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Na stosunki polsko-niemieckie znaczący wpływ mają relacje między Republiką 
Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską. Choć państwa te w przeszłości nierzadko po-
zostawały z sobą w konfl ikcie, to obecnie łączy je współpraca w wielu istotnych ob-
szarach. Kooperacja ta określana bywa niekiedy jako „strategiczne partnerstwo” i sta-
nowi przykład pozytywnej współpracy dwóch, pod wieloma względami odmiennych 
państw w tej części świata. Szczególnie istotna jest współpraca w sferze gospodarki, 
w tym w dziedzinie energetyki. Kwestia ta stała się zarazem przyczyną sporów z uwagi 
na działania niekorzystnie wpływające na interesy innych państw, będących, podobnie 
jak Niemcy, członkami Unii Europejskiej. Relacje, jakie zachodzą między Niemcami 
i Rosją, są nader uważnie obserwowane w Polsce, gdyż państwo to, sąsiadujące z oboma 
tymi krajami, jest szczególnie zainteresowane tym, by współpraca między nimi nie za-
grażała polskim interesom. 

W niniejszej pracy wiele miejsca poświęcone zostanie na ukazanie konsekwencji 
niemiecko-rosyjskiej współpracy w zakresie energetyki, w tym zwłaszcza sprawie ga-
zociągu na dnie Bałtyku. Sprawa ta jest szczególnie istotna dla państw leżących nad 
Morzem Bałtyckim, a także dla tych, które korzystają z rosyjskich nośników energii. 
W przypadku wstrzymania dostaw gazu z Rosji, Polska, podobnie jak kilka innych 
państw (na przykład republiki nadbałtyckie), może znaleźć się w trudnym położeniu 
z powodu braku wystarczających alternatywnych źródeł energii. Polska importuje około 
9 mld m3 gazu rocznie (w tym około 6 mld m3 z Rosji). Specjaliści są zgodni, że import 
gazu będzie stale rósł, gdyż w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, wzrasta 
jego konsumpcja1. W przypadku połączenia Niemiec i Rosji przez Gazociąg Północny, 
bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego może zostać zagrożone.

1 D. Malinowski, Czy Polska jest skazana na rosyjski gaz?, „Nowy Przemysł”, 8.10.2007, „Bankier.pl”, 
http://www.bankier.pl/ wiadomosc/Czy-Polska-jest-skazana-na-rosyjski-gaz-1645696.html (30.12.2007).
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Geneza i przesłanki współpracy 

Nie sposób zrozumieć relacji między Niemcami i Rosją bez znajomości historii obu 
tych państw. Wcześniej współpraca bilateralna między nimi nie tylko nie zawsze była 
pomyślna, ale były one nawet śmiertelnymi wrogami2. W wyniku przegranej przez 
III Rzeszę wojny, na terytorium, które znalazło się w strefi e wpływów ZSRR, została 
utworzona w 1949 roku Niemiecka Republika Demokratyczna. We wrześniu tego sa-
mego roku, na terenie stref okupacyjnych USA, Wielkiej Brytanii i Francji powstała 
Republika Federalna Niemiec. Przemiany roku 1989 doprowadziły do zjednoczenia 
obu państw niemieckich. Poważne znaczenie dla relacji między Niemcami i Rosją. 
miała niemiecko-radziecka deklaracja z 1989 roku, podkreślająca potrzebę zbudowa-
nia trwałych stosunków i dobrego sąsiedztwa, którą podpisali Helmut Kohl i Michaił 
Gorbaczow. ZSRR zgodził się na zjednoczenie Niemiec (konferencja dwa plus cztery 
w 1990 roku). Wkrótce potem Związek Radziecki uległ dekompozycji, a powstały nowy 
podmiot – Federacja Rosyjska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Niemcami. To na 
terytorium radzieckiej Federacji Rosyjskiej znajdowała się większość ludności ZSRR, 
ale także i większość jego ośrodków przemysłowych. 

