongs to a group of scientists researching the Free Democratic Party
in the Republic of Germany. He published many books and articles on FDP. Compare: J. Dittberner , Die F. D. P. an der Schwelle zum neuen Jahrhundert, „Aus Politik
und Zeitgeschichte” 2000, nr B5; J. Dittberner, Die FDP. Geschichte, Personen, Organisation, Perspektiven. Eine Einführung, Wiesbaden 2005; J. Dittberner, Die FDP: Von
der Regierung in die außenparlamentarische Opposition und zurück?, Berlin 2014;
J. Dittberner, Die FDP zwischen Neo- und Ordoliberalismus, „Vorgänge” 2010, nr 1;
J. Dittberner, Sozialer Liberalismus. Ein Plädoyer, Berlin 2008.
6
	J. Dittberner, Die FDP. Von der Regierung...
7
	T. Nowak, Partie polityczne w Niemczech: ogólna charakterystyka, [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Partie polityczne w Niemczech, Warszawa 2004, s. 18.
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but he was nearer to the opinion, that FDP will fail again. In four chapters
the professor summed up problems and actions of the liberals up-to-date.
According to Dittberner, the lack of popularity for the liberal views among
Germans, decreasing numbers of traditional and stable FDP supporters, the
absence of social clients, leadership issues and a critical stance of German
media towards the FDP as well as being excluded from the Bundestag in the
years 2013–2017 work against it8. Piotr Madajczyk shares his view concerning a critical approach of the German media towards FDP when he presented critical articles about the FDP’s leaders in the “Spiegel” magazine9.
Until recently the meaning of this party in the German party system resulted from the fact it was tipping the balance in favour of either CDU/CSU
or SPD, from their distinct political program with the support of the free
market as a high priority, and also from that – often criticised – image of
a party quickly switching its political alliances. From 1949 until 2013 the
FDP has always had its representatives in the Bundestag and has always been
a member of the government apart from the two specific instances, where the so-called great coalition (CDU/CSU with SPD)ruled: 1966 until 1969
and 2005 until 2009. The liberals co-governed with the Christian Democrats
in the years 1949 until 1966 and 1982 until 1998; and from 1969 until 1982
they formed a government coalition with SPD. In its role as the weak but
essential partner to create a government coalition, they took up the role of
the correcting party (Korrektivpartei). When cooperating with the SPD they
made sure that the governing coalition program did not go too far towards
a social character. But that determination in the struggle for power has often
been criticised and the FDP was often called the swinger party (Umfallerpartei). The political decision of the party’s leadership to switch their coalition
partner in 1982 in order to remain in the government, was criticised not only
by supporters of the SPD but also by liberals. As a result some politicians
left the FDP: for example Günther Verheugen, who changed parties after the
liberals exited the coalition with the social democrats in order to cooperate
with Christian Democrats. Despite all this there has not been a more effective duo in the 1980’s Germany as were Helmut Kohl and H.-D. Genscher. It
was their cooperation that resulted in an extraordinary achievement in the
international politics which was the reunification of Germany10.
	J. Dittberner, Die FDP. Von der Regierung…, s. 134–135.
	P. Madajczyk, Kryzys FDP czy kryzys liberalizmu w Niemczech?, „Myśl Ekonomiczna
i Polityczna” 2012, nr 1, s. 101.
10
	F. Walter, Gelb oder Grün? Kleine Paarteiengeschichte der besserverdienenden Mitte in
Deutschland, Bielefeld 2010, s. 35. „Profil hinter dickem Milchglas”, 18.01.1980, http://
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The FDP comes from the tradition of German liberalism which bloomed
in the 19th century when the ideas of renaissance and it’s values were supported
by the elites. The supporters of liberalism were educated people often coming
from the rich bourgeoisie and the liberals were perceived in the society as the
party of “the better earning” (rich middle class)11. Representatives of this political approach which was competing with the conservatives and socialists were:
Friedrich Naumann and Gustav Stresemann who influenced the German political parties after World War I. After World War I Naumann led the left-liberal fraction and Stresemann – the national-liberal12. In 1933 the liberal parties
were banned in Germany and the FDP was founded as late as 1949 in western
Germany. At that time Theodor Heuss enjoyed social prestige among German
political leaders, next to Konrad Adenauer. He participated in creating the constitution and was the first President of Western Germany. Despite the fact that
in the German political system the role of the president is more representative
and it is the head of the government (the chancellor) who sets the goals of the
internal and foreign policy, the fact that T. Heuss took the post of the President
had a positive influence on the image of the liberals. They became the third
force after the Christian Democrats and Social Democrats among German
parties. The FDP got into the Bundestag and in the beginning it was the party
that tipped the balance, which allowed it to join the general democratic parties
– CDU/CSU or SPD – and to create the federal government in coalition with
either one of them. Despite the fact that the liberals were not strong enough to
run for the post of the chancellor, politicians from this party: Theodor Heuss,
Thomas Dehler, Erich Mende or Walter Scheel, enjoyed a broad support and
worked towards the party’s good results in elections. The party’s trump in the
post-war era were most definitely it’s charismatic leaders, receiving positive
notes for their views and political style13.
