
dr hab. Michał M. Kosman
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zakład Stosunków Międzynarodowych
michalkosman@ukw.edu.pl

KONFLIKT ROSYJSKO-UKRAIŃSKI  
Z PERSPEKTYWY NIEMIECKIEJ  
(LUTY 2014 R. – LUTY 2015 R.)

Streszczenie: Europa Środkowa i Wschodnia po pokojowej rewolucji z końca lat osiemdziesią-
tych XX wieku znalazły się w orbicie ogromnego zainteresowania zjednoczonych Niemiec. Jed-
nym z przejawów tego procesu było położenie akcentu na bliską współpracę z Rosją. Niemcy 
starały się wciągać Rosję do wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz rozwijać szeroką 
sieć stosunków bilateralnych. Konflikt ukraińsko-rosyjski w 2014 r. zachwiał jednak podstawa-
mi współpracy Rosji z Niemcami i innymi krajami zachodnimi, które nie zaakceptowały aneksji 
Krymu przez Rosję i polityki przemocy wobec Ukrainy. Celem artykułu jest zaprezentowanie 
postawy niemieckich środowisk politycznych, gospodarczych i publicystycznych wobec wska-
zanego konfliktu. Charakteryzowały się one znaczną różnorodnością, od silnej krytyki polityki 
Rosji, m.in. ze strony kanclerz Angeli Merkel, po akceptację argumentów Rosji w sporze z Ukra-
iną, jaka pojawiała się w różnych kręgach życia publicznego.
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Środkowa i wschodnia Europa stanowią obszar żywego zainteresowania polityki za-
granicznej zjednoczonych w 1990 r. Niemiec. W ten trend wpisywały się przede wszyst-
kim takie strategiczne działania dyplomacji niemieckiej w ostatnim ćwierćwieczu, jak 
występowanie w roli adwokata państw środkowoeuropejskich w ich staraniach o wejście 
do NATO i Unii Europejskiej, jak również bliska współpraca z Rosją. Jej kluczowe ele-
menty sprowadzały się m.in. do finansowego wspierania rosyjskiej transformacji gospo-
darczej, rozwijania wielopłaszczyznowej współpracy bilateralnej oraz wciągania Rosji do 
kooperacji z wiodącymi organizacjami międzynarodowymi (UE, NATO, WTO, G7/G8). 
Ukraina, z kolei, przez dłuższy czas tkwiła w cieniu niemieckiej polityki wobec Rosji, 
jednak z czasem niemieckie elity polityczne zaczęły doceniać także jej znaczenie. Celem 
niniejszego artykułu będzie przybliżenie stanowiska Niemiec wobec konfliktu rosyjsko-
-ukraińskiego, jaki rozgorzał w 2014 r. po obaleniu ukraińskiego prezydenta Wiktora 
Janukowycza. Zbadane zostaną przede wszystkim stanowiska niemieckich kręgów poli-
tycznych, środowisk gospodarczych, ważniejszych środków masowego przekazu i wybra-
nych ośrodków badawczych specjalizujących się w polityce międzynarodowej.

Pierwszym poważnym testem niemieckiego zainteresowania Ukrainą była pomarań-
czowa rewolucja, jaka rozegrała się w tym państwie u schyłku 2004 r. Eksplozja protestów 
społecznych po ogłoszeniu zwycięstwa prorosyjskiego kandydata, Wiktora Janukowycza, 
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nad Wiktorem Juszczenką w wyniku – jak dowodzili protestujący – fałszerstw wybor-
czych, wywarła duże wrażenie w RFN. Wiodące niemieckie partie polityczne zgadzały się 
z głosem ukraińskiej ulicy, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie powtórka 
wyborów. Ówczesny szef niemieckiego rządu, Gerhard Schröder, początkowo reagował 
dość powściągliwie na takie postulaty, jednak wkrótce zaczął otwarcie głosić pogląd, że 
państwa trzecie, w tym Rosja, powinny powstrzymać się od ingerencji w ukraińskie wy-
bory. Prowadził jednocześnie żywą „dyplomację telefoniczną” z prezydentem Władimi-
rem Putinem. Także Angela Merkel, jako przewodnicząca największej wówczas partii 
opozycyjnej, CDU, opowiadała się za powtórką ukraińskiej elekcji, podobnie jak czołowi 
reprezentanci FDP czy koalicyjnych Zielonych. Kulisy niemieckiego zainteresowania roz-
wiązaniem ukraińskiego kryzysu sprzed dekady przybliżył znawca problematyki rosyj-
skiej Heinz Timmermann. Jak podawał niemiecki badacz, ówczesny minister spraw za-
granicznych, Joschka Fischer, miał wówczas zachęcać Wysokiego Przedstawiciela UE do 
Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, Javiera Solanę, do aktywniejsze-
go zaangażowania się w rozwiązanie sporu i wsparcia działań mediacyjnych prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast rola Gerharda Schrödera miała sprowadzać się 
do wykorzystania swych dobrych kontaktów z Władimirem Putinem, aby przekonać go 
do scenariusza powtórki ukraińskich wyborów (Timmermann, 2007, s. 108). W kon-
sekwencji powtórnej elekcji fotel prezydenta objął cieszący się ogromną popularnością 
były premier Wiktor Juszczenko. Pozytywnie postawę Schrödera i jego kooperację z pol-
skimi władzami podczas pomarańczowej rewolucji ocenił także inny niemiecki badacz 
(uchodzący za bardzo prorosyjskiego), Alexander Rahr, kanclerz miał bowiem wziąć na 
swoje barki przekonanie Władimira Putina do kompromisu, zaś Aleksander Kwaśniew-
ski skłonił strony ukraińskiego sporu do rozmów. Za swą prorosyjską postawę Schröder 
– zdaniem wspomnianego autora – zapłacił częściową izolacją w Niemczech i za granicą, 
jednak jego zaangażowanie przyniosło pozytywny efekt, ułatwiając rozwiązanie kryzysu 
(Rahr, 2005, s. 94). 

Następstwem pomarańczowej rewolucji stał się wzrost zainteresowania Ukrainą nad 
Łabą i Renem (szerzej zob. Koszel, 2008), tamtejsze elity polityczne dotąd zdawały się 
bowiem ją nieco marginalizować, a stosunki z Kijowem tkwiły w cieniu relacji z Mo-
skwą. Ożywieniu uległa kwestia przyszłości stosunków Ukrainy z Unią Europejską. Na 
fali zwycięstwa Juszczenki, nastroje w Niemczech charakteryzowały się znacznym po-
ziomem przychylności wobec Kijowa, aczkolwiek ewentualność pełnego członkostwa 
Ukrainy w UE nie cieszyła się w RFN wielkim powodzeniem. I tak np. socjaldemokrata, 
Gernot Erler, opowiadał się za obecnością Ukrainy w mechanizmach Europejskiej Po-
lityki Sąsiedztwa UE, podobnie jak chadecki ekspert do spraw polityki międzynarodo-
wej, Friedbert Pflügler, postulujący formułę uprzywilejowanego partnerstwa pomiędzy 
UE a Ukrainą. Także ekspert FDP, Werner Hoyer, więcej zalet widział raczej w utworze-
niu europejskiej przestrzeni gospodarczej, integrującej uprzemysłowione państwa Unii 
i jej wschodnich partnerów, niż w formułowaniu scenariuszy akcesu Ukrainy do UE. 
Przytoczone opinie dowodziły, że wzrost niemieckiej sympatii względem Kijowa po po-
marańczowej rewolucji nie przekładał się na poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii, 
lecz raczej dla pogłębionej współpracy, ubranej ewentualnie w hasła uprzywilejowanego 
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partnerstwa. Jednym z sygnałów, potwierdzających znaczenie prezydenta Juszczenki i 
Ukrainy na Zachodzie i w samych Niemczech, stały się takie gesty, jak zaproszenie go na 
szczyt NATO w lutym 2005 r. czy do Niemiec w marcu 2005 r., gdzie dostąpił rzadkiego 
zagranicznym gościom zaszczytu wygłoszenia przemówienia w Bundestagu (szerzej na 
temat niemiecko-rosyjskich relacji w kontekście ukraińskiej pomarańczowej rewolucji 
zob. Kosman, 2013, s. 402–405).

