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Kwestia przejęcia większej roli i odpowiedzialności międzynarodowej przez Re-
publikę Federalną Niemiec (RFN) obecna jest w dyskusjach naukowych oraz prak-
tyce politycznej w zasadzie od końca XX wieku. Niemniej jednak zaangażowanie 
się Niemiec w rozwiązanie kryzysów i konfl iktów międzynarodowych z końca 
I i w II dekadzie XXI wieku stało się podstawą kolejnych rozważań i debat o ich 
roli międzynarodowej. 

Najnowsza monografi a Erharda Cziomera wpisuje się w nurt badań interdy-
scyplinarnych nad nową rolą międzynarodową Niemiec w XXI wieku. Jak słusznie 
zauważa autor, aktywność międzynarodowa Niemiec nie wynikała jedynie „z ich 
własnych interesów i celów”, lecz była „następstwem narastających oczekiwań 
innych uczestników zewnętrznych, co wymagało większego zaangażowania fi -
nansowo-ekonomicznego, a także politycznego i militarnego Niemiec w celu roz-
wiązywania konkretnych kryzysów oraz konfl iktów międzynarodowych” (s. 13). 
E. Cziomer formułuje następujące pytania badawcze, na które chce uzyskać odpo-
wiedzi poprzez swoje badania:

„1) Jakie przesłanki i wyznaczniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają na 
poszukiwanie przez Niemcy nowej i bardziej aktywnej roli międzynarodowej?
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2) Jak ocenić rolę Niemiec w próbach rozwiązywania wybranych kryzysów 
i konfl iktów międzynarodowych?

3) Na ile kształtujący się nowy układ sił wewnętrznych po wyborach do 
Bundestagu z 24 września 2017 r. wpływać będzie na nową rolę międzynarodową 
Niemiec?” (s. 14).

W tym celu wykorzystane zostały również rezultaty wieloletnich badań au-
tora na temat współpracy transatlantyckiej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
Niemiec, publikowane w czasopismach naukowych i monografi ach (wykaz w bi-
bliografi i cytowanej).

Wyznaczony do analizy zakres lat 2005–2017 wydaje się być dobrze uza-
sadniony. Ramy czasowe książki obejmują trzy kadencje rządów kanclerz Angeli 
Merkel (CDU) w ramach dwóch Wielkich Koalicji CDU/CSU/SPD (2005–2009; 
2013–2017) i koalicji chadecko-liberalnej CDU/CSU/FDP (2009–2013). Cezurą 
końcową w omawianej monografi i są wybory do Bundestagu 24 września 2017 r., 
chociaż autor w podsumowaniu wychodzi poza przyjęte ramy czasowe ustosun-
kowując się m.in. do problemu kształtowania się nowego układu sił wewnątrzpo-
litycznych i kontrowersji wokół utworzenia Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD (od 
końca listopada 2017 r.).

Monografi a składa się z czterech rozdziałów, wprowadzenia, podsumowania 
(zatytułowanego Zamiast Epilogu), bibliografi i cytowanej i aneksu. 

W rozdziale pierwszym E. Cziomer podejmuje próbę systematyzacji uwa-
runkowań i założeń strategii zwiększania roli międzynarodowej Niemiec (Uwarun-
kowania i założenia strategii zwiększenia roli oraz odpowiedzialności międzynaro-
dowej Niemiec, s. 21–71). Problematyka tej części książki obejmuje: teoretyczne 
i praktyczne aspekty roli międzynarodowej państw na przykładzie Niemiec, wy-
znaczniki rozwoju wewnętrznego oraz pozycji międzynarodowej Niemiec po 
2005 r. (położenie geopolityczne i znaczenie 25 lat kształtowania jedności niemiec-
kiej, czynnik demografi czny, system polityczny, czynniki ekonomiczno-społeczny 
i militarny, zmiana otoczenia zewnętrznego), ramy instytucjonalne oraz główne 
kierunki oraz tendencje aktywności międzynarodowej, fazy kształtowania strategii 
zwiększenia roli i odpowiedzialności międzynarodowej Niemiec. Przeprowadzo-
na analiza – oparta na licznych danych statystycznych, raportach i ekspertyzach 
– stanowi punkt wyjścia dla zasadniczych rozważań zawartych w kolejnych trzech 
rozdziałach monografi i. 