www.zeit.de/1980/04/profil-hinter-dickem-milchglas (dostęp: 30.10.2015); H. Rudolph, Umfallerpartei FDP? Eine Partei eigener Art. Warum die Liberalen so sind,
wie sie sind, 24.09.1982, http://www.zeit.de/1982/39/eine-partei-eigener-art (dostęp: 30.10.2015); K. Kamińska, Partie piwotalne w Niemieckiej Republice Federalnej,
„Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2010, nr 1/2, s. 184.
11
	F. Walter, Gelb oder Grün? Kleine Parteiengeschichte der besserverdienenden Mitte in
Deutschland, Bielefeld 2010.
12
	P. Kubiak, Liberalizm niemiecki w czasach Republiki Weimarskiej: ugrupowania liberalne w systemie politycznym Niemiec 1918–1933 (typescript of the Ph.D. thesis), Poznań 2006; W. Zieliński, Wolna Partia Demokratyczna – FDP, [w:] K.A. Wojtaszczyk
(red.), dz. cyt., s.114
13
	
H. Vorländer, Der Dilemma der FDP, „Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte” 2011, nr 6,
s. 31; P. Madajczyk, dz. cyt., s. 94–95.
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A coalition between the FDP and SPD was possible in 1969 due to shared visions of the international policy. Both parties wanted to have better
relationships with the countries of Central and Eastern Europe. The FDP
supported modernisation and implementing law and order in the 1960’s and
70’s and this was its advantage. Hans-Dietrich Genscher’s leadership of the
Foreign Office from 1974–1992 was given historic significance. His work
style in the international policy with the main goal being the reunification
of Germany in an integrated Europe was given term “genscherism” and provoked comparisons with gaullism and thatcherism. The leadership character
him to remain not only at the helm of the German diplomacy, but also that
of the FDP. Genscher was viewed as an effective tactician who does not want
to give up power rather than an ideologist of the party. Karl-Hermann Flach,
Werner Maihofer, Ralf Dahrendorf and later Otto Graf Lambsdorff played
greater part in creating the program of the party14.
In the 1980s the Green party entered the Bundestag and gradually diminished the liberals’ position. A new, distinguishable group showed up
as competition and its leader Joschka Fischer gained society’s support. The
number of political parties in the stabile German party system began to rise.
Program differences between the liberals and the Green party were not distinguishable, which allowed the Green party to take over the votes of the
liberal voters. It is noteworthy that it was H-D. Genscher who strove for taking action towards environmental protection in Europe: among others the
cooperation of countries from the Donau basin. Another high priority of
the FDP, the support of a free market was convergent with the program line
of the German Christian Democrats. Thus the FDP was being accused of
a “lack of political profile”, as described by another researcher of the German
liberalism – Hans Vorländer. He came up with an interesting concept describing FDP’s situation after the reunification of Germany distinguishing three
phases in creating the FDP’s image in the 90’s. He called the last decade of the
20th century in the history of FDP a time from “euphoria to the cave of despair” and talked about the following: a) “the fight of the Diadochi in the Babylonian prison” (1990–1994); b) an ineffective image nurturing 1994–1998
and c) the election success in 199815.
	A. Kruk, Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969–1992, Katowice 2010.
15
	H. Vorländer, Die FDP im vereinten Deutschland, [w:] W. Woyke (red.), Parteien und
Parteiensystem in Deutschland, Schwalbach 2002, s. 48; H. Vorländer, Die FDP nach
der deutschen Vereinigung, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, 1992, nr 5; H. Vorländer, Das strategische Dilemma der FDP, [w:] M. Machning, J. Rarschke (red.), Wohin
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Undoubtedly, the reunification of Germany was a success for the FDP. The
party gained as much as 11% of votes in the election on 2 December 1990 and
received 79 seats for their representatives in the parliament16. Another success was an increase in the number of party members17. The liberals profited
from the popularity of Genscher and a renowned German political scientist
Arnulf Baring, in his work titled Will the Germans make it? A farewell to
illusions saw the liberals as the only party that could fulfill the tasks which
resulted from the internal process of reunification of both German states. An
advantage of the FDP, according to Baring, was their support of individualism and economic minimalism18.