 *** 

Kolejne poważne wyzwanie w stosunkach Zachodu z Rosją przyszło dekadę później, 
w 2014 r., po protestach na Ukrainie, spowodowanych odmową podpisania przez pre-
zydenta Wiktora Janukowycza umowy o stowarzyszeniu z UE i obraniu przezeń kursu 
na integrację z formowaną właśnie przez Rosję Unią Eurazjatycką. Protesty przerodziły 
się w krwawe walki, których areną stał się Kijów. Niemcy z racji swoich bliskich kon-
taktów z Rosją po zakończeniu zimnej wojny, stanowiących składnik strategii wciągania 
euroazjatyckiego mocarstwa do rozwiązywania najistotniejszych problemów międzyna-
rodowych, podjęły próby pośrednictwa w kryzysie ukraińskim. Pierwszym poważnym 
przejawem tego zaangażowania był udział Franka-Waltera Steinmeiera, wraz z ministra-
mi spraw zagranicznych Polski i Francji, w wynegocjowaniu porozumienia kijowskiego 
z 21 lutego 2014 r., którego bezpośrednim sukcesem było przerwanie starć na ulicach 
ukraińskiej stolicy.

Ciężar kontaktów z prezydentem Putinem wzięła na siebie także Angela Merkel  
w nadziei na znalezienie satysfakcjonującego wszystkie strony kompromisu. Po rozmo-
wie telefonicznej z 3 marca 2014 r. poinformowała o gotowości Moskwy do utworzenia 
międzynarodowej grupy kontaktowej i udziału w jej pracach, zmierzających do zakoń-
czenia konfliktu. Jednocześnie udaremniła wówczas na posiedzeniu szefów dyplomacji 
państw UE rodzący się powoli zamysł nałożenia sankcji na Rosję (Wipperfürth, 2014, 
s. 5). Stopniowe zaostrzanie się kryzysu na Ukrainie, rozszerzenie działań militarnych 
na wschód Ukrainy, porwanie obserwatorów OBWE, czy wreszcie zestrzelenie samo-
lotu malezyjskich linii lotniczych nad wschodnią Ukrainą przez – najprawdopodobniej 
– separatystów, prowadziło krok po kroku do zaostrzenia stanowiska władz i niemiec-
kiej opinii publicznej. Istotne znaczenie dla ewolucji postawy Niemiec miało stanowisko 
Polski i państw bałtyckich, najbardziej odczuwających potencjalne zagrożenie ze strony 
Rosji i w związku z tym stojących w pierwszym szeregu zwolenników bardziej zdecydo-
wanych działań, zmierzających do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa. Ostrożna 
początkowo postawa Angeli Merkel rodziła w związku z tym krytyczne opinie w środko-
wej Europie (Vitzhum, 2014).

Początkowo, Niemcy starały się łagodzić ton wobec Rosji, poczuwając się do trady-
cyjnej roli pośrednika pomiędzy nią a Zachodem. Sceptycznie podchodziły do perspek-
tyw sankcji czy wykluczenia Rosji z G8. Stanowisko Berlina zaczęło zmieniać się jed-
nak pod presją wydarzeń, tj. eskalacją konfliktu i coraz większym naciskiem partnerów 
europejskich i USA. Angela Merkel w oświadczeniu z 13 marca 2014 r. wysunęła cały 
szereg zarzutów o złamanie prawa zarówno władzom Krymu, jak i Rosji, począwszy od 
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nielegalnego referendum w sprawie statusu Krymu, aż po jego aneksję przez Rosję. Jako 
pewnego rodzaju novum polityki niemieckiej można uznać fakt, że w jej retoryce po-
jawiło się wówczas explicite odejście od traktowania Rosji jako partnera w dziedzinie 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Poinformowała o niemieckim poparciu dla pomocy 
finansowej dla Kijowa w wysokości 11 mld euro, ustalonej na Radzie Europejskiej 6 mar-
ca 2014 r., jak również w sprawie decyzji o podpisaniu przez UE politycznej części po-
rozumienia stowarzyszeniowego z Ukrainą. Oznajmiła ponadto o zawieszeniu rozmów 
z Rosją na temat nowego układu o partnerstwie i współpracy (Regierungserklärung von 
Bundeskanzlerin Merkel, 2014).

Można odnieść wrażenie, że nie tylko szefowa rządu, ale i znaczna część niemieckiej 
sceny politycznej nabrała krytycznego stosunku do działań Rosji, choć ich przeciwwagą 
stały się także głosy nawołujące do uwzględnienia stanowiska Moskwy. Wypada jednak 
zauważyć, że jedyną znaczącą siłą polityczną, która spójnie opowiedziała się za Rosją, 
okazała się Lewica (Die Linke). Dobitnym przykładem takiej postawy było oświadczenie 
z 5 września 2014, tuż po szczycie NATO w Newport, wygłoszone przez przewodniczą-
cą partii, Gabrielę Zimmer, pod znamiennym tytułem: NATO nie jest odpowiedzią na 
konflikty w Europie Środkowej. Autorka skrytykowała postanowienie szczytu o utworze-
niu NATO-wskich sił natychmiastowego reagowania (w publicystyce określanych jako 
„szpica”), uznając decyzję sojuszu za „coś więcej niż kolejny krok na drodze wzajemnych 
prowokacji pomiędzy NATO i Rosją” (NATO ist nicht die Antwort auf die Konflikte in 
Osteuropa, 2014). Ten bardzo powściągliwy projekt (nie przewidziano wszak przesunię-
cia znaczących sił NATO na wschód) spotkał się zatem z wyjątkowo przesadzoną reakcją 
Lewicy.

Poza Lewicą, do grona przeciwników zbyt twardego kursu wobec Rosji, zwłaszcza 
w postaci nakładania sankcji, należały przede wszystkim środowiska gospodarcze, po-
łączone z Rosją siecią wzajemnych zależności i interesów, czego wzorcowy przykład sta-
nowiły powiązania koncernów energetycznych. Spore nadzieje na umowy w Rosji żywi-
ły także Koleje Niemieckie (Deutsche Bahn), dotyczące budowy 800 km odcinka kolei  
z Moskwy do Kazania czy kontraktów związanych z przewidzianymi na 2018 r. mistrzo-
stwami świata w piłce nożnej w Rosji. Prezes zarządu Deutsche Bahn, Rüdiger Grube, 
miał swoich popleczników także w kręgach politycznych, m.in. prominentnego posła 
chadeckiego, Philippa Mißfeldera (Neuerer, 2014). Wypada jednak podkreślić, że proro-
syjskie stanowisko niemieckich środowisk politycznych czy gospodarczych – widoczne 
w początkowej fazie konfliktu (wiosna 2014 r.) – z czasem zaczęło ulegać tendencjom do 
utwardzenia postawy i stopniowej zgodzie na zastosowanie instrumentu sankcji. Sankcje 
gospodarcze nałożone przez UE wraz z nasilaniem się konfliktu miały przede wszystkim 
dwojaki charakter: ograniczeń w handlu towarami i usługami oraz ograniczeń w dostę-
pie do środków finansowych nałożonych na określone osoby, organizacje czy instytucje  
w Rosji (szczegółowe informacje na temat sankcji: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/Specials/russland-sanktionen.html, 2014).

