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Tezy 

 Partia Alternatywa dla Niemiec ewoluowała od przyjętego przez jej założycieli 

modelu partii centroprawicowej, populistycznej, walczącej o głosy 

konserwatywnego elektoratu, do etapu konsolidacji skrajnie prawicowego 

jądra partii.  

 AfD wyłoniła się w 2013 roku z wielu sojuszy o neokonserwatywnym podłożu 

i organizacji politycznych, krytykujących z prawicowych pozycji m.in. zbyt 

europocentryczną, ich zdaniem, politykę CDU, szczególnie w sferze 

gospodarczej, a w 2014 roku startowała w pierwszych wyborach 

do Bundestagu.  

 Po upadku żelaznej kurtyny do Niemiec w ramach repatriacji przybyło około 

2,3 mln etnicznych Niemców ze Związku Sowieckiego. Nawet dla kraju 

liczącego około 83 mln mieszkańców jest to znacząca liczba. AfD zrozumiała, że 

środowiska związane z Rosją są grupą, do której można się odwoływać 

i walczyć o głosy jej przedstawicieli. Również inne skrajnie prawicowe 

ugrupowania polityczne starały się zdobyć popularność wśród tak zwanych 

„rosyjskich Niemców”, którzy są bardziej konserwatywni niż reszta 

niemieckiego społeczeństwa, jednak AfD odniosła największy sukces w tym 

zakresie.  

 AfD już w czasie swojej pierwszej kampanii wyborczej, a następnie 

w kolejnych, twierdziła, że Niemcy wkrótce staną się mniejszością we własnym 

kraju, kultywowała kulturę strachu wobec obcych, była partią antyislamską, 

antyuchodźczą i antyimigracyjną. Podobne ksenofobiczne poglądy 

są podzielane przez znaczną część ludności rosyjsko-niemieckiej, która, mimo 

własnych korzeni migracyjnych, obawia się niestabilności wewnętrznej 

w kraju, mającej, jej zdaniem, swoje źródło w wieloetnicznych 

i wielokulturowych Niemczech.  

 Rok 2015 był punktem zwrotnym w historii AfD. Wraz z początkiem kryzysu 

uchodźczego, sprzecznych interesów przedstawicieli prawicowego populizmu, 

na czele z Alexandrem Gaulandem, Alice Weidel i Frauke Petry, oraz 

liberalnych eurosceptyków gospodarczych, skupionych wokół Bernda 

Lucke’go i Jörga Meuthena, nie dało się już pogodzić. Wybuchła otwarta walka, 

która doprowadziła do tworzenia się różnych frakcji w AfD. Program 

polityczny partii zmienił się z liberalnego w sprawach gospodarczych 

i probiznesowego na prawicowo-populistyczny. Spór o kierunek i wynikające 

z niego walki o władzę wewnątrz partii spowodowały, że z AfD odeszło wielu 

członków, którzy odegrali kluczową rolę w kształtowaniu jej historii. Kryzys 
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migracyjny 2015 roku w Niemczech stał się siłą napędową dla partii na kolejne 

lata.  

 AfD po raz pierwszy weszła do Bundestagu w 2017 roku, zajmując trzecie 

miejsce w wyścigu wyborczym. Był to precedens w powojennej historii 

Republiki Federalnej Niemiec, kiedy do parlamentu weszła partia skrajnie 

prawicowa, eurosceptyczna i otwarcie prorosyjska, uzyskując 13 proc. głosów 

i zdobywając w parlamencie liczącym 631 deputowanych 90 mandatów.  

 Po wyborach federalnych 26 września 2021 roku AfD weszła do parlamentu po 

raz drugi, uzyskując 10,3 proc. głosów i zdobywając w 20. niemieckim 

Bundestagu, reprezentowanym przez siedem partii i liczącym 736 posłów, 

83 mandaty. Jest to o 11 mandatów mniej niż w poprzednim parlamencie. 

W Bundestagu frakcja AfD jest obecnie najmniej liczebna ze wszystkich frakcji 

parlamentarnych.  

 Na ostatni wynik wyborów AfD i zmniejszenie miejsc w Bundestagu wpływ 

miała m.in. pandemia COVID-19 w Niemczech i na świecie, kiedy tradycyjny 

i główny temat AfD – polityka migracyjna – zniknął z agendy publicznej. 

Początkowo AfD poparła nałożone przez władze ograniczenia i nawet żądała 

ich zaostrzenia. Jednak popierając restrykcje, w oczach swoich skłonnych do 

wiary w teorie spiskowe wyborców, partia dołączyła do nielubianego przez 

nich establishmentu. Zmieniła więc swoje stanowisko i zaczęła krytykować 

wszystkie posunięcia niemieckiego rządu podejmowane w walce z pandemią. 

Następnie w czasie kryzysu granicznego, sztucznie wywołanego przez 

Alaksandra Łukaszenkę na granicy polsko-białoruskiej, AfD straciła monopol 

na politykę antymigracyjną, gdyż nowy niemiecki rząd w czasie kryzysu 

granicznego zdecydowanie opowiedział się po stronie Polski.  

 Alice Weidel i Tino Chrupalla, dwoje czołowych kandydatów sympatyzujących 

ze skrajnie prawicową frakcją Björna Höcke’go zwaną Skrzydłem, wzięli udział 

w kampanii wyborczej w wyborach federalnych w 2021 roku. Jörg Meuthen, 

który nadal próbował prezentować centroprawicową AfD, stracił wpływy. 

Wiosną 2022 roku ostatecznie opuścił partię.  

 Krytycy coraz częściej nazywali AfD i jej przedstawicieli „prawicowymi 

ekstremistami”. W niektórych przypadkach potwierdziły to sądy. Federalny 

Urząd Ochrony Konstytucji w połowie maja 2022 roku, biorąc pod uwagę 

dominację skrajnie prawicowych nurtów w AfD, obecnych już nie tylko 

w oddzielnych stowarzyszeniach, zakwalifikował całą AfD jako organizację 

podejrzaną o prawicowy ekstremizm. Raport BfV za 2021 rok, przedstawiony 

przez federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) i szefa BfV 

Thomasa Halenwanga w maju 2022 roku, nie daje powodów do optymizmu: 
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prawicowe ideologie ekstremistyczne znajdują w Niemczech coraz młodszych 

zwolenników nie tylko w internecie.  

 Obecnie, po rezygnacji długoletniego współprzewodniczącego Jörga Meuthena, 

siły skrajnej prawicy umocniły swoją pozycję w ugrupowaniu na szczeblu 

federalnym. Natomiast stosunkowo umiarkowani członkowie AfD nie byli 

w stanie zdobyć dla siebie żadnych ważnych stanowisk w partii. 

Ultraprawicowa i prorosyjska AfD przegrupowała się po porażkach i nadal 

stanowi zagrożenie: będzie m.in. wpływać na ocieplanie relacji RFN z Rosją nie 

tylko poprzez otwartą propagandę, lecz także zakulisowe działania lobby.  
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Wstęp  

Celem raportu jest analiza procesu ewolucji Partii Alternatywa dla Niemiec 

(niem. Alternative für Deutschland, AfD) od przyjętego przez jej założycieli modelu 

partii centroprawicowej, populistycznej, rozszerzającej elektorat o wyborców 

o poglądach konserwatywnych, do obecnej fazy konsolidacji skrajnie prawicowego 

jądra partii. Zamiarem założycieli partii było stworzenie politycznej alternatywy dla 

partii głównego nurtu i w niedalekiej perspektywie przejęcie władzy w kraju. Tak 

jednak się nie stało. Obecnie partia coraz bardziej się radykalizuje, jest obserwowana 

przez niemiecki kontrwywiad jako organizacja podejrzana o prawicowy ekstremizm, 

prowadzi otwartą propagandę i działania lobbystyczne na rzecz ocieplania stosunków 

z Rosją. 

Od momentu jej powstania w 2013 roku i do początku kryzysu uchodźczego 2015 roku 

AfD miała wśród swoich zwolenników opinię niezniszczalnej, niezależnie od skali 

kontrowersji, jakie wywoływała w społeczeństwie niemieckim. Skrajnie prawicowi 

członkowie tego ugrupowania często pozwalali sobie na zachowania rasistowskie, 

nacjonalistyczne i ksenofobiczne, a jego czołowi politycy mogli być niekompetentni lub 

głosić otwarcie prorosyjskie poglądy, a mimo tego partia przyciągała nowych 

członków i pozyskiwała coraz więcej głosów wyborców i darowizn. Przez dłuższy czas 

AfD nie zaszkodziła nawet wewnątrzpartyjna walka na szczeblu kierownictwa partii 

i okresowy faktyczny brak przywództwa. Politycy AfD byli przekonani, że są świetnymi 

strategami – tak też uważali niektórzy z ich przeciwników. AfD zawsze miała daleko 

sięgające plany – chciała być partią centroprawicową, która „ocali Niemcy”, a może 

nawet cały świat zachodni, przed upadkiem cywilizacyjnym1. 

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (niem. Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) 

uznaje obecnie całą AfD za organizację podejrzaną o prawicowy ekstremizm. Ponadto 

jest to partia o poglądach prorosyjskich, a jednocześnie o antyamerykańskich 

skłonnościach, na co zwraca uwagę raport BfV. Młoda Alternatywa (niem. Junge 

Alternative, JA), młodzieżówka AfD, i zwolennicy formalnie rozwiązanej grupy 

Skrzydło (niem. Der Flügel) są wymienieni w raporcie jako „potencjalni prawicowi 

ekstremiści”. W 2021 roku BfV przypisał do tej kategorii 7,5 tys. osób. W 2020 roku 

było ich o 1,1 tys. mniej2.  

W okresie od 2017 do 2021 roku odbyły się wybory do landtagów kilku niemieckich 

krajów związkowych. W 2017 roku AfD udało się wejść do parlamentu kraju 

                                                        
1 Justus Bender, Schrumpfende AfD. Der Traum von der Volkspartei ist aus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
14.06.2022; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-verliert-waehler-und-mitglieder-traum-
von-der-volkspartei-ist-aus-18094464.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 [dostęp: 14.06.2022]. 
2 Mehr linke und rechte Extremisten in Deutschland, Augsburger Allgemeine, 7.06.2022; 
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/verfassungsschutzbericht-mehr-rechte-und-linke-
extremisten-in-deutschland-id62925721.html [dostęp: 12.06.2022].  
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związkowego Dolnej Saksonii3 (6,2 proc.). Jednak największy sukces partia odniosła 

w 2018 roku, kiedy po raz pierwszy weszła do parlamentów Bawarii4 z wynikiem 

10,2 proc. i Hesji5 (13,1 proc.), landów spoza byłej Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej (NRD), gdzie ugrupowania populistyczne tradycyjnie cieszą się 

większą popularnością niż na zachodzie kraju.  

W byłej NRD, z kolei, wyniki wyborcze AfD wciąż rosły: w 2019 roku w Saksonii6 partia 

otrzymała 27,5 proc. głosów (w 2017 roku – 9,7 proc.), a w Brandenburgii7 23,5 proc. 

(wzrost z 12,2 proc. w porównaniu do 2017 roku), zajmując w parlamentach tych 

landów drugie miejsce po Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec 

(niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) i Socjaldemokratycznej 

Partii Niemiec (niem. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Poparcie 

wyborcze w Turyngii8 również znacznie wzrosło – z 10,6 proc. do 23,4 proc. Pozycja 

AfD w Bremie9 w wyborach 2019 roku i Hamburgu10 w lutym 2020 roku prawie się nie 

zmieniła. W Bremie partia nieco poprawiła swoje wyniki (z 5,5 proc. do 6,1 proc.), 

a w Hamburgu, przeciwnie, wyniki nieznacznie się pogorszyły (z 6 proc. do 5,3 proc.). 

Sukces 2017 roku nie był więc przypadkowy, a partia nadal umacniała swoją pozycję 

na niemieckiej scenie politycznej.  

Z początkiem pandemii COVID-19 w Niemczech i na świecie trend się odwrócił. 

Ugrupowanie przegrało dziewięć lokalnych wyborów z rzędu. Oceny partii 

w sondażach poparcia spadały od początku pandemii, kiedy jej tradycyjny, główny 

temat – polityka migracyjna – zniknął z agendy publicznej. Początkowo AfD poparła 

nałożone przez władze ograniczenia i nawet żądała ich zaostrzenia. Jednak popierając 

restrykcje, w oczach swoich skłonnych do wiary w teorie spiskowe wyborców, partia 

dołączyła do nielubianego przez nich establishmentu. Zmieniła więc swoje stanowisko 

                                                        
3 Wilko Zicht, Matthias Cantow, Ergebnisse der Landtagswahlen in Niedersachsen, Wahlrecht.de, 
16.10.2017; https://www.wahl recht.de/ergebnisse/niedersachsen.html [dostęp: 12.06.2022]. 
4 Landtagswahl 2018: Amtliches Endergebnis, Bayerischer Landtag, 14.10.2018; 
https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/landtagswahl-2018/das-amtliche-endergebnis/ [dostęp: 
12.06.2022].  
5 Wybory w Hesji. Bolesna porażka dla CDU i SPD, Deutsche Welle, 28.10.2018; 
https://www.dw.com/pl/wybory-w-hesji-bolesna-pora%C5%BCka-dla-cdu-i-spd/a-46065111 [dostęp: 
12.06.2022].  
6 Der Landeswahlleiter. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Wahlergebnisse der 
Landtagswahlen in Sachsen, sachsen.de, 2019; https://wahlen.sachsen. de/landtagswahl-2019-
wahlergebnisse.php [dostęp: 12.06.2022].  
7 Der Landeswahlleiter – Brandenburger Wahlergebnisse, Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen in 
Brandenburg, Land Brandenburg, 1.09.2019; 
https://www.wahlergebnisse.brandenburg.de/wahlen/LT2019/diagramUberblick.html [dostęp: 
12.06.2022].  
8 Wilko Zicht, Landtagswahl in Thüringen. Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen, Wahlrecht.de, 
28.10.2019; https://www.wahlrecht. de/ergebnisse/thueringen.html [dostęp: 12.06.2022].  
9 Wilko Zicht, Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen in Bremen, Wahlrecht.de, 10.01.2021; 
https://www.wahlrecht.de/ergebnisse/bremen.htm [dostęp: 12.06.2022].  
10 Wilko Zicht, Ergebnisse der Bürgerschaftswahlen in Hamburg, Wahlrecht.de; https://www.wahl 
recht.de/ergebnisse/hamburg.html [dostęp: 12.06.2022].  
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i zaczęła krytykować wszystkie posunięcia niemieckiego rządu podejmowane w walce 

z pandemią. W czasie trzeciej fali pandemii AfD zdecydowanie krytykowała postawę 

zarówno rządu federalnego, jak i decyzje parlamentów landowych dotyczące 

ograniczeń. AfD przeciwstawiała się również obowiązkowym szczepieniom, które, 

według niej, rząd Angeli Merkel usilnie forsował (w rzeczywistości rząd Merkel nigdy 

nie postulował wprowadzenia w Niemczech obowiązkowych szczepień ochronnych 

przeciwko COVID-19). Na spadek notowań AfD przed wyborami do Bundestagu 2021 

roku wpłynęła nie tylko pandemia COVID-19, lecz także pojawiające się już wtedy 

oskarżenia o prawicowy ekstremizm.  

Oprócz wyborców partia traciła też członków: obecnie AfD ma o 6 tys. mniej członków 

niż w 2019 roku, co stanowi prawie jedną szóstą jej liczebności. Prawie 4 tys. z nich to 

osoby, które nie płaciły składek członkowskich i zostały skreślone z listy partyjnej 

przez skarbnika11.  

Po wyborach federalnych 26 września 2021 roku AfD weszła do parlamentu po raz 

drugi, uzyskując 10,3 proc. głosów i zdobywając w 20. niemieckim Bundestagu, 

reprezentowanym przez siedem partii i liczącym 736 posłów, 83 mandaty. Jest to 

o 11 mandatów mniej niż w poprzednim parlamencie. W Bundestagu frakcja AfD jest 

obecnie najmniej liczebna ze wszystkich frakcji parlamentarnych i ma o połowę mniej 

członków niż Wolna Partia Demokratyczna (niem. Freie Demokratische Partei, FDP), 

druga najmniejsza frakcja parlamentarna12.  

Kampania wyborcza AfD, zarówno w ostatnich, jak i poprzednich wyborach, 

skoncentrowana była na eurosceptycyzmie, antyamerykanizmie oraz na forsowaniu 

programu antyimigracyjnego, popularnego wśród konserwatywnych i skrajnie 

prawicowych wyborców. Ugrupowanie raczej unikało prezentowania propozycji 

gospodarczych, zarówno w manifeście wyborczym 2017 roku, jak i 2021 roku. 

