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Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia, 
monografia stanowiąca owoc projektu finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki, ma na celu wskazanie potencjalnej możliwości i faktycznej 
realizacji idei partnerstwa strategicznego Federacji Rosyjskiej z innymi pod-
miotami na początku XXI wieku. 

Pierwszy tom monografii poświęcono dwóm zagadnieniom. Jest to przede 
wszystkim studium doktryny polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej za-
równo w postaci różnorakich wizji geopolitycznego umiejscowienia Rosji na 
współczesnej mapie świata, jak i zinstytucjonalizowanych form przejawia-
nia się celów polityki zagranicznej państwa. W pracy nakreślono jej histo-
rycznie ukształtowane matryce, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
jej celów, ośrodki wpływu oraz oficjalny kształt koncepcyjny zawarty w do-
kumentach szczebla federalnego. Drugim zadaniem książki jest wskazanie  
najbliższych i najdalszych partnerów Federacji Rosyjskiej oraz roli, jaką  
podmioty te pełniły w rosyjskiej grze geopolitycznej lat 2000–2015, dzięki 
czemu możliwe będzie dokładniejsze nakreślenie struktury celów państwa 
w perspektywie globalnej.

Joachim Diec – profesor nauk społecznych; stopień doktora habilito-
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Słowo wstępne

Znaczenie przedmiotu badań

Rosja jako jeden z kluczowych od stuleci graczy na międzynarodowej scenie 
budzi wiele wątpliwości zarówno co do jej rzeczywistego znaczenia, poten-
cjału, jak i celów polityki zagranicznej. Pierwszy aspekt, tj. pozycja i możli-
wości tego państwa, pozostawia co prawda pewien margines sporu, general-
nie jednak mało które środowisko badawcze odbiega w swych ocenach od 
pewnych przekonań, wynikających ze znajomości mniej lub bardziej jawnych 
danych na temat możliwości Federacji Rosyjskiej. Nikt pozostający przy 
zdrowych zmysłach nie negowałby przecież faktu znaczącego potencjału mi-
litarnego Rosji, który wystarczyłby do uznania jej mocarstwowej pozycji we 
współczesnym świecie. Według danych z marca 2015 roku Rosja dysponowa-
ła 1582 głowicami jądrowymi zainstalowanymi na nośnikach strategicznych 
trojakiego rodzaju1. Pełną liczbę głowic ukrywanych w rosyjskich arsenałach 
różne źródła oceniają na około 4500. Tylko ta liczba ukazała zatem państwo 
rosyjskie jako zdolne do skutecznego unicestwienia całego globu, przynaj-
mniej przy ówczesnej ocenie możliwości systemów antyrakietowych i prze-
ciwlotniczych.

Pozycja gospodarcza Federacji Rosyjskiej, mimo znaczącej dysfunkcyjno-
ści państwa prowadzącej do korupcji oraz trudnej do pohamowania inflacji, 
pozwalała wielu oceniać ją jako stosunkowo istotnego partnera, szczególnie 
w zakresie sprzedaży surowców energetycznych oraz uzbrojenia. Pod wzglę-
dem społecznym wciąż można było mówić o niemałym potencjale ludnościo-
wym. Rosji z grubsza udało się zahamować drastyczny spadek liczby ludno-
ści charakterystyczny dla pierwszych dwóch dekad po upadku ZSRR2, czego 

1 Chodzi o rakiety: 515 ICBMс, SLBMs oraz bombowce strategiczne. Dane na podsta-
wie: Arms Control Association, http://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswho-
haswhat (dostęp: 31.07.2015).

2 Według danych CIA w roku 2014 ludność Federacji Rosyjskiej miała zmniejszyć się 
o zaledwie 0,03%. Russia, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/rs.html (dostęp: 31.07.2015).
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nie da się powiedzieć o wielu strategicznych partnerach FR3. Stało się tak 
głównie za sprawą dynamicznie rozwijających się narodów muzułmańskich, 
w tym północnokaukaskich. Ciągle też trudno (mimo oczywistego regresu 
w tej dziedzinie) mówić o całkowitej katastrofie edukacyjnej, która mogłaby 
w sposób fundamentalny zmniejszyć potencjał społeczny państwa.

Federacja Rosyjska wyrastała w pierwszym ćwierćwieczu po komuni-
zmie najpierw na podmiot pogrążony w głębokim kryzysie i niepewny swej 
międzynarodowej pozycji, a następnie na coraz bardziej asertywny, gotowy 
nawet do używania sił zbrojnych na obszarach uważanych za własną  strefę 
wpływów. Dowiodła tego m.in. poprzez utrzymywanie wojsk w Abchazji 
oraz Osetii Południowej, wojnę z Gruzją w 2008 roku, aneksję Krymu w roku 
2014, oficjalnie negowane, ale niezaprzeczalne wsparcie zbrojne dla separa-
tystów Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej czy intensywne naloty na 
pozycje sił wrogich reżimowi Baszara al-Asada, począwszy od 30 września 
2015 roku.