Niemcy, będąc najpotężniejszym państwem Unii Europejskiej, zdawały sobie spra-
wę ze znaczenia współpracy ze wschodnim partnerem. Istotnym krokiem na drodze do 
zacieśnienia współpracy był niemiecko-radziecki traktat o dobrym sąsiedztwie, partner-
stwie i współpracy z 1990 roku. Podkreślano w nim potrzebę rozwoju dwustronnych 
stosunków oraz chęć współpracy na wielu obszarach. W wyniku przemian zachodzą-
cych w Europie po 1989 roku, doszło również do podpisania porozumień między zjed-
noczonymi Niemcami i Polską3 oraz między Polską i Federacją Rosyjską. Porozumienia 
te stworzyły podstawy przyszłej współpracy Warszawy z Berlinem i Moskwą. Choć 
stosunki niemiecko-rosyjskie ochłodziła między innymi interwencja w Czeczenii, to ko-
operacja między nimi w czasie rządów kanclerza Kohla układała się dobrze.

Dla stosunków niemiecko-rosyjskich szczególne znaczenie ma energetyka. Niemcy, 
podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej – zarówno „stare”, jak 
i „nowe” – potrzebują rosyjskiego gazu (choć oczywiście nie w równym stopniu).

Współczesna Rosja swoją uprzywilejowaną pozycję zawdzięcza posiadaniu zasobów 
surowcowych – zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego. To właśnie poważne zasoby 
bogactw naturalnych są jednym z najważniejszych atutów Federacji Rosyjskiej i, jed-

2 Relacje te obejmowały zarówno okresy przyjaznej współpracy, jak i wzajemnej wrogości. Istotne zna-
czenie miała również ich polityka względem państwa polskiego. W końcu XVIII i w XIX wieku współpraca 
Rosji z rosnącymi w potęgę Prusami układała się pomyślnie. Jej przejawem był współudział w rozbiorach 
Polski. Bilateralna współpraca trwała również przez jakiś czas po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku. Póź-
niej sojusz ten się zakończył, a wzajemna wrogość przyczyniła się do wybuchu wojny światowej i klęski tak 
Rosji, jak i II Rzeszy. Po krótkim okresie istnienia tzw. Republiki Weimarskiej, współpracującej z radzie-
cką już Rosją (Rapallo), powstała III Rzesza, której kooperacja z ZSRR przypieczętowana została układem 
Ribbentrop–Mołotow, zakładającym rozbiór Polski. Nowy etap wrogości, rozpoczęty niemieckim atakiem 
w 1941 roku, doprowadził do podziału i okupacji Niemiec między innymi przez ZSRR, który utworzył z ich 
części wasalną NRD, graniczącą z uzależnioną od Moskwy Polską.

3 Należy tu wspomnieć o znaczeniu zawartego 14 listopada 1990 roku między RFN i RP układu o po-
twierdzeniu istniejącej między nimi granicy oraz traktatu między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyja-
znej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.
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nocześnie, czynnikiem determinującym jej znaczenie w relacjach z innymi państwami. 
Po kryzysie fi nansowym w roku 1998, dzięki wysokim światowym cenom ropy, lide-
rem wzrostu rosyjskiej gospodarki jest sektor naftowy4. Poza kwestiami związanymi 
z energetyką istnieje wiele innych obszarów współpracy, przede wszystkim w sferze 
ekonomicznej. Federacja Rosyjska pragnie podtrzymywać relacje z Niemcami, które 
posiadają dynamiczną gospodarkę, znaczne zasoby fi nansowe, a także dysponują wyso-
ko rozwiniętymi technologiami. Współpraca ta ma stworzyć dla Rosji mocne podstawy 
przyszłego rozwoju5. Niemcy starają się od wielu lat wspierać Moskwę przez kredy-
ty i inwestycje. Rządy następcy kanclerza Kohla okazały się okresem szczególnie bli-
skiej współpracy na linii Berlin–Moskwa. Utrzymywanie jak najlepszych stosunków ze 
wschodnim partnerem stało się odtąd często ważniejsze niż dbanie o poprawne relacje 
z Polską i innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, po raz pierwszy 
od dziesięcioleci, stanęła przed realnym problemem zagrożenia własnych interesów ze 
strony umacniającego się sojuszu Niemiec i Rosji.