Najpierw pandemia COVID-19 w Niemczech usunęła antyimigracyjny program AfD na 

drugi plan, a następnie sztucznie wywołany w 2021 roku przez Alaksandra 

Łukaszenkę, popieranego przez Władimira Putina, kryzys na polsko-białoruskiej 

granicy spowodował, że AfD straciła monopol na sceptyczne podejście do migrantów 

w Niemczech. Polska w kryzysie na granicy z Białorusią otrzymała poparcie 

niemieckich partii politycznych głównego nurtu, zarówno CDU, jak i SPD.  

Mimo tego, w wyborach federalnych 2021 roku AfD udało się potwierdzić swoją 

pozycję na wschodzie kraju i po prawej stronie sceny politycznej. We wschodnich 

landach opinia partii nacjonalistycznej nie zaszkodziła AfD w jej kampanii wyborczej 

do Bundestagu 2021 roku. W Saksonii, Saksonii-Anhalt, Brandenburgii, Meklemburgii-

                                                        
11 Justus Bender, Schrumpfende AfD…, op. cit. 
12 Das deutsche Parlament und die Parteien, deutschland.de, 10.12.2021; 
https://www.deutschland.de/de/topic/politik/das-deutsche-parlament-und-die-parteien [dostęp: 
12.06.2022]. 
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Pomorzu Przednim i Turyngii AfD jest drugą co do wielkości siłą, co wynika z wyborów, 

potwierdzają to też aktualne badania sondażowe13. 

W celu skutecznego rozpowszechniania swojego przesłania w 2021 roku partia 

postawiła na aktywną kampanię wyborczą w mediach społecznościowych. 

Ugrupowanie znacznie częściej i skuteczniej niż partie konkurencyjne korzystało 

z platform internetowych, takich jak Facebook, Instagram, Telegram, YouTube czy 

Twitter. Dzięki nim partia bez przeszkód rozpowszechnia kontrowersyjne, w tym 

także rasistowskie i ksenofobiczne, treści14. 

Raport BfV za 2021 rok, przedstawiony przez federalną minister spraw wewnętrznych 

Nancy Faeser (SPD) i szefa BfV Thomasa Halenwanga w Berlinie w połowie maja 

2022 roku, nie daje powodów do optymizmu: prawicowe ideologie ekstremistyczne 

znajdują w Niemczech coraz młodszych zwolenników nie tylko w internecie. Obecnie 

AfD jest objęta obserwacją kontrwywiadowczą przez BfV. Jej radykalni liderzy głoszą 

kontrowersyjne poglądy i często wywołują skandale w przestrzeni informacyjnej15. 

Status bycia ugrupowaniem „obserwowanym” przez kontrwywiad, jak twierdzą 

działacze partii, utrudnia normalne funkcjonowanie zarówno czołowym politykom, jak 

i szeregowym działaczom partyjnym. Czują się skrępowani, obawiają się, że są 

podsłuchiwani, zastanawiają się także, czy ich kolega z partii może być informatorem 

BfV. Niektórzy próbują wykorzystać wpadki odnotowane przez tę instytucję do 

eliminacji przeciwników. Wielu z nich się radykalizuje, ponieważ odbiera obserwację 

kontrwywiadowczą jako zagrożenie ze strony państwa niemieckiego, które, ich 

zdaniem, łamie zasady demokracji i państwa prawa i agenturalnymi metodami 

zamierza zniszczyć legalną polityczną opozycję16.  

Radykalizacja części ugrupowania prowadzi do zachowań neonazistowskich 

i niebezpiecznych powiązań z tzw. Nową Prawicą – m.in. z Instytutem Polityki 

Państwowej (niem. Institute für Staatspolitik, IfS), prawicowym think tankiem, oraz 

związanym z nim wydawcą Götzem Kubitschekiem, a także PEGIDĄ17 i jej założycielem 

Lutzem Bachmannem. Oba te środowiska kwestionują obecny demokratyczny ustrój 

                                                        
13 Philip Eppelsheim, Parteitag der AfD: Höckes gallische Dörfer, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
17.06.2022; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/hoecke-und-die-afd-radikal-und-stark-in-
ostdeutschland-18107175.html [dostęp: 17.06.2022]. 
14 Hans Pfeifer, Niemcy. Siła AfD w mediach społecznościowych, Deutsche Welle, 24.08.2021; 
https://www.dw.com/pl/niemcy-si%C5%82a-afd-w-mediach-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych/a-
58972393 [dostęp: 12.06.2022]. 
15 Marcel Fürstenau, Viele Rechtsextremisten bei Polizei & Co., Deutsche Welle, 13.05.2022; 
https://www.dw.com/de/viele-rechtsextremisten-bei-polizei-co/a-61793366 [dostęp: 12.06.2022].  
16 Justus Bender, Schrumpfende AfD…, op.cit.  
17 PEGIDA (niem. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, pol. Patriotyczni 
Europejczycy przeciw Islamizacji Zachodu) – stowarzyszenie z siedzibą w Dreźnie, którego celem jest 
walka z rzekomą islamizacją Niemiec oraz innych państw europejskich.  
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polityczny RFN, rozpowszechniają rosyjską propagandę i antyamerykańskie nastroje 

w społeczeństwie niemieckim18. 

Dla przykładu, antyestablishmentowy i antyislamistyczny ruch PEGIDA przedstawia 

Rosję Putina jako alternatywę dla amerykańskich wpływów i brukselskiej propagandy. 

Trudno jest udowodnić bezpośrednie powiązania między PEGIDĄ i rosyjską agenturą 

w Niemczech, jednak rosyjskie flagi są obecne na demonstracjach PEGIDY, 

a kremlowskie media, takie jak Russia Today Deutsch (RTDeutsch), nagłaśniają ich 

demonstracje. 

Natomiast symbolem wpływów neonazistów w AfD jest szef organizacji partyjnej 

w Turyngii Björn Höcke. Polityk ten określił pomnik ofiar Holocaustu w Berlinie jako 

„hańbę”, a niemieckie służby specjalne uznają go za prawicowego ekstremistę. Höcke 

i jego radykalna grupa w partii, tzw. Skrzydło (niem. Der Flügel), byli już wcześniej 

inwigilowani przez służby specjalne Republiki Federalnej Niemiec19.  

Analiza zmian politycznych i personalnych w AfD może skłaniać do hipotezy, że jej 

pierwotny model, populistycznego ugrupowania centroprawicowego, poniósł 

polityczną porażkę. Szukając nowej formuły, nowej drogi i elektoratu, jej liderzy 

i członkowie stworzyli potencjalnie niebezpieczną skrajnie prawicową partię. 

  

                                                        
18 Dietmar Neuerer, Verfassungsschutz warnt: Höcke-Flügel treibt Radikalisierung der AfD voran, 
Handelsblatt, 11.10.2020; https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/afd-verfassungsschutz-
warnt-hoecke-fluegel-treibt-radikalisierung-der-afd-voran/26264214.html [dostęp: 12.06.2022].  
19 Czołowy polityk niemieckiej partii AfD: Pomnik Holokaustu w Berlinie to „pomnik hańby”, Newsweek, 
19.01.2017; https://www.newsweek.pl/swiat/polityka/pomnik-holokaustu-w-berlinie-afd-nazywa-
pomnikiem-hanby/y58fc7d [dostęp: 12.06.2022]. 
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Rozdział 1. 

Dryf AfD w kierunku skrajnej prawicy i podziały wewnętrzne 

Prawicowa, populistyczna, eurosceptyczna i otwarcie prorosyjska partia Alternatywa 

dla Niemiec powstała w 2013 roku, a w 2017 roku po raz pierwszy weszła 

do Bundestagu, zajmując trzecie miejsce w wyścigu wyborczym. Był to precedens 

w powojennej historii RFN, gdyż do parlamentu weszła partia radykalna. Niemieccy 

analitycy prognozowali wówczas, że będzie ona albo stopniowo integrować się 

z systemem albo, wręcz przeciwnie, przesuwać się na prawo, tworząc wspólny blok 

z innymi, mniejszymi, ugrupowaniami ultraprawicowymi20.  

Siłą napędową dla partii był kryzys uchodźczy 2015 roku w Niemczech. Realizowana 

przez AfD polityka totalnej krytyki rządu starającego się uporać z kryzysem 

uchodźczym była wzmacniana prowadzoną od chwili jej powstania kampanią 

radykalnego eurosceptycyzmu. AfD powstała w rezultacie połączenia się wielu grup 

i środowisk intelektualistów i naukowców o neokonserwatywnych poglądach oraz 

organizacji politycznych, krytykujących z prawicowych pozycji m.in. zbyt 

europocentryczną, ich zdaniem, politykę CDU, szczególnie w sferze gospodarczej. 

Jednym z głównych współzałożycieli partii był ekonomista Bernd Lucke, który 

wystąpił z CDU, sprzeciwiając się polityce gospodarczej prowadzonej przez Angelę 

Merkel i jej sposobom zarządzania kryzysem strefy euro po 2007 roku, zwłaszcza tak 

zwanemu pakietowi ratunkowemu mającemu zapobiec negatywnym dla euro i Unii 

Europejskiej (UE) skutkom kryzysu finansowego w Grecji. Partia od początku swojego 

istnienia pozycjonowała siebie jako nowy ruch polityczny, będący konserwatywną 

alternatywą dla Niemców znużonych polityką Merkel. Z tej idei wywodzi się również 

jej nazwa, rozumiana jako reakcja współzałożycieli na wypowiedź Merkel, która 

stwierdziła, że pakiet ratunkowy z 2007 roku „nie ma alternatywy”. Szukając dla siebie 

miejsca na prawo od CDU, AfD starała się przejąć głosy dotychczasowych wyborców 

chadecji, którzy nie akceptowali prounijnej polityki Niemiec, uległości niemieckiego 

rządu wobec Stanów Zjednoczonych i systematycznego osłabiania potencjału 

militarnego RFN. Jednak w konfrontacji z nowymi wyzwaniami, pojawiającymi się 

przed Niemcami, partia szybko straciła centroprawicowe, neokonserwatywne 

(a w sferze gospodarczej – probiznesowe) oblicze21. 

Na zmniejszenie szans wyborczych AfD i pogłębienie kryzysu programowego miała też 

wpływ coraz ostrzejsza wewnętrzna rywalizacja między umiarkowaną częścią partii 

a jej radykalno-narodowym skrzydłem. Bezpośrednio po wyborach do Bundestagu 

                                                        
20 Roxana Münster, AFD Gründung: Wann und wie die Partei entstand, Fokus Online, 5.03.2021; 
https://praxistipps.focus.de/afd-gruendung-wann-und-wie-die-partei-entstand_116135 [dostęp: 
12.06.2022].  
21 Ibidem. 
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2017 roku doprowadziła ona do rezygnacji ówczesnej współprzewodniczącej Frauke 

Petry (AfD ma system dwóch współprzewodniczących), która uważała, że partia 

przesuwa się zbyt daleko w prawo, zaś wewnątrz ugrupowania toczy się nieustanna 

walka o władzę, której, zdaniem Petry, nie dało się już „pominąć milczeniem”. Była 

wiceszefowa wielokrotnie zaznaczała, że jej celem było doprowadzenie do przejęcia 

przez AfD władzy w Niemczech w 2021 roku, lecz „partia anarchistyczna [według 

Petry] nie jest w stanie rządzić krajem”. Odejście Petry nie uchroniło jednak AfD przed 

dalszymi ostrymi podziałami na szczeblu kierownictwa partii i kolejnymi konfliktami 

personalnymi, a w jej szeregach rozgorzały spory o celowość utrzymywania stanowisk 

dwóch współprzewodniczących22. 

Prominentny partyjny ideolog AfD Alexander Gauland, należący do narodowo-

konserwatywnego skrzydła partii, obstawał przy zachowaniu dotychczasowego 

systemu kierowania partią. Został on wybrany na współprzewodniczącego 

ugrupowania obok Jörga Meuthena, uchodzącego za polityka, jak na AfD, 

umiarkowanego (Meuthen zachował stanowisko drugiego współprzewodniczącego po 

odejściu Petry). Po objęciu przewodnictwa przez Gaulanda skrzydło narodowo-

konserwatywne zdobyło mocną pozycję w strukturze partyjnej AfD. Od 2017 roku 

Gauland jest jednym ze współprzewodniczących frakcji parlamentarnej AfD 

w Bundestagu, obok Alice Weidel. Jej kandydatura na urząd kanclerza dwukrotnie była 

wystawiana z ramienia AfD w wyborach do Bundestagu 2017 i 2021 roku, w razie 

ewentualnego zwycięstwa partii w wyborach23. Na 10. Federalnej Konferencji partii 

w listopadzie 2019 roku Gauland został wybrany honorowym przewodniczącym AfD; 

a do wyborów federalnych 2021 roku partię poprowadziło dwóch 

współprzewodniczących: Jörg Meuthen i Tino Chrupalla24.  

Chrupalla jest ściśle powiązany ze skrajnie prawicowym skrzydłem AfD, uchodzi 

za polityka radykalnego. Nie kryje prorosyjskich sympatii. W listopadzie 2019 roku 

został jednym z dwóch współprzewodniczących AfD (obok Meuthena); zastąpił na tym 

stanowisku Gaulanda. W wyborach federalnych 2021 roku był jednym z dwóch 

głównych kandydatów AfD na kanclerza (obok Weidel), pochodzi z Görlitz, 

z Saksonii25.  

Wbrew poglądom umiarkowanego skrzydła partii i jednego z jej liderów, Meuthena, 

który jednocześnie jest posłem do Parlamentu Europejskiego (PE), partia opowiadała 

                                                        
22 Führungsstreit in der AfD: Frauke Petry will Fraktion im Bundestag nicht angehören, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 25.09.2017; http://www.faz.net/aktuell/politik/bundestagswahl/frauke-petry-will-
der-fraktion-im-bundestag-nicht-angehoeren-15215963.html [dostęp: 12.06.2022] 
23 Über uns. (Dr. Alice Weidel, Stellvertretende Bundessprecherin), AfD; 
https://www.afd.de/partei/bundesvorstand/ [dostęp: 12.06.2022]. 
24 Über uns. (Dr. Alexander Gauland, Ehrenvorsitzender), AfD; 
https://www.afd.de/partei/bundesvorstand/ [dostęp: 12.06.2022].  
25 Über uns. (Tino Chrupalla, Bundessprecher), AfD; https://www.afd.de/partei/bundesvorstand/ [dostęp: 
12.06.2022].  
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się26 za opuszczeniem UE i za powołaniem nowej wspólnoty, opartej wyłącznie na 

interesach gospodarczych krajów członkowskich oraz za rezygnacją ze wspólnej 

waluty. Meuthen niejednokrotnie wzywał przedstawicieli skrajnie prawicowego 

skrzydła partii do zaprzestania radykalnych działań i rozwagi w głoszeniu poglądów, 

gdyż ich zachowanie może doprowadzić do zniknięcia AfD z niemieckiej sceny 

politycznej. Po konwencji partyjnej w Dreźnie w kwietniu 2021 roku partia 

opowiedziała się za skrajnie prawicowym programem, postulując m.in. opuszczenie 

przez Niemcy UE. Rozłam stał się wówczas jeszcze bardziej widoczny, w wyniku czego 

ugrupowanie straciło część zwolenników. Później Meuthen zauważył, że wielu 

wyborców powiedziało mu, iż chciało głosować na AfD, lecz nie chciało, aby Niemcy 

opuściły UE27.  

Walka umiarkowanej i radykalnej części partii w latach 2017–2021 toczyła się w AfD 

z różnym natężeniem. Spektakularnym wydarzeniem, szeroko omawianym 

w Niemczech, było doprowadzenie do wyrzucenia z partii przez Meuthena w 2020 

roku Andreasa Kalbitza, popularnego polityka AfD (zwłaszcza w Brandenburgii) 

i rzecznika frakcji Skrzydło. Przewodniczący zarzucił Kalbitzowi działania szkodzące 

wizerunkowi AfD. Federalna Rada Wykonawcza partii w maju 2020 roku pozbawiła 

Kalbitza legitymacji partyjnej siedmioma głosami za, pięcioma głosami przeciw 

i jednym wstrzymującym się. Jako powód wyrzucenia Kalbitza z partii jej zarząd 

federalny podał jego członkostwo w szeregach zakazanej skrajnie prawicowej 

organizacji Niemiecka Młodzież Wierna Ojczyźnie (niem. Heimattreue Deutsche Jugend 

e. V., HDJ) i w partii Republikanie28 (niem. Die Republikaner), co Kalbitz zataił, 

wstępując do AfD. Sam Kalbitz wszystkim oskarżeniom zaprzeczył. Powiedział jednak, 

że nie będzie kandydował w wyborach do Bundestagu w 2021 roku, aby oszczędzić 

partii dodatkowych ataków w czasie kampanii wyborczej. Przeciwnik Meuthena 

w partii, Chrupalla, w sierpniu 2020 roku powiedział, że w ciągu sześciu lat znajomości 

z Kalbitzem nie zauważył w jego poglądach żadnego ekstremizmu29.  