Głównym reprezentantem nastrojów sceptycznych wobec sankcji stała się najważ-
niejsza organizacja podmiotów gospodarczych współpracujących z Rosją – Komitet 
Wschodni Gospodarki Niemieckiej (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). Wypo-
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wiedzi jego przedstawicieli nie pozostawiały wątpliwości co do bardzo powściągliwego 
stosunku do obostrzeń wobec Rosji, choć trzeba przyznać, że w obliczu eskalacji działań 
separatystów, zarzutów o czynny udział Rosji w konflikcie, zestrzelenia samolotu pasa-
żerskiego malezyjskich linii lotniczych, Komitet Wschodni zaczął stopniowo z końcem 
lipca 2014 r. zmieniać ton. Jego przewodniczący, Eckhard Cordes, pod wpływem ewolu-
cji sytuacji na Ukrainie z czasem zaczął dostrzegać winę Kremla za eskalację konfliktu. 
Złagodził jednocześnie dotychczasowy sprzeciw wobec sankcji. W jednej z wypowiedzi 
wyraził pogląd, że prezydent Putin musi wywrzeć wpływ na prorosyjskich separatystów 
na wschodniej Ukrainie. „Jeśli Putin nadal będzie kroczył tą drogą, to nie jest to droga 
niemieckiej gospodarki” – stwierdził w rozmowie z „Handelsblatt” (Deutsche Wirtschaft 
attackiert Putin, 2014). 

Kryzys ukraiński doprowadził także do decyzji ministra gospodarki, wicekanclerza 
Sigmara Gabriela o zawieszeniu realizacji umowy koncernu Rheinmetall na budowę cen-
trum szkolenia bojowego wojsk rosyjskich w Mulino, ok. 350 km na wschód od Moskwy 
(Russland will verbotenes Militärzentrum selbst fertigbauen, 2014). Jednak mimo coraz 
bardziej krytycznego spojrzenia Komitetu Wschodniego na działania Rosji, organiza-
cja ta oceniała, że polityka sankcji przyczyni się do umocnienia negatywnych trendów 
w niemieckim handlu wschodnim. W dniu7 sierpnia 2014 r. pojawiło się oświadczenie 
przewodniczącego Eckharda Cordesa, w którym zaznaczono, że Komitet Wschodni od 
dawna przestrzegał przed nakręcaniem spirali sankcji i negatywnymi skutkami tego pro-
cesu. W oświadczeniu stwierdzano, że „sankcje gospodarcze Unii Europejskiej i Federa-
cji Rosyjskiej zaostrzą i tak napiętą już sytuację gospodarczą w regionie. Obecnie nało-
żone sankcje przez Rosję będą umacniały negatywne trendy w niemieckim eksporcie do 
Rosji”. Oceniano, że eksport niemieckich towarów wyeksportowanych do Rosji w 2013 r., 
a obecnie objętych sankcjami, wyniósł wówczas ok. 570 mln euro. Ostrzegano również 
przed zagrożeniem dla miejsc pracy generowanych przez eksport do Rosji (Statement des 
Ost-Ausschuss Vorsitzenden Eckhard Cordes zu den Wirtschaftssanktionen Russlands, 
2014). Podobne ostrzeżenia pojawiły się w informacjach Komitetu Wschodniego także 
25 sierpnia 2014 r., po opublikowania danych Federalnego Urzędu Statystycznego do-
tyczących handlu niemieckiego z krajami Europy Środkowej i Wschodniej za pierwsze 
półrocze 2014 r. Wynikało z nich, że eksport do Rosji w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego spadł o 15,54% (ok. 2,8 mld euro). W przypadku Ukrainy, 
spadek eksportu wyniósł aż 32,22% (w liczbach bezwzględnych oznaczało to jednak sto-
sunkowo niewiele, tzn. 878 mln euro, co wynikało z generalnie niewielkich obrotów han-
dlowych pomiędzy Niemcami a Ukrainą). Spadki także odnotowano w eksporcie do Bia-
łorusi i trzech państw Azji Centralnej (Kazachstanu, Turkmenistanu, Kirgistanu). Wzrost 
obrotów handlowych Niemcy odnotowały natomiast z państwami Europy Środkowej,  
z wyjątkiem Chorwacji i Słowenii, a także Mołdawii (Außenhandel. Zusammenfassen-
de Übersichten für den Außenhandel, 2014). Eckhard Cordes przewidywał na koniec 
roku spadek obrotów nawet o 20–25%, co miałoby zagrażać ok. 50 tysiącom miejsc pracy  
w Niemczech. Narzekano ponadto na niejasności w interpretacji przepisów dotyczących 
sankcji, zwłaszcza w zakresie produktów podwójnego zastosowania, tzn. możliwych do 
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użycia zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym (Steigende Verluste im Handel 
mit Russland und der Ukraine, 2014).

Ostrożne stanowisko w kwestii sankcji wynikało z silnych, budowanych przez lata po-
wiązań gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami oraz świadomości niemieckich 
elit politycznych i gospodarczych o potencjalnych stratach wynikających z ograniczenia 
relacji handlowych, odczuwalnych dla niemieckich przedsiębiorstw zaangażowanych in-
westycyjnie w Rosji. Pod znakiem zapytania ponownie stanąłby również problem wiary-
godności rosyjskich dostaw surowców, stanowiących niezbędny pokarm dla niemieckiej 
gospodarki. Nic dziwnego zatem, że rozważania dotyczące sankcji wobec Rosji znajdo-
wały oponentów w gronie przedstawicieli największych koncernów współpracujących  
z podmiotami rosyjskimi, zwłaszcza sektora energetycznego. Sceptyczne stanowisko wo-
bec skuteczności sankcji wyrażał również pełnomocnik rządu niemieckiego ds. współ-
pracy z Rosją, socjaldemokrata Gernot Erler, ostrzegający przed nakręcaniem spirali 
wzajemnych sankcji (zob. wywiad udzielony przez Gernota Erlera rozgłośni Deutsch-
landfunk: „Das Thema Sanktionen wird wieder auf die Tagesordnung kommen”, 2014).