The most obvious area of activity of the liberals was the international
politics but after the resignation of Genscher from the posts of Minister of
Foreign Affairs and Vice Chancellor his successors could not gain political
prestige matching that of their mentor. Klaus Kinkel, the successor of Genscher in the post of Minister of Foreign Affairs, lacked the charisma and that
in turn made it impossible for the liberals to be a strong coalition partner in
Kohl’s cabinet. He was perceived as a conscientious fulfiller of tasks given by
his principal but, on the other hand, he was criticised for lack of leadership
qualities and lack of “colour”. What’s more, Kinkel took over from Genscher
in a very unfavourable situation because his mentor left the politics in an atmosphere of criticism for starting a bloody Balkan conflict and lack of vision
after achieving his political career’s no. 1 priority goal which was the reunification of Germany.
Another issue was the discouragement of the society to carry the weight of the reunification of Germany. The voters did not want to support
the Christian democrats and liberals who were talking about sacrifices. Statements of Otto Graf Lambsdorff, the Minister of Economy appointed by
FDP, that Germans should carry the burden of transformation were greeted
with objections. The motto of support for the liberal market, articulated in
the “Lambsdorff Document”, a motto which is so important for the FDP’s
steuert Deutschland? Bundestagswahl 2009. Ein Blick hinter Kulissen, Hamburg 2009;
H. Vorländer, Die Schattenpartei. Mit Erfolg aus dem Scheinwerferlichkeit verschwunden: Die FDP, [w:] H. Zehetmeier, Das deutsche Parteiensystem. Perspektiven für das
21. Jahrhundert, Wiesbaden 2004
16
	Tamże; P. Kubiak, dz. cyt., s. 279.
17
	In 1982 the number of FDP members was 73 952, in 1990 – 178 625; in 2000 – 62 721
and in 2012 – 60 181. Freie Demokratische Partei, [w:] F. Decker, V. Neu (red.), Handbuch der deutschen Parteien 2013, Bonn 2013, s. 270.
18
	A. Baring, Czy Niemcom się uda? Pożegnanie złudzeń, Wrocław 2000, s. 255–260.
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program, did not find applause. The voters became tired of the Christian
Democrats and liberals coalition and, after a wave of enthusiasm caused by
the reunification of Germany, began to criticise the government for the cost
of the transformation. Apart from that, Germany’s reunification increased
the meaning of the left-wing PDS party among German political parties. In
1993 the FDP lost its meaning in the local parliaments and the election “super year” in 199419 brought its defeat in the European Parliament elections20.
These changes were caused not only by the transformations in the internal
politics but also on the international stage, where the ongoing globalisation
brought the changes in the structure of the German family and the German
labour market. The traditional image of the German political parties evolved
– as demonstrated by the attempts of finding a modern economy solutions
by the German social democrats in the so called “third way in economy”.
The FDP began to fight for the support of voters by attempting to change the
image of a party of one topic which was lowering taxes and began to create
a profile of a party for the whole nation.
As a result of the election in 1998 the FDP lost the capability to be a part of
the federal government for 11 years21. According to Thore Barfuss it was the
beginning of failures and diminishing the party’s prestige which could not be
overcome after 2009 when the FDP got an amazing result in elections (14.6%
of votes) and entered the government of Angela Merkel receiving the posts of
Vice Chancellor and the Ministry of Foreign Affairs for Guido Westerwelle,
Ministry of Health for Philip Rösler, the Justice Ministry for Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, the Ministry of Economy and Technology for Rainer
Brüderle and the Ministry for Economic Cooperation and Development for
Dirk Niebel22. The Free Democratic Party which was a part of opposition
from 1998 until 2009 tried to gain the support of voters by presenting itself
as a group supporting the idea of a civic society, liberal free market economy
	The aim of this term is to stress, that in 1994 the Germans went to the voting booths many times, because there were 19 different types of elections in whole Germany. A similar situation occured in 2009. More: A. Kruk, Wybory w Niemczech
w 2009 roku. Program i profil polityczny II rządu Angeli Merkel. Zarys informacyjny,
[in:] L. Meissner, M. Wilk, Polska i Niemcy w Europie. Przyczynki z dziedziny kultury,
polityki i historii współczesnej, Łódź 2011, s. 218.
