
elacje niemiecko-rosyjskie w 
XX wieku bardzo dobrze 
opisuje niemieckie słowo 
„Hassliebe”, czyli pomiesza-

nie podziwu i lęku, współpracy i kon-
frontacji. Zmieniały się proporcje tej 
„mieszanki”. Bez względu jednak na to, 
czy przeważała „miłość” czy „nienawiść” 
w relacjach Niemiec z Rosją, każdy z 
tych stanów dla większości narodów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, położonych 
między Berlinem a Moskwą, oznaczał 
mniejsze lub większe zagrożenie. 

Gdy w 1912 roku niemiecki kanclerz 
i premier Prus Theobald von Bethmann 
Hollweg powrócił z wizyty w Petersburgu, 
na pytanie swojego ogrodnika, jakie 
drzewa trzeba posadzić w podberlińskiej 
rezydencji kierownika niemieckiej po-
lityki, odpowiedział: „To zupełnie obo-
jętne. I tak za kilka lat będą tu Kozacy”. 
W ten sposób druga osoba w państwie 
niemieckim (po cesarzu Wilhelmie II) 
dawała wyraz przeświadczeniu, które 
na początku XX wieku było podzielane 
przez wszystkie najważniejsze środowiska 
polityczne Rzeszy Niemieckiej. Stresz-
czało się ono w pojęciu „rosyjskiego za-
grożenia” (russische Gefahr). 

Niemieckie elity polityczne i wojskowe 
bardzo uważnie obserwowały wzrost 
gospodarczy, a zwłaszcza rozwój potęgi 
militarnej (w tym infrastruktury kolejowej 
znacznie skracającej czas mobilizacji ar-
mii rosyjskiej) imperium rosyjskiego na 
początku XX wieku. W niemieckim 
sztabie generalnym wyciągano wniosek, 
że jeśli te tendencje wzrostowe się utrzy-
mają, Niemcy „za parę lat” nie będą 
miały większych szans w militarnej kon-
frontacji z Rosją. A więc – jak rozumo-
wano – w interesie Berlina jest wcześ-
niejszy wybuch wojny, zanim wschodni 
sąsiad osiągnie „masę krytyczną” rozwoju 
swojej potęgi. 

  
Pokój na grobie Polski? 
Gdy już Wielka Wojna stała się faktem 
w sierpniu 1914 roku, niemieckim elitom 
politycznym bardzo trudno było porzucić 
dawny bismarckowski paradygmat, wed-
le którego podstawą niemieckiej racji 
stanu jest utrzymywanie maksymalnie 
dobrych relacji z Rosją i pilnowanie, 
aby sprawa polska nie powróciła jako 
zagadnienie polityki europejskiej. Skoro 
jednak doszło do wojny niemiecko- 
-rosyjskiej (symptomatyczne, że amba-
sador Niemiec, wręczając 1 sierpnia 
1914 roku w rosyjskim MSZ notę o 
wypowiedzeniu wojny, czynił to ze łzami 

w oczach), starano się w Niemczech, 
by kwestia polska nie wyszła poza status 
„wewnętrznej sprawy” zaborców. 

Aż do wiosny 1916 roku kierownicze 
koła Rzeszy sondowały tajnymi kanałami 
dyplomację rosyjską w sprawie zawarcia 
pokoju na zasadzie status quo, tak aby 
„nie ruszać” sprawy polskiej. Opór cara 
Mikołaja II, który chciał zachować lo-
jalność wobec zachodnich aliantów, 
uniemożliwił realizację tego planu. Do-
piero wtedy Berlin przeszedł do 
„planu B”, czyli budowy polskiego pań-
stwa buforowego (akt 5 listopada 1916 
roku) i w dalszej kolejności stworzenia 
w Europie Środkowej i Wschodniej 
niemieckiego imperium. 