Okres rządów Gerharda Schrödera

W okresie rządów kanclerza Gerharda Schrödera doszło do bardzo znaczącego zbliżenia 
między Rosją i Niemcami. Współpraca niemiecko-rosyjska zaowocowała nie tylko po-
litycznymi deklaracjami, ale i licznymi projektami gospodarczymi. Dla Niemiec bardzo 
ważny był bezpośredni dostęp do naftowo-gazowych złóż Rosji oraz gwarancja dostaw 
tych surowców. Niemcy traktowały również Rosję jako duży rynek zbytu (zwłaszcza 
dla swoich artykułów spożywczych, czy wyrobów przemysłowych). Rosji z kolei za-
leżało głównie na pozyskaniu niemieckich odbiorców dla rosyjskich surowców ener-
getycznych oraz na niemieckich inwestycjach w rosyjskim sektorze energetycznym6. 
Wzbudzająca kontrowersje kwestia gazociągu, który miałby połączyć te dwa państwa, 
jest bodaj najjaskrawszym przykładem gospodarczej współpracy obu partnerów. Należy 
ponadto zauważyć, że to właśnie za rządów kanclerza Schrödera doszło do rozwoju 
„strategicznego partnerstwa” między Niemcami i Rosją. Dla Rosji szczególnie ważne 
były relacje handlowe z Niemcami. Ekipa prezydenta Putina dążyła do uregulowania 
problemu zadłużenia rosyjskiego na Zachodzie, a także dostępu Rosji do międzyna-
rodowych rynków fi nansowych. Kolejnym celem Kremla było ponowne nawiązanie 
kooperacji z fi rmami z Unii Europejskiej (w tym zwłaszcza z Niemiec). Rosja od lat 
ubiega się ponadto o członkostwo w WTO, do czego potrzebne jest wsparcie sojusznika 
z Zachodu7.

4 E. Paszyc, I. Wiśniewska, Gospodarka rosyjska pod rządami Putina. Czynniki wzrostu i hamulce roz-
woju, Warszawa 2005, s. 12.

5 S. Bieleń, W.M. Góralski, Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warsza-
wa 1999, s. 220.

6  M. Menkiszak, I. Wiśniewska,  A. Wilk, M. Jaroszewicz, P. Żochowski, T. Dąbrowski, P. Buras, Sto-
sunki Rosja–Niemcy w latach 1998–2005, Warszawa 2006, s. 6.

7 Zob. szerzej: E. Cziomer, Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005, s. 229; C. Meier, Deutsche 
Rußlandpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Kontinuität und Wandel, [w:] Nowa rola międzynarodowa 
Niemiec, red. E. Cziomer, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4 (III), Kraków 2006, s. 224–225.
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W okresie poprzedzającym wybuch wojny w Iraku, a także w trakcie tego konfl ik-
tu, powstała swoista koalicja kilku państw europejskich: Francji, Niemiec i Rosji, któ-
ra gwałtownie sprzeciwiała się zbrojnej interwencji. Koalicję tę, z uwagi na jej skład, 
żartobliwie określano jako „koalicję non, niet, nein”. W dniu 10 lutego 2003 roku miał 
miejsce pierwszy trójstronny szczyt, na którym trzej przywódcy Jacques Chirac, Gerhard 
Schröder i Władimir Putin podpisali porozumienie w sprawie Iraku. Kolejnym krokiem 
było zawiązanie, podczas szczytu w Petersburgu w kwietniu 2003 roku, trójstronnego 
sojuszu, który interpretować można jako stworzenie koalicji przeciwko amerykańskiej 
dominacji. Duże znaczenie miał również szczyt w Moskwie w kwietniu następne-
go roku, którego efektem było podpisanie wielu umów o współpracy wojskowej przy 
produkcji broni8. Polska, będąca sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i (podobnie jak 
Niemcy i Francja) członkiem NATO, została zganiona za swoją postawę w sprawie kon-
fl iktu w Iraku. Podział na zwolenników i przeciwników amerykańskiej polityki sprawił, 
że Warszawa znalazła się w przeciwnym obozie niż Berlin i Moskwa. 