20
	A. Kruk, Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim, „Rocznik
Integracji Europejskiej” 2009, nr 3, s. 356.
21
	H. Vorländer, Die Schattenpartei…, s. 164.
22
	T. Barfuss, Fatale Sehnsüchte, 25.09.2013, http://www.theeuropean.de/thore-barfuss/
7473-die-gruende-fuer-die-niederlage-der-fdp (dostęp: 30.10.2015).
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and the deepening and broadening of the European integration. In 1997 the
party declared in Wiesbaden thesis for the liberal civic society which were
another important program concept next to the Freiburg Thesis and Keulen
Thesis from 1977. In supporting creativity, competitiveness and criticism
they saw a chance for the society to open for innovative ideas. This was an
evolution of the old German party system’s architecture. Support for the civic
society was a reaction to the increasing discouragement towards the political
parties observed among Germans.
The election in 2002 was a breakthrough in the German party system
because neither of the general social parties reached 40% of support which
had always been the case before23. The liberals decided to use the experience
gathered in their traditional backwoods such as North-Rhine Westfalia where, thanks to an effective campaign, they gained support. Guido Westerwelle
fought for support by criticising the general social parties. The position of
the liberals was also impaired – they faced accusations of populism, their
election programme from 2002, which was based on presenting itself as an
“entertainment party”, instilled doubt. The FDP’s leader Guido Westerwelle did not shy from using populist means in his election campaign seeking
more support, and he even participated in the reality TV show Big Brother.
This was detrimental to his image of a politician active both in his work on
the party program and in his efforts to strengthen his leadership within the
party. Westerwelle presented his views in books, where he called for changes
on the German political stage. Before the election of 1998 he published Neuland. Einstieg in einen Politikwechsel and in 2002 18. Mein Buch zur Wahl24.
On 27 October 2009 the FDP had a great success by gaining 14.6% support.
Their result in western Germany was much higher than that in eastern part of
the country (15.5% to 10.6%)25. Thanks to that result the FDP had the opportunity to form the government cabinet under leadership of Angela Merkel.
When Guido Westerwelle received the post of the Minister of Foreign Affairs, however, he began losing support of the general public as a result of his
statements and actions. His leadership style – authoritarian and focused on
building a party which was a “one man show” – was good enough to gain
power but not to maintain the support of the German voters. His criticism of
	K. Bachmann, P. Buras, S. Płóciennik, Republika bez gorsetu. Niemcy po wyborach 2005,
Wrocław 2005.
24
G. Westerwelle, Neuland. Einstieg in einen Politikwechsel, München–Düsseldorf 1998;
G. Westerwelle (red.), 18. Mein Buch zur Wahl, München 2002.
25
Freie Demokratische Partei, [w:] F. Decker, V. Neu (red.), dz. cyt., s. 274.
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consumption at a time of deep economic crisis in the European Union was
unacceptable for many Germans. His support for the idea of European integration was associated with old ideas and solutions rather than with a new
and creative plan for foreign policy. Old and proven allies were alienated by
the German diplomacy position towards the conflict in the Middle East and
Northern Africa. Withholding from the vote in the Security Council on airstrikes in Libya was a test for the French-German alliance, which was formed
in the Elysee Treaty from 1963. Taking Brazil or Russia side cast doubt on the
priorities of the German diplomacy and instilled fear that traditional alliances will be replaced by new ones.
The voters got the impression that the FDP got out of the habit of governing and lost the ability to work in coalition and Westerwelle was criticised
more and more and blamed over the defeat of the liberals in state parliament elections in Baden-Württemberg and Rheinland-Palatinate in 2011. As
a consequence, Westerwelle was deprived of FDP’s leadership. During the
convent in Rostock in May 2011 Philipp Rösler received 95.1% of the votes
and took the chairman position. Westerwelle kept the post of the Minister of
Foreign Affairs, but was deprived of the Vice Chancellor position. Three people: Philipp Rösler, Christian Lindner and Daniel Bahr began to gradually
take over the power in the party. They were responsible for the preparation of
the new program. It was consulted between 2010 and 2012 and announced in
Karlsruhe in a document called Thesis about freedom towards an open society.