Głosy opinii publicznej (prasa, ośrodki badawcze) były także podzielone. Wśród 
zwolenników ostrożnej postawy wobec Rosji krążyły argumenty odnoszące się do siły 
militarnej i zasobów surowcowych Rosji, a nawet odwołujące się do poczucia wdzięcz-
ności za bezkolizyjne zjednoczenie Niemiec (Krauel, 2014) – jak choćby w polemice  
z artykułem Anny Applebaum, jaki ukazał się na łamach „Die Welt” pod znamiennym 
tytułem: Niemcy, musicie ponownie nauczyć się odstraszania! (Applebaum, 2014). Pojawi-
ły się także rozważania na temat przywrócenia powszechnej służby wojskowej w Niem-
czech (Wolffsohn, 2014). Znamienne było stanowisko dwóch byłych kanclerzy socjalde-
mokratycznych, Helmuta Schmidta i Gerharda Schrödera, nawołujących do wrażliwości 
na interesy rosyjskie. Znaczny oddźwięk wywołało spotkanie Schrödera z Władimirem 
Putinem pod koniec kwietnia 2014 r. podczas przyjęcia urodzinowego byłego kanclerza 
i serdeczne uściski obu polityków, uwidocznione na fotografiach dokumentujących to 
wydarzenie. W szeregach CDU (m.in. parlamentarny przewodniczący frakcji chadeckiej, 
Volker Kauder, czy były pełnomocnik ds. współpracy z Rosją, Andreas Schockenhoff) 
pojawiły się głosy dezaprobaty, wspierane argumentacją, że postępowanie Schrödera 
jest nieodpowiedzialne i wystawia na szwank autorytet i wysiłki rządu niemieckiego.  
Z kolei z kręgów SPD (m.in. ministra Steinmeiera) kierowano opinie usprawiedliwiające 
Schrödera, akcentujące, że nie jest on już czynnym politykiem (Viel Kritik an Schröders 
Umarmung mit Putin, 2014).

Do opinii publicznej docierać zaczęły sygnały świadczące o niejednorodnym stano-
wisku polityków wielkiej koalicji, szczególnie wyraźnie miały objawiać się kontrowersje 
na linii SPD–CSU. Socjaldemokraci, tacy jak szef partii i wicekanclerz Sigmar Gabriel 
czy minister Steinmeier, nawoływali do nieantagonizowania Rosji, odrzucenia zamysłów 
ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO, czy wywoływania debaty o przesunięciu 
większych formacji wojskowych sojuszu na wschód. Skłoniło to przewodniczącego CSU, 
Horsta Seehofera, do postawienia socjaldemokratom zarzutów torpedowania wspólne-
go stanowiska koalicji wobec Rosji (Meisner i Monath, 2014). O ile jednak wypowiedzi 
Gabriela czy Steinmeiera wydawały się mieścić w akceptowalnych granicach polityki 
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„rozumienia Rosji”, to już postulat „prawno-międzynarodowego uregulowania aneksji 
Krymu”, sformułowany przez byłego szefa SPD i jednocześnie przewodniczącego Fo-
rum Niemiecko-Rosyjskiego, Matthiasa Platzecka, w szerokim odbiorze został uznany 
za otwartą akceptację aneksji (Kritik an prorussischen Äußerungen von Platzeck, 2014).

W debacie na temat Ukrainy pojawiały się również wątki związane z potencjalnym 
członkostwem Ukrainy w UE. Monachijski politolog, prof. Werner Weidenfeld, w wypo-
wiedzi z marca 2014 r. nie pozostawiał wątpliwości, że w zaistniałej sytuacji politycznej 
wsparcie dla Ukrainy nie ma szans na obleczenie się w szaty perspektywy członkostwa 
w UE. Weidenfeld słusznie zauważył, że negocjacje akcesyjne są obliczone na lata, zaś 
oferowanie w tym momencie perspektywy przystąpienia do UE byłoby przedwczesne 
(Seiffert, 2014). Zachodnie środowiska polityczne także nie pozostawiały wątpliwości  
w tej kwestii. Unijny komisarz ds. rozszerzenia, Stefan Füle, w marcu 2014, w ostrożnych 
słowach mówił wprawdzie o ewentualności pełnego członkostwa Ukrainy w UE w dłuż-
szej perspektywie czasowej, posługując się znanymi z wcześniejszych faz rozszerzenia 
argumentami o Unii jako czynniku umacniającym stabilność we wschodniej części kon-
tynentu. Jednocześnie jednak akcentował, że potencjalny akces Ukrainy nie jest tematem 
na chwilę bieżącą. Także ówczesny lider grupy niemieckich chadeków w Parlamencie 
Europejskim, Herbert Reul, opowiadał się za politycznym wsparciem dla Ukrainy w obli-
czu konfliktu z Rosją, wykluczając jednak obdarzenie jej perspektywą członkostwa w UE. 
Nasuwał się zatem dość czytelny wniosek, że kwestia przystąpienia Ukrainy do Unii była 
postrzegana raczej sceptycznie (Seiffert, 2014).