Jakkolwiek zatem spojrzeć na Federację Rosyjską, stała się ona po upływie 
pierwszego ćwierćwiecza podmiotem nie tylko o wzrastającym potencjale, 
ale także zauważalnym, a dla niektórych państw, takich jak Ukraina, Gruzja 
czy kraje bałtyckie, wręcz natrętnie się narzucającym. Stanowi w pewnym 
sensie ekwiwalent aktywizmu amerykańskiego, a przeciwieństwo Indii czy 
Chin, które jako inne kluczowe podmioty międzynarodowej sceny potrafiły 
z powodzeniem realizować swe cele bez specjalnego rozgłosu. Można więc 
spierać się o rzeczywistą wartość potencjału rosyjskiego, m.in. w gospodarce, 
jednak zasadniczej kontrowersji na temat tego, czy Rosja stała się znaczącym 
podmiotem stosunków międzynarodowych, szczególnie dla państw europej-
skich czy Stanów Zjednoczonych, z pewnością nie ma.

Specyfika badanego obszaru

Inną kwestią jest jednak sfera celów, które państwo to przed sobą stawiało. 
W dyplomatycznej retoryce używano wielu argumentów i zróżnicowanego 
języka, jednak pełnej jasności co do kierunku, w którym Federacja Rosyj-
ska zmierzała, stanowczo brakuje. Można to przypisać z jednej strony pew-
nej charakterystycznej manierze myślenia o Rosji, właściwej zarówno Rosja-
nom, jak i ludziom Zachodu. Jej rosyjskim wyrazem jest krótki wiersz poety 
i myśliciela politycznego Fiodora Tiutczewa (1803–1873), który stwierdzał, 

3 Analogiczne dane dla Niemiec mówią o spadku wynoszącym aż 0,18%, zatem sześcio-
krotnie większym. Germany, CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/geos/gm.html (dostęp: 31.07.2015).
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że „Rozumem Rosji nie pojmiesz” („Умом Россию не понять”)4, a zachod-
nim słynne zdanie Winstona Churchilla, iż „Russia is a riddle wrapped in 
a mystery inside an enigma”5. Tę niejasność można przypisać przynajmniej 
dwóm postawom: jedna polega na prowadzeniu polityki niejawnej, której 
ukryty plan jest pieczołowicie przygotowany, lecz nigdy nie objawiany światu 
zewnętrznemu. Druga – na czymś dokładnie przeciwnym, czyli pełnej nie-
przewidywalności. Przyjęcie dowolnego z tych dwóch ekstremów nie wydaje 
się zbytnio racjonalne, w rzeczywistości bowiem ani w polityce wewnętrznej, 
ani międzynarodowej nie mamy do czynienia z jednolicie skonceptualizowa-
nym spiskiem, tym bardziej zaś z pełną spontanicznością. Wątpliwe, by Rosja 
odbiegała od tej zasady.

Rosyjską dyplomację charakteryzuje specyficzny język, który zdradza 
pewne modele myślenia o prowadzeniu długofalowej polityki zagranicz-
nej. Jeden z nich to koncept strategicznego partnerstwa, który odzwierciedla 
dawniejszą praktykę dążenia państwa rosyjskiego do stabilności na świato-
wej scenie. Wyraz tej tendencji mógł stanowić chociażby wiedeński koncert 
mocarstw, którego Rosja była żandarmem przez wiele dziesięcioleci. Póź-
niej służyła za solidny filar ententy, począwszy od zawarcia sojuszu z Fran-
cją w roku 1893. Z kolei ZSRR wypełnił swe zobowiązania wobec III Rzeszy, 
płacąc zresztą za wiarę w to partnerstwo milionami ofiar w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej. Po II wojnie światowej przez długi czas niezachwiany, jak się 
początkowo wydawało, sojusz z mniejszymi państwami bloku wschodniego, 
a przez nieco krótszy z Chińską Republiką Ludową, dobitnie świadczył o tym, 
że idea strategicznego sojusznika, wiarygodnego partnerstwa obliczonego 
na długie lata, rosyjskiemu myśleniu o stosunkach międzynarodowych jest 
wciąż bliska. Charakter ówczesnej współpracy był oczywiście wyznaczany 
przez czynnik ideologiczny: partnerstwo prawdziwie bliskie dotyczyło obozu 
państw albo tylko „bratnich” ze względu na charakter systemu politycznego 
(Chiny, Korea, Kuba), albo ewidentnie zwasalizowanych (Układ Warszaw-
ski). Idea strategicznych sojuszy wpisywała się w militarystyczną narrację 
ideologii państwowej ZSRR, która kształtowała się od początku istnienia tego 
państwa i nie opuściła go aż do jego końca w grudniu 1991 roku.

Gdy według słów Władimira Putina doszło wreszcie do „największej 
geopolitycznej katastrofy XX wieku”6, Rosja stanęła na rozdrożu. Nie tylko 
musiała zredefiniować wewnętrzną postać państwa, włączając w to tworzenie 

4 Тютчев Ф.И., Умом Россию не понять, http://pishi-stihi.ru/umom-rossiyu-ne-ponyat-
tyutchev.html (dostęp: 31.07.2015).