O umocnieniu sojuszu świadczy również spotkanie Putina, Chiraca i Schrödera, któ-
re odbyło się w 2004 roku w letniej rezydencji rosyjskiego prezydenta w czarnomorskim 
Soczi9. Równie istotne były toczone wówczas w Soczi rozmowy na temat stosunków 
Rosja–UE, przede wszystkim ze względu na problem tranzytu kaliningradzkiego, czy-
li kwestii związanych z planowanym wprowadzeniem bezwizowego ruchu dla Rosjan 
chcących przekraczać granicę Obwodu Kaliningradzkiego.

Bardzo interesującą kwestię stanowi sprawa gospodarczych stosunków między Rosją 
i państwami Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że kraje te są ważnymi partnerami 
handlowymi Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie odbiorcami rosyjskiej energii. Budowa 
Gazociągu Północnego, który ma przebiegać dnem Morza Bałtyckiego, jest właśnie wy-
nikiem współpracy między Federacją Rosyjską a zainteresowanymi tym projektem pań-
stwami Unii Europejskiej. Pierwszy projekt powstania takiego gazociągu sięga zresztą 
1997 roku. Jest oczywiste, że projekt Gazociągu Północnego miał na celu scementowa-
nie niemiecko-rosyjskiego sojuszu. Zamiarem Rosji było, przede wszystkim, uniezależ-
nienie się od tranzytu gazu przez państwa środkowoeuropejskie, z którymi nie łączą jej 
całkowicie poprawne stosunki. Ponadto, celem Rosji było uzależnienie wspomnianych 
państw od jej własnych surowców, gdyż zamiarem Moskwy jest niedopuszczenie do 
powstania alternatywnych dróg dostaw ropy i gazu ziemnego, a także przejęcie kontro-
li nad infrastrukturą umożliwiającą przesyłanie, dystrybucję i przetwarzanie surowców 
energetycznych10. 

Projektowany gazociąg miał omijać państwa Europy Środkowo-Wschodniej, co 
wzbudzało silny sprzeciw państw regionu (umowę podpisano ponad głowami państw 
takich jak Polska i Litwa). Wątpliwości wzbudziło również wyraźne zaangażowanie się 
w ten projekt byłego kanclerza Schrödera, który stanął na czele rady nadzorczej spół-
ki budującej gazociąg o nazwie North European Gas Pipeline Company (NEGPC). 
Wspomniana inwestycja przez wiele środowisk opiniotwórczych uznana została za go-

8 M. Rotulska, Unia – nowy koalicjant Rosji i Chin?, http://www.polskiejutro.com (3.06.2007).
9 Zostało ono odebrane, jako wyraz poparcia dla Putina, którego kandydat, następca zabitego w maju 

2004 roku Kadyrowa, Ału Ałchanow, wygrał kontrowersyjne wybory w Czeczenii.
10 A. Łoskot, K. Pełczyńska-Nałęcz, Rosjanie zdecydowani budować gazociąg przez Bałtyk?, „Komenta-

rze OSW” z 28 lipca 2006, http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2005/07/050728.htm#top (10.10.2006).
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dzącą w interesy państwa polskiego, jak i kilku innych państw. Stronę polską poruszył 
zwłaszcza fakt, że Niemcy, będące podwójnym sojusznikiem w ramach UE i NATO, 
podjęły się realizacji tego projektu bez konsultowania się z Polską. Dodać też trzeba, że 
pojawiały się również projekty przeprowadzenia odgałęzienia rurociągu, które dostarcza-
łoby gaz do Polski. Jak oświadczył prezes Gazpromu Aleksiej Miller: „Wszystkie kraje 
regionu mogą podłączyć się do Gazociągu Północnego, który przez Morze Bałtyckie 
połączy Rosję i Niemcy”11. Wiadomo jednak, że rozwiązanie takie nie jest przez stronę 
polską brane pod uwagę i uznawane jest, podobnie zresztą jak cały gazociąg, za inwe-
stycję nieekonomiczną.