  
Bolszewizm w Rosji  
i wielkie plany Niemiec 
Najpierw trzeba było jednak obalić carat. 
Z perspektywy Niemiec nie tylko umoż-
liwiało to realizację dalekosiężnych, im-
perialnych planów. Pogrążenie się Rosji 
w zamęcie wewnętrznym dodatkowo 
oznaczało, że Francja i Wielka Brytania 
zostaną pozbawione swojego kluczowego 
sojusznika na Wschodzie. To z kolei 
umożliwi niemieckiemu dowództwu 
przerzucenie kilkudziesięciu dywizji z 
frontu wschodniego na zachodni, tak 
aby podjąć próbę zdobycia Paryża, zanim 
do Europy przybędzie gros sił amery-
kańskich (USA weszły do wojny po 
stronie ententy w kwietniu 1917 roku). 

Takie było tło operacji „zaplombowany 
wagon”, czyli przetransportowania na 
początku 1917 roku, dzięki logistycznej i 
finansowej pomocy niemieckiego wywiadu 
i służb dyplomatycznych Rzeszy, Lenina 

oraz jego najbliższych towarzyszy ze 
Szwajcarii do Skandynawii. Rachuby 
niemieckie okazały się trafne. Bolszewicy 
wypełnili postawione im zadanie i od 
października 1917 roku pogrążyli Rosję 
w narastającym chaosie (wojna domowa, 
czerwony terror). W marcu 1918 roku 
w Brześciu nad Bugiem rząd Lenina 
przyjął podyktowany im przez Niemcy 
traktat pokojowy, który oznaczał oddanie 

pod kontrolę Berlina większości euro-
pejskiej części Rosji, ze wszystkimi naj-
ważniejszymi centrami życia gospodar-
czego. Pokój brzeski z Rosją bolszewicką 
i zawarty miesiąc wcześniej pokój z Ukrainą 
(polska Chełmszczyzna i Podlasie oddane 
Ukrainie przez Niemcy i Austro-Węgry 
za dostawy ukraińskiego zboża) był fun-
damentem, na którym miało powstać 
niemieckie imperium na Wschodzie. 

Równolegle Niemcy dostarczały reżi-
mowi bolszewickiemu niezbędnej pomocy 

finansowej w krytycznych, pierwszych 
miesiącach jego trwania. To niemieckie 
banki były najważniejszym kanałem, 
dzięki któremu bolszewicy sprzedawali 
zagrabione rezerwy carskiego złota. Dzię-
ki tej transakcji Lenin miał z czego opła-
cać funkcjonariuszy (cywilnych i woj-
skowych) swojego reżimu. 

  
Wspólna wrogość wobec 
niepodległej Polski 
Kolejny rozdział współpracy niemiecko- 
-bolszewickiej związany był z faktem po-
wstania jesienią 1918 roku łańcucha nie-
podległych państw w Europie Środkowej. 
Szczególny rankor Berlina i Moskwy 
budziła nasza Druga Niepodległość. W 
republikańskiej i demokratycznej Rzeszy 
Niemieckiej (Republika Weimarska) an-
typolonizm na przełomie 1918 i 1919 
roku był cechą dominującą we wszystkich 
najważniejszych stronnictwach politycz-
nych. Analogicznie na odrodzoną Polskę 
patrzyli bolszewicy, którzy w listopadzie 
1918 roku piórem Józefa Stalina (wtedy 
komisarza ds. narodowości w rządzie 
bolszewickim) porównywali nasz kraj 
do „ścianki” oddzielającej rewolucję ro-
syjską od rewolucji niemieckiej. Dla 
niemieckich elit politycznych Polska była 
„państwem sezonowym”, które ma w 
sobie „bakcyla rozkładu”. 

Berlin i Moskwę łączył również sprze-
ciw wobec postanowień traktatu wer-
salskiego z 28 czerwca 1919 roku. Za-
równo bolszewicy, jak i republikańska 
Rzesza Niemiecka czuli się pokrzywdzeni 
postanowieniami paryskiej konferencji 
pokojowej. Czerwonej Rosji w ogóle 
na nią nie zaproszono. Powód był prosty: 
bolszewicy, zawierając w Brześciu se-
paratystyczny pokój z mocarstwami cen-
tralnymi, zerwali w ten sposób wszystkie 
sojusznicze zobowiązania zaciągnięte 
wcześniej przez carską Rosję i aż do je-
sieni 1917 roku honorowane przez Rząd 
Tymczasowy. 