5 Winston Churchill Quotes, http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/w/winstonchu1 
56896.html (dostęp: 31.07.2015).

6 Путин В.В., Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 25 апреля 2005 
года, http://archive.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87 
049.shtml (dostęp: 31.07.2015).
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systemu politycznego, ale zaistniała także przed nią konieczność znalezienia 
nowego miejsca na światowej scenie. Schematy prowadzenia polityki zagra-
nicznej pozostawały jednak na podorędziu, w tym schemat partnerstwa stra-
tegicznego. Rosja mogła, rzecz jasna, zrezygnować z przyzwyczajeń przeszło-
ści w każdym wymiarze. Mogła, po pierwsze, porzucić ideę mocarstwową, po 
drugie – przyzwyczajenie do ideologicznego charakteru państwa, po trzecie 
wreszcie, mogła też porzucić myśl o strategicznym partnerstwie, wzorując 
się chociażby na innych państwach BRICS, które prowadziły politykę wielo-
wektorową. Tak jednak się nie stało, być może dlatego, że zarówno narody, 
jak i ich polityczne reprezentacje cechują się pewną statycznością w swych 
preferencjach. Rosjanie zatem, w odróżnieniu od wielu innych znaczących 
graczy na światowej scenie, z różnych powodów obficie epatowali pojęciem 
partnerstwa strategicznego.

Inną charakterystyczną cechą myślenia politycznego Rosjan w kontekście 
stosunków międzynarodowych jest przywiązanie do geopolityki, pozostają-
ce w pewnej analogii do dziewiętnastowiecznego przywiązania do historio-
zofii. Skłonność rosyjskich ideologów, a następnie aparatu państwowego, do 
rozumowania w kategoriach geopolitycznych widoczna była już od połowy 
XIX stulecia, gdy tworzono wizje gigantycznych imperiów i związków państw. 
Pełny rozkwit rosyjskiej geopolityki przypada jednak dopiero na kolejny wiek, 
w którym doszło m.in. do powstania doktryny eurazjatystycznej, bezpośred-
nio nawiązującej do schematów Halforda Mackindera czy Karla Haushofera. 
Trudno się dziwić, że prezydent Putin w swym orędziu z 2005 roku świadomie 
używa pojęcia geopolityki w celu opisania sytuacji kraju po 1991 roku.

Cel projektu

Skoro zatem rosyjska polityka zagraniczna, a można posunąć się nawet do 
stwierdzenia, że i cała koncepcja działania państwa, opiera się na myśleniu 
geopolitycznym w tonacji de facto militarnej, zaś trwałą cechą rosyjskiego 
otwarcia na scenę międzynarodową jest poszukiwanie partnera strategiczne-
go, ideą nader pożyteczną wydaje się odnalezienie przedmiotu (o ile takowy 
istnieje) lub przynajmniej celu owego geostrategicznego wyboru Rosji na po-
czątku XXI wieku. Takie właśnie zadanie przyświecało wykonawcom projek-
tu badawczego, którego owoc stanowi niniejsza złożona monografia. Innymi 
słowy, głównym zadaniem badawczym stawianym przez jej autorów jest od-
powiedź na fundamentalne pytanie o to, czy w świetle zarówno tradycji, jak 
i współczesnej retoryki głoszącej ideę partnerstwa strategicznego i geopoli-
tycznego wyboru da się stwierdzić istotę takiego wyboru w początkowych 
latach XXI stulecia, które upłynęły pod znakiem prezydentury i rządów Wła-
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dimira Putina. Chodzi więc o zbadanie, czy można mówić o istnieniu realne-
go partnera strategicznego Rosji, czy też partnerstwo takowe stanowi jedynie 
mglisty cel działań Federacji lub zasłonę dymną, za którą w rzeczywistości 
skrywa się konsekwentnie kontynuowany izolacjonizm. Wstępnie można 
mówić o pięciu hipotetycznych wariantach:

1.  Idea partnerstwa strategicznego była dla ośrodka decyzyjnego Rosji 
putinowskiej jedynie figurą retoryczną służącą decydentom do mydle-
nia oczu partnerom handlowym i politycznym. Jej prawdziwym celem 
było pokazanie Rosji jako państwa otwartego, przyjaznego, a przede 
wszystkim jako wiernego i zaangażowanego partnera handlowego.

2.  Rosja początków XXI wieku szczerze poszukiwała partnera politycz-
nego i gospodarczego, ale z różnych powodów nie udało się jej znaleźć 
podmiotu, który z jednej strony powiązałby swe interesy z rosyjskimi, 
a po drugie dysponowałby potencjałem na tyle poważnym, by part-
nerstwo rozwiązywało istotne problemy Federacji zarówno w skali we-
wnętrznej, jak i międzynarodowej.

3.  Partner strategiczny Rosji ukształtował się w sposób naturalny. Są nim 
ze względu na skalę obrotów handlowych państwa Unii Europejskiej, 
a w szczególności jej jądro w postaci Niemiec, Francji, Włoch i Holandii.