The new program was founded on the ideas of the classic liberalism such as
those of Wilhelm Röpke, Friedrich August von Hayek, John Locke and John
Stuart Mill. The influence of the economic crisis in Europe was also present
in the program. Rösler argued that the image of moderate party should be
adopted and that FDP should become a party of a “compassionate liberalism”26. The discussion on the program reform reflected differences among
the FDPs members, new fractions were formed such as the Dahrendorf circle (Nadja Hirsch, Gesine Meißner, Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis
and Christoph Giesa), Meeting Rounds at Maxwell’s (Sabine Leutheusser
-Schnarrenberger, Christian Lindner, Daniel Bahr, Max Stadler, Michael Kauch and Miriam Gruß) or The Liberal Breakthrough.
Rösler and the FDP leader in the Bundestag, Reiner Brüderle, dominated
the 2013 election campaign. They represented two generations of the German
FDP. The biggest advantage of Brüderle, born in 1945, was his experience,
	P. Rösler, Ch. Lindner, Freiheit: gefühlt-gedacht-gelebt. Liberale Beiträge zu einer Wertediskussion, Wiesbaden 2009.
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Rösler on the other hand was supposed to symbolise the willingness to change both in the party and in the country. Despite the engagement of the young
FDP leaders in the election campaign in 2013, the party suffered defeat. The
party’s reform attempts came to late and the political rivals turned out to be
too strong. The Green party took over the FDP voters but also the emergence
of new groups in the German politics, such as the Pirate Party or Alternative
for Germany, added to the defeat. The liberals won 4.8% of the votes in the
whole country. They received merely 2.7% of votes in Eastern Germany and
5.2% in Western Germany, which shows how strong the voters in the East
opposed their economic program27.
Being outside the Bundestag is a huge loss and danger for the FDP and its
representatives. They lost the stage where they could express their views. At
the same time the whole party’s infrastructure is at risk: should they further
lose support in the next election and not go over the 5% threshold, the party
will lose government subsidies. The Friedrich Naumann foundation will lose
its funding source if FDP will remain outside of the parliament after the next
election.
That’s why as early as on 8 December 2013 during the convention summing up the election results, the FDP announced that it will fight for the
voters’ support in the next Parliament election. There were changes in the
party’s leadership during that convent. stepped down as chairman and Christian Lindner was elected for this position. In his inaugural speech he called
for courage and presented a special mission for the liberals, which is to protect the liberal values in the Republic of Germany. He also praised the liberals for their cooperation with the SPD towards economic relationships with
the East. He argued that historical coalition partner change, which removed
Helmut Schmidt from power and gave it to Helmut Kohl, was beneficial for
Germany. He emphasised that it was the liberals who took on the burden of
fighting populistic ideas of “policy of pleasing” in the 1990s and warned Germans not to take improvident steps. Lindner explained that when in 2009 the
liberals came back to power, they were in an extremely uncomfortable situation. They had to act in an atmosphere of economic crisis in Europe and the
society opposed their realistic forecasts and calls for policy of efficiency. According to Lindner, the FDP is now the only political group on the German
political stage that offers an optimistic and friendly political concept, where
the human being is at the centre of the liberal ideas not the state, or any other
	P. Kubiak, System…, s. 282.
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abstract ideas, or social classes. The new chairman of the party expressed
his support to fight for policies that support individualism, tolerance and
fair play rules in the society. He stated that the liberals should continue their
support of the free market economy, fight against increasing the public debt
by social transfers, and strive for the improvement in teaching standards and
activities towards environmental protection28.
Despite the personal changes and the new program concept, the situation
of the FDP did not improve rapidly. The changes in the party did not translate into a positive result in the European Parliament election. The liberals lost
over 7.6 percentage points of the support they had in 2009, which was 11%.
The abolition on the 5% threshold in the European Parliament elections was
to their advantage. This way they were not thrown out of the EP with their
3.4% result and Alexander Graf Lambsdorff is the FDPs representative in the
liberal fraction29.
The media, however, saw hope for the FDP not in Lindner or Lambsdorff,
but in Katja Suding, an FDP activist from Hamburg. The young, educated
and attractive FDP leader drew the media’s attention with her innovative
ideas which she used in the election campaign for the state parliament in
Hamburg in 2015. The posters and TV spots of FDP were dominated by the
magenta colour. The media had the impression that Suding had better Public
Relations knowledge than Silvana Koch-Mehrin, the former European Parliament member of the FDP. Using her charisma, the politician from Hamburg won the voters’ support for a program based on social market economy
and stressed the meaning of equal chances in education. Her work bore fruit
and the liberals began to regain support on 15 February 2015. They received
7.4% of the votes in the election in Hamburg and 6.6% in Bremen30.
 rundsatzrede von Christian Lindner MdL Bundesvorsitzender der FDP auf dem a.o.