W rozdziale drugim (Rola Niemiec w rozwiązywaniu międzynarodowych 
kryzysów gospodarczych i fi nansowo-politycznych po 2007 roku, s. 73–122) autor 
poddaje analizie implikacje światowego kryzysu fi nansowo-gospodarczego 2007+ 
dla Niemiec i działania przez nie podjęte na rzecz rozwiązania kryzysu strefy euro 
po 2010 roku. W ocenie E. Cziomera „przezwyciężenie światowego kryzysu fi nan-
sowego wymagało od Niemiec zwiększenia oddziaływań zewnętrznych zarówno 
w aspekcie gospodarczo-handlowym, jak też polityczno-strategicznym” (s. 78). 
Dlatego też w tej części monografi i dominuje syntetyczne ujęcie takich zasadni-
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czych kwestii, jak dążenie do ożywienia handlu zagranicznego oraz próby wdraża-
nia niektórych uzgodnień grupy G-20, rola RFN w rozwiązywaniu wybranych pro-
blemów globalnych czy próba określenia zasad, priorytetów i warunków realizacji 
międzynarodowej polityki klimatycznej. Następnie autor omawia problem kryzysu 
migracyjnego Unii Europejskiej (UE) w latach 2015–2016 uwzględniając stanowi-
sko Niemiec (w szczególności rolę kanclerz Merkel) wobec wyzwań masowego 
napływu migrantów i uchodźców, w tym główne problemy wewnętrzne związane 
z napływem uchodźców oraz migrantów do RFN, a także zewnętrzne aspekty po-
szukiwania rozwiązań kryzysu migracyjnego UE przez Niemcy. W ostatniej czę-
ści rozdziału prezentuje stanowisko Niemiec wobec wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z UE (Brexit) i przyszłego funkcjonowania UE w kontekście nowych uwarunko-
wań współpracy z Francją.

Poszukiwaniu przez RFN nowej roli w polityce bezpieczeństwa i współ-
pracy międzynarodowej w wymiarach globalnym oraz transatlantyckim poświę-
cony został rozdział trzeci omawianej książki (s. 123–219). Jest to obszerna i wie-
lowątkowa część monografi i. E. Cziomer w kontekście analizy nowego podejścia 
rządu federalnego do polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej 
słusznie stwierdza, że „nasilający się w pierwszej i drugiej dekadach XXI w. pro-
ces globalizacji miał istotne znaczenie dla ujawnienia się wielu nowych zagrożeń 
i wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i światowego”, a w konsekwencji 
„przyczynił się do aktywności Berlina w działaniach na rzecz utrzymania bezpie-
czeństwa i stabilności międzynarodowej w wymiarach globalnym i regionalny” 
(s. 131). W swojej analizie nie pomija zatem znaczenia Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dla Niemiec, gdyż „system organów, agend i instytucji ONZ” jest 
ważnym instrumentem „w próbach rozwiązywania starych i nowych zagrożeń 
bezpieczeństwa globalnego” (s. 135). W tym kontekście omawia udział Niemiec 
w przeciwdziałaniu zagrożeniom i konfl iktom globalnym na przykładzie Iranu 
i Syrii. Następnie autor koncentruje się na znaczeniu i wyzwaniach globalizacji 
dla nowej roli Niemiec we współpracy międzynarodowej, akcentując przy tym 
m.in. kooperację z partnerami w regionach pozaeuropejskich, zwłaszcza pań-
stwami BRICS, które „[...] wzbudzały coraz większe zainteresowanie jako ważny 
partner, ale zarazem nowy konkurent gospodarczo-polityczny dla Niemiec oraz 
całej UE” (s. 153). W kolejnych częściach rozdziału analizie poddane zostało zna-
czenie NATO oraz współpracy transatlantyckiej dla Niemiec, jak również gospo-
darcze i polityczne wyzwania współpracy z Kanadą oraz USA, w tym nowe ten-
dencje i wyzwania w relacjach Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi na początku 
prezydentury Donalda Trumpa (m.in. kontrowersje wokół roli Niemiec w NATO, 
implikacje nowej polityki handlowej Stanów Zjednoczonych dla RFN). Dużo 
miejsca poświęca się omówieniu stanowiska RFN wobec kryzysu ukraińskiego 
i nowych wyzwań we współpracy z Federacją Rosyjską. Wychodząc od omówie-
nia istoty i głównych faz kryzysu ukraińskiego, E. Cziomer prezentuje czytelni-
kowi rolę Niemiec w rozwiązywaniu konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego. Stwierdza, 
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że wprawdzie „zabiegi Merkel i Steinmeiera nie doprowadziły do rozwiązania 
kluczowych problemów konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego”, a „aneksja Krymu oraz 
wspieranie przez Rosję separatystów w konfl ikcie z Ukrainą w Donbasie […] na-
raziły na poważny szwank całokształt współpracy niemiecko-rosyjskiej” (s. 207). 
Nie pomija przy tym kwestii podziału środowisk politycznych i opiniotwórczych 
w ocenie postępowania Federacji Rosyjskiej (Russlandgegner versus Russlandver-
steher) i jej oddziaływania na Niemcy oraz niemieckie oceny jej roli międzynaro-
dowej w konfl ikcie ukraińskim, w tym rozmaite próby dezinformacji w RFN tak, 
aby „wśród społeczeństwa niemieckiego zachować w miarę możliwości korzystne 
oceny na temat swojej roli i pozycji międzynarodowej” (s. 218).