4.  Na prawdziwie godnego zaufania partnera strategicznego Rosji wyros-
ły Chiny, które wypierają ciągle roszczeniowych (w obszarze politycz-
nych standardów i sfery wpływów na terenie byłego ZSRR) Europej-
czyków.

5.  Federacja Rosyjska porzuciła wizje partnerstwa strategicznego z obsza-
rem „dalszej zagranicy” i skupiła się na obszarze bliskiego sąsiedztwa. 
Jej geostrategicznym wyborem jest nie tyle restytucja Związku Radzie-
ckiego, ile zbudowanie kontrolowanego przez Moskwę bieguna siły na 
bazie projektowanej Unii Eurazjatyckiej, w której skład powinna wejść 
większość państw byłego ZSRR, a w perspektywie także niektóre kraje 
spoza dawnego układu, poszukujące partnerów ze względu na niekom-
patybilność ich polityk do oczekiwań struktur euroatlantyckich.

Struktura projektu i jej uzasadnienie

Tak postawionym celom i wysuniętym hipotezom odpowiada układ niniejszej 
monografii. Jej tom pierwszy został poświęcony przede wszystkim rozwojowi 
rosyjskiej doktryny polityki zagranicznej oraz wynikającej z niej koncepcji 
partnera najbliższego i partnerów najdalszych. Tom drugi porusza kwestię 
stosunków Federacji Rosyjskiej z państwami Unii Europejskiej. Część pierw-
sza tomu omawia zagadnienia stosunków politycznych, natomiast część dru-
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ga skupia się na problematyce współpracy gospodarczej. Trzeci tom mono-
grafii to studium stosunków Federacji Rosyjskiej z państwami azjatyckimi 
oraz jej obecności w regionie Arktyki.

Wybór takiego zestawu zagadnień ma oczywiście charakter arbitralny, 
jednak wynika z dość zdroworozsądkowego pobieżnego oglądu rosyjskiej 
polityki zagranicznej ostatnich lat. Po pierwsze, prowadzeniu tejże przez 
państwo rosyjskie towarzyszyła ogromna podaż różnorakich doktryn czy 
ideologii, z których każda miała ambicje stać się wiodącą doktryną państwo-
wą. Z czasem można było zauważyć wyraźną zbieżność niektórych spośród 
nich z oficjalną retoryką dygnitarzy państwowych, a nawet dokumentów pro-
gramowych państwa. Trudno zatem zignorować bazę doktrynalną rosyjskiej 
polityki zagranicznej i polegać na przypuszczeniu, że polityka ta polega tylko 
na pragmatycznych działaniach reaktywnych. Notabene, nawet w takim wy-
padku można jednak mówić o pewnej strukturze celów.

Po drugie, warto zastanowić się nad kwestią bliskości poszczególnych 
partnerów dla Federacji. Rosyjska dyplomacja, a także media notorycznie 
używały pojęć bliskiej i dalszej zagranicy, wyraźnie podkreślając odmienną 
perspektywę traktowania partnerów. To, czy partner najbliższy, najbardziej 
godny zaufania, jest jednocześnie strategiczny, czyli taki, bez którego trudno 
sobie wyobrazić funkcjonowanie państwa, to inna kwestia, której również nie 
powinno się pozostawić bez odpowiedzi.

Po trzecie, gdy zastanawiamy się nad ewentualnym wektorem rosyjskiej 
polityki początku XX stulecia, nie możemy sobie pozwolić na zignorowanie 
faktu intensywności stosunków politycznych i gospodarczych z określonymi 
partnerami. Ponieważ największym partnerem handlowym Rosji w całym 
badanym okresie pozostawały niezmiennie państwa Unii Europejskiej przy 
jednoczesnym wzroście pozycji Azji Wschodniej (głównie Chin i Japonii), 
zajmującej generalnie drugą pozycję, trudno byłoby (pomimo zaistnienia sy-
tuacji konfliktowych) wskazać inne podmioty ewentualnego strategicznego 
partnerstwa.

Fundament teoretyczny

Przy zagadnieniu o tak sformułowanej strukturze koncepcyjnej istotnym 
dylematem staje się kwestia fundamentalnego podejścia badawczego oraz 
metod i technik możliwych do zastosowania w celu osiągnięcia najbardziej 
adekwatnego do realiów procesu oraz potrzeb odbiorcy wyników niniejszego 
studium.

Jako punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia tego dylematu może służyć, po 
pierwsze, założenie, że sam przedmiot badań swoją specyfiką podpowiada 
podejście teoretyczne. Mamy w tym wypadku do czynienia z efektem natu-
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ralności, grawitacyjnego dostosowania do strumienia procesu. Drugą pod-
powiedzią może być tradycja pisania o rosyjskiej geopolityce i linii jej polityki 
zagranicznej w światowej literaturze naukowej. Zaletą takiego ujęcia jest har-
monizacja z dotychczasowym charakterem badań i skorzystanie z dorobku 
już przebytej drogi czy uchylonych wcześniej drzwi.