Stan obecny i wizja przyszłych stosunków

Relacje między Niemcami i Rosją w znaczący sposób wpływają na stosunki Unii 
Europejskiej wobec jej wschodniego sąsiada. Polska, jako państwo członkowskie Unii, 
a także kraj leżący między Niemcami i Rosją, może być szczególnie zaniepokojona nie-
korzystnymi dla jej interesów porozumieniami między tymi dwoma tak potężnymi pod-
miotami. Stąd też tak silna w Polsce krytyka wspomnianej wyżej inwestycji, choć należy 
dodać o sprzeciwie państw nadbałtyckich oraz Szwecji, która między innymi zwraca 
uwagę na niekorzystne skutki ekologiczne budowy tego gazociągu. Na uwagę zasługuje 
także „nie” Tallina dla Gazociągu Północnego. Estonia, od dawna będąca w konfl ikcie 
z Kremlem, miała mieć możliwość nie tylko na poważne opóźnienie budowy gazociągu, 
ale także w znacznym stopniu na utrudnienie realizacji tych planów12. 

Choć w okresie rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego w stosunkach polsko-ro-
syjskich istniał wyraźny kryzys, to relacje z Niemcami uległy pewnej poprawie. W 2005 
roku Rosja zakazała importu polskiego mięsa na swoje terytorium, zarzucając stronie 
polskiej fałszowanie certyfi katów weterynaryjnych i fi tosanitarnych. Polska, doprowa-
dzając do postawienia tej sprawy na forum Unii Europejskiej, niewątpliwie przyczyniła 
się do „umiędzynarodowienia” problemu dotyczącego dotąd tylko tych dwóch państw. 
Pozwoliło to wzmocnić pozycję Polski, ponieważ UE stanęła po jej stronie w sporze 
z Rosją, uznając, że problemy jednego z państw członkowskich Unii są zarazem prob-
lemami wszystkich jej członków. Ta decyzja UE doprowadziła jednak do nieznacznego 
zaostrzenia stosunków między Brukselą i Moskwą. 

Jednocześnie jednak stosunki Rosji z Niemcami wciąż są dobre, co znalazło swój 
wyraz w działaniach Berlina na „wschodnim odcinku” w czasie niemieckiej prezyden-
cji. Zamiarem niemieckiej dyplomacji było doprowadzenie do szybkiego podpisania no-
wego układu o partnerstwie i współpracy Unii Europejskiej z Rosją, i choć nie udało się 
tego wówczas zrealizować, to wysiłki Berlina w tej mierze były znaczące. 

11 Bałtycki gazociąg również do Polski?, „Gazeta Wyborcza” z 31 marca 2006, http://www.wna przykład-
-pl/wiadomosci/8925.html (10.10.2006); zob. Ł. Wojcieszak, Uwarunkowania gospodarcze, demografi czne 
i społeczne Federacji Rosyjskiej jako wyznaczniki jej polityki zagranicznej, [w:] Polityka Federacji Rosyj-
skiej wobec państw członkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków 2006, s. 35–36.

12 Ł. Zawistowski, Nowa zimna wojna jak za czasów ZSRR, „Gazeta Polska”, nr 19 (720) z 9 maja 2007.
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Współpraca niemiecko-rosyjska przebiegała pomyślnie zarówno wtedy, gdy szefem 
niemieckiego rządu był Schröder, jak i obecnie, gdy urząd ten sprawuje Angela Merkel. 
Stwierdzić jednak trzeba, że kooperacja między Niemcami i Rosją nie układa się już 
obecnie aż tak dobrze, jak w czasach poprzedniego kanclerza. Istnieje jednak wspólnota 
wzajemnych interesów. Na uwagę zasługują słowa byłego kanclerza Kohla, który stwier-
dził, że „Rosja jest i pozostanie najważniejszym sąsiadem Niemiec na Wschodzie”13. 
Wydaje się, że okres rządów Merkel zaznacza się, jak na razie, polepszeniem relacji 
z Polską, choć ta ostatnia prowadzi politykę bardziej stanowczą niż kiedyś zarówno wo-
bec Niemiec, jak i Unii Europejskiej. Jak stwierdziła kanclerz: „Będę czyniła wszystko, 
rząd będzie czynił wszystko, aby nie utrwaliło się wrażenie, że Gazociąg Północny po-
trzebny jest po to, żeby wykluczyć inne kraje”14. Szczyt w Samarze w maju 2007 roku 
pokazał, że Unia Europejska potrafi  zachować jedność: sprawa zakazu importu do Rosji 
polskiego mięsa stała się kwestią sporną między całą UE i Rosją. Ukazało to dobitnie 
wystąpienie kanclerz Merkel na wspomnianym szczycie, podczas którego odrzuciła ona 
pogląd, że spór wokół polskiego mięsa powinien zostać rozstrzygnięty wyłącznie przez 
Moskwę i Warszawę. Jak zaznaczyła: „ta kwestia jest sprawą Unii”15.