Niemcy uważały zaś, że traktat wer-
salski jest próbą „wtłoczenia za kraty 
wielkiego narodu”, „podeptaniem  
niemieckiego honoru”. Częścią tej 
„ujmy” w oczach niemieckich elit poli-
tycznych i opinii publicznej było po-
wstanie niepodległego państwa pol-
skiego, które „zagarnęło odwiecznie 
niemieckie ziemie” – jak określano w 
niemieckim dyskursie politycznym po-
wrót do Polski większości ziem zagar-
niętych przez Prusy w wyniku rozbiorów 
i powrót części oddzielonego wcześniej 
Śląska. l Prof. Grzegorz Kucharczyk

Operacja „zaplombowany wagon”
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ajważniejszym założeniem 
niemieckiej i bolszewickiej 
polityki zagranicznej po 1919 
roku było dążenie do rewizji 

lub wprost obalenia porządku ustalonego 
w Europie na mocy postanowień traktatu 
wersalskiego. Niepodległość Polski, która 
w sensie prawa międzynarodowego zos-
tała ogłoszona w Wersalu 28 czerwca 
1919 roku, była zasadniczym elementem 
wersalskiego ładu na Starym Konty-
nencie. Nieuchronnie więc dążenie do 
rewizji Wersalu oznaczało działanie Nie-
miec i bolszewickiej Rosji przeciw nie-
podległej Polsce. 

Pierwsza próba zmazania „wersalskiej 
krzywdy” została podjęta przez Berlin i 
Moskwę w 1920 roku. W ten sposób 
można interpretować wojnę polsko-bol-
szewicką i faktyczne współdziałanie 
Rosji bolszewickiej i weimarskich Nie-
miec na rzecz zniszczenia Polski. Główne 
militarne uderzenie szło ze Wschodu. 
Niemcy formalnie ogłosiły w lipcu 1920 
roku neutralność. Jednak wyłącznie for-
malnie. Faktycznie bowiem tylko do na-
szego kraju nie przepuszczano przez 
Rzeszę transportów z uzbrojeniem i 
amunicją zakupioną we Francji. W tym 
samym czasie Niemcy dyskretnie ze-
zwalały na transporty wojskowe, które 
były przeznaczone dla bolszewickiej 
Rosji. Według szacunków polskiego wy-
wiadu w Armii Czerwonej nacierającej 
latem 1920 roku na Polskę służyło niemal 
100 tysięcy Niemców. Większość z nich 
(ok. 80 tysięcy) to komuniści („sparta-
kusowcy”). Jednak za broń chwyciło 
również wielu żołnierzy i oficerów dawnej 
armii kajzera, których z bolszewikami 
wiązała nienawiść do Polski. 
Żadnych wątpliwości co do stanowiska 

kierownictwa państwa niemieckiego w 
obliczu marszu bolszewików na zachód 
nie pozostawiały słowa gen. Hansa von 
Seeckta, dowódcy Reichswehry (armii 
niemieckiej). 31 stycznia 1920 roku 
stwierdził bez ogródek: „Odrzucam po-
parcie dla Polski, nawet przy zagrożeniu, 
że Polska zostanie zeżarta [przez bol-
szewicką Rosję – G.K.]”. I dodawał: 
„tylko poprzez mocny związek z wielką 
Rosją Niemcy mieć będą widoki na od-
zyskanie swojego statusu jako światowego 
mocarstwa”. 

Podobne stanowisko podzielało kie-
rownictwo polityczne Rzeszy, które w 
sierpniu 1920 roku wysyłało pod adresem 
Moskwy sygnały świadczące, że Berlin 
z chęcią zaakceptuje powrót do granicy 
niemiecko-rosyjskiej sprzed 1914 roku. 
Taką ofertę Lenin składał Niemcom 
kilka miesięcy wcześniej. W obliczu nie-
uchronnego, jak się wydawało, upadku 
Warszawy bolszewicy mieli już inne 

plany – zaniesienia „płomienia rewolucji” 
na cały Zachód. 