Wybór każdej z dróg rodzi określone konsekwencje, chociaż na pierwszy 
rzut oka nie muszą się one całkowicie wykluczać. Obserwacja sposobu pro-
wadzenia polityki zagranicznej przez państwo rosyjskie po 2000 roku, szcze-
gólnie w odniesieniu do obszaru sąsiedztwa, sugeruje aplikację paradygmatu 
realistycznego. Asertywna i sięgająca po rozwiązania siłowe polityka w sto-
sunku do Gruzji i Ukrainy dowodzi, że kluczowe kręgi decyzyjne Rosji uzna-
ją realistyczną wizję światowej sceny za jedyną do zastosowania po okresie 
poniżających ustępstw. Fakt, że przypuszczalnie z takim właśnie nastawie-
niem mamy do czynienia w rosyjskich kręgach decyzyjnych, nie musi jednak 
skłaniać do automatycznego przyjęcia tej perspektywy w naszym studium.

Model realistyczny wydaje się nadzwyczaj stosowny do opisu rosyjskiej 
polityki zagranicznej w wielu wariantach i aspektach. Po pierwsze, rosyjski 
ośrodek decyzyjny przejawiał zarówno w swej retoryce, jak i polityce budże-
towej wyraźną skłonność do restauracji potęgi militarnej. Po drugie, używał 
już w latach 90. XX wieku retoryki realistycznej, wskazując na potrzebę bu-
dowy świata wielobiegunowego i ochronę własnej strefy wpływów. Tym sa-
mym nawet model realizmu wczesnego w stylu Edwarda Carra czy realizm 
Hansa Morgenthaua znajdują w rosyjskim sposobie uprawiania polityki za-
granicznej oczywiste odzwierciedlenie. Jeszcze bardziej przekonująco brzmią 
w tym kontekście założenia realizmu strukturalnego. Skoro Kenneth Waltz 
utrzymuje, iż egoizm państw wynika ze struktury systemu międzynarodo-
wego7, rosyjski zwrot ku asertywności ma uzasadnienie: Rosjanie, jak  sądzili, 
dobitnie przekonali się, że linia taka stanowi udaną alternatywę wobec na-
iwnego atlantyzmu, folgowania interesom Stanów Zjednoczonych i Unii 
Europejskiej. Pragmatyzacji, a nawet pewnemu zaostrzeniu stosunków z Za-
chodem towarzyszył wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego – głównych 
źródeł dochodów rosyjskiego budżetu. Tym samym konfrontacyjna, pewna 
siebie polityka ekipy Putinowskiej na arenie międzynarodowej była oparta na 
ewidentnych, jak się wówczas wydawało, sukcesach gospodarki. Wielu bada-
czy nie bez racji zatem wskazuje, że realizm można uważać za narzucający się 
naturalnie model myślenia ekipy Putinowskiej na temat przyszłości państwa. 
Jest to wariant „silnej Rosji wśród innych silnych mocarstw”8.

7 Waltz K., Theory of International Politics, McGraw-Hill, New York 1979, rozdz. 5.
8 Klasyczny przykład takiego ujęcia znajdujemy w książce Richarda Sakwy: Putin. Russia’s 

Choice, Routledge, London–New York 2004, s. 267 nn.
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Gdy począwszy od późnej jesieni roku 2013 doszło do eskalacji konfliktu na 
Ukrainie, który zmiótł ze sceny wewnętrznej ugodową wobec Rosji ekipę donie-
cką pod przywództwem prezydenta Wiktora Janukowycza i premiera Mykoły 
Azarowa, dość oczywiste okazało się pytanie o stanowisko Rosji, a konkretnie 
o eksplikację jej interesów. Ponieważ reakcja ze strony rosyjskiej była dość zde-
cydowana, oznaczając aneksję Krymu oraz nieustannie dementowane wsparcie 
dla separatystów tzw. republik ludowych: Donieckiej i Ługańskiej, Rosja nie 
bez racji oskarżana była o akty łamania prawa międzynarodowego. Interpre-
tacje zachowań tego państwa były zróżnicowane, a do najbardziej wyrazistych 
należy opinia klasyka neorealizmu Johna Mearsheimera. Tę wersję realizmu, 
w odróżnieniu od „realizmu dążenia do przewagi”, można określić mianem 
„realizmu równowagi”, który, zdaniem teoretyka, stanowi główny cel działań 
podmiotów międzynarodowej sceny. Tak jak we wcześniejszych publikacjach 
Mearsheimera równowaga sił, wyrażająca się chociażby (a może głównie) 
w obustronnej możliwości destrukcji absolutnej dzięki arsenałom jądrowym, 
była gwarancją światowego pokoju, tak teraz uspokojenie sytuacji miałoby stać 
się możliwe dzięki uwzględnieniu interesów Federacji Rosyjskiej przez stronę 
zachodnią. W praktyce oznaczałoby to trwałe pozostawienie Ukrainy w rosyj-
skiej strefie wpływów bez oglądania się na prawo narodu ukraińskiego do wy-
boru własnej drogi w stosunkach międzynarodowych9.