Innym aspektem niemiecko-rosyjskich relacji było zawarcie porozumienia mię-
dzy Deutsche Bahn (DB) oraz rosyjską koleją RZD o uruchomieniu stałego połącze-
nia kolejowo-promowego między portem Sassnitz na Rugii a Bałtijskiem w Obwodzie 
Kaliningradzkim. Zostało ono ostatecznie uruchomione w marcu 2007 roku. Przyczyną 
tej inicjatywy było niezadowolenie Niemiec ze współpracy z przeciążoną polską siecią 
PKP. Choć tego niemiecko-rosyjskiego projektu nie można porównywać do Gazociągu 
Północnego, to jednak odzwierciedla ono dobrą atmosferę między Berlinem i Moskwą. 
Ponadto, bardzo zwiększyła się wartość wzajemnych niemiecko-rosyjskich obrotów 
handlowych. Niemcy i Rosja chcą ograniczyć przewozy kolejowe przez Polskę, zarzu-
cając jej także utrudnianie odprawy towarów. Polskie Ministerstwo Transportu i PKP za-
przeczają jednak, jakoby właśnie to było powodem ominięcia Polski w tym projekcie16. 

Obwód Kaliningradzki ma szczególne znaczenie dla relacji niemiecko-rosyjskich. 
Stanowi on enklawę Rosji wewnątrz terytorium Unii Europejskiej i sąsiaduje z pań-
stwem polskim. Stan taki stwarza możliwość wielowymiarowej współpracy, ale jest też 
źródłem licznych problemów. 

Z uwagi na przedmiot niniejszych rozważań, należy zwrócić uwagę na fakt, że ob-
wód ten staje się polem współpracy między Niemcami i Rosją. Znamiennym wydarze-
niem, które odcisnęło piętno na rosyjsko-polskich relacjach było niezaproszenie przed-
stawicieli Polski na obchody 750-lecia Kaliningradu17, mimo że jeszcze w 2002 roku 

13 Por. http://www.onet.pl-wiadomości-PAP,msu/13.10.2005 (30.04.2006).
14 Wsparcie dla Polski, „Dziennik Polski” z 13 stycznia 2007, http://www.dziennik.krakow.pl/pub-

lic/?2007/01.13/Swiat/01/01.html (31.05.2007).
15 Szczyt w Samarze bez efektów, „Wprost” z 18 maja 2007, http://www.wprost.pl/ar/?O=106675 

(29.05.2007).
16 Zob. A. Rybińska, P. Jendroszczyk, A. Pisalnik, Pociągi z Niemiec do Rosji popłyną przez Bałtyk, 

„Polish American Congress”, 2006, http://www.polishamericancongressnj.org/PociagiOminaPolske.htm 
(1.07.2007).

17 Należy dodać, iż obchody te były również bardzo ważnym wydarzeniem dla władz rosyjskich; prezy-
dent Putin planował zainwestować na ten cel 11 mld rubli, zob. S. Voß, Zaghafter Aufbruch, „Spiegel online” 
z 7 marca 2003, http://www.spiegel.de/reise/staedte/0,1518,239034,00.html (22.02.2005).
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ówczesny gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, Władimir Jegorow, zaproponował 
wszystkim państwom Rady Państw Morza Bałtyckiego fi nansowy wkład w obchody 
750-lecia Kaliningradu przypadające w 2005 roku18. Na uroczystości przybyli natomiast 
przywódcy Rosji, Niemiec i Francji.