Wyzwanie Meuthena, rzucone radykalnym siłom i prowokatorom w AfD, według 

ekspertów, było ryzykownym manewrem. Połączenie sił umiarkowanych 

i radykalnych sprawiało, że AfD odnosiła sukcesy w wyborach w ostatnich latach. Na 

                                                        
26 AfD zieht mit radikalen Forderungen in den Wahlkampf, Deutsche Welle, 11.04.2021; 
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/afd-zieht-mit-radikalen-forderungen-in-den-
wahlkampf/ar-BB1fx8DE?li=BBqgbZL [dostęp: 12.06.2022]. 
27 Nikolaus J. Kurmayer, German far-right: Spats and election losses as AfD veers to the right, Euractiv.com, 
11.10.2022; https://www.euractiv.com/section/politics/news/german-far-right-spats-and-election-
losses-as-afd-veers-to-the-right/ [dostęp: 12.06.2022].  
28 Niewielka niemiecka partia założona w Monachium w 1983 roku przez byłych członków CSU. Jest 
określana mianem „demokratycznej prawicy”. Od 1992 roku była obserwowana przez BfV pod zarzutem 
prawicowych ekstremistycznych działań. Zdystansowała się od prawicowych tendencji 
ekstremistycznych i od 2007 roku nie figuruje w raportach BfV. 
29 Politologe Schröder zu Richtungskämpfen in der AfD: „AfD – zwei Parteien in einer“, Deutschlandfunk, 
30.11.2020; https://www.deutschlandfunk.de/politologe-schroeder-zu-richtungskaempfen-in-der-afd-
afd-100.html [dostęp: 12.06.2022]. 
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konferencji partyjnej AfD 2020 roku wyszedł na jaw rozłam w partii, związany ze 

sprawą Kalbitza. W czasie przemówienia Meuthen opisał swoją partię jako 

„agresywną, ordynarną i nieskrępowaną”. Polityk skrytykował także 

przewodniczącego frakcji AfD w Bundestagu Gaulanda, który w niemieckim 

parlamencie mówił o „dyktaturze” środków antycovidowych. Atak Meuthena na 

radykalne siły w partii, przede wszystkim na frakcję Skrzydło, zrzeszoną wokół 

Höcke’go, do której należał również Kalbitz, zdaniem politologów, był skalkulowany. 

Meuthen, w opinii analityków, chciałby kontynuować strategię pozycjonowania AfD 

jako bardziej przesuniętej na prawo wersji CDU. Taką rolę AfD powinna była, zdaniem 

Meuthena, odgrywać na niemieckiej scenie politycznej w dłuższej 

perspektywie. Wymagało to jednak dyscyplinowania sił radykalnych, w tym 

przestrzegania zapisów konstytucji i jej ochrony, zerwania z łamaniem tabu czy 

wspieraniem radykalnych przeciwników walki z pandemią COVID-1930.  

Pod koniec stycznia 2022 roku Meuthen sam zrezygnował z funkcji 

współprzewodniczącego AfD. Rezygnacja miała miejsce na tle skandalu medialnego 

w sprawie nielegalnych darowizn dla partii. Mówiło się, że Meuthen był 

wtajemniczony w prywatnie finansowaną kampanię wyborczą do Bundestagu, która 

przebiegała niezgodnie z prawem. Przede wszystkim jednak rezygnacja miała związek 

z faktem, że AfD od czasu powstania przesunęła się tak daleko na prawo, iż z czasem 

Meuthen stał się w niej postacią marginalną. Pomysły dotyczące tego, aby 

w przyszłości uczynić AfD partią zdolną do tworzenia koalicji, zostały sprowadzone do 

absurdu przez Gaulanda, Weidel i Chrupallę, którzy po wyborach federalnych 

2021 roku, od początku pracy nowego Bundestagu, otwarcie kontestowali porządek 

demokratyczny, robili zamieszanie i urządzali prowokacje na sali obrad, dążąc do 

możliwie najszerszego ataku na koalicję rządową, świadomie stosując agresywny styl 

debaty, nakierowując mówców z innych frakcji za pomocą ataków werbalnych na 

zupełnie inne tematy, gniewnie reagując na pytania dziennikarzy31. 

Meuthen przez długi okres czasu polegał na prawicowych ekstremistach skupionych 

wokół Höcke’go w zamian za poparcie i zapewnienie mu władzy w partii. Jednocześnie 

sam pozycjonował się jako polityk umiarkowany i liberalny w kwestiach 

gospodarczych. W ten sposób Meuthen stał się parasolem ochronnym dla partii, 

oskarżanej o szerzenie ekstremistycznych i antydemokratycznych idei. Taktyka 

sojuszu z radykałami nie przyniosła jednak oczekiwanych przez niego rezultatów. 

                                                        
30 Ibidem. 
31 Michael Stifter, Jörg Meuthen ist selbst schuld an der Radikalis ierung der AfD ,  Augsburger 
Allgemeine, 28.01.2022; https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/kommentar-joerg-meuthen-ist-
selbst-schuld-an-der-radikalisierung-der-afd-id61612476.html [dostęp: 12.06.2022]. 
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Ostatecznie to jego skrajnie prawicowi „sojusznicy” narzucili swój program polityczny 

całej partii32.  

Wcześniej walkę z Höcke’im przegrali również założyciel AfD Lucke, a następnie – 

Petry. Zamiast wyrzucić Höcke’go z partii, jak próbowała to zrobić była 

współprzewodnicząca Petry, Meuthen polegał na jego poparciu. Trzymając się tej 

taktyki zwyciężył w walce o władzę z Petry, zaciągnął jednak polityczny dług w obozie 

Höcke’go, a także wywołał dryf AfD na prawo, którego nie mógł już kontrolować33.  

Zdaniem obserwatorów niemieckiej sceny politycznej, dalszy dryf AfD w kierunku 

radykalizacji może doprowadzić do przesunięcia się jeszcze dalej w prawo. Nie można 

wykluczyć wzrostu popularności AfD w środowiskach innych prawicowo-radykalnych 

ruchów i organizacji (takich jak np. PEGIDA, od której dystansują się nawet niektórzy 

politycy AfD)34. 

  

                                                        
32 Michael Stifter, Jörg Meuthen verlässt die AfD: Die Geschichte vom gemäßigten Populisten, Augsburger 
Allgemeine, 28.01.2022; https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/afd-meuthen-verlaesst-die-afd-
die-geschichte-vom-gemaessigten-populisten-id61615311.html [dostep: 12.06.2022]. 
33 Michael Stifter, Jörg Meuthen ist selbst schuld…, op. cit .  
34 Politologe Schröder zu Richtungskämpfen…, op. cit.   



Wrzesień 2022 | Raport OSPP | Alternatywa dla Niemiec po przegranych bitwach… 

20 | 

  



Alternatywa dla Niemiec po przegranych bitwach… | Raport OSPP | Wrzesień 2022 

| 21 

Rozdział 2. 

Kampania AfD w mediach społecznościowych  

Media społecznościowe a propaganda polityczna 

Jednym ze źródeł politycznego sukcesu AfD na niemieckiej scenie politycznej było 

wykorzystanie mediów społecznościowych w propagandzie politycznej. Dzięki 

rozmaitym platformom internetowym i utworzonym na nich przez partię grupom jej 

członkowie i zwolennicy mają stały kontakt i mogą bez ograniczeń rozpowszechniać 

często kontrowersyjne, w tym także rasistowskie i ksenofobiczne treści, które nie 

podlegają ocenie prawnej. Według badaczy mediów społecznościowych, w RFN od 

dawna obowiązują surowe zasady dotyczące kampanii ulicznych i reklam wyborczych 

w telewizji, lecz żadna z tych zasad nie jest stosowana w internecie. W opinii 

Felixa Kartte’go ze społecznej inicjatywy „Reset”, propaganda wyborcza w mediach 

społecznościowych „przypomina [w Niemczech] Dziki Zachód”. Sytuację tę 

wykorzystała AfD, zdecydowanie odrzucając wszystkie wezwania do zaangażowania 

się w uczciwą i przejrzystą kampanię wyborczą. Liderzy partii twierdzą, że jedynie 

muszą się bronić przed atakami konkurencyjnych ugrupowań politycznych 

stosujących wobec AfD brudne technologie w celu zdyskredytowania jej polityki. Skalę 

aktywności AfD w mediach społecznościowych oddaje informacja, że partia na 

Facebooku ma zasięg oddziaływania porównywalny z tym, jaki mają SPD (największa 

partia rządząca) i CDU (największa partia opozycyjna) razem wzięte35.  

W trakcie federalnej kampanii wyborczej przed wyborami do Bundestagu 2021 roku 

rządzący wówczas chrześcijańscy demokraci (CDU/CSU) i socjaldemokraci (SPD) mieli 

zdecydowaną przewagę nad politycznymi konkurentami w dostępie do prasy, radia 

i telewizji. AfD, nowa, wyjątkowo kontrowersyjna partia polityczna kwestionująca 

niemiecki porządek polityczny, w mediach głównego nurtu dla swojej propagandy 

mogła wykorzystywać jedynie czas antenowy przyznany w ramach prawa 

wyborczego. Dlatego też skoncentrowała swoją uwagę na mediach społecznościowych 

i próbowała je wykorzystać do prowadzenia debaty publicznej w kampanii wyborczej: 

partia znacznie częściej i skuteczniej niż konkurencja korzystała z platform 

internetowych, takich jak Facebook, Instagram, Telegram, VK, YouTube czy Twitter. 

Innymi ugrupowaniami, które okazały się lepiej przygotowane do walki o głosy 

wyborców w internecie niż partie władzy, były Sojusz 90/Zieloni (niem. Bündnis 

90/Die Grünen) oraz Wolna Partia Demokratyczna (niem. Freie Demokratische 

Partei, FDP)36.  

                                                        
35 Hans Pfeifer, Bundestagswahlkamp. AfD: Die Macht in den sozialen Medien, Deutsche Welle, 24.08.2021; 
https://www.dw.com/de/afd-die-macht-in-den-sozialen-medien/a-58906678 [dostęp: 12.06.2022]. 
36 Ibidem. 
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Dla przykładu, według badań Deutsche Welle, w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia 

2021 roku zdecydowanie najbardziej aktywnym i skutecznym niemieckim politykiem 

na platformach internetowych Facebook, Instagram, YouTube i Twitter była 

kandydatka na urząd kanclerza z ramienia AfD Weidel. W wyborach federalnych 

2021 roku nie miała ona szans na zostanie kanclerzem, lecz jej nagrania i publikowane 

przez nią treści były wyświetlane w mediach społecznościowych w wyżej 

wymienionym okresie około 4,9 mln razy. Dla porównania, kandydat na kanclerza 

z ramienia Unii (CDU/CSU) Armin Laschet, uważany za jednego z faworytów 

w wyścigu o urząd kanclerski po kanclerz Merkel, w mediach społecznościowych miał 

w tym samym okresie zaledwie 320 tys. wyświetleń. Weidel zdecydowanie 

pokonywała konkurencję również w kategorii udostępniania i komentowania postów 

zamieszczanych przez nią w mediach społecznościowych. W ten sposób kandydatka 

AfD na urząd kanclerza w trakcie federalnej kampanii wyborczej 2021 roku miała 

możliwość dotarcia z ofertą swojej partii do zdefiniowanych grup wyborców. AfD 

zazwyczaj publikowała swoje treści pod chwytliwymi tytułami i hasłami, takimi jak np. 

„Niemcy stają się republiką bananową” (niem. „Deutschland wird zur 

Bananenrepublik"), co zachęcało użytkowników do dalszego ich udostępniania 

i częstego komentowania. Z drugiej zaś strony przekazy chrześcijańskiego demokraty 

Lascheta, zdaniem analityków niemieckiej kampanii wyborczej, pozostawały mało 

wyraziste: nagłówek jego postu „Inteligentna ochrona klimatu to zadanie 

przekrojowe” (niem. „Kluger Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe") zmobilizował 

tylko kilku użytkowników internetu, co potwierdza tezę, iż poważne treści rzadko 

budzą zainteresowanie odbiorców przekazów medialnych i nie powodują interakcji na 

szeroką skalę w mediach społecznościowych. Ponadto, AfD była lepiej niż inne partie 

przygotowana do kampanii medialnej w internecie od strony technicznej: 

zamieszczane przez partię posty miały lepszą szatę graficzną. Dla przykładu, czcionka 

nagłówków i tekstów publikowanych przez AfD w internecie często była większa 

i łatwiejsza do odczytania niż ta, którą miały strony internetowe innych ugrupowań37. 

AfD wykorzystywała w kampaniach wyborczych portale społecznościowe jako 

narzędzie, służące również do zmobilizowania rosyjskojęzycznych wyborców, 

specyficznej grupy sympatyzującej z tą partią. W rosyjskojęzycznych sieciach 

społecznościowych są obecni zarówno skrajnie prawicowi, jak i skrajnie lewicowi 

politycy niemieccy. Jeśli chodzi o lewicę, to w zasadzie są to lobbyści Rosji, związani ze 

skrajnie lewicową, postkomunistyczną partią Die Linke, których dyskurs o NATO, 

Krymie i wschodniej Ukrainie był zbieżny lub zgodny z oficjalną narracją Kremla. 

Skrajna prawica w jej najszerszym spektrum, czyli AfD, prawicowy think thank Instytut 

Polityki Państwowej czy skrajnie prawicowe czasopismo Compact, jest coraz aktywniej 

                                                        
37 Hans Pfeifer, Bundestagswahlkamp. AfD: Die Macht…, op.cit. 
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reprezentowana zarówno na rosyjskojęzycznej platformie Odnoklassniki 

(ros. Одноклассники), jak i na VKontakte (ros. ВКонтакте, VK)38.  

Najbardziej aktywna grupa AfD, związana z niemiecką radykalną prawicą, nie 

posiadająca zaplecza migracyjnego, jest obecna na platformie VK. W Odnoklassnikach 

jest wiele licznych grup AfD o zapleczu migracyjnym, których członkowie komunikują 

się ze sobą zarówno w języku rosyjskim, jak i niemieckim. Łączą je z AfD, co da się 

zauważyć zarówno w internecie, jak i poza nim, niektóre prawicowe tematy. 

Pierwszym z nich był kryzys migracyjny 2015 roku. Słynna sprawa dziewczyny Lizy, 

rzekomo uprowadzonej i zgwałconej przez uchodźcę, pokazała jak szybko 

rosyjskojęzyczni sympatycy skrajnie prawicowych organizacji niemieckich potrafią się 

zmobilizować. Całkiem możliwe, że w historii z Lizą nie obyło się bez tzw. ręki Kremla, 

lecz taka mobilizacja nie byłaby możliwa bez sieci społecznościowych i już istniejących 

stałych połączeń39. To samo dotyczy rajdów samochodowych w geście poparcia dla 

Rosji, które miały miejsce w niemieckich miastach wiosną br. po tragicznych 

wydarzeniach w Buczy na Ukrainie.  

Platforma VK zyskała dużą popularność w Niemczech dzięki temu, że za jej pomocą 

było bardzo wygodnie udostępniać muzykę, w tym nielegalnie. Wykorzystali to m.in. 

niemieccy prawicowi radykałowie, którzy całkiem świadomie migrowali na VK, aby 

móc bezpłatnie udostępniać „prawicowy rock”. VK jest dla nich, w odróżnieniu od 

Facebooka, przestrzenią wolności. Na VK mogą spotkać się z nimi rosyjskojęzyczni 

migranci, mieszkający w Niemczech, co oczywiście otwiera dla tych ostatnich dość 

specyficzne perspektywy integracji z niemiecką wspólnotą polityczną40.  

W czasie wyborów do Bundestagu 2021 roku w kampanii medialnej prowadzonej 

przez AfD głównie na platformach internetowych, ugrupowanie całkowicie opierało 

się na prawicowej populistycznej polaryzacji społeczeństwa i emocjonalizacji 

przekazu. Partia zazwyczaj wykorzystywała uczucie strachu w wątkach dotyczących 

zwiększenia napływu imigrantów do Niemiec, wzrostu poziomu przestępczości z tym 

związanej i w konsekwencji – grożącego krajowi, w opinii AfD, upadku społecznego. 