Mimo że retoryka realistyczna wokół rosyjskiej polityki zagranicznej zy-
skała zdecydowaną przewagę, spotykała się jednak także z krytyką. Dotyczy to 
chociażby oceny wydarzeń związanych z konfliktem ukraińskim. Niedopusz-
czalność przyjęcia pragmatycznych racji Mearsheimera wysuwał m.in. Sten 
Rynning, obawiający się, że zaakceptowanie idei stref wpływów i Ukrainy jako 
państwa buforowego zahamowałoby liberalne reformy w tym kraju w wymia-
rze wewnętrznym, a państwa agresywne, w szczególności Rosję, zachęciłoby 
do jeszcze większej samowoli na scenie międzynarodowej10. W Polsce kry-
tyczny stosunek do „nędzy realizmu” Mearsheimera wyrażał Roman Kuźniar, 
sugerujący, że nie da się obronić tezy o usprawiedliwionych racjach imperial-
nych Rosji, bowiem retoryka ta odmawiałaby narodom prawa do określania 
własnego miejsca we współczesnym ładzie międzynarodowym, zaś wieloletnia 
polityka otwarcia wobec FR i zachęcanie jej do bliskiej współpracy ze struktu-
rami zachodnimi wywoływałaby jedynie eskalację żądań tej pierwszej11.

Bez wdawania się w spór, czy krytyka ta jest wystarczająco uzasadniona, 
warto jednak zwrócić uwagę na mniej ideologiczny, a bardziej teoretyczny 

9 Mearsheimer J.J., Why the Ukraine Crisis Is the West Fault: The Liberal Delusions That 
Provoked Putin, „Foreign Affairs” September–October 2014, s. 77–89.

10 Rynning S., The False Promise of Continental Concert: Russia, the West and the Necessary 
Balance of Power, „International Affairs” 2015, t. 91, nr 3, s. 550 nn.

11 Kuźniar R., Mearsheimer and the Poverty of His Realism, „The Polish Quarterly of Inter-
national Affairs” 2014, t. 23, nr 4, s. 141–152.
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problem z realizmem w podejściu do polityki zagranicznej Rosji. W rzeczy-
wistości wizja samospełniającej się motywacji realistycznej bynajmniej nie 
jest aż tak oczywista. Trzeba przecież mieć na uwadze, że odbudowa struktur 
siłowych i sfery świadczeń państwowych wynikała z pomyślnych danych ma-
kroekonomicznych, a te z kolei z imponujących zmian w bilansie handlowym 
z partnerami zagranicznymi, spośród których poczesne miejsce zajmuje 
Unia Europejska. Innymi słowy, bez szeroko zakrojonej wymiany gospodar-
czej, głównie z państwami europejskimi, ale również z Chinami, Japonią czy 
Koreą i innymi partnerami, finansowy sukces Rosji nie byłby możliwy, a tym 
samym szanse na odbudowanie potencjału obronnego znacznie by zmalały.

Analiza paradygmatu realistycznego pozwoliła Robertowi Keohane’owi 
i Josephowi Nye’owi już w 1977 roku dość trafnie wskazać na różnice między 
modelem purystycznego realizmu a przeciwstawnym mu liberalnym mode-
lem czystej współzależności. Realiści prędzej czy później sprowadzają osta-
teczne cele polityki zagranicznej do osiągnięcia bezpieczeństwa, podczas gdy 
paradygmat liberalny mówi o wielości obszarów, na które jest nakierowana. 
Realiści zatem tak czy owak odwołują się do środków militarnych jako ulti-
ma ratio, podczas gdy liberałowie, jak wiadomo, doceniają także soft power 
i szeroko pojęte kombinacje wynikające ze współzależności. Bilardziści sceny 
międzynarodowej w swych planach zawsze zapisują cele makro, czyli zmia-
ny układu sił, podczas gdy wyznawcy sieci odwołują się do bytów o mniej 
jasnym statusie, takich jak reżimy międzynarodowe czy aktorzy kolektywni. 
Realiści starają się przekonywać o tym, że mocarstwa dążą do zaprowadzenia 
hierarchii, zaś liberałowie o erozji hierarchii na skutek stopniowych, „che-
micznych” oddziaływań słabszych aktorów. Co oczywiste, jastrzębie realizmu 
nie baczą na rolę organizacji jako podmiotów wtórnych, liczą się dla nich 
jedynie wielkie mocarstwa, rekiny międzynarodowej sceny, w odróżnieniu 
od głosicieli współzależności promujących raczej moc koalicji różnorakie-
go planktonu podmiotów, który dzięki swej masie i formom organizacyjnym 
może okazać się skuteczny w realizacji swych interesów12. Nie negując tych 
różnic, trzeba jednak za wymienionymi klasykami przyznać, że racjonal-
na ocena sytuacji międzynarodowej powinna uwzględniać oba stanowiska 
i w praktyce plasować się gdzieś pomiędzy wypreparowanymi modelami.