Interesującą analizę wpływu ukraińskiego kryzysu na międzynarodowe środowisko 
bezpieczeństwa przedstawił Wolfgang Richter. Autor ten, zdecydowanie krytycznie oce-
niając postępowanie Moskwy i zarzucając jej złamanie szeregu porozumień, którymi była 
związana, jednocześnie przybliżył rosyjską interpretację ewolucji porządku międzynaro-
dowego po zakończeniu zimnej wojny. Zgodnie z nią, Rosja czuje się przez Zachód oszu-
kana, upokorzona i politycznie zmarginalizowana. Jednocześnie nie można tych odczuć 
Moskwy lekceważyć i oceniać wyłącznie w kategoriach „paranoi bezpieczeństwa”, a ra-
czej spróbować zdefiniować czynniki, które do takiej percepcji doprowadziły. Za czynnik 
zagrożenia Moskwa uważa przede wszystkim zbliżanie się NATO do jej granic. Antido-
tum na jej obawy związane z rozszerzeniami sojuszu (1999 i 2004) miały być postanowie-
nia Aktu NATO–Rosja z 1997 r., a następnie jego modyfikacja w 2002 r. Przewidywała 
ona m.in. odstąpienie od praktyki przygotowywania przez NATO wspólnego stanowiska 
przed spotkaniami sojuszu z Rosją i włączanie jej do każdorazowych rozmów na etapie 
uzgadniania stanowiska. Według Moskwy, nie zawsze ten warunek był spełniany. Jako 
odejście od ducha porozumień postrzegała również rozmieszczanie niewielkich formacji 
lądowych i lotniczych, czy komponentów systemu obrony przeciwrakietowej w nowych 
krajach członkowskich. Jednocześnie domagała się zdefiniowania pojęcia „istotnych sił 
wojskowych”, których – w jej interpretacji – NATO miało nie rozmieszczać na terenie 
nowych członków, zgodnie z Aktem NATO–Rosja z 1997 r. Kolejnym źródłem nieporo-
zumień były fakt ratyfikowania Porozumienia o Adaptacji Traktatu o Konwencjonalnych 
Siłach Zbrojnych w Europie (ACFE) z 1999 r. przez samą Rosję, Białoruś, Kazachstan  
i Ukrainę oraz dotychczasowa odmowa ratyfikacji przez państwa NATO, oczekujących 
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uprzednio wycofania wojsk rosyjskich z Mołdawii i Gruzji. Kolejny istotny punkt sporny 
dotyczył operacji antyjugosłowiańskiej NATO z 1999 r. postrzeganej przez Rosję jako 
niezgodną z prawem międzynarodowym i godzącą w jej interesy, podobnie jak uznanie 
niepodległości Kosowa w 2008 r. Poważne wątpliwości Moskwy wzbudziły także nalo-
ty na Libię w 2011 r. Kolejnym elementem budzącym sprzeciw Kremla było wspieranie 
przez USA NATO-wskiej perspektywy dla Gruzji i Ukrainy w pierwszej dekadzie XXI 
wieku (i złożenie im takiej – prawda, mglistej – obietnicy na szczycie NATO w kwietniu 
2008 r. w Bukareszcie), która stanowiłaby naruszenie wyznaczonej przez Rosję „czer-
wonej linii”. Następnym elementem była obawa o podważenie obecności rosyjskiej flo-
ty czarnomorskiej na tym akwenie (pomimo umowy gwarantującej obecność jej baz na 
Krymie do 2042 r.), który stanowi dla Rosji istotny element strategicznej obecności w 
rejonie Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Rosyjski niepokój o niekorzystną zmianę 
sytuacji strategicznej nie mógł być jednak uzasadnieniem dla ingerencji w wewnętrzne 
sprawy Ukrainy, tym bardziej, że polityka Kijowa nie dawała podstaw do obaw o pra-
wa rosyjskojęzycznej ludności (Richter, 2014). Inna badaczka zwracała uwagę na rosyj-
skie obawy przed „podwójnym rozszerzeniem” w przyszłości, tj. wejściem Ukrainy do 
UE, które mogłoby sprowokować z czasem przystąpienie do NATO. Wydaje się także, 
że Unia Europejska nie doceniła rosyjskiej determinacji w realizacji koncepcji Unii Eu-
razjatyckiej, jawiącej się jako opozycja wobec UE (Lippert, 2014). Wchodząc na pewien 
poziom szczegółowości w interpretacji wydarzeń na Majdanie i ich następstw, niektórzy 
autorzy niemieccy, przytaczając rosyjski punkt widzenia, akceptowali częściowo argu-
menty Moskwy. Jednym z nich było eksponowanie poglądu, że strona ukraińska złama-
ła porozumienie z 22 lutego 2014 r. pomiędzy prezydentem Wiktorem Janukowyczem  
a opozycją, wynegocjowane z udziałem ministrów Radosława Sikorskiego, Franka-Wal-
tera Steinmeiera i Laurenta Fabiusa, nie włączając przedstawicieli obozu Janukowycza do 
sformowanego wkrótce rządu jedności narodowej, czy też likwidując specjalny status ro-
syjskiego jako drugiego języka urzędowego w regionach zamieszkiwanych w znacznym 
stopniu przez ludność rosyjskojęzyczną (ostatecznie niepodpisanego przez p.o. prezy-
denta, Aleksandra Turczynowa). Inny zarzut dotyczył zdominowania organów śledczych 
i sprawiedliwości (m.in. prokuratury generalnej) przez przedstawicieli uchodzącej za na-
cjonalistyczną partii Swoboda, co miało uniemożliwić obiektywne zbadanie i wskazanie 
winnych zajść w Kijowie w lutym 2014 r., które stały się katalizatorem konfliktu. Przy-
woływany autor ze sceptycyzmem potraktował rozważania na temat sankcji wobec Rosji, 
stanowiących wedle tej oceny broń obosieczną (uderzenie w zachodnie przedsiębiorstwa, 
zamrożenie współpracy w przestrzeni kosmicznej poprzez niemożność korzystania z ro-
syjskiej infrastruktury kosmicznej, możliwość zablokowania tranzytu wojsk ISAF do/z 
Afganistanu przez terytorium Rosji) (Wipperfürth, 2014).

Odrzucano natomiast zazwyczaj tezę o powrocie do zimnej wojny, akcentując zde-
cydowanie bardziej ideologiczny i blokowy wymiar tamtego okresu, choć dostrzegano 
pojawianie się pewnych ideologicznych akcentów w polityce rosyjskiej, krytycznie nasta-
wionej do „dekadenckiego” Zachodu. Ukraina, drugie pod względem demograficznym 
państwo przestrzeni poradzieckiej, stanowić miała zasadniczy element składowy powo-
dzenia Unii Euroazjatyckiej (Halbach, 2014; Kamp, 2014). Obalenie Wiktora Janukowy-
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cza w lutym 2014 r. oznaczało fiasko ówczesnych integracyjnych planów Moskwy, która 
podjęła decyzję o włączeniu czynnika siły do zmagań o Ukrainę w celu zapobieżenia jej 
ewentualnemu wejściu do NATO i co najmniej utrudnienia przystąpienia do UE (Me-
ister, 2014). Wysnuwano także wniosek o końcu zachodnich iluzji o szansach na prze-
kształcenie Rosji w przewidywalne, europejskie państwo (Quiring , 2014, s. 15).

Interesujące analizy pojawiły się także na forum periodyku „russland-analysen” 
wydawanego przez bremeński think-tank Forschungsstelle Osteuropa. W jednej z nich 
interpretację poczynań rosyjskich wpleciono w kontekst międzynarodowy oraz we-
wnątrzrosyjski. W pierwszym przypadku, działania Rosji (państwa o aspiracjach mo-
carstwowych, obok USA, UE i Chin) miały stanowić reakcję na poczucie marginali-
zacji jej roli międzynarodowej i prowadzić do odbudowy jej pozycji, skoncentrowanej 
na najbliższym – euroazjatyckim otoczeniu. Zinstytucjonalizowane wpływy w regionie 
dawałyby Rosji silniejszą pozycję w polityce światowej, zaś Ukrainie Moskwa przypisy-
wała istotną rolę w swoich planach odbudowy wpływów w przestrzeni poradzieckiej. 
Z kolei najistotniejsze przyczyny natury wewnątrzpolitycznej opierały się na wdrożeniu 
strategii mobilizacji i integracji społeczeństwa w celu uniknięcia kryzysu politycznego w 
Rosji, jakiego zwiastuny pojawiały się w ubiegłych latach w postaci antyprezydenckich 
demonstracji (Schröder, 2014). Czynnikami wewnętrznymi zachowanie Rosji w znacz-
nym stopniu tłumaczył także Stefan Meister, twierdząc, że „bezkompromisowa polityka 
Rosji wobec Ukrainy i Zachodu stanowi w pierwszej linii następstwo kryzysu legitymacji 
systemu Putina”. Słusznie zauważał, że taktyka taka przyniosła sukces, o czym świadczy 
niemal jednogłośne poparcie społeczne dla aneksji Krymu (Meister, 2014). August Win-
kler twierdził na łamach „Internationale Politik”, że „ekspansywny nacjonalizm Putina” 
ma na celu osłabienie rosyjskiego poczucia upokorzenia ze strony Zachodu, ponadto jest 
strategią wynikającą z obaw o słabość ekonomiczną państwa, uzależnionego od eksportu 
surowców. Autor ten krytykował te niemieckie środowiska, które wzywają do wrażliwo-
ści na rosyjski punkt widzenia, a jednocześnie ignorują uzasadnione prawo do niepo-
koju państw bałtyckich i Polski o własne bezpieczeństwo (Winkler, 2014). Pojawiły się 
głosy nawołujące do rozważenia apeli Polski i państw bałtyckich o zwiększoną obecność 
NATO na ich terytoriach (Kamp, 2014).

Warto zwrócić również uwagę na rosyjskie argumenty o interwencji NATO prze-
ciwko Jugosławii w obronie ludności albańskiej w Kosowie jako precedensie umożli-
wiającym interwencję w obronie danej grupy narodowej. Dwóch autorów niemieckich 
akcentowało, że prawo określonych grup narodowych do secesji nie jest nieograniczone, 
jest dopuszczalne jedynie w sytuacji prześladowań i ciężkich naruszeń praw człowieka. 
Warunek ten był spełniony w przypadku Kosowa, w żadnym wypadku natomiast w przy-
padku Krymu (Kreß i Tams, 2014).