Druga silna ludzka emocja, taka jak złość, była wykorzystywana w trakcie kampanii 

wyborczej do krytykowania Merkel, rządu i ogólnie niemieckich elit politycznych 

i gospodarczych, odpowiedzialnych, zdaniem AfD, za rzekomo pogarszającą się 

sytuację społeczną w kraju41. 

                                                        
38 ВКонтакте с Альтернативой для Германии, openDemocracy, 4.09.2018; 
https://www.opendemocracy.net/ru/vkontakte-s-alternativoy-dlya-germanii/ [dostęp: 12.06.2022]. 
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Hans Pfeifer, Bundestagswahlkamp. AfD: Die Macht…, op.cit.  
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Kryzys migracyjny głównym tematem kampanii wyborczej 

AfD swoje polityczne szanse związała ze społeczną traumą kryzysu migracyjnego 

2015 roku. Ugrupowanie wypowiedziało się wówczas przeciwko imigracyjnej polityce 

rządu federalnego, prezentując ksenofobiczne poglądy i proponując proste 

rozwiązania. Napięcia związane z kryzysem migracyjnym partia nieustająco 

wykorzystywała w swojej politycznej kampanii. Również przed wyborami federalnymi 

w ubiegłym roku AfD domagała się ograniczenia imigracji – także pracowników 

wykwalifikowanych – oraz „zakazu jakiegokolwiek łączenia rodzin 

uchodźców” w Niemczech42. Jednak w czasie, gdy kraj zmagał się z pandemią COVID-

19, w ostatniej kampanii wyborczej temat uchodźców zszedł na dalszy plan. Mimo to, 

uchodźcy wciąż pozostawali kluczowym wątkiem dla AfD w jej walce o głosy 

w wyborach do Bundestagu 2021 roku.  

W czasie kongresu wyborczego AfD, który odbył się na początku kwietnia 2021 roku 

w Dreźnie, był krytykowany popularny w partii postulat zakazu łączenia rodzin 

uchodźców. Zwracano uwagę na to, że nie jest on możliwy do zrealizowania 

z prawnego punktu widzenia. Krytycy argumentowali, że brak zgody na łączenie 

rodzin może poważnie nadwerężyć wizerunek AfD jako partii prorodzinnej. Jednak 

propagatorzy pomysłu z radykalnego skrzydła ugrupowania uważali, że dla partii 

najważniejsze jest przekazanie wyborcom politycznego przesłania, nie zaś niuanse 

prawne. Partia domagała się również zakazu budowy minaretów oraz powrotu do 

kontroli granicznych wraz z „barierami fizycznymi” w postaci ogrodzeń i murów na 

granicach RFN43.  

Już po wyborach do Bundestagu, w czasie polsko-białoruskiego kryzysu granicznego, 

gdy Łukaszenka używał migrantów jako broni przeciwko UE, polscy strażnicy 

graniczni chronili jej wschodnią granicę przed nową celowo kontrolowaną falą 

imigracji, a nowy niemiecki rząd zdecydowanie opowiedział się po stronie Polski, 

Meuthen, ówczesny współprzewodniczący AfD i poseł do PE, 10 listopada 2021 roku 

opublikował na stronie internetowej AfD 3-punktowy plan rozwiązania kryzysu 

na granicy polsko-białoruskiej. Wezwał w nim rząd RFN i UE do udzielenia 

niezwłocznej pomocy Polsce, w tym wsparcia finansowego budowy skutecznych 

fortyfikacji granicznych lub, w razie potrzeby, wsparcia logistycznego pożądanego 

przez polski rząd. Były współprzewodniczący również wzywał niemiecki rząd do 

wysłania jasnego i jednoznacznego komunikatu do krajów pochodzenia migrantów, iż 

„żaden migrant, który wsiada do samolotu do Mińska, nie dostanie się w ten sposób do 

UE”, gdyż „dni bezmyślnej kultury powitania wreszcie się skończyły”. W punkcie 

trzecim swojego planu Meuthen proponował w krótkim terminie znaleźć humanitarne 

                                                        
42 Hans Pfeifer, AfD-Wahlprogramm: Radikal rechte Opposition, Deutsche Welle, 9.04.2021; 
https://www.dw.com/de/afd-wahlprogramm-radikal-rechte-opposition/a-57133280 [dostęp: 
12.06.2022]. 
43 AfD zieht mit radikalen Forderungen…, op. cit.  
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rozwiązanie dla migrantów przebywających wówczas na granicy polsko-białoruskiej, 

„aby uchronić ich przed zamarznięciem na śmierć w czasie nadchodzącej zimy”. 

Według Meuthena, możliwym rozwiązaniem byłoby otwarcie korytarza dla 

przyjmowania migrantów na Ukrainie we współpracy z rządem w Kijowie. W jego 

opinii, dzięki takiej pomocy humanitarnej UE wesprze Ukrainę finansowo 

i logistycznie44.  

  

                                                        
44 Alternative für Deutschland, Jörg Meuthen: 3-Punkte-Plan zur Lösung der Krise an der polnisch-
weißrussischen Grenze, AfD Kreisverband Vorpommern-Greifswald, 10.11.2021; https://afd-
vg.de/aktuelles/2021/11/joerg-meuthen-3-punkte-plan-zur-loesung-der-krise-an-der-polnisch-
weissrussischen-grenze/ [dostep: 12.06.2022]. 
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Rozdział 3. 

Rosyjskie wpływy w AfD 

Przez wiele lat mieszkańcy RFN urodzeni w Związku Sowieckim byli nieoficjalnie 

nazywani „niezauważalnymi imigrantami” i funkcjonowali na marginesie pola 

informacyjnego Niemiec. Ich przedstawiciele rzadko pojawiali się w niemieckich 

mediach i byli ledwo zauważalni na konferencjach rządowych dotyczących integracji 

ze społeczeństwem niemieckim. Wiodący niemieccy badacze zajmujący się kwestiami 

migracji podkreślali wysoki stopień integracji tej grupy ludności, która przez długi czas 

nie była przez nich postrzegana jako niezależna siła polityczna45.  

Sytuacja zmieniła się w styczniu 2016 roku, kiedy w 120 niemieckich miastach tysiące 

osób, pochodzących z przestrzeni postsowieckiej, protestowało przeciwko 

rzekomemu „gwałtowi” dokonanemu przez „migrantów” na 13-letniej uczennicy 

szkoły średniej, Rosjance Lizie (ros. Лиза)46.  

Członkowie tej społeczności z powodu incydentu z Lizą zorganizowali również jedną 

masową demonstrację w Berlinie, przed kancelarią Merkel. Wśród protestujących 

wyróżniali się niezwykle agresywni skrajnie prawicowi aktywiści. Fałszywe 

oskarżenia zostały obalone – niemiecka policja i przedstawiciele władz szybko 

zaprzeczyli tym doniesieniom, udowadniając ich niespójność i znajdując dowody na to, 

że dziewczyna sama wymyśliła tę historię47.  

To wydarzenie jednak zszokowało niemieckie społeczeństwo – zwłaszcza, że wysokiej 

rangi rosyjscy dyplomaci nadal oskarżali Berlin o bronienie przestępców, nazywając 

rzekomą ofiarę gwałtu „naszą Lizą” – i spowodowało falę publikacji prasowych 

i materiałów medialnych, często o charakterze powierzchownym oraz zawierających 

niedopuszczalne uogólnienia w stosunku do milionów ludzi. „Czy Niemcy z Rosji to 

piąta kolumna Putina?” – od tamtej pory takie pytanie można przeczytać nawet na 

całkowicie apolitycznych portalach48.  

Temat podejścia oficjalnej Moskwy do rosyjskojęzycznych społeczności mieszkających 

poza Rosją był szeroko dyskutowany i badany. Niejednokrotnie w raportach 

                                                        
45 Stefan Korinth, Migrationsforscher: Russlanddeutsche inzwischen gut integriert, Evangelisch.de, 
8.04.2013; https://www.evangelisch.de/inhalte/81453/08-04-2013/migrationsforscher-
russlanddeutsche-inzwischen-gut-integriert [dostęp: 12.06.2022].  
46 Hannah Beitzer, Warum Russlanddeutsche gegen Flüchtlinge demonstrieren, Süddeutsche Zeitung, 
27.01.2016; https://www.sueddeutsche.de/politik/angebliche-vergewaltigung-die-russlanddeutschen-
nehmen-an-einem-breit-gefuehrten-angstdiskurs-teil-1.2836571 [dostęp: 12.06.2022]. 
47 Staatsanwalt: Angeblich vergewaltigtes Mädchen verbrachte Nacht bei Freund, Süddeutsche Zeitung, 
29.01.2016; https://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-marzahn-staatsanwalt-angeblich-
vergewaltigtes-maedchen-verbrachte-nacht-bei-freund-1.2840429 [dostęp: 12.06.2022]. 
48 Sind die Russlanddeutschen Putins fünfte Kolonne?, gutefrage, 2017; 
https://www.gutefrage.net/frage/sind-die-russlanddeutschen-putins-fuenfte-kolonne [dostęp: 
12.06.2022]. 
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niemieckich think tanków zwracano uwagę na rolę mniejszości rosyjskiej w Niemczech 

jako grupy wykorzystywanej przez rosyjskie służby49.  

Russlanddeutsche, czyli repatriowani Niemcy, którzy wrócili do Niemiec z byłego 

Związku Sowieckiego, po II wojnie światowej byli często prześladowani w Rosji 

i innych byłych republikach sowieckich. W celu ochrony tych, którzy podzielali ich 

pochodzenie etniczne, Niemcy zainicjowali plan repatriacji z Sowietami, umożliwiający 

rosyjsko-niemieckie przesiedlenie do Niemiec. Po upadku żelaznej kurtyny około 

2,3 mln etnicznych Niemców ze Związku Sowieckiego osiedliło się w RFN. W kraju 

o populacji około 83 mln, funkcjonującym w ramach systemu rządów 

parlamentarnych, to liczna grupa elektoralna. AfD zrozumiała, że jest to grupa 

wyborców, do której można się odwoływać. Repatriowani, etniczni Niemcy z Rosji, są 

bardziej konserwatywni, niż inni Niemcy. Radykalna postawa AfD imponuje im 

z powodu tęsknoty za patriarchalnym modelem społeczeństwa, do którego się 

przyzwyczaili w Związku Sowieckim/Rosji, a także z powodu nieufności do 

społeczeństwa otwartego oraz swojej wieloletniej, często przegranej, walki o poczucie 

przynależności50. Razem z rosyjskimi Niemcami do RFN trafiło też wielu Żydów. 

Z rosyjskimi Niemcami łączy ich język rosyjski i często sowiecka mentalność. Żydzi 

z byłego Związku Sowieckiego/Rosji, w odróżnieniu od rosyjskich Niemców, obawiają 

się AfD ze względu na postawy niechęci i wrogości wobec Żydów wielu jej członków.  

AfD nie jest partią neonazistowską, jednak wiele swoich strategii politycznych czerpie 

ze skrajnie prawicowej ideologii. Podziela wiele poglądów ksenofobicznych 

i nacjonalistycznych skrajnej prawicy, a do osiągania zamierzonych celów stosuje 

strategię podsycania uczucia nienawiści do obcych, podobną do tej, którą stosowali 

w przeszłości naziści. AfD stara się przyciągnąć różne grupy sfrustrowanych obecną 

sytuacją społeczną, gospodarczą i polityczną w RFN wyborców, w tym ludność 

rosyjsko-niemiecką. Najbardziej oczywistym nawiązaniem do nazizmu jest rasowa 

retoryka strachu opierająca się na antyimigracyjnych nastrojach bazy wyborczej AfD51.  

AfD gra na strachu, że Niemcy wkrótce nie będą już krajem Niemców, a staną się 

mniejszością we własnym kraju, stracą całą władzę polityczną na rzecz osób 

z zewnątrz, a niemieckie dziedzictwo zostanie zaprzepaszczone. Ten lęk leży 

u podstaw sukcesu programu AfD. Jednak partia nie odtwarza antysemityzmu 

                                                        
49 Stefan Meister, Jana Puglierin, Perception and Exploitation. A series on Russia’s non-military influence in 
Europe, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP), DGAP Kompakt No. 10, październik 
2015; https://dgap.org/en/article/getFullPDF/27185 [dostęp: 12.06.2022].  
50 Tatiana Golova, Russian-Germans and the surprising rise of the AfD, Open Democracy, 4.10.2017; 
https://www.opendemocracy.net/en/odr/russian-germans-and-surprising-rise-of-afd-germany/ 
[dostęp: 12.06.2022].  
51 Eliza Relman, Germany’s far-right party has drawn controversial comparisons to Nazis and they’re forcing 
the country to reconsider how it deals with the Holocaust, Insider, 8.09.2019; 
https://www.businessinsider.com/german-far-right-party-alternative-for-germany-compared-nazis-
afd-2019-9?IR=T [dostęp: 12.06.2022]. 
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nazistów, prowadzi natomiast politykę antyislamską, antyuchodźczą i antyimigrancką, 

która jest niezwykle popularna wśród części ludności rosyjsko-niemieckiej. Chociaż 

rosyjscy Niemcy sami są imigrantami z krajów postsowieckich, obawiają się 

niestabilności wewnętrznej, której źródłem, w ich przekonaniu, jest wieloetniczność 

i wielokulturowość Niemiec52.  

AfD i Rosja mają podobne cele i strategie dotyczące wpływu na niemiecko-rosyjską 

grupę wyborców. Rosyjskie środki masowego przekazu w kraju i za granicą, tak samo 

jak AfD, podkreślają niebezpieczeństwo płynące ze strony uchodźców, robią to 

z powodu rzekomej troski o ludzi podzielających rosyjskie interesy za granicą, których 

uważają integralną częścią tego, co Putin zwykł nazywać „rosyjskim światem” 

(ros. русский мир), niekoniecznie z powodu troski o etnicznych Rosjan. Pojęciem 

„rosyjskiego świata” opisuje się nie tylko mieszkańców Rosji czy rosyjską diasporę 

rozproszoną na obszarze byłego Związku Sowieckiego, lecz także prawosławnych 

z Białorusi, Mołdawii czy Kazachstanu, a do niedawna także z Ukrainy. W ten sposób 

Rosja pomaga AfD wzmocnić swoją pozycję polityczną w Niemczech poprzez nacisk na 

promowanie konkretnej polityki, istotnej dla ludności rosyjsko-niemieckiej53.  

Rosja wspiera propagandę polityki antyimigracyjnej AfD, która jest zgodna z rosyjską 

propagandą w Niemczech. Politycy AfD niejednokrotnie spotykali się 

z przedstawicielami rządu FR, a działacze młodzieżówki AfD aktywnie uczestniczyli 

w konferencjach prokremlowskich. Chociaż wprost nie sugeruje to wsparcia 

finansowego dla AfD ze strony Rosji, świadczy jednak o silnym przenikaniu się obu 

grup. Ponadto Rosja może wykorzystywać konferencje i inne wydarzenia do 

dyskretnego przekupywania urzędników AfD. Kreml wspiera finansowo AfD, 

pokrywając część kosztów organizacji seminariów propagujących rosyjską politykę. 

To zachęca AfD do dalszej współpracy z Rosją, w tym do organizowania wydarzeń 

i głoszenia koncepcji politycznych zgodnych z rosyjskim programem54.  

Oprócz pośredniego wpływu, Rosja wywiera też bezpośredni wpływ na członków 

Bundestagu z ramienia AfD. Dla przykładu, w zamian za wsparcie medialne 

i materialne członek AfD Markus Frohnmaier w kampanii wyborczej do Bundestagu 

2017 roku koncentrował się na promowaniu polityki zagranicznej Rosji. Młody 

aktywista często podróżował na wschód – do Doniecka, Petersburga, na Krym. 

Z ujawnionej korespondencji między dwoma urzędnikami wyższego szczebla 

w administracji Putina, którzy potwierdzili autentyczność maili, wynika, że w zamian 

                                                        
52 Ibidem. 
53 The Hybrid War. Russia’s Propaganda Campaign Against Germany, Spiegel International, 5.02.2016; 
https://www.spiegel.de/international/europe/putin-wages-hybrid-war-on-germany-and-west-a-
1075483.html [dostep: 12.06.2022]. 
54 Petra Rethmann, How Russians have helped fuel the rise of Germany’s far right, The Conversation, 
1.11.2018; https://theconversation.com/how-russians-have-helped-fuel-the-rise-of-germanys-far-right-
105551 [dostęp: 12.06.2022]. 
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za poparcie dla Frohnmaiera Rosja będzie miała swoich „własnych, absolutnie 

kontrolowanych” posłów do Bundestagu. Choć Frohnmaier kategorycznie zaprzecza 

oskarżeniu, twierdząc, że listy zostały sfałszowane, wydaje się, że Rosja jest 

zaangażowana w operacje wpływu w Bundestagu za pośrednictwem AfD i rozważa 

dalsze sposoby wpływania na niemiecki parlament poprzez kontrolę jego członków55.  