Pomimo powszechnego uznania konieczności złagodzenia spojrzenia re-
alistycznego na zachowania międzynarodowe Federacji Rosyjskiej mało kto 
odwołuje się w zamian do neoliberalizmu jako głównej perspektywy ekspla-
nacyjnej. Jak słusznie wskazuje Christer Pursiainen (jako jeden z nielicznych 
wyżej ceniący argumenty szkoły współzależności od modelu realistycznego), 
neoliberałowie nie wysunęli jednak satysfakcjonującej propozycji w odnie-
sieniu do przyczyn sytuacji zimnowojennej, a w opisie samego jej procesu, 

12 Keohane R.O., Nye J.S., Power and Interdependence, Longman, New York 2001, s. 20 nn.
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mimo słusznego wskazania pewnego stopnia współzależności, zmuszeni byli 
uznać, że bloku wschodniego nie da się uznać za sferę współzależności ze 
względu na zagrożenie użycia sił zbrojnych13. Faktem jest, że mocną stroną 
liberalizmu jest wskazanie miękkiej siły jako tej, która ostatecznie okazała 
się zwycięska w zimnej wojnie, mimo że obawiano się przede wszystkim ka-
tastrofy związanej z użyciem broni strategicznej. Wyjaśnienie to wydaje się 
zatem stosowne w odniesieniu do polityki informacyjnej ekipy Putinowskiej, 
która obawiała się przede wszystkim kolorowych rewolucji, dbała więc o od-
powiednie kształtowanie świadomości społecznej. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że dla opisu polityki zagranicznej państwa, które w coraz większym stop-
niu zaznaczało zamiar uwolnienia się od globalizacyjnych presji i budowania 
świata sfer wpływów, paradygmat neoliberalny nie jest najstosowniejszy.

Gdyby jednak zadać pytanie o strukturalne uzasadnienie zachowań FR, 
niekoniecznie Waltzowska dominacja systemu jako przemożna ich determi-
nanta trafia do przekonania, a to głównie przez odmienny kierunek polityki 
państwa rosyjskiego w latach 90. Jeśli to samo państwo z punktu widzenia 
statusu prаwnomiędzynarodowego, ale i potencjału w różnych obszarach, 
potrafi przyjmować gruntownie odmienną postawę, oznacza to, iż ekspla-
nacja poprzez system nie jest do końca przekonująca. Tym samym pojawia 
się szerokie pole do popisu dla konstruktywistów, nade wszystko w analizie 
wewnętrznego kształtowania tożsamości państwa. Problemu tego nie mogą 
przecież wyjaśnić teorie racjonalistyczne, unikające podczas rozpatrywania 
mechanizmów funkcjonowania międzynarodowej sceny pytań o człowieka 
oraz idee. Javier Hernández zauważa słusznie, że retoryka konstruktywistów 
prowadzi do bardzo obszernego rozumienia najważniejszego dla nich pojęcia 
– tożsamości, które w studiowaniu rosyjskich zachowań na międzynarodo-
wej scenie ma znaczenie szczególne14. Jeśli bowiem spojrzeć na rozważania 
Alexandra Wendta, rzuca się w oczy fakt, że tożsamość posiada w nich cha-
rakter intersubiektywny, być może nawet zmierzając ku całkowitemu porzu-
ceniu indywidualnej samoidentyfikacji. Innymi słowy, mamy tu do czynienia 
z dość zaskakującym (chociaż dziś już bardzo mocno osadzonym w teorii 
stosunków międzynarodowych) rozumieniem tożsamości, gdzie jej pełnym 
wyrazem jest dopiero uznanie przez pozostałe podmioty15. Tym samym 

13 Pursiainen Ch., Russian Foreign Policy and International Relations Theory, Aldershot, 
Ashgate 2000, s. 135. Rok publikacji wydaje się tłumaczyć pewne przecenienie użyteczności 
teorii neoliberalnej dla opisu celów i metodyki działań państwa rosyjskiego, a niedocenienie 
drapieżnego realizmu.

14 Hernández J.M., The Influence of Identities on National Interests: The Case of Russia’s 
Security Policy. Paper for the 47th International Studies Association Annual Convention, San 
Diego, CA, 22–25.03.2006, s. 10.

15 Wendt A., Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 1999, s. 225–226.
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otrzymujemy z jednej strony zachętę do wyjaśnienia zachowań państwa ro-
syjskiego, w tym struktury jego deklarowanych celów, poprzez szukanie jego 
wewnętrznego oblicza, a z drugiej wyzwanie zestawienia rosyjskiej samo-
identyfikacji na światowej scenie z interpretacją jej miejsca poprzez pozostałe 
podmioty środowiska międzynarodowego.

Mimo tych wahań trudno nie zgodzić się z Pursiainenem, że spośród zapro-
ponowanych ujęć teoretycznych największe szanse na adekwatność do struktu-
ry procesu rozwojowego rosyjskiej polityki zagranicznej ma prawdopodobnie 
opis konstruktywistyczny16. Skoro realizm strukturalny nie potrafi wyjaśnić 
różnych zachowań tego samego państwa w podobnych okolicznościach, a rola 
środowiska zinstytucjonalizowanego raczej maleje niż wzrasta w rosyjskiej 
strukturze motywacyjnej, teorie racjonalistyczne budzą narastające wątpliwo-
ści. Z kolei potrzeba studiowania postrzegania przez Rosjan ich międzynaro-
dowej roli, która ulegała istotnej ewolucji, narzuca się coraz wyraźniej.