Warto podkreślić, że, generalnie, w opiniach przedstawicieli niemieckich instytucji 
badawczych – niezależnie od prób interpretacji rosyjskiego punktu widzenia – odrzuca-
no siłowe metody stosowane przez Moskwę, prowadzące do eskalacji konfliktu. Ich efek-
tem stała się m.in. częściowa degradacja dotychczasowej polityki denuklearyzacyjnej, 
poprzez obnażenie nieefektywności gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, zawartych 
w memorandum z Budapesztu z 1994 r., udzielonych w zamian za zrzeczenie się bro-
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ni jądrowej przez Kijów. Stanowiło to zachętę dla innych państw rozważających wejście  
w posiadanie broni atomowej. Innym negatywnym rezultatem, jaki podkreślano, stały 
się szkody, jakie aneksja Krymu wyrządziła autorytetowi prawa międzynarodowego (Pu-
glierin, 2014).

Berliński ekspert ds. rosyjskich, Stefan Meister, w wywiadzie udzielonym „Der Spie-
gel” na początku września 2014 r. wyraził pogląd, że w percepcji prezydenta Putina to 
Zachód, nie Ukraina, jawi się jako właściwy przeciwnik, zaś zasadniczym celem jest po-
wstrzymanie Ukrainy przed zbliżeniem z NATO i UE. W zmaganiach o wschód Ukrainy 
Kreml – w jego interpretacji – nie docenił siły armii ukraińskiej, a porażki ponoszone 
przez separatystów zmusiły go do wysłania regularnych wojsk na Ukrainę. Trudno spo-
dziewać się szybkiego wycofania wsparcia dla separatystów, stanowią bowiem oni dla 
Kremla poważny atut i istotną siłę przetargową w zmaganiach o zachowanie Ukrainy w 
rosyjskiej strefie wpływów. Przed kryzysem ukraińskim Rosja opierała swoją strategię 
na „kupowaniu elit” wschodniego sąsiada, lecz nie doceniła skali prozachodnich nastro-
jów na Ukrainie (Verhandlungen mit Putin: „Obama und Merkel müssen nach Moskau”, 
2014). 

Na początku grudnia 2014 r. zwolennicy miękkiego podejścia do Rosji sformuło-
wali apel, który odbił się szerokim echem na niemieckiej scenie politycznej. Został on 
podpisany przez ponad sześćdziesięciu prominentnych przedstawicieli kręgów politycz-
nych, gospodarczych i kulturalnych. Dokument sformułowano w apokaliptycznym tonie 
ostrzeżenia przed konfliktem świata zachodniego z Rosją. Już pierwsze zdania brzmiały: 
„Znowu wojna w Europie? Nie w naszym imieniu! Nikt nie chce wojny. Lecz Ameryka 
Północna, Unia Europejska i Rosja w nieunikniony sposób do niej prowadzą, gdyż nie 
chcą ostatecznie położyć kresu zgubnej spirali gróźb. Wszyscy Europejczycy, włącznie 
z Rosją, ponoszą wspólną odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo”. Autorzy ape-
lu wyrazili przekonanie, że osiągnięcia polityki odprężenia po przemianach z przełomu 
ostatnich dwóch dekad XX wieku nieco uśpiły społeczność międzynarodową, traktującą 
pokój jako stan trwały. Jednocześnie przyjęli rosyjski punkt widzenia na zbliżanie się 
NATO do granic Rosji, postrzeganego przez nią jako zagrożenie, „bez jednoczesnego 
pogłębienia współpracy z Moskwą”. Wypada jednak podkreślić, że także aneksja Krymu 
została uznana w apelu za sprzeczną z prawem międzynarodowym. Autorzy dokumen-
tu nawiązali m.in. do historycznej roli odegranej przez Michaiła Gorbaczowa, którego 
postawa pozwoliła na odtworzenie jedności niemieckiej. Najwyraźniej nastąpiło w tym 
miejscu odwołanie do swoistego kompleksu wdzięczności (Dankbarkeitkomplex), towa-
rzyszącemu Niemcom od czasu zjednoczenia w odniesieniu do Rosji. W dalszej części sy-
gnatariusze zwrócili się z apelem do rządu federalnego, Bundestagu i środków masowego 
przekazu o podjęcie dialogu z Rosją, obiektywny przekaz na temat konfliktu rosyjsko-
-ukraińskiego i niepodsycanie atmosfery niechęci. Rosyjskie lęki wynikające ze zbliżania 
się NATO do granic FR – zwłaszcza w perspektywie ewentualnego rozszerzenia sojuszu  
o Gruzję i Ukrainę, jaka ich zdaniem zarysowała się po bukareszteńskim szczycie NATO 
z 2008 r. – uznali za uzasadnione. Znaczenie dokumentu umacniał fakt, iż wśród sygnata-
riuszy znalazły się czołowe niegdyś postaci polityki niemieckiej, takie jak Roman Herzog, 
Gerhard Schröder, Otto Schily, Lothar de Maiziére, ludzie świata sztuki filmowej – Klaus 
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Maria Brandauer, Wim Wenders, czy przedstawiciele kręgów gospodarczych – Klaus 
Mangold, Eckhard Cordes (treść apelu zob. Prominente warnen vor Krieg mit Russland, 
2014). Inicjatywa ta spotkała się jednak z licznymi krytycznymi komentarzami, zarzu-
cającymi jej przede wszystkim jednostronność perspektywy i zbytnie zaufanie rosyjskiej 
interpretacji ewolucji stosunków międzynarodowych w postzimnowojennym świecie 
(np. Luther, 2014; Schlögel, 2014). Istotnie, nie sposób przejść do porządku dziennego 
nad opisywanym dokumentem bez jego krytycznej analizy, czy przynajmniej pewnych 
istotniejszych wątków. O ile z diagnozą sytuacji międzynarodowej, dotyczącą swoistej 
dywidendy pokoju po pokojowej rewolucji sprzed ćwierćwiecza („uśpienia” społeczności 
międzynarodowej), można częściowo się zgodzić, to trudno bezrefleksyjnie zaakcepto-
wać tezę o lekceważeniu przez Zachód kooperacji z Moskwą. Sygnatariusze dokumentu 
najwyraźniej zapomnieli o ogromnej pomocy finansowej kierowanej z Zachodu do Rosji 
po rozpadzie ZSRR, staraniach czołowych państw zachodnich (zwłaszcza Niemiec) na 
rzecz wciągnięcia Rosji do współpracy w ramach G8, regularnych konsultacjach Unii 
Europejskiej i NATO z Moskwą, czy chociażby bliskiej współpracy bilateralnej Niemiec 
z Rosją, przejawiającej się np. regularnymi konsultacjami międzyrządowymi i głęboką 
kooperacją gospodarczą.

Opisywany apel niemieckich autorytetów nie był jedynym wydarzeniem w tle kon-
fliktu rosyjsko-ukraińskiego u schyłku 2014 r. Złagodzeniu konfliktu nie sprzyjały takie 
wydarzenia z ostatnich dni grudnia, jak zniesienie przez parlament w Kijowie statusu 
Ukrainy jako państwa poza blokami wojskowymi, co otwierało formalną furtkę dla sta-
rań o członkostwo w NATO, jak również podpisanie przez prezydenta Putina nowej dok-
tryny militarnej Rosji, w której Pakt Północnoatlantycki został otwarcie uznany za głów-
ne zewnętrzne zagrożenie dla Rosji (Für Putin ist der Hauptfeind jetzt die Nato, 2014). 