AfD wykorzystała pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę do wezwania Bundestagu 

do zwiększenia budżetu obronnego Niemiec i wprowadzenia obowiązkowego poboru 

w RFN. Zamiast w pełni potępić działania Rosji jako agresora, AfD wskazuje na NATO 

i Stany Zjednoczone jako współodpowiedzialne za konflikt zbrojny na Ukrainie. 

Jednoznacznie definiując Rosję jako agresora, AfD mogłaby stracić znaczną część 

swojej bazy wyborczej wśród rosyjskich Niemców i Rosjan w Niemczech. Większość 

z nich ma większe zaufanie do źródeł rosyjskich niż do źródeł niemieckich. To stawia 

pod znakiem zapytania zdolność AfD do wspierania działań przeciwko Rosji, jeśli 

zajdzie potrzeba zmiany niemieckiego ustawodawstwa w razie ewentualnego 

globalnego konfliktu w przyszłości56. 

  

                                                        
55 Gabriel Gatehouse, German far-right MP 'could be absolutely controlled by Russia', BBC News, 5.04.2019; 
https://www.bbc.com/news/world-europe-47822835 [dostęp: 12.06.2022].  
56 Nell Clark, Here's how propaganda is clouding Russians' understanding of the war in Ukraine, NPR, 
15.03.2022; https://www.npr.org/2022/03/15/1086705796/russian-propaganda-war-in-
ukraine?t=1658454861810 [dostęp: 12.06.2022]. 
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Rozdział 4. 

Radykalizacja AfD  

Obserwacja AfD przez BfV. Związki Markusa Frohnmaiera z Rosją 

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) w dniu 3 marca 2021 roku sklasyfikował57 

całą AfD jako prawicowo-ekstremistyczną organizację. Podstawą do objęcia AfD 

obserwacją kontrwywiadowczą miała być sporządzona przez BfV ekspertyza, 

zawierająca liczne dowody zebrane w ciągu dwóch lat. Dowody te miały potwierdzać 

podejrzenia, że AfD narusza podstawy wolnościowo-demokratycznego ustroju RFN. 

Oznaczałoby to, że partia może być inwigilowana na wszystkich poziomach 

federalnych, również za pomocą służb wywiadowczych. Jednak Sąd Administracyjny 

w Kolonii 5 marca 2021 roku ogłosił decyzję o uwzględnieniu wniosku AfD i zabronił58 

BfV obserwowania partii jako podejrzanej o prawicowy ekstremizm organizacji, 

uznając takie działania za niezgodne z konstytucją RFN. Ponadto, zdaniem sądu, BfV 

nie zadbał w sposób należyty o to, aby informacje o procedurze obserwacji AfD jako 

organizacji ekstremistycznej nie przedostały się na zewnątrz. Decyzja sądu umożliwiła 

AfD udział w wyborach federalnych 2021 roku, w wyniku których partia po raz drugi 

znalazła się w Bundestagu. 

Późniejszy, wydany w marcu br., wyrok Sądu Administracyjnego w Kolonii zezwala 

jednak BfV na obserwację całej AfD jako organizacji podejrzanej o prawicowy 

ekstremizm59. Ponadto Młoda Alternatywa (JA), młodzieżówka AfD, również została 

objęta nadzorem kontrwywiadowczym. Oprócz podważania demokratycznego ustroju 

RFN, BfV zarzuca JA także podsycanie nastrojów wrogości wobec cudzoziemców. 

W raporcie BfV pojawiają się nazwiska dwóch młodych członków Bundestagu, 

Markusa Frohnmaiera i Sebastiana Münzenmaiera. Frohnmaier w raporcie jest 

wymieniony 22 razy, Münzenmaier raz. Obaj byli aktywni w JA przed wejściem do 

Bundestagu. Sama organizacja młodzieżowa jest wspominana w raporcie prawie 

100 razy60.  

                                                        
57 Media: Kontrwywiad podejrzewa całą AfD o prawicowy ekstremizm, Deutsche Welle, 3.03.2021; 
https://www.dw.com/pl/media-kontrwywiad-podejrzewa-ca%C5%82%C4%85-afd-o-prawicowy-
ekstremizm/a-56757204 [dostęp: 12.06.2022]. 
58 Sąd: Kontrwywiad nie może na razie zająć się partią AfD, Deutsche Welle, 5.03.2021; 
https://www.dw.com/pl/s%C4%85d-kontrwywiad-nie-mo%C5%BCe-na-razie-zaj%C4%85%C4%87-
si%C4%99-parti%C4%85-afd/a-56785405 [dostęp: 12.06.2022].  
59 Mehr linke und rechte Extremisten…, op.cit. 
60 Bundesamt für Verfassungsschutz, Lagebericht „Rechtsextremisten, ,Reichsbürger' und ,Selbstverwalter' 
in Sicherheitsbehörden“, Bundesamt für Verfassungsschutz, maj 2022; 
https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/publikationen/DE/rechtsextremismus/2022-05-
lagebericht-rechtsextremisten-reichsbuerger-und-selbstverwalter-in-sicherheitsbehoerden.html 
[dostęp: 15.06.2022]. 
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Frohnmaier jest prawdopodobnie najbardziej znanym z młodych członków AfD. Były 

lider JA jest uważany za ultraprawicowego polityka mającego nacjonalistyczne 

powiązania w Europie Wschodniej. Dużym echem w niemieckich kręgach politycznych 

odbił się skandal z zatrudnianiem przez Frohnmaiera ultraprawicowego dziennikarza 

Manuela Ochsenreitera na stanowisku doradcy. Ponadto Frohnmaier jest podejrzany 

o zlecenie, zaplanowanie i sfinansowanie podpalenia budynku Towarzystwa Kultury 

Węgierskiej w Użhorodzie na ukraińskim Zakarpaciu na początku 2018 roku w celu 

wywołania kryzysu w stosunkach ukraińsko-węgierskich61.  

Oskarżenie o podpalenie i prorosyjski terroryzm usłyszeli trzej Polacy, aktywiści 

środowisk prorosyjskich w Polsce, z jednym z których za pośrednictwem portalu 

Facebook kontaktował się Ochsenreiter, powiązany z Frohnmaierem i AfD redaktor 

skrajnie prawicowego niemieckiego czasopisma Zuerst!. Dziennikarz ten aktywnie 

angażuje się w operacje medialne skierowane przeciwko Zachodowi, których 

beneficjentem jest państwo rosyjskie. Wspólnie z Frohnmaierem i Mateuszem 

Piskorskim Ochsenreiter założył w Berlinie Niemieckie Centrum Studiów 

Eurazjatyckich62.  

Oficjalnie ma ono status stowarzyszenia, którego głównym zadaniem są obserwacje 

wyborów w Europie Wschodniej. W rzeczywistości centrum jest fasadową organizacją, 

de facto służącą realizacji rosyjskich celów wywiadowczych i budowaniu wpływów 

na Ukrainie oraz w innych byłych republikach sowieckich63.  

W raporcie BfV Frohnmaier pojawia się m.in. ze z względu na jego kontakty 

z członkami Niemieckiej Ligi Obrony, organizacji islamofobicznej, monitorowanej 

przez BfV. W swoich przemówieniach w Bundestagu często wzywa do cięć w pomocy 

rozwojowej dla krajów afrykańskich, krytykuje programy finansowania projektów 

równościowych, pakt migracyjny ONZ określa jako „program przesiedleń”. Jest 

związany ze Skrzydłem Höcke’go64.  

Björn Höcke napędza radykalizację AfD  

Do objęcia obserwacją kontrwywiadowczą całej AfD przez BfV w marcu br. doszło 

za sprawą działalności Skrzydła. Pomimo formalnego rozwiązania tej frakcji, według 

                                                        
61 Marc Röhlig, Neun AfDler im Bundestag wurden in der „Jungen Alternative“ groß. Wie extrem sind sie?, 
Spiegel Politik, 4.02.2022; https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-im-bundestag-wie-extrem-
sind-die-abgeordneten-der-jungen-alternative-a-b263c302-68e2-4b6c-a05b-0ac0ac5dd7f5 [dostęp: 
12.06.2022]. 
62 Podpalenie budynku Towarzystwa Kultury Węgierskiej na Zakarpaciu 4 lutego 2018 r., Info Ops,, 
5.02.2018; https://infoops.pl/podpalenie-budynku-towarzystwa-kultury-wegierskiej-na-zakarpaciu-4-
lutego-2018-r/ [dostęp: 12.06.2022]. 
63 Christian Fuchs, Wie die AfD gezielt Lügen verbreitet, Zeit Online, 1.09.2017; 
https://blog.zeit.de/fragen/2017/09/01/afd-polen-mateusz-piskorski-luegen/ [dostęp: 12.06.2022]. 
64 Bundesamt für Verfassungsschutz…, op.cit.  
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najnowszego raportu szefa BfV Thomasa Haldenwanga z maja br., kontrwywiad 

dostrzega, że jej członkowie walczą o większe wpływy w ugrupowaniu65.  

Nurt związany z Höcke’im, liderem AfD w Turyngii, jest obserwowany przez służby 

wywiadowcze jako przypadek prawicowego ekstremizmu od marca 2020 roku. Strony 

internetowe Skrzydła przestały działać, lecz, w opinii BfV, nie doszło do faktycznego 

rozwiązania grupy. Samego Höcke’go władze klasyfikują jako „prawicowego 

ekstremistę”. Zarzucają mu m.in. antysemityzm. Höcke utrzymuje też intensywne 

kontakty ze skrajnie prawicowym ruchem, tzw. Nową Prawicą. BfV wymienia wśród 

partnerów polityka przede wszystkim wydawcę Götza Kubitscheka, który jest 

mózgiem tego środowiska oraz założyciela PEGIDY Lutza Bachmanna. Wśród 

zwolenników tego pierwszego są funkcjonariusze policji, służb, urzędnicy państwowi, 

w tym wielu związanych z AfD66.  

Pochodzący z szeregów prawicowego czasopisma Junge Freiheit Kubitschek jest 

współzałożycielem prawicowego think tanku Instytut Polityki Państwowej 

(niem. Institute für Staatspolitik, IfS). Od 2002 roku jest dyrektorem 

zarządzającym wydawnictwa Antaios, które, tak samo jak IfS, ma obecnie siedzibę 

w miejscowości Schnellroda (Saksonia-Anhalt). Zainicjował kilka kampanii 

politycznych, takich jak Konserwatywna Akcja Wywrotowa (niem. Konservativ-

subversive Aktion, KSA) i „Jeden procent dla naszego kraju” (niem. Ein Prozent für unser 

Land). Kubitschek był również odpowiedzialny za konceptualne założenia 

prawicowego ekstremistycznego Ruchu Identytarnego (niem. Identitären Bewegung, 

IB) w Niemczech. W 2015 roku kilkakrotnie występował jako główny mówca na 

nacjonalistycznych demonstracjach PEGIDY w Saksonii. Utrzymuje bliskie kontakty 

z przedstawicielami byłego Skrzydła AfD, takimi jak Höcke67. 

Według części obserwatorów niemieckiej sceny politycznej, decyzja niemieckich służb 

o rozpoczęciu obserwacji AfD jako organizacji podejrzanej o prawicowy ekstremizm, 

paradoksalnie, pomoże w zwycięstwie ultraprawicowych radykałów w wewnętrznej 

walce partyjnej. Oficjalne przyklejenie AfD etykietki ugrupowania „ekstremistycznego” 

może utwierdzić ich w przekonaniu, że już nie muszą się ograniczać wymogami 

politycznej poprawności68. 

Höcke jest obecnie kluczową postacią w AfD, chociaż jest on wyłącznie liderem 

struktur partyjnych w Turyngii. Jego zwolennicy postrzegają go jako bojownika ruchu 

oporu. Fascynują ich radykalne wypowiedzi polityka, jego zaciętość i nieugięta, 

maksymalistyczna postawa. Wielu konserwatystów w Niemczech odbiera zmiany 

zachodzące w globalizującym się świecie, które najbardziej uwidoczniły się w czasie 

                                                        
65 Ibidem.  
66 Marcel Fürstenau, Viele Rechtsextremisten…, op. cit. 
67 Ibidem. 
68 AfD zieht mit radikalen Forderungen…, op. cit.  
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kryzysu uchodźczego, jako atak na ich tożsamość i reaguje na nie sprzeciwem wobec 

polityki tradycyjnych partii głównego nurtu . Höcke wpisuje się ze swoją retoryką 

w tego rodzaju poglądy69.  

Dziadkowie Höcke’go pochodzili z Prus Wschodnich. Uciekli stamtąd, gdy 

w październiku 1944 roku region ten zajęła Armia Czerwona. Cztery lata później 

w Dolnej Saksonii urodził się ojciec Höcke’go Wolfgang70.  

Wysiedlenie było traumatycznym przeżyciem dla rodziny Höcke’go. Na grobie jego 

babci Hildegardy (była głową rodziny) w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech 

Zachodnich widnieje herb wschodniopruskiego Związku Uchodźców i Wypędzonych 

ze Wschodnich Części Rzeszy Niemieckiej przed 1945 rokiem. Taki sam herb 

umieszczono na grobie ojca Höcke’go, zmarłego w 2010 roku, mimo tego, że nigdy nie 

mieszkał w Prusach Wschodnich i nawet się tam nie urodził71.  

Kiedy Höcke pracował jako nauczyciel historii w szkole w Bad Sooden-Allendorf 

w północnej Hesji, w jego klasie niezmiennie wisiała mapa Prus Wschodnich 

rozciągających się na tereny współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Pytany 

o celowość takiego materiału poglądowego, odpowiadał72, że jest po to, aby jego 

uczniowie „zawsze pamiętali o swoich europejskich korzeniach – korzeniach 

ze Wschodu”. Twierdził73 w 2006 roku, że w przeciwieństwie do niemieckich nalotów 

na Coventry w 1940 roku, naloty dywanowe na Drezno, przeprowadzone przez 

lotnictwo brytyjskie i amerykańskie w 1945 roku, były planowanymi masowymi 

zabójstwami, z naruszeniem prawa międzynarodowego, wymierzonymi w bezbronne 

miasto, przepełnione wówczas uchodźcami z terenów wschodnioniemieckich, 

i w krótkim czasie unicestwiły tak wielu ludzi, jak nigdy przedtem i od tamtej pory. 

Höcke musiał obiecać kierownictwu szkoły, że już nigdy nie będzie publicznie wyrażał 

się w ten sposób jako nauczyciel.  

Poglądy Höcke’go wpisują się w mit ofiary kultywowany przez wielu przesiedleńców. 

Wypędzeni z ojczyzny i obarczeni odpowiedzialnością za zbrodnie Niemców w czasie 

wojny i Holokaustu, przesiedleńcy czuli się dyskryminowani przez tubylców 

na Zachodzie, zdradzeni przez SPD, kiedy rząd Willy’ego Brandta negocjował74 traktaty 

                                                        
69 Karsten Polke-Majewski, Björn Höcke: Mein Mitschüler, der rechte Agitator, Zeit Online, 18.02.2016; 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/bjoern-hoecke-afd-rechtspopulismus-
portraet/komplettansicht [dostęp: 12.06.2022].  
70 Karsten Polke-Majewski…, op. cit. 
71 Ibidem. 
72 Karsten Polke-Majewski…, op. cit.  
73 Leserbrief aus 2006: So tickte Björn Höcke als Lehrer, Merkur.de, 23.01.2017; 
https://www.merkur.de/politik/leserbrief-aus-2006-so-tickte-heutige-afd-mann-bjoern-hoecke-als-
lehrer-zr-7316577.html [dostęp: 12.06.2022]. 
74 RFN i Związek Sowiecki podpisały 12 sierpnia 1970 roku na Kremlu traktat. Była to cezura 
w powojennej Europie, także dla uznania granicy na Odrze i Nysie. Układ ten, wyraz procesu odprężenia 
na linii Wschód-Zachód, położył podwaliny pod nową politykę wschodnią socjaldemokratycznego 
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wschodnie, zdradzeni ponownie przez CDU i Helmuta Kohla, kiedy nastąpiło 

zjednoczenie Niemiec, a stary Wschód przestał istnieć. Höcke również lubi krytykować 

„stare partie”. Postrzega ich kadrę kierowniczą jako „żałosnych aparatczyków”75. 