Wybory w październiku 2007 roku zmieniły układ sił na polskiej scenie politycznej 
i doprowadziły do powstania rządu, który głosił potrzebę polepszenia stosunków zarów-
no z Niemcami, jak i Rosją. Samo zwycięstwo w wyborach Platformy Obywatelskiej, 
a więc ugrupowania określanego jako „proeuropejskie”, spotkał się z entuzjastyczną 
reakcją tak mediów zachodnich (w tym między innymi niemieckich), jak i rosyjskich. 
Pierwsze poczynania nowej ekipy potwierdziły przedwyborcze zapowiedzi o dążeniu do 
ocieplenia relacji z Moskwą i Berlinem. Ważnym krokiem na drodze do porozumienia ze 
wschodnim sąsiadem była decyzja nieblokowania przez Polskę negocjacji między Rosją 
a Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wkrótce potem Rosja 
zgodziła się na zniesienie embarga na polskie mięso. Należy mieć nadzieję, że dojdzie 
do przezwyciężania także innych, nagromadzonych przez lata trudności, co zaowocuje 
dalszą poprawą polsko-rosyjskich relacji. Stosunki polsko-niemieckie, choć nie były aż 
tak skomplikowane jak polsko-rosyjskie, wciąż jeszcze dalekie są od oczekiwanego sta-
nu (obie strony dzieli zwłaszcza sprawa utworzenia Centrum Przeciw Wypędzeniom). 
Znaczącym gestem strony niemieckiej było wsparcie, jakiego minister spraw zagranicz-
nych Niemiec Frank-Walter Steinmeier udzielił Polsce w jej sporze z Rosją o swobodę 
żeglugi przez Cieśninę Pilawską19. Niemiecki polityk prosił w imieniu Polski władze 
w Moskwie o otwarcie żeglugi przez tę cieśninę.

Poparcie ze strony Niemiec otrzymał także program Wschodniego Partnerstwa, 
zakładający ściślejszą współpracę UE z byłymi republikami ZSRR (Azerbejdżanem, 
Armenią, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą, a nawet Białorusią)20. Minister Steinmeier po-
zytywnie odniósł się do polskiej inicjatywy, oceniając ją, jak doniósł „Handelsblatt”, 
jako kontynuację niemieckich koncepcji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa za prezy-
dencji Niemiec w RUE w 2007 roku, co przysłuży się politycznej stabilizacji Europy 
Wschodniej21. Idea Wschodniego Partnerstwa kłóci się z rosyjską wizją dominacji 
Moskwy na terenie byłych radzieckich republik. Mimo trudności istnieje jednak szansa 
na to, że po względnym poprawieniu stosunków z Niemcami, Warszawie łatwiej będzie 
w przyszłości nawiązać lepsze stosunki także z Rosją.

18 Jegorow powiedział wówczas: „Jestem przekonany, że każdy z was na pewno dołoży starań, by urze-
czywistnić pomysł obchodów 750-lecia miasta”. Gubernator podkreślił również, że jeśli każde państwo re-
gionu będzie miało swój wkład w tę rocznicę, to Kaliningrad stanie się symbolem integracji. Kasjanow/Ka-
liningrad nie może być ślepym zaułkiem Europy, „Europejski Serwis Polskiej Agencji Prasowej” z 6 marca 
2002, http://old.euro.pap.pl/cgi-bin/europap.pl?ID=33226 (28.10.2006).

19 W maju 2006 roku władze rosyjskie, w drodze jednostronnej decyzji, zabroniły polskim statkom pły-
wać po ich stronie Zalewu Wiślanego. Problem swobody żeglugi przez Cieśninę Pilawską i Zalew Wiślany 
zawarty jest w szczególności w pracy D.R. Bugajskiego, Polska i międzynarodowa żegluga w Cieśninie Pi-
lawskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr 4, s. 67–93. 

20 Zob. K. Krohn, Wenig EU und viel Historie – das Programm für Merkels Polen-Besuch, „Der Ta-
gesspiegel” z 16 czerwca 2008.