W rozdziale czwartym (Współpraca polsko-niemiecka w Unii Europejskiej, 
s. 221–256) skoncentrowano się na przedstawieniu roli i znaczeniu współpracy 
Polski i Niemiec w UE, z uwzględnieniem takich kwestii szczegółowych, jak dro-
ga do partnerstwa polsko-niemieckiego w UE, ewolucja współpracy polsko-nie-
mieckiej w UE 2005–2015 i stanowisko RFN wobec przyszłości współpracy z Pol-
ską w UE. Autor konstatuje, że „zmiany polityczne w Polsce w 2015 r. skutkowały 
pogorszeniem stosunków politycznych Polski z Niemcami”, doprowadziły do kon-
trowersji między obu państwami odnośnie przyszłego funkcjonowania UE i aspi-
racji Niemiec do umocnienia się w przewodzeniu UE wraz z Francją (s. 246–247). 

Cześć monografi i zatytułowana Zamiast Epilogu (s. 257–287) zawiera nie 
tylko podsumowanie rozważań autora o nowej roli i odpowiedzialności międzyna-
rodowej Niemiec w latach 2007–2017. Przedstawia także ocenę wyników wybo-
rów do Bundestagu z 24 września 2017 r. dla ukształtowania się nowego układu sił 
wewnątrzpolitycznych w RFN oraz nieefektywnych rozmów sondujących koalicję 
CDU/CSU/Sojusz’90/Zieloni/FDP) w kontekście fragmentów programów wybor-
czych dotyczących polityki zagranicznej Niemiec. E. Cziomer prezentuje również 
główne kontrowersje związane z tworzeniem Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD 
(od końca listopada 2017 r.). 

Tekst zasadniczy wzbogacają tabele, schematy i wykresy oraz aneks zawie-
rający m.in. fragment oświadczenia ministrów spraw zagranicznych RP i RFN z 22 
czerwca 2016 r. Autor przeprowadził kwerendę obejmującą najważniejsze doku-
menty UE i rządowe, dane statystyczne, ekspertyzy, artykuły naukowe i publicy-
styczne oraz monografi e (Bibliografi a s. 307–330). 

Konkludując, omawiana monografi a bez wątpienia wzbogaca wiedzę o po-
szukiwaniu nowej roli międzynarodowej RFN w XXI wieku. Publikacja jest warta 
polecenia wszystkim zainteresowanym problematyką polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa Niemiec. 