Höcke 21 listopada 2015 roku w Instytucie Polityki Państwowej (IfS) wygłosił wykład 

na temat osób pochodzących z Afryki i ubiegających się o azyl w Niemczech pod 

tytułem „Szturm na Europę” (niem. Ansturm auf Europa), w którym w rzekomo 

naukowy sposób przeanalizował i porównał strategie reprodukcyjne, które w wyniku 

ewolucji rozwinęły się w Europie i Afryce. W opinii Höcke’go76, w XXI wieku 

„afirmujący życie afrykański typ ekspansywny spotyka się z samozaprzeczającym 

europejskim typem zastępczym”, co jego zdaniem, spowoduje „nadwyżkę 

reprodukcyjną” 30 mln ludzi rocznie. Wszyscy ci ludzie, według Höcke’go77, przybędą 

do Europy i dopóki Europejczycy „będą gotowi wchłaniać tę nadwyżkę populacji, nic 

się nie zmieni w postępowaniu reprodukcyjnym Afrykańczyków”, dlatego zamknięcie 

europejskich granic, w jego opinii, jest w interesach krajów afrykańskich, aby pomóc 

                                                        
kanclerza Willy'ego Brandta, zwaną „zmianą przez zbliżenie”. Mimo to w Niemczech końca lat 60. 
XX wieku polityka zagraniczna Brandta, w tym jego polityka wschodnia, budziła ogromne kontrowersje. 
75 Höcke dorastał w małej miejscowości Anhausen w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech Zachodnich. Jego 
matka pracowała jako pielęgniarka geriatryczna, a ojciec, sam niedowidzący, był pedagogiem specjalnym 
w państwowej szkole dla niewidomych. Wśród sąsiadów uchodził za człowieka miłego, aczkolwiek 
ekscentrycznego i nieco „szokującego”. Höcke najwyraźniej wychowywał się w domu, w którym 
kultywowano prawicowe, konserwatywne idee, w czasach, gdy zwolennicy takich idei zwykle uważali, 
że rozsądniej jest ukrywać swoje poglądy przed światem. Według badań przeprowadzonych przez 
niemieckiego socjologa Andreasa Kempera, nazwisko Wolfganga Höcke’go pojawia się w aktach 
prenumeraty antysemickiego magazynu Die Bauernschaft. Wydawał go Thies Christophersen, rolnik ze 
Szlezwiku-Holsztynu, który zaprzeczał Holokaustowi. W Niemczech magazyn ten był zabroniony. Podpis 
ojca Höcke’go można również znaleźć pod apelem o solidarność dla posła CDU Martina Hohmanna. Został 
on wyrzucony z CDU z powodu przemówienia, które miało wyraźne antysemickie przesłanie. Na liście 
sygnatariuszy apelu poparcia dla Hohmanna znajduje się również nazwisko Heinera Hofsommera, który 
także jest byłym członkiem CDU. Hofsommer został zwolniony ze stanowiska dyrektora szkoły w Hesji 
z powodu rasistowskich wypowiedzi, a później działał jako doradca Höcke’go w Turyngii, gdy Höcke był 
już liderem grupy parlamentarnej AfD. Zarówno Hohmann, jak i Hofsommer, niegdyś należeli do 
narodowo-konserwatywnego skrzydła CDU. Wreszcie nazwisko Wolfganga Höcke’go w dalszym ciągu 
znajduje się na liście kondolencyjnej, dołączonej do publikacji upamiętniającej niemieckiego 
nacjonalistycznego dziennikarza Wolfganga Venohra, obok Okręgowego Stowarzyszenia Prawicowych 
Ekstremistów i Republikanów w Hochtaunus – są to „zwolennicy”, którzy, według wydawcy Dietera 
Steina, „wdzięcznie przyczynili się do sfinansowania druku tej książki”. Stein, redaktor naczelny 
prawicowego konserwatywnego tygodnika Junge Freiheit, wydał wspomnianą książkę 
w 2005 roku. Pozycja skupiła też wielu skrajnie prawicowych autorów. Za: Karsten Polke-Majewski, 
Björn Höcke: Mein Mitschüler, der rechte Agitator, Zeit Online, 18.02.2016; 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/bjoern-hoecke-afd-rechtspopulismus-
portraet/komplettansicht [dostęp: 12.06.2022]; Andreas Kemper, Erpresst die NPD die AfD?, 10.06.2017; 
https://andreaskemper.org/2017/06/10/erpresst-die-npd-die-afd/ [dostęp: 12.06.2022]; Michael 
Schlieben, Hessen. Sieg der Protestwähler, Zeit Online, 7.03.2016; https://www.zeit.de/politik/2016-
03/hessen-kommunalwahl-afd-erfolg [dostęp: 12.06.2022]. 
76 Björn Höcke. Acht Zitate zeigen, wie gefährlich der AfD-Rechtsaußen wirklich ist, Focus Online, 
24.01.2017; https://www.focus.de/politik/deutschland/bjoern-hoecke-sieben-zitate-zeigen-wie-
gefaehrlich-der-afd-rechtsaussen-wirklich-ist_id_6536746.html [dostęp: 12.06.2022]. 
77 Carsten Heidböhmer, AfD-Landeschef Björn Höcke faselt vom “afrikanischen Ausbreitungstyp“, Stern, 
12.12.2015; https://www.stern.de/politik/deutschland/bjoern-hoecke--afd-politiker-faselt-vom-
afrikanischen-ausbreitungstyp-6601926.html [dostęp: 12.06.2022]. 
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im znaleźć „ekologicznie zrównoważoną politykę populacyjną”. Höcke niejednokrotnie 

wykorzystywał IfS także jako miejsce konferencji dla grupy parlamentarnej AfD 

z Turyngii.  

Po wykładzie w IfS minister edukacji Hesji Alexander Lorz (CDU) pozbawił Höcke’go 

prawa do wykonywania zawodu nauczyciela, w niemieckich kręgach lewicowych 

i liberalno-demokratycznych oskarżono go o „rażący rasizm”, a wywody płynące z jego 

wykładu porównywano do rasistowskiej teorii narodowego socjalizmu78.  

Karierę polityczną Höcke zaczął w kwietniu 2013 roku, współtworząc AfD w Turyngii 

i zostając jej przewodniczącym. Bez powodzenia startował z 2. miejsca na liście AfD 

w wyborach federalnych 2013 roku do Bundestagu. Następnie w listopadzie 2013 roku 

został pierwszym przewodniczącym okręgowego związku AfD Nordhausen – Eichsfeld 

– Mühlhausen. Ponownie został wybrany przewodniczącym AfD w Turyngii w sierpniu 

2014 roku, po czym zdobył mandat posła w wyborach do landtagu tego kraju 

związkowego jako główny kandydat AfD. Jest członkiem79 Rady Powierniczej 

Państwowego Centrum Edukacji Politycznej w Turyngii oraz Turyńskiego 

Państwowego Urzędu ds. Mediów80.  

Wbrew kursowi federalnej władzy partyjnej, w marcu 2015 roku Höcke zainicjował 

tzw. Rezolucję Erfurcką, w której wzywał do „bardziej konserwatywnej” orientacji 

ugrupowania. Wówczas też doprowadził do utworzenia frakcji Skrzydło81. W Rezolucji 

Höcke pisał, że wielu zwolenników AfD postrzega partię jako „ruch naszego narodu” 

przeciwko „eksperymentom społecznym” oraz „ruch oporu” przeciwko rzekomej 

„erozji suwerenności i tożsamości Niemiec”. W odniesieniu do PEGIDY, skrytykował 

władze federalne AfD m.in. za to, że partia trzymała się z dala „od obywatelskich 

ruchów protestu” i dystansowała się od nich „w antycypacyjnym posłuszeństwie”82.  

                                                        
78 Jonas Fedders, Wir haben mit einem seiner ehemaligen Schüler über Björn Höcke geredet, Vice, 
25.01.2026; https://www.vice.com/de/article/yvkjnb/wir-haben-mit-einem-ehemaligen-schueler-
ueber-bjoern-hoecke-geredet-277 [dostęp: 12.06.2022]. 
79 Działalność Państwowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Turyngii ma na celu wzmocnienie 
świadomości demokratycznej i politycznej obywateli Wolnego Kraju Turyngii oraz zachęcenie ich do 
uczestniczenia w życiu politycznym. W tym celu są wydawane różnego rodzaju publikacje na tematy 
istotne politycznie, realizowane i finansowane wydarzenia organizowane przez uznane instytucje 
edukacyjne. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezstronności i obiektywizmu.  
Turyński Państwowy Urząd ds. Mediów odpowiada za zatwierdzanie przez państwo prywatnych 
nadawców radiowych i telewizyjnych z siedzibą w Turyngii. Ponadto czuwa nad przestrzeganiem 
przepisów prawa medialnego dotyczących ochrony nieletnich i reklamy, zachowania różnorodności 
opinii oraz zasad programowych. Odpowiada m.in. za nadzór nad telemediami oraz kontroluje media 
internetowe.  
80 Karsten Polke-Majewski…, op. cit.  
81 Richtungsstreit in der AfD: Lucke wehrt sich gegen Rechtsruck, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
21.03.2015; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/der-richtungsstreit-in-der-afd-geht-weiter-
13498020.html [dostęp: 12.06.2022].  
82 Die „Erfurter Resolution“ – Wortlaut und Erstunterzeichner, Der Flügel, 14.03.2015; 
https://web.archive.org/web/20160105210808/https://www.derfluegel.de/2015/03/14/die-erfurter-
resolution-wortlaut-und-erstunterzeichner/ [dostęp: 12.06.2022]. 
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Rezolucję Erfurcką podpisało83 do 25 marca 2015 roku ponad 1600 członków partii, 

w tym Gauland. Była ona pierwszym krokiem do wprowadzenia „agendy Nowej 

Prawicy”84 do AfD i odegrała kluczową rolę w pokonaniu i zastąpieniu założyciela partii 

Lucke’go. W ten sposób Skrzydło doprowadziło do przesunięcia AfD w prawo. 

W odpowiedzi Hans-Olaf Henkel wraz z trzema innymi politykami AfD opublikował85 

kontr-oświadczenie pod tytułem „Rezolucja Niemiec” i oskarżył zwolenników 

Skrzydła o chęć rozbicia partii. Jednakże pod koniec listopada 2019 roku wielu 

przedstawicieli Skrzydła weszło86 do zarządu federalnego AfD, w tym Kalbitz. Według 

badacza ekstremizmu Steffena Kailitza87, przywódcy i zwolennicy Skrzydła celowo 

używają języka prawicowych ekstremistów i narodowych socjalistów. Frakcja jest 

postrzegana przez BfV jako rezerwuar radykalnych sił w partii będący całkowicie pod 

kontrolą przewodniczącego AfD w Turyngii Höcke’go.  

Poglądy Höcke’go i turyńskiej AfD w kwestii wojny na Ukrainie 

Kierownictwo AfD w Berlinie złożyło jasne oświadczenie dotyczące stanowiska partii 

w kwestii wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Przewodniczący Chrupalla 24 lutego br. 

podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę „nie był niczym usprawiedliwiony”88.  

Z kolei kierownictwo AfD w Turyngii początkowo niechętnie wypowiadało się na temat 

wojny na Ukrainie. W dniu ataku Höcke wprawdzie wezwał do „natychmiastowego 

zaprzestania wojny”, jednocześnie jednak nazwał Ukrainę „ofiarą geopolitycznego 

sporu na szczeblu globalnym pomiędzy NATO (Zachód) a Rosją (Wschód)”. Kilka dni 

później przewodniczący grupy parlamentarnej AfD w landtagu Turyngii Torben Braga 

powiedział, że wydarzenia na Ukrainie były przedmiotem rozmów i dyskusji 

w turyńskiej grupie parlamentarnej, jednak frakcja nie podjęła żadnej decyzji 

w kwestii stanowiska AfD w Turyngii w tej sprawie, co było nie do końca zgodne ze 

wcześniejszym stwierdzeniem Höcke’go. Ostatecznie Braga ogłosił jednak, że jego 

grupa w pełni podziela „stanowisko frakcji parlamentarnej AfD w Bundestagu”. W nim 

                                                        
83 Die „Erfurter Resolution“ und der Gründungsimpuls der AfD, Der Flügel, 25.03.2015; 
https://web.archive.org/web/20190329141254/https://www.derfluegel.de/2015/03/25/die-erfurter-
resolution-und-der-gruendungsimpuls-der-afd/ [dostęp: 12.06.2022]. 
84 Maria Fiedler, Erleger Götz Kubitschek – der Stratege der Neuen Rechten, Der Tagesspiegel, 8.09.2018; 
https://www.tagesspiegel.de/themen/agenda/verleger-goetz-kubitschek-der-stratege-der-neuen-
rechten/22963170-all.html [dostęp: 12.06.2022]. 
85 Richtungsstreit in der AfD…, op. cit.  
86 Ann-Katrin Müller, Gestärkter AfD „Flügel“. Scharfmacher an vorderster Front, Spiegel Politik, 1.12.2019; 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-bundesparteitag-voelkischer-fluegel-baut-seine-
machtstellung-aus-a-1299170.html [dostęp: 12.06.2022]. 
87 Maria Fiedler, Steffen Kailitz: „Völkische Deutung als normal etablieren“, Der Tagesspiegel, 21.01.2017; 
https://www.tagesspiegel.de/politik/hoecke-rede-in-dresden-voelkische-deutung-als-normal-
etablieren/19278332.html [dostep: 12.06.2022]. 
88 Bastian Wierzioch, K r i e g  i n  d e r  U k r a i n e .  Verfassungsschutz-Chef bezeichnet AfD als "Multiplikator 
russischer Propaganda", Der Mitteldeutsche Rundfunk – MRD.de; 17.03.2022; 
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/verfassungsschutz-falschmeldung-ukraine-afd-100.html 
[dostęp: 12.06.2022].  
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posłowie do niemieckiego parlamentu z ramienia AfD „potępiają rosyjską wojenną 

agresję, która narusza prawo międzynarodowe”. Jednocześnie grupa parlamentarna 

AfD w Bundestagu wypowiedziała się przeciwko „dostawom broni” na Ukrainę 

i „powszechnym sankcjom ekonomicznym” wobec Rosji. Natomiast według Thomasa 

Rudy'ego, mandatariusza AfD w parlamencie Turyngii, z „sankcji i tak można się tylko 

śmiać”89.  

Dwa dni przed atakiem na Ukrainę Rudy napisał na Facebooku, że „po wyeliminowaniu 

z wielkiej polityki Julii Tymoszenko na Ukrainie nastąpił chaos, któremu towarzyszyły 

coraz większe niepokoje, które odsuwały Ukrainę coraz dalej od Rosji i faktycznie 

doprowadziły do NATO i UE”. Ostatecznie, według Rudy'ego, „narodowi socjaliści 

i faszyści przejęli władzę”, „ubrali się w mundury ze swastykami i symbolami SS, 

nazwali swoje jednostki imieniem jednostek Wehrmachtu i wyprowadzili Ukrainę ze 

strefy wpływów Rosji w kierunku NATO”. W jego opinii, „ludność” cierpi „wyjątkowo 

z powodu neonazistów”, co jest zgodne z propagandową linią Kremla, według której 

Ukrainą rządzą „neonaziści”, których reżim popełnia zbrodnię „ludobójstwa” wobec 

ludności wschodniej Ukrainy90.  

Do wypowiedzi Rudy’ego w wywiadzie dla radia MRD odniósł się szef Turyńskiego 

Urzędu Ochrony Konstytucji Stephan Kramer. Według Kramera, „pionier Putina” 

Aleksandr Dugin od lat utrzymywał bliskie przyjazne kontakty z Nową Prawicą, w tym 

m.in. z AfD. AfD, zdaniem Kramera, jest „lojalnym przyjacielem” Rosji 

i „multiplikatorem” rosyjskiej propagandy w Niemczech. W jego opinii, Putin inwestuje 

„finansowo i politycznie w Nową Prawicę” w RFN91.  

Rudy, który jest także członkiem komisji infrastruktury, transportu i mieszkalnictwa 

z ramienia grupy parlamentarnej AfD w Turyngii, jeszcze w lipcu 2016 roku poleciał 

na wschodnią Ukrainę wraz z posłem AfD z Badenii-Wirtembergii Udo Steinem. 