  
Interesy z ludobójcami?  
Czemu nie 
Na uwagę zasługuje fakt, że w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej w niemieckich 
kręgach gospodarczych pojawiły się głosy 
nawołujące do nawiązania stałej współ-
pracy gospodarczej z bolszewickim re-
żimem. Orędownikiem prowadzenia ta-
kiej polityki był m.in. Walther Rathenau 
– szef potężnego koncernu elektrotech-
nicznego AEG. W czasie Wielkiej Wojny 
Rathenau opowiadał się za programem 
dalekosiężnych aneksji niemieckich na 
wschodzie i zachodzie, a w polityce we-
wnętrznej nawoływał do stworzenia ze 
scentralizowanej struktury państwa nie-
mieckiego głównego regulatora procesów 
społecznych i gospodarczych. W listo-
padzie 1918 roku, gdy nawet dla naj-
wyższych władz wojskowych Rzeszy stało 
się jasne, że armia niemiecka nie ma sił, 
by stawiać dalszy opór aliantom, Rathe-
nau wzywał w prasie do pospolitego ru-
szenia milionów Niemców, którzy mieli 
na wzór francuskiego levée en masse za-
trzymać marsz wojsk ententy. 

W lutym 1920 roku Rathenau wysłał 
do socjaldemokratycznego prezydenta 
Rzeszy Niemieckiej, Friedricha Eberta, 
memoriał, w którym zalecał porzucenie 
przez Berlin „polityki wyczekiwania” 
wobec Rosji bolszewickiej. Niemiecka 
dyplomacja powinna wykazać większe 
„zaufanie w istnienie naturalnej wspól-
noty interesów” między Niemcami a 
Rosją. Na tej współpracy obie strony 
mogą tylko zyskać. Jak pisał Rathenau: 
„Gdy niemieccy eksperci w zakresie 
rolnictwa odbudują rosyjskie rolnictwo 
i doprowadzą do intensywnej produkcji, 
gdy niemieccy inżynierowie doprowadzą 
do porządku rosyjskie koleje, a niemieccy 
technicy poświęcą się odbudowie rosyj-
skiego przemysłu i górnictwa, będzie to 
najlepsza metoda na torowanie drogi 
ku przyszłej wymianie towarowej [między 
Niemcami a Rosją]”. 

Należy podkreślić, że w takim stano-
wisku Rathenau nie był w Niemczech 
odosobniony. Już w marcu 1919 roku 
na łamach liberalnej „Frankfurter Zei-
tung” słynny niemiecki socjolog Max 
Weber (w przeszłości związany z ultra-
nacjonalistycznym Związkiem Wszech-
niemieckim) pisał o konieczności „zbu-
dowania wspólnoty interesów” między 
Berlinem a Moskwą. Miesiąc później 
Hjalmar Schacht, dyrektor niemieckiego 
Banku Narodowego, wskazywał, że 
„głównym obszarem ekspansji gospo-
darczej [Niemiec] w najbliższej przyszłości 
będzie w pierwszej linii wielkie rosyjskie 

państwo ze swoimi bogatymi, jeszcze 
nie eksploatowanymi bogactwami na-
turalnymi i niemal nieograniczonymi 
możliwościami gospodarczymi”. 

  
Lenin: pomoc z Niemiec 
niezbędna 
Takie stanowisko niemieckich elit poli-
tycznych i gospodarczych spotykało się 
z otwartością ze strony władz bolsze-
wickich. Lenin doskonale pamiętał, 
komu zawdzięczał transport ze Szwajcarii 

i wsparcie w pierwszych miesiącach ist-
nienia bolszewickiego reżimu. Gdy pol-
skie zwycięstwo pod Warszawą zniwe-
czyło plany bolszewickiego dyktatora 
zrewolucjonizowania Europy, należało 
pomyśleć o urządzeniu struktur pań-
stwowych i gospodarczych Rosji wy-
cieńczonej krwawą wojną domową i 
czerwonym terrorem. Tutaj pomoc ze 
strony Niemiec była kluczowa. 