21 A. Dubas, A. Kozłowska, K. Kłysiński, J. Gotkowska, W. Rodkiewicz, P. Wołowski, Pierwsze reakcje 
na inicjatywę Wschodniego Partnerstwa, „Tydzień na Wschodzie”, nr 12 z 28 maja 2008, s. 10, http://osw.
waw.pl/fi les/tnw52.pdf (20.10.2008).
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Zakończenie

Stosunki niemiecko-rosyjskie mają znaczący wpływ na relacje zachodzące między 
Berlinem i Warszawą. Wiąże się to z członkostwem Niemiec i Polski w Unii Europejskiej, 
która stara się w należyty sposób uregulować swoje relacje z Rosją. W okresie rządów 
Schrödera dyplomacja niemiecka nie tylko nie starała się wpływać hamująco na rosyj-
skie działania mogące szkodzić innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, ale 
także poprzez zawarcie umowy w sprawie Gazociągu Północnego, wręcz je wspierała. 
Obecna kanclerz Merkel choć nie wycofuje się z inwestycji, to jednak wyraża dużą go-
towość do prowadzenia dialogu w sprawie realizowanego już projektu. Bardziej ela-
styczne podejście Berlina do spraw polskich było związane z dążeniem Niemiec do 
szybkiego podpisania Traktatu Lizbońskiego. Poparcie polskiego rządu (podobnie jak 
zresztą wszystkich państw członkowskich) dla tego projektu było wszak warunkiem ko-
niecznym dla jego urzeczywistnienia. Z drugiej strony zauważyć można trudności na 
linii Berlin–Warszawa pomimo zmiany rządów w Polsce.

Współpraca polsko-niemiecka może wpłynąć na polepszenie relacji Polski z Rosją. 
Mimo licznych trudności w stosunkach między tymi państwami należy stwierdzić, że 
wiele udało się już osiągnąć na drodze do poprawy bilateralnych relacji. Istotne jest 
tu przezwyciężenie wzajemnych uprzedzeń i nieufności oraz skoncentrowanie się na 
celach priorytetowych i dalekosiężnych, jak miało to miejsce w relacjach niemiecko-
-rosyjskich. Potwierdzeniem ocieplenia polsko-niemieckich relacji było spotkanie obu 
szefów MSZ: Radosława Sikorskiego i Franka-Waltera Steinmeiera w prywatnej rezy-
dencji polskiego ministra w kwietniu 2008 roku. Ważne jest jednak także i to, by zarów-
no Polska, jak i Niemcy potrafi ły w przyszłości porozumieć się w istotnych dla obu tych 
państw sprawach i by razem przyczyniły się do wypracowania korzystnych dla wszyst-
kich stron stosunków Unii Europejskiej z jej tak ważnym sąsiadem na wschodzie.

Istnienie niemiecko-rosyjskiego sojuszu (choć już bez udziału Francji) wydaje się 
również kwestią przyszłości. Państwa te, jak ukazano w niniejszym artykule, wiele 
w przeszłości dzieliło, a mimo to, świadome znaczenia wzajemnej współpracy, potrafi ły 
przełamać uprzedzenia sięgające jeszcze II wojny światowej (silne zwłaszcza w społe-
czeństwie rosyjskim) i podążyć drogą „strategicznego partnerstwa”. Należy zauważyć, 
że ów sojusz nabrał realnego kształtu po przejęciu władzy przez Putina i istnieje nie-
zależnie od zmiany władz w Berlinie. Mając na uwadze umocnienie się pozycji ekipy 
rosyjskiego prezydenta, co potwierdziły grudniowe wybory z 2007 roku, można stwier-
dzić, że kształt stosunków tego państwa z Berlinem nie ulegnie istotniejszym zmianom. 
Państwa te, zamiast iść jak w przeszłości zgubną drogą konfrontacji, zdecydowały się 
na owocną współpracę. Dowodem uprzywilejowanego traktowania Rosji przez Niemcy 
wydaje się chociażby umiarkowana reakcja władz niemieckich na rosyjską interwen-
cję na Kaukazie w sierpniu 2008 roku. W obliczu akceptacji strony niemieckiej wobec 
planów budowy Gazociągu Północnego, Polska powinna z uwagą śledzić dalsze efek-
ty bilateralnego partnerstwa. Celem polityki Warszawy powinno stać się utrzymywanie 
możliwie jak najlepszych relacji z tymi partnerami, a jednocześnie szukanie wsparcia na 
forum Unii Europejskiej, która coraz ściślej łączy Polskę i Niemcy.