W czasie ich pobytu na terytoriach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów 

odbywały się tam prawybory. W kolejnym roku Rudy, jako obserwator wyborów, 

poleciał do Górskiego Karabachu. W tym czasie polityk FDP Alexander Graf 

Lambsdorff, w odniesieniu do podróży Rudy’ego, powiedział tygodnikowi Die Zeit, że 

wybrani przedstawiciele AfD stają się „marionetkami rosyjskiego rządu”. Kramer 

zaznaczył natomiast, że politycy AfD są „mile widziani przez Kreml” jako goście 

i obserwatorzy wyborów w regionach objętych kryzysem, aby następnie mogli zostać 

przez niego wykorzystani do budowania pozytywnego wizerunku Rosji 

w Niemczech92.  

                                                        
89 Ibidem. 
90 Bastian Wierzioch, K r i e g … ,  o p .  c i t .   
91 Ibidem. 
92 Sabine Cygan, Wie russische Propaganda in der deutschen Gesellschaft verfängt, Der Mitteldeutsche 
Rundfunk – MRD.de, 25.04.2022; https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/politik/russische-
propaganda-in-deutschland-100.html#sprung3 [dostęp: 12.06.2022]. 
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Braga odrzucił tę krytykę. Według niego, AfD opowiada się za „międzynarodowym 

zrozumieniem” i „jest przekonana, że stabilny porządek pokojowy w Europie jest 

możliwy tylko z udziałem Rosji”. Polityk AfD dodał również, że „antykonstytucyjne 

przekonania” Kramera nie są dla niego zaskakujące, lecz po raz kolejny dowodzą, że 

„nie nadaje się on do piastowanego urzędu”93.  

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier już pod koniec lutego br. 

skrytykował coraz częstsze rozpowszechnianie, m.in. przez środowiska związane 

z AfD, fałszywych wiadomości w związku z wojną na Ukrainie na portalach 

społecznościowych. Polityk SPD powiedział, że „chodzi o relatywizację agresywnego 

aktu, który narusza prawo międzynarodowe” poprzez twierdzenie, że NATO częściowo 

ponosi odpowiedzialność za rozpoczęcie wojny. Takie historie są szczególnie 

rozpowszechniane przez niektóre grupy prawicowych ekstremistów, grupy 

tzw. myślicieli bocznych, lecz także przez AfD. Minister nazwał je „mnożnikami teorii 

spiskowych, a także dezinformacji”. Zaledwie kilka dni po wypowiedzi ministra, Höcke 

opublikował na Facebooku tekst, w którym skrytykował unijny zakaz korzystania 

z rosyjskiego kanału propagandowego RTDeutsch (dawniej Russia Today) jako przejaw 

„cenzury”94.  

Zjazd federalny partii: dalszy zwrot AfD w kierunku skrajnej prawicy 

W dniach 17–19 czerwca br. w Riesie w Saksonii odbył się zjazd federalny AfD, podczas 

którego wybrano nowych liderów partii. Po rezygnacji długoletniego 

współprzewodniczącego Meuthena w styczniu br. siły skrajnej prawicy umocniły 

swoją pozycję w ugrupowaniu na szczeblu federalnym. Natomiast stosunkowo 

umiarkowani członkowie AfD nie byli w stanie zdobyć dla siebie żadnych ważnych 

stanowisk w partii. Höcke może czuć się zwycięzcą mimo tego, że na stanowiska 

współprzewodniczących wybrano dwie inne osoby: Weidel (prowadziła AfD do 

wyborów federalnych jesienią 2021 roku), która z poparciem 63 proc. głosów zajęła 

miejsce Meuthena, pierwszego przewodniczącego partii, oraz Chrupallę, który 

z poparciem 53 proc. głosów został współprzewodniczącym ugrupowania. Oboje 

zaliczają się do nurtu nacjonalistycznego partii. Chociaż nie zawsze zgadzają się 

z Höcke’im, ostatecznie są przez niego popierani. Weidel i Chrupalla już wspólnie 

przewodzą frakcji parlamentarnej AfD w Bundestagu95.  

Po wyeliminowaniu z partii Meuthena, który chciał zapobiec jej dalszej radykalizacji, 

inicjując wykluczenie z szeregów ugrupowania działaczy ekstremistycznych, 

niemieckie media spekulowały, że teraz to właśnie Höcke sięgnie po władzę w AfD. 

                                                        
93 Ibidem. 
94 Bastian Wierzioch, K r i e g … ,  o p .  c i t .   
95 Bernhard Junginger,  Der Weg der AfD führt weiter ins Rechtsextreme, Augsburger Allgemeine, 
19.06.2022; https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/afd-bundesparteitag-der-weg-der-afd-
fuehrt-weiter-ins-rechtsextreme-id63028116.html [dostęp: 19. 06. 2022]. 
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Jednak sam Höcke przyznał w wystąpieniu na zjeździe, że jego kandydatura obraziłaby 

wielu wyborców, ponieważ media uczyniły go „diabłem narodu”. Nie startował, lecz 

stał za Chrupallą i Weidel oraz stanowczo zaprzeczył pojawiającym się spekulacjom, że 

widzi w obojgu tylko tymczasowe rozwiązanie. Zwycięstwo Weidel i Chrupalli przez 

obserwatorów niemieckiej sceny politycznej jest postrzegane jako oznaka zmiany 

władzy w AfD. Od miesięcy skrajna prawica i umiarkowany, jak na standardy AfD, obóz 

zaciekle walczą ze sobą. Obie strony z góry zapowiedziały, że ostatecznie przejmą 

władzę we wcześniej podzielonym 14-osobowym zarządzie96.  

Zdaniem Höcke’go, prawie wszyscy dotychczasowi przewodniczący AfD nie wykazali 

się siłą charakteru, jakiej wymaga te stanowisko. W opinii analityków, nie mieli oni 

odpowiedniego zaplecza, by walczyć z Höcke’im i jego radykalnymi zwolennikami. 

W rezultacie Höcke od dawna jest nieformalnym przywódcą partii i nie potrzebuje 

oficjalnego stanowiska, by bronić swoich interesów. Dlatego nie zależało mu na 

konkretnej osobie nowego przewodniczącego. Dla Höcke’go było bez znaczenia, czy 

oficjalnym przewodniczącym na zjeździe partyjnym w Riesie zostałby on, czy ktoś 

inny: Höcke obecnie ma w partii silniejsze wpływy niż kiedykolwiek wcześniej i nic się 

nie dzieje na jej szczeblu federalnym bez jego wiedzy97.  

O sile Höcke’go świadczy fakt, że w głosowaniu na członków zarządu federalnego 

przegrali ci kandydaci, którzy nie uzyskali poparcia Skrzydła. Dla przykładu, Erika 

Steinbach, 78-letnia prezes powiązanej z AfD fundacji „Desiderius-Erasmus”, przegrała 

w głosowaniu z posłem AfD do Bundestagu Peterem Boehringerem, uważanym za 

spiskowego ideologa partyjnego, głoszącego teorie antycovidowe 

i antyszczepionkowe. Inne osoby, które wybrano na stanowiska 

wiceprzewodniczących, to powiernicy Höcke’go Stephan Brandner i Marianna Harder-

Kühnel. Ponadto Höcke przeforsował projekt zmiany statutu partii, pozwalający na 

kierowanie nią w przyszłości przez jednego, a nie dwoje przewodniczących (co 

wymagało większości dwóch trzecich głosów). Zdaniem Höckego, AfD jest jedna dla 

całych Niemiec, a nie po części – dla Wschodu, a po części – dla Zachodu (w niemieckim 

systemie partyjnym każda partia polityczna wybiera dwóch współprzewodniczących). 

W przypadku AfD podwójność współprzewodniczących jest tradycyjnie powiązana 

z podziałem Niemiec na linii granic dawnych RFN i NRD: umiarkowany 

współprzewodniczący zazwyczaj jest przedstawicielem zachodnich, 

a współprzewodniczący o skrajnych poglądach – reprezentantem wschodnich 

landów). Sam Höcke stanął na czele Komisji ds. Struktury Partyjnej – organu, który ma 

być strategicznym centrum podejmowania decyzji dla całej AfD98.  

                                                        
96 Ibidem. 
97 AfD wählt Chrupalla und Weidel an die Parteispitze, Süddeutsche Zeitung, 18.06.2022; 
https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-chrupalla-weidel-1.5604799?referrer=push [dostęp: 
18.06.2022].  
98 Philip Eppelsheim, Parteitag der AfD…, op. cit. 
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Wizja polityki zagranicznej Höcke’go i AfD 

W czasie federalnej konferencji partyjnej delegaci AfD wdali się również w dyskusję 

na temat europejskiej polityki. Rezolucja postulująca m.in. „konsensualne rozwiązanie 

UE” stała się polem spornym między prawicowymi fundamentalistami a umiarkowaną 

częścią partii. Rezolucję o Europie napisali m.in. honorowy przewodniczący AfD 

Gauland i przewodniczący AfD w Turyngii Höcke. Przedstawiciele umiarkowanego 

obozu AfD nazwali treść „toksyczną” i „niezrównoważoną” oraz ostrzegli, że rezolucja 

nie odzwierciedla aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie99.  

Agresja Rosji na Ukrainę w rezolucji nie jest nazywana po imieniu, lecz określana jako 

„konflikt ukraiński”. Rezolucja stwierdza, że „konflikt na Ukrainie pokazał m.in., 

iż interesy bezpieczeństwa Europy i USA nie są zbieżne”. Według autorów rezolucji, 

Niemcy i Europa musiałyby wybrać „pomiędzy nową dwubiegunową walką 

supermocarstw” (USA i Chiny) a „wielobiegunowym porządkiem światowym 

równoważenia interesów i współistnienia”. Odnosząc się do obecnej sytuacji 

w Europie, autorzy rezolucji formułują tezę, że europejskie „elity” są „geopolitycznymi 

lunatykami”, których poddano „przymusowej globalizacji, podczas gdy populacje 

ludności zostały poddane edukacyjnemu programowi poprawności politycznej” przez 

„rząd światowy”. Następnie autorzy wskazują na konsekwencje tego procesu, którymi 

są „rezygnacja z ludzkich i społecznych pewników, brak chęci i utrata zdolności do 

obrony”100.  

Mimo powołania się na niepodległość i siłę militarną Europejczyków, tekst rezolucji 

apeluje o „pojednanie z Rosją”. Mówi też, że „niezbędny kompromis z Rosją nie może 

naruszać uzasadnionych potrzeb bezpieczeństwa naszych krajów partnerskich 

z Europy Środkowej i Wschodniej”, dlatego Ukraina w tekście rezolucji otrzymuje 

status „niezaangażowanego i neutralnego państwa pomostowego”101.  

Höcke w uzasadnieniu tekstu stwierdził, że AfD chce wykorzystać rezolucję, aby 

przeciwdziałać wrażeniu, że tylko „błaga o wystąpienie Niemiec z UE” . Zamiast tego 

partia zamierza „opisać kroki do pokonania UE”. Unia, w opinii autorów dokumentu, 

jest „zinstytucjonalizowana i antyeuropejska”, promuje „dekadencję” i podejmuje 

„ataki na naszą istotę jako Niemców i Europejczyków”. Zdaniem autorów rezolucji, UE 

już dawno nie powinna istnieć w obecnym kształcie, lecz powinna zostać zastąpiona 

przez nową wspólnotę ze wspólnym rynkiem, uzupełnioną przez „Europejską 

Wspólnotę Obronną”. Coraz szersze próby uniemożliwienia głosowania nad tekstem 

                                                        
99 Johannes Leithäuser, AfD-Parteitag. Am Ende gibt es doch noch Streit – und zwar richtig, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 19.06.2022; https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-beim-afd-parteitag-
ueber-die-europa-resolution-18113101.html [dostęp: 19.06.2022]. 
100 Ibidem. 
101 Johannes Leithäuser, AfD-Parteitag…, op. cit. 
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rezolucji doprowadziły do złożenia wniosku o zakończenie zjazdu partii bez 

rozstrzygnięcia w tej sprawie102. 

  

                                                        
102 Ibidem. 
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Rozdział 5. 

Prorosyjskie nastroje wewnątrz AfD na przykładzie Bawarii 

AfD w Bawarii: częściowo w orbicie Moskwy 

Od początku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy AfD prowadzi wewnątrzpartyjną walkę 

o wypracowanie jednolitego stanowiska w tej sprawie. Kierownictwo partii na 

szczeblu federalnym publicznie deklaruje poparcie dla Ukrainy. Jednak niektórzy 

bawarscy urzędnicy, politycznie związani z AfD, i politycy tego ugrupowania nadal 

zwracają na siebie uwagę służby kontrwywiadu z powodu ich bliskości z Rosją. To 

pokazuje, że mimo słabych wyników AfD w zachodnich landach, rosyjskie wpływy 

polityczne nadal są silne zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.  

Gdy wojska FR bombardowały odcięty od dostaw gazu, wody i prądu ukraiński 

Mariupol, a w Chersoniu, według burmistrza tego miasta, zginęło 300 osób, nie tylko 

żołnierzy, lecz także cywilów, rosyjska stacja telewizyjna NTV w dniu 2 marca br. 

wyemitowała reportaż o sprzeciwianiu się krajów NATO dostawom broni na Ukrainę. 

Głównym ekspertem w temacie był zaproszony gość, niemiecki „geopolityk i doradca 

polityczny”, jak przedstawiał go nadawca, Rainer Rothfuss. Jest on 

wiceprzewodniczącym AfD w Bawarii, radnym miasta Lindau i od lat gościem 

rosyjskiej telewizji. W NTV Rothfuss mówił, że Zachód musi zrozumieć, iż 

„geopolityczne interesy Rosji zostały przez niego zignorowane, dlatego jest całkiem 

zrozumiałe, że państwo rosyjskie staje w obronie swojego bezpieczeństwa i swoich 

interesów”. Polityk bawarskiej AfD uzasadniał swoje zrozumienie dla Rosji rosyjską 

historyczną traumą, gdyż raz na stulecie, według Rothfussa, Rosja była atakowana 

przez Zachód. W przeszłości uzasadniał on także aneksję Krymu czy uznanie przez 

Rosję republik na Donbasie – regularnie pojawiał się w programach RT lub, jak 

w przypadku opisanym wyżej, na kanale NTV, należącym do państwowego koncernu 

Gazprom103.  

Szef AfD w Bawarii Stephan Protschka w rozmowie z Bawarskim Radiem (BR) 

powiedział, że wywiad jego zastępcy Rothfussa nie był skoordynowany 

z kierownictwem partii, lecz jako przewodniczący nie widzi on w tym problemu. 

Zdaniem Protschki, należy zrozumieć, że w obecnej sytuacji geopolitycznej „Rosjanie 

czują się wepchnięci w kąt”104.  

Poza wystąpieniem Rothfussa z 2 marca br., NTV wyemitowała również fragment 

przemówienia posła AfD z Bawarii i rzecznika tej partii ds. polityki zagranicznej 

                                                        
103 Astrid Halder, Sammy Khamis, AfD in Bayern: Zum Teil auf Moskaus Linie?, BR24, 30.03.2022; 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/afd-bayern-zum-teil-auf-moskaus-linie,T0GlTp4 [dostęp: 
12.06.2022]. 
104 Ibidem.  
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w Bundestagu Petra Bystrona, urodzonego w Czechosłowacji. Polityk na specjalnym 

posiedzeniu niemieckiego parlamentu 27 lutego br. podkreślił, że wojna na Ukrainie 

jest agresją ze strony Rosji. Jednakże przyczyny rosyjskiej inwazji polityk AfD widzi 

także w zachodnich sojuszach oraz działaniach niemieckiego rządu, które 

doprowadziły do powstania baz NATO w bezpośredniej bliskości granic Rosji. 

„Amerykańska strefa wpływów przesunęła się w kierunku granicy rosyjskiej” – 

powiedział Bystron. Według niego, Niemcy współdzielą odpowiedzialność za sytuację 

na Ukrainie, gdyż w przeszłości RFN, w jego opinii, powinna była zmusić rząd 

w Kijowie do przestrzegania tzw. porozumień z Mińska II, lecz tak się nie stało. Wręcz 

przeciwnie, zdaniem Bystrona, Ukraina prowadziła „dalszą eskalację” na Donbasie, co 

„doprowadziło do eskalacji wojny na pełną skalę”. Rzecznik ds. polityki zagranicznej 

AfD nie wspomina jednak o Rosji. Według niemieckiej politolog Ursuli Münch, 

wypowiedź Bystrona jest próbą „przedstawienia rosyjskiego ataku jako posuwającego 

się za daleko”, lecz ostatecznie spowodowanego koniecznością „samoobrony”: w ten 

sposób role się odwracają i sprawca, zgodnie z narracją Kremla, staje się ofiarą. 