G
Bundesparteitag in Berlin am 8.12.2013 (bearbeitete Mitschrift), http://www.christian-lindner.de/files/204/Grundsatzrede_ Lindner_BPT_Berlin_07.12.13.pdf (dostęp:
30.10.2015).
29
Europawahl 2014, http://www.europawahl-bw.de/start_uebersicht.html (dostęp:
30.10.2015).
30
	M. Theile, Die Trümmerfrau, „Die Zeit” 2015, nr 2; M. Widmann, Die Magenta-Offensive, „Die Zeit” 2015, nr 7; Da klingt ein wenig Neid durch, 16.02.2015, http://www.
handelsblatt.com/politik/deutschland/buergerschaftswahlen-2015/fdp-spitzenfrausuding-nach-der-hamburg-wahl-da-klingt-ein-wenig-neid-durch/11379364.html
(dostęp: 30.10.2015); J. Staib, Katja Suding macht Liberale glücklich, 15.02.2015,
http://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-hamburg/erfolg-der-fdp-katja-suding-macht-liberale-gluecklich-13430796.html (dostęp: 30.10.2015).
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Reasons for the defeat

Consequences of FDPs dwindling
significance

Leadership crisis (lack of charisma, politi- Dwindling numbers of representatives
cal scandals)
Reunification of Germany (exhaustion of Defeat in federal elections, state and Euthe formula in international policy)
ropean Parliament elections
Globalisation and the changes in the labo- Increase in significance of other political
ur market and family structure
groups
Ineffective election campaigns

Liberalism concept crisis

Weak cooperation in coalition

Issues with financing activities

Social consequence of change after 1990 Loss of areas, where FDP articulated its
and political party crisis
views and governed

Conclusions
There are only a few months left of a very hard work for the liberals before the
Parliament elections of 2017. Undoubtedly the fact that they are outside the
Bundestag undermined the party’s prestige. Despite the fact that the FDP’s
leaders say they learned a lesson from the defeat, it is hard to foresee the election result. The German political stage is dominated by new problems and
challenges. Statements of party’s representatives will be observed and judged
very closely. It is hard to determine today if the liberals will overcome the
leadership crisis and maintain the change momentum and optimism personified by Katja Suding. The liberals should definitely speak their opinion
on important issues such as the relocation of immigrants in the European
Union, the problem of liabilities and crisis in the labour market. With euro
-sceptical parties gaining support in the Republic of Germany, the liberals
will have a hard time winning votes if they only found their campaign on
mottos of European integration and strengthening the market economy and
lowering taxes. Careless statements which Guido Westerwelle failed to avoid
and moral scandals of which Brüderle was accused have undermined the
party’s image, but they were not the last straw. The adverse economic situation in Europe and the voters’ interest in new groups on the political stage
contributed as well. Before the reunification of Germany, despite controversies such as the Naumann scandal or Flick scandal, the liberals managed to
remain in power.
Despite growing criticism of the German liberals it is worth noting that
in the past they had many achievements in the internal and international
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politics. It’s possible that the voters will acknowledge the diligence, commitment and enthusiasm and appreciate the newly prepared program by giving
them another chance in the next election to the Bundestag.
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza przyczyn porażki Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) w wyborach parlamentarnych w 2013 roku oraz zwrócenie uwagi na skutki obecności FDP poza Bundestagiem. Wśród głównych źródeł
klęski partii wymieniono: kryzys przywództwa (krytyka za brak charyzmy,
skandale polityczne); zjednoczenie Niemiec (wyczerpanie formuły w polityce międzynarodowej i społeczne następstwa zjednoczenia, w tym krytykę
partii politycznych); globalizację i towarzyszące jej zmiany na rynku pracy
i w strukturze rodziny; nieskuteczność kampanii wyborczych oraz słabość
współpracy w koalicji. Do głównych następstw klęski FDP zaliczono: kurczenie się liczby członków; porażki w wyborach federalnych, krajowych i do
Parlamentu Europejskiego; wzrost znaczenia innych ugrupowań politycznych; kryzys koncepcji liberalizmu; problem z finansowaniem działalności;
utratę aren, na których FDP artykułowała poglądy i sprawowała władzę.
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