Konflikt na linii Moskwa–Kijów nie pozostał bez echa w środowiskach Niemców za-
mieszkujących Ukrainę i Rosję. 15 marca 2014 r., a zatem tuż przed referendum w sprawie 
statusu Krymu, Rada Niemców Ukrainy (Rat der Deutschen der Ukraine) opublikowała 
sześciopunktowe oświadczenie, w którym wyrażono poparcie dla europejskich aspira-
cji Kijowa, potępiono akty przemocy i niedemokratyczne metody rozstrzygania sporów 
na Ukrainie. W dokumencie opowiedziano się za integralnością terytorialną państwa, 
domagając od Rosji wstrzymania eskalacji napięcia na Krymie. Autorzy oświadczenia 
uznali planowane na 16 marca 2014 r. referendum w sprawie statusu Krymu za nielegal-
ne, wzywając niemieckich mieszkańców półwyspu do jego bojkotu. W deklaracji zaape-
lowano do społeczności międzynarodowej, zwłaszcza do Niemiec, o wywarcie wpływu 
na rzecz powstrzymania ofensywnych działań Rosji wobec Ukrainy (treść deklaracji zob.: 
http://deutsche.in.ua/de/news/271.html, 2014). Jednak głos liczącej ok. 2,5 tys. osób spo-
łeczności niemieckiej na Krymie, świadomej niewielkiego wpływu państw zachodnich i 
samej Ukrainy na rozwój sytuacji na półwyspie, nie był jednorodny. Część jej przedsta-
wicieli dystansowała się od takich deklaracji, wśród jej liderów pojawiały się nawet głosy 
poparcia dla rosyjskich działań zmierzających do aneksji Krymu (jeden z liderów mniej-
szości niemieckiej na spornym półwyspie, Jurij Gempel, wyraził pogląd, że większość 
krymskich Niemców opowie się za przystąpieniem do Rosji, zob. Krim-Deutsche wählen 
Russland, 2014). Z kolei już po jej dokonaniu, część kręgów społeczności niemieckiej 
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w Rosji zaczęła wyrażać nadzieje na pełną rehabilitację Niemców rosyjskich po okresie 
prześladowań w Związku Radzieckim (Kalimullin, 2014), jak również sondować możli-
wość powrotów na Krym Niemców deportowanych w czasach stalinowskich (Zuständig 
für die Deutschen auf der Krim, 2014). Jednak w grudniu 2014 r. zaczęły pojawiać się 
doniesienia o pogorszeniu się sytuacji mniejszości niemieckiej na Krymie. Według szefa 
Związku Wypędzonych, chadeckiego polityka Bernda Fabritiusa, na krymskich Niem-
ców miała być wywierana presja w celu przyjmowania obywatelstwa rosyjskiego, nastę-
powały ograniczenia w zakresie wolności zgromadzeń czy używania języka niemieckiego 
(Repressionen gegen Deutsche auf der Krim, 2014).

W analizie niemieckich ocen sytuacji na Ukrainie nie można pominąć wątków zwią-
zanych z udziałem Berlina w rozmowach pokojowych w tzw. formacie normandzkim 
(Rosja, Ukraina, Francja, Niemcy). Obecność Niemiec w tej grupie należy niewątpliwie 
traktować jako świadectwo ich pozycji międzynarodowej i akceptacji takiego ich statusu 
przez Rosję (znamienny jest brak Stanów Zjednoczonych, których obecności w tej grupie 
Moskwa sobie wyraźnie nie życzyła). Budzącym umiarkowany optymizm efektem dzia-
łań tej grupy stało się zawarte dość niespodziewanie 12 lutego 2015 r. w Mińsku poro-
zumienie przywódców wymienionej czwórki państw. W deklaracji końcowej spotkania 
znalazły się m.in. zapewnienia o poszanowaniu suwerenności i nienaruszalności teryto-
rialnej Ukrainy (Erklärung des Präsidenten der Russischen Föderation, 2015). Kilkuna-
stopunktowy plan przewidywał: zawieszenie broni, wycofanie ciężkiej broni i stworzenie 
strefy buforowej między walczącymi stronami, zapewnienie możliwości skutecznego 
monitorowania zawieszenia broni przez OBWE, stworzenie warunków do przeprowa-
dzenia wyborów lokalnych w obwodach donieckim i ługańskim, wyrzeczenie się przez 
Ukrainę prób pociągnięcia do odpowiedzialności separatystów, wymianę jeńców, umoż-
liwienie dotarcia pomocy humanitarnej na obszary zniszczone wskutek działań militar-
nych, stworzenie warunków umożliwiających przywrócenie funkcjonowania świadczeń 
socjalnych (zwłaszcza emerytur), przywrócenie kontroli władz Ukrainy nad jej grani-
cami, wycofanie obcych wojsk i wyposażenia wojskowego, kontynuację reform konsty-
tucyjnych na Ukrainie z uwzględnieniem specjalnego statusu obwodów donieckiego i 
ługańskiego, omówienie kwestii związanych z zapowiadanymi wyborami lokalnymi na 
wymienionych obszarach w ramach trójstronnej grupy kontaktowej (tj. Ukraina, Rosja, 
OBWE), intensyfikację współpracy trójstronnej grupy kontaktowej w celu implementacji 
porozumienia (zob. Full text of the Minsk agreement, 2015).

 *** 

W podsumowaniu wypada zauważyć, że Niemcy przez pewien czas po erupcji kon-
fliktu na Ukrainie oponowały przeciw zbyt ostremu kursowi wobec Rosji, w tym wy-
korzystaniu instrumentu sankcji. Oprócz opisywanych zastrzeżeń natury ekonomicz-
nej, postawa taka wynikała m.in. z takich czynników, jak pielęgnowana przez RFN od 
zakończenia II wojny światowej kultura dialogu (unikania siły w stosunkach między-
narodowych), tradycje polityki wschodniej RFN, definiowanie się w roli pośrednika w 
kontaktach pomiędzy Rosją a Zachodem, czy przekonanie o możliwym rozwiązywaniu 
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problemów bezpieczeństwa międzynarodowego wspólnie z Rosją. Niemieckie oceny ob-
ciążające Rosję za eskalację konfliktu około połowy 2014 r. doprowadziły do korekty po-
wyższego kursu, choć nie drastycznej jego zmiany. Potwierdzeniem takiej interpretacji 
okazała się niechęć Berlina do wysuwanych przez Polskę i kraje bałtyckie postulatów 
rozmieszczenia stałych baz NATO na ich terytoriach (w prasie polskiej w dniach poprze-
dzających szczyt NATO w Norfolk we wrześniu 2014 r. pojawiły się liczne komentarze 
krytyczne wobec – jak oceniano – nazbyt ostrożnej postawy Niemiec i ich uległości wo-
bec Rosji, np. Kuźniar, 2014; Sierakowski, 2014; Zalewski, 2014). Stosunkowo ostrożna, 
uzgodniona na szczycie NATO w Newport na początku września 2014 r. formuła „szpi-
cy”, czyli kilkutysięcznych sojuszniczych sił natychmiastowego reagowania z prawdopo-
dobnym dowództwem w Szczecinie, była na ówczesną chwilę maksymalnym możliwym 
do osiągnięcia dla środkowoeuropejskich członków sojuszu celem, co wynikało głów-
nie z niemieckich obaw przed nadmierną radykalizacją nastrojów Moskwy. Berlin, wraz 
z dużą grupą zachodnioeuropejskich członków NATO, potwierdził tym samym swoją 
skłonność do ostrożnego podejścia w polityce wobec Rosji, chcąc uniknąć dalszej anta-
gonizacji i tak napiętych stosunków, jednocześnie podejmując decyzje, jak się wydaje, 
prowadzące do wzmocnienia – choć nie w maksymalistycznym wariancie – zdolności 
obronnych na wschodniej flance sojuszu.