6 grudnia 1920 roku, przemawiając 
do moskiewskiego aktywu partii bol-
szewickiej, Lenin podkreślał, że Niemcy 
– mimo przegranej Wielkiej Wojny – 

„są ciągle pod względem gospodarczego 
rozwoju drugim krajem na świecie”, a 
„pod względem rozwoju sektora elek-
troprzemysłowego Niemcy nawet wy-
przedzają Amerykę”. Na tym Lenin 
budował swoją nadzieję na współpracę 
niemieckiego kapitału i specjalistów w 
elektryfikacji Rosji, czyli w budowaniu 
sowieckiego komunizmu, wszak – jak 
głosiła maksyma przywódcy bolszewi-
ków – komunizm to „władza rad plus 
elektryfikacja”. 

W świetle tego typu wypowiedzi nie-
mieckich przemysłowców i bankowców 
oraz „przywódcy światowego proleta-
riatu” droga do porozumienia obu stron 
była otwarta. W kwietniu 1922 roku 
podczas obrad w Genui na międzyna-
rodowej konferencji dotyczącej spłaty 
reparacji wojennych przez Niemcy w 
pobliskim Rapallo doszło do podpisania 
porozumienia niemiecko-rosyjskiego. 
Oficjalnie chodziło o nawiązanie sto-
sunków dyplomatycznych oraz zrzeczenie 
się wzajemnych roszczeń finansowych. 

  
Rapallo: „oswajanie” bolszewików 
i „wykańczanie Polski” 
W momencie zawierania układu szefem 
niemieckiej dyplomacji był Walther Ra- 
thenau, który w ten sposób walnie przy-
czynił się do przełamania izolacji poli-
tycznej reżimu bolszewickiego w Europie. 
Przyszłe zyski niemieckich firm w tota-
litarnym państwie okazały się ważniejsze 
niż utrzymywanie „kordonu sanitarnego” 
wokół zbrodniczego reżimu, który już 
w momencie zawierania porozumienia 
był odpowiedzialny za śmierć milionów 
niewinnych ludzi (w 1921 roku szalała 
na Powołżu plaga głodu sztucznie wy-
wołanego przez rząd bolszewicki). 

Nie tylko zresztą chodziło o zyski gos-
podarcze dla Niemiec. Plan polityczny, 
który krył się za porozumieniem w Ra-
pallo, streścił kanclerz Rzeszy Niemieckiej 
Joseph Wirth (partia Centrum), który 
do udającego się do Moskwy niemiec-
kiego ambasadora Ulricha von Broc-
kdorffa-Rantzaua (jako poseł Rzeszy w 
Danii brał czynny udział w 1917 roku w 
przygotowaniu operacji „zaplombowany 
wagon”) powiedział, że w porozumieniu 
z bolszewikami chodzi o „wykończenie 
Polski”. Słowa te wypowiedział niemiecki 
polityk wywodzący się z katolickiego 
ugrupowania, który nie widział nic zdroż-
nego w spiskowaniu z bezbożną, totali-
tarną ideologią przeciwko katolickiemu 
Narodowi. Nienawiść do Polski była sil-
niejsza. Jak tu nie przyznać racji bł. Pry-
masowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który 
mówił o Niemcach, że „jest to naród, 
który musi się wyspowiadać”? l 

N

Wykończyć Polskę
16 kwietnia 1922 roku  

Niemcy i Rosja bolszewicka podpisały układ w Rapallo

ŚRODY  

  Z HISTORIĄ
Za tydzień, 13 kwietnia: 
Józef Mackiewicz – świadek Katynia

W CYKLU 

Kanclerz Rzeszy 

Niemieckiej Joseph 

Wirth powiedział,  
że w porozumieniu 

z bolszewikami 

w Rapallo chodzi 

o „wykończenie 

Polski” 

Kanclerz Rzeszy Niemieckiej 
Joseph Wirth FO

T.
 B

U
N

D
ES

A
R

C
H

IV

MYŚL JEST BRONIĄ14 publicystyka@naszdziennik.plŚroda, 6 kwietnia 2022

Piotr Cieszyński pciesz@interia.pl 

903