W przeszłości niemieccy politycy z wielu partii politycznych zwracali na siebie uwagę 

bliskością poglądów i powiązaniami z Rosją, włącznie z członkami partii rządzących 

w rządach federalnych i stanowych, zwłaszcza politycy Lewicy i w dalszym ciągu 

AfD105.  

O radykalizacji AfD i przekształcaniu się ugrupowania w potencjalnie niebezpieczną 

nacjonalistyczną partię świadczy również skandal dyplomatyczny z udziałem Bystrona 

o podtekście nazistowskim, związany ze zwolnieniem z pełnienia funkcji byłego 

ambasadora Ukrainy w RFN Andrija Melnyka. Poseł AfD z Bawarii 12 lipca br. 

opublikował na internetowej platformie Twitter fotomontaż, przedstawiający 

prominentnych niemieckich polityków, w tym kanclerza Olafa Scholza i byłą kanclerz 

Merkel, pozdrawiających ustępującego ukraińskiego ambasadora salutem Hitlera. „Pa, 

pa Melnyk – niemieccy politycy machają na pożegnanie!” – podpisał grafikę i tym 

samym zdaniem skomentował swój wpis bawarski polityk106.  

Najprawdopodobniej w ten sposób Bystron odniósł się do kontrowersyjnych 

wypowiedzi Melnyka o skrajnie nacjonalistycznym ukraińskim polityku i antysemicie 

Stepanie Banderze, po których ambasadorowi polecono wrócić do Kijowa po ośmiu 

latach pełnienia urzędu w stolicy Niemiec. Gazeta Bild zapytała Bystrona 

o zamieszczoną przez niego w internecie grafikę. Bawarski polityk odpowiedział, że 

„nie rozumie podniecenia”, wywołanego jego wpisem, a salut Hitlera, zdaniem 

Bystrona, powinno się przestać odbierać jako gest „szkodliwy”107.  

                                                        
105 Astrid Halder, Sammy Khamis, AfD in Bayern…, op.cit.  
106 Julian Röpcke, Geschmacklos-Tweet gegen Scholz und Melnyk: Nazi-Skandal um AfD-Politiker, Bild, 
12.07.2022; https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/geschmacklos-tweet-gegen-politiker-
nazi-skandal-um-afd-politiker-80676366.bild.html [dostęp: 12.07.2022]. 
107 Ibidem.  
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Bawarski parlament: AfD zatrudnia lobbystów Rosji 

Organy bezpieczeństwa Bawarii dostrzegły jeszcze jednego działacza AfD, który jest 

blisko powiązany z Rosją. Jest nim Jurij Kofner, urodzony w 1988 roku w Rosji 

pracownik frakcji parlamentarnej AfD w parlamencie Bawarii, do której zgłosił się jako 

asystent naukowy. Kofner jest konsultantem i analitykiem Komisji Gospodarki 

i Energii. Regularnie pisze artykuły o znaczeniu rosyjskiego eksportu węglowodorów, 

które w bawarskim parlamencie cytują członkowie AfD. Młody naukowiec jest 

uważany za przedstawiciela tzw. idei neoeurazjatyckiej, polegającej na budowaniu 

wspólnej przestrzeni kulturowej w Europie pod hegemonią rosyjską. Idea ta jest 

szeroko rozpowszechniona w Europie Zachodniej, zwłaszcza wśród polityków Nowej 

Prawicy i związanych z nimi dziennikarzy. Sam Kofner wielokrotnie szukał bliskości 

z ludźmi z Nowej Prawicy, publikował też swoje artykuły w prawicowym 

ekstremistycznym czasopiśmie Compact. Działacz od lat walczy o rosyjską dominację 

w Europie i utrzymuje bliskie kontakty z Moskwą108. 

Zgodnie z bawarską ustawą o inspekcji bezpieczeństwa, FR jest uważana za „państwo 

o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwu osób zaangażowanych w działalność 

mającą znaczenie dla bezpieczeństwa państwa”. Kofner mieszkał w Rosji do 2019 roku. 

Bawarski Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji odmówił przeprowadzenia wobec niego 

procedury związanej z kontrolą bezpieczeństwa, którą zainicjował sam Kofner i którą 

przechodzą wszyscy pracownicy parlamentu krajowego ubiegający się o dostęp do 

informacji niejawnych. Zdaniem Bawarskiego Krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji, 

informacje niejawne w interesie państwa muszą być utrzymywane w tajemnicy przed 

osobami nieuprawnionymi za pomocą specjalnych środków bezpieczeństwa. Według 

wersji Urzędu Ochrony Konstytucji Bawarii, w związku z tym, że Kofner nie przebywał 

na terytorium RFN w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Urząd nie ma możliwości 

sprawdzenia jego „zachowania związanego z bezpieczeństwem”, dlatego polityk nie 

posiada dostępu do przetwarzania informacji niejawnych109. 

Kariera Kofnera związana jest z Rosją. Studiował w Moskwie w renomowanej wyższej 

szkole dyplomatycznej MGIMO oraz w Wyższej Szkole Ekonomii (HSE). Zdjęcie 

ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa zdobi jego konto na Facebooku. 

Publikuje artykuły na stronie prestiżowego Klubu Wałdaj, który co roku gromadzi elitę 

polityczną i biznesową Rosji, a także na stronie think tanku Russian International 

Affairs Council, który jest afiliowany przy MSZ Rosji. Prowadzi tam blog zatytułowany 

„Wielka Eurazja”. Jest „z przekonania eurazjatą, a z pochodzenia – Niemcem z rosyjską 

duszą” – tak się określa na Twitterze. Głównym tematem, którym się zajmuje naukowo, 

jest integracja państw postsowieckich z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, kierowaną 

przez Rosję, oraz stworzenie rosyjsko-eurazjatyckiej przestrzeni gospodarczej. Kofner 

                                                        
108 Astrid Halder, Sammy Khamis, AfD in Bayern…, op.cit.  
109 Ibidem.  
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od lat walczy o konkurencyjny projekt, który mógłby zastąpić UE. W tym celu opowiada 

się za „nowym eurazjatyzmem” mogącym zastąpić „ideologiczny głód” ludności. 

Według niego, nowy eurazjatyzm nie jest wcale rosyjskim neoimperializmem – opiera 

się jednak na kulturze, historii i geografii odrębnego subkontynentu eurazjatyckiego. 

Ze strony internetowej rosyjskiej państwowej Fundacji Gorczakowa wynika, że Kofner 

popiera politykę prezydenta Putina i sprzeciwia się „westernizmowi” 

i neoliberalizmowi110.  

Na swojej stronie internetowej greater-europe.org Kofner opowiada się nie tylko 

za wspólną przestrzenią europejską z Rosją, dbającą o jej bezpieczeństwo, lecz także 

wzywa do położenia kresu „hegemonii USA we wszystkich sektorach społeczeństwa” 

i „przywrócenia pełnej suwerenności europejskich państw narodowych”. Asystent 

naukowy AfD jest za „końcem wielkiej wymiany” europejskiej ludności 

autochtonicznej poprzez masową imigrację narodów pozaeuropejskich. W artykule dla 

magazynu Compact z 2015 roku opisał „wielką wymianę” jako część „wielkiej strategii 

USA mającej na celu zniszczenie tożsamości Europy”. W ten sposób uzasadniał poglądy 

Ruchu Identytarnego, popieranego przez AfD, który sprzeciwiał się „polityce 

wielokulturowości UE i amerykańskiemu modelowi tygla”. W 2016 roku na jego 

stronie pojawiło się logo radykalnie prawicowego think thanku, Instytutu Polityki 

Państwowej w Schnellrodzie. Z powodu obserwacji całej AfD przez BfV, dostęp 

do stron obecnie można uzyskać tylko w archiwach internetowych. Jednak nadal 

można znaleźć w internecie zdjęcia, na których Kofner nosi t-shirt z logiem rosyjskiego 

nadawcy państwowego RT, podczas gdy inne ujęcia przedstawiają go z redaktorem 

naczelnym RTDeutsch Iwanem Rodionowem. W oświadczeniu z 2019 roku Kofner 

twierdził, że „fałszywe media” rozpowszechniają na jego temat kłamstwa i on nigdy nie 

był członkiem Ruchu Identytarnego, jedynie jako dziennikarz przeprowadził wywiad 

z ich austriackim liderem Martinem Sellnerem111.  

Gerd Mannes, rzecznik AfD ds. polityki gospodarczej parlamentu krajowego Bawarii, 

powiedział w wywiadzie dla BR, że Kofner „ma dobre wykształcenie i robi doktorat 

w Rosji”. Według Mannesa, AfD polega na jego kwalifikacjach i ma nadzieję, 

że naukowiec pomoże ugrupowaniu w jego pracy parlamentarnej. Odnosząc się 

do euroazjatyckiej postawy Kofnera, Mannes powiedział, że „chodzi po prostu 

o wymianę gospodarczą, której wszyscy chcą”112.  

Kontakty AfD z innymi skrajnie prawicowymi partiami w UE i Rosji są dobrze 

znane. Często są one podtrzymywane przez think tanki i inne organizacje, związane 

ze skrajnie prawicowymi ugrupowaniami politycznymi. Ważnym węzłem w tej sieci 

                                                        
110 Silvia Stöber, Johannes Reichart, Bayerischer Landtag: AfD beschäftigt Russland-Lobbyisten, tagesschau, 
26.06.2020; https://www.tagesschau.de/investigativ/afd-landtag-bayern-101.html [dostęp: 
12.06.2022]. 
111 Ibidem.  
112 Silvia Stöber, Johannes Reichart, op. cit.  
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jest Wiedeń. Tam w 2017 roku został założony Instytut Polityki Bezpieczeństwa, który 

do końca 2020 roku otrzymywał finansowanie 200 tys. euro rocznie od austriackiego 

ministerstwa obrony, lecz z powodu skandalu finansowego z udziałem Wolnościowej 

Partii Austrii (niem. Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) ministerstwo wygasiło 

finansowanie. Kofner współpracuje z wiedeńskim ośrodkiem. Celem tego think tanku 

jest „analiza światowych wydarzeń politycznych z naciskiem na rolę USA i Rosji 

w Europie” oraz „rozwoju polityki bezpieczeństwa na przestrzeni postsowieckiej”. 

Ekspertami ośrodka są głównie specjaliści z Rosji. Ich analizy często przedstawiają 

rekomendacje neutralności militarno-politycznej, wzorowanej na Austrii, dla krajów 

sąsiadujących z Rosją113.  

  

                                                        
113 Ibidem.  
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Wnioski 

 AfD w zamierzeniach jej założycieli miała być partią centroprawicową, 

populistyczną, rozszerzającą swoje wpływy w kierunku centrum niemieckiej 

sceny politycznej, w rezultacie tego procesu stać się konkurentem CDU 

i przejąć władzę w Niemczech. Plan ten dotychczas nie został zrealizowany. 

Partia stara się ochronić swój twardy rdzeń i wzmocnić swoje relacje 

z prawicowym i skrajnie prawicowym elektoratem.  

 Przyczyn porażki AfD w jej planowanej politycznej ofensywie należy szukać w 

jej programie politycznym proponującym radykalne zerwanie 

z dotychczasową polityką Niemiec. Radykalizm w polityce migracyjnej 

zagwarantował pierwszy sukces wyborczy, lecz postulaty budowania Niemiec 

dla Niemców, opuszczenie Unii Europejskiej i NATO, okazały się ofertą 

atrakcyjną tylko dla niektórych wyborców. Partia pozostała w granicach 

swojego wyjściowego elektoratu wyborczego – niemieckich Rosjan 

i radykalnych grup o neonazistowskich poglądach.  

 AfD nie znalazła akceptowanej, nawet przez własny elektorat, odpowiedzi 

na zagrożenia wynikające z pandemii oraz wywołany przez Łukaszenkę, przy 

wsparciu Putina, kryzys migracyjny na granicy z Unią Europejską. Wydaje się, 

iż problem ze znalezieniem odpowiedzi na kryzys migracyjny zmniejszył wagę 

fundamentalnej dla AfD polityki antymigracyjnej.  

 AfD jest partią w stanie permanentnego kryzysu wizerunkowego 

spowodowanego zarzutami ze strony niemieckich służb specjalnych 

o naruszanie konstytucji, podejrzeniami o agenturalność i związki z Rosją oraz 

akceptację neonazistowskiej ideologii. Dodatkowym czynnikiem 

pogłębiającym kryzys wizerunkowy partii są spory na szczeblu jej 

kierownictwa.  

 AfD ma problem z określeniem jednolitego dla partii stanowiska wobec inwazji 

Rosji na Ukrainę. Postulaty wsparcia dla Ukrainy towarzyszą oświadczeniom 

w różnym stopniu akceptującym politykę Kremla. Należy to traktować jako 

przedłużenie wewnętrznego kryzysu programowego w AfD, który rozpoczął 

się od dyskusji wobec pandemii i następnie kryzysu migracyjnego Łukaszenki 

i Putina.  

 Jeśli przyjąć za trafną hipotezę o konsolidacji Europy wobec rosyjskiego 

zagrożenia, w tym o zmianie polityki Niemiec wobec Rosji, można 

prognozować, że przestrzeń polityczna dla AfD, partii związanej i kojarzonej 

z Rosją, będzie coraz mniejsza, a partia będzie dalej traciła wyborców. Nie 

wyklucza to jednak zagrożenia ze strony Rosji i jej zwolenników w AfD, którzy 
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będą starali się utrzymać ten przyczółek rosyjskiego świata w niemieckim 

parlamencie jak najdłużej.  

 Ultraprawicowa i prorosyjska AfD przegrupowała się po porażkach i nadal 

stanowi zagrożenie: będzie wpływała na ocieplanie relacji RFN z Rosją nie tylko 

przy użyciu otwartej propagandy, lecz także poprzez zakulisowe działania 

prorosyjskiego lobby.  
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Executive Summary 

This report analyzes the process of evolution of the Alternative for Germany Party 

(German: Alternative für Deutschland, AfD) from the model of a center-right populist 

party adopted by its founders, extending the electorate, to the consolidation of its far-

right core. The intention of the founders of the AfD was to create a political alternative 

to the mainstream party and seize the power in Germany in the near term. However, 

that did not happen. Currently, the party is becoming more and more radical. It is 

watched by the German counterintelligence as an organization suspected of the right-

wing extremism. Moreover, the AfD openly conducts the propaganda and lobbying 

activities to improve the relations with Russia.  

From its inception in 2013 until the beginning of the refugee crisis in 2015, the AfD had 

a reputation for being an unbreakable party among its supporters, no matter the extent 

of the controversy it caused in the German society. The far-right members of that 

grouping often exhibited racist, nationalist, and xenophobic behavior. Despite the 

incompetency of its leading politicians or proclamations of pro-Russian views, the 

party attracted new members and gained more and more voters and donations. For 

a long time, the AfD was not harmed even by the internal-party struggle at the party 

leadership level and the periodic virtual absence of leadership. The politicians of the 

AfD considered themselves to be the great strategists. The AfD has always had the far-

reaching plans – it wanted to be a center-right party that would save Germany, and 

perhaps the entire Western world, from the collapse of civilization.  

The AfD inherited many of its political strategies from the Nazi Party, its far-right 

ideological forbearer. The AfD, like the Nazis, during its first election campaign, and 

then in the subsequent ones, argued that the German people would soon become 

a minority in its own country. The AfD cultivates a culture of fear of the outsiders. It is 

an anti-Islamic, anti-refugee and anti-immigration party. This policy is extremely 

popular among a part of the Russian-German population. The Russian Germans, 

despite their own migration roots, fear the internal instability in the country, the 

source of which, in their opinion, is multinational Germany. 

The Federal Office for the Protection of the Constitution (German: Bundesamt für 

Verfassungsschutz, BfV) currently recognizes the entire AfD as an organization 

suspected of the right-wing extremism. Moreover, in the BfV's opinion, the AfD is 

a party with the pro-Russian views and, at the same time, with the anti-American 

inclinations. The Young Alternative (German: Junge Alternative, JA), the youth group 

within the AfD, and the supporters of a formally disbanded fraction called The Wing 

(German: Der Flügel) are listed in the BfV's report as "the potential right-wing 

extremists".  
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The analysis of the political and personnel changes within the AfD has led 

to the hypothesis that its original model, a populist center-right grouping, has failed 

politically. In search of a new formula, a new path and an electorate, its leaders and 

members have created a dangerous far-right and pro-Russian party. The party’s 

defeats lead to a change in structure allowing it to pose a threat to democracy and the 

rule of law, as well as international peace and security. The tactics used by the party 

are not only open propaganda, but also lobbying aimed at influencing the German 

government into warming up of its relations with Russia.  