Wojna ukraińsko-rosyjska ożywiła w Niemczech spory pomiędzy zwolennikami 
„rozumienia Rosji” (Russland-Versteher) a krytykami rosyjskiego systemu politycznego 
i odradzających się tendencji mocarstwowych. Nie wydaje się zaskoczeniem, że szere-
gi tych pierwszych zasilili przede wszystkim socjaldemokraci i środowiska gospodarcze 
(choć otwarcie prorosyjskie stanowisko zajęła jedynie Lewica), wśród tych drugich zna-
leźli się natomiast głównie chadecy z wpływową kanclerz Angelą Merkel na czele. Kręgi 
ekonomiczne w znacznej mierze sceptyczne były w kwestii sankcji wobec Rosji, w oma-
wianym okresie to jednak racje polityczne wzięły górę i kręgi ekonomiczne – chcąc nie 
chcąc – podporządkowały się im. Głos środków masowego przekazu, jeśli prześledzić 
główne tytuły prasowe, również naznaczony był w znacznej części postawą krytyczną 
wobec rosyjskich metod realizacji własnych interesów wobec Ukrainy. Z kolei, w anali-
zach niemieckich ośrodków badawczych często spotkać można było artykuły interpre-
tujące rosyjski punkt widzenia, co nie oznaczało jednak ich usprawiedliwiania. W tych 
interpretacjach dość wyraźnie dominuje paradygmat realistyczny, odwołujący się przede 
wszystkim do takich składników, jak znaczenie siły w stosunkach międzynarodowych, 
czy kategorii strefy wpływów. 

Osią przewodnią rosyjskiej perspektywy na ewolucję stosunków międzynarodowych 
w ostatnim ćwierćwieczu zdawało się być poczucie upokorzenia po utraconej mocar-
stwowości radzieckiej, przekonania o wiarołomności Zachodu, który miał nie dotrzymać 
rzekomych obietnic o wstrzymaniu się z rozszerzaniem NATO i lekceważyć rosyjskie 
interesy w przestrzeni międzynarodowej. Trudno z pewnością poważnie traktować argu-
menty odnoszące się do rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego – wszak nie doszło do 
żadnego wiążącego zobowiązania do nierozszerzania NATO. Niełatwo również rozpra-
wiać o kwestii traumy po pewnym zredukowaniu (bo jednak nie utracie) mocarstwowości 
przez Rosję. Zasadne jednak wydaje się pytanie – co jest istotniejsze: czy postimperialna 
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trauma jednego narodu (ergo kwestia leżąca jedynie w sferze psychologicznej), czy realne 
interesy bezpieczeństwa (terytorialnego, suwerenności) innych, mniejszych sąsiednich 
narodów? Trudno także poważnie traktować pogląd, że rozszerzenie NATO stanowi fi-
zyczne, militarne zagrożenie dla Rosji – z tej oczywistej przyczyny, że niewyobrażalny jest 
atak jakiegokolwiek państwa na terytorium mocarstwa dysponującego ogromnymi zaso-
bami broni nuklearnej (abstrahując oczywiście od działań terrorystycznych, które jednak 
nie wchodzą w zakres niniejszych rozważań). Również ewentualne dążenie Ukrainy do 
NATO nie stanowiło scenariusza, który mógłby liczyć na szanse realizacji – pomimo 
deklaracji szczytu sojuszu z Bukaresztu z 2008 r., bowiem zarówno Francja, jak i Niemcy 
sprzeciwiały się takiej opcji w imię nieantagonizowania Rosji. Warto zauważyć, że per-
spektywie nadania Ukrainie planu działań na rzecz członkostwa w NATO (Membership 
Action Plan) zablokowała w Bukareszcie m.in. Angela Merkel, tym bardziej więc można 
takiej postawy spodziewać się po SPD. Wydaje się natomiast, że nie można do końca 
bagatelizować tezy o pewnej (jednak co najwyżej częściowej – istniały wszak platformy 
wciągania Rosji do instytucjonalnej współpracy międzynarodowej) marginalizacji Rosji 
w stosunkach międzynarodowych. Sztandarowym przykładem na poparcie takiej tezy 
jest problem Kosowa. O ile samą interwencję NATO w 1999 r. można zdefiniować w ka-
tegoriach interwencji humanitarnej, to jednak zachodni kurs na niepodległość Kosowa i 
zlekceważenie innych opcji (jakaś forma koegzystencji z Serbią – opcja konfederacyjna, 
federalna, jakaś postać autonomii i nadanie Serbii i Kosowu perspektywy zbliżenia z UE) 
mogą jawić się jako błąd czołowych państw Zachodu, promujących swego czasu opcję 
niepodległościową dla Kosowa. Trudno zbagatelizować powiązanie pomiędzy tą kwestią 
a wojną rosyjsko-gruzińską z sierpnia 2008 r. i rosyjskim uznaniem państwowości Ab-
chazji i Osetii Południowej. Jednak przy wszelkich zastrzeżeniach co do poglądów nie-
mieckich Russland-Versteher nie ulega wątpliwości, że obok „twardych” środków, takich 
jak sankcje, nie powinno wykluczać się dialogu jako drogi do rozwiązania problemów w 
stosunkach Zachodu z Rosją. Do tego niezbędna jest gotowość obu stron. Podstawy do 
umiarkowanego optymizmu niesie porozumienie mińskie z 12 lutego 2015 r., jednak dla 
jego oceny potrzebna będzie pewna perspektywa czasowa. Należy się spodziewać, że jego 
interpretacja będzie przedmiotem sporów, zaś gotowość do przestrzegania porozumienia 
będzie testem intencji stron.
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RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT: A GERMAN PERSPECTIVE  
(FEBRUARY 2014  – FEBRUARY 2015)

Abstract: In the aftermath of the peaceful revolution of the late 1980s, Central and Eastern 
Europe became an area of great interest to united Germany. Germany’s preoccupations were 
manifest, among others, in the striving to collaborate closely with Russia. Germany sought 
to involve Russia in multilateral international cooperation and to develop comprehensive 
bilateral relations with it. However, the Russian-Ukrainian conflict of 2014 was a serious blow 
to Russia’s cooperation with Germany and other Western countries, which did not accept 
Russia’s annexation of Crimea and its policy of aggression toward Ukraine. This paper aims to 
explore the stance of Germany’s political, economic and journalist circles vis-à-vis the conflict. 
It examines the considerable diversity of attitudes, ranging from a scathing critique of Russian 
policies articulated, among others, by Chancellor Angela Merkel to an endorsement of Russia’s 
arguments in its conflict against Ukraine voiced by various public groups.
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