Uwagi metodologiczne

Jeśli z kolei chodzi o kwestię nie tyle podejścia badawczego, ile bardziej już 
skonkretyzowanej metody badań, trzeba niewątpliwie stwierdzić, że w naj-
poważniejszej mierze zależy ona od zadań i struktury materiału danej części 
pracy.

Po pierwsze zatem, autorzy projektu uznają wartość analizy systemowej 
za użyteczne narzędzie w przypadku nakreślania struktury rosyjskiej polity-
ki zagranicznej. Analiza systemowa może być pomocna szczególnie podczas 
studium nad rolą systemu politycznego, lub w szerszym ujęciu – systemu 
społecznego państwa rosyjskiego w kształtowaniu jego polityki zagranicznej. 
Tego czynnika nie należy jednak przeceniać. Podobnie średnio istotna jest 
ta perspektywa w rozpatrywaniu wpływu rosyjskiej polityki zagranicznej na 
system międzynarodowy. Bardziej interesujący z punktu widzenia potrzeb 
niniejszej pracy jest raczej koncept wejść i wyjść systemu. Wydaje się on 
perspektywiczny w przypadku systemowego rozpatrywania polityki zagra-
nicznej Rosji jako wydzielonej całości, można bowiem wstępnie uznać ją za 
pewien ustrukturyzowany zespół celów, pryncypiów i utrwalonych sposo-
bów reagowania. W tym sensie konkretne wyzwania rzucane przez impulsy 
pochodzące z dalszego czy bliższego środowiska międzynarodowego mogą 
przyczyniać się do wewnętrznej konwersji struktury tej polityki, rodząc okre-
ślony output, czyli nowe rozwiązania systemowe, nierujnujące jednak struk-
tury tej polityki jako takiej.

16 Pursiainen Ch., op. cit., s. 172 nn.
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W realizacji tak złożonego projektu będzie, co zrozumiałe, wykorzystana 
analiza licznych danych (głównie w drugiej części niniejszej pracy), jak rów-
nież badane będą wieloaspektowo zachowania państwa rosyjskiego na arenie 
międzynarodowej, a częściowo także w polityce wewnętrznej. Możemy zatem 
mówić o pewnym ukłonie w kierunku podejścia behawioralistycznego. Cho-
dzi wszak o to, by uogólnienia zostały oparte na rzetelnie podsumowanych 
i skwantyfikowanych danych. Te jednak nie będą pochodzić bezpośrednio 
z przeprowadzanych badań empirycznych, więc analizy niniejszego studium 
nie będą zasadniczo mieścić się w standardach badań ilościowych sensu 
 stricto. Mimo to projekt nie stanowi przedsięwzięcia teoretycznego i opiera 
się głównie na studium faktów empirycznych, zaś ich zestawienie ma charak-
ter generalnie indukcyjny.

Niewątpliwie istotne i pożyteczne w projekcie o tak zarysowanych celach 
jest odwołanie się w pewnej mierze do analizy decyzyjnej. Ma ona do za-
oferowania wiele interesujących schematów pojęciowych i problemowych. 
Jednym z nich bez wątpienia pozostaje kluczowy problem samego decyden-
ta, w tym stopień jego kolektywności, od indywidualnej arbitralności po-
cząwszy. Innym ciekawym zagadnieniem są warunki ograniczające decyzję 
w rosyjskiej strukturze interesów i celów polityki zagranicznej FR oraz kom-
petencji poszczególnych organów. Bez wątpienia inspirujący jest w związku 
z tym problem decyzji dopuszczalnych, wystarczających, a tym bardziej op-
tymalnych w konkretnych wariantach sytuacyjnych, także geopolitycznych. 
Ostatecznie refleksja nad tą tematyką może prowadzić do wyabstrahowania 
modeli decyzyjnych stosowanych w rosyjskiej polityce zagranicznej.

Uwagi na temat stanu badań

W badaniach nad jej uwarunkowaniami, strukturą celów i metod powstały 
interesujące prace mogące stanowić źródło inspiracji. Ich orientacje skłaniają 
do pogłębionej dyskusji nad tematem niniejszej monografii.

Niektóre z tych prac są nakierowane na pokazanie Rosji jako państwa 
przemian. Odrzucając krytyczne nastawienie amerykańskich jastrzębi czy to 
w wydaniu asertywnej geopolityki (jak w przypadku Zbigniewa Brzezińskie-
go i szefa Stratforu, George’a Friedmana17), czy neokonserwatyzmu w sty-
lu Normana Podhoretza i Paula Wolfowitza, starają się pokazać drogę Rosji 
ku nowoczesności i usprawiedliwiają jej dążność do zwiększenia znaczenia. 
Czynią to głównie poprzez wskazanie konieczności globalnej równowagi, jak 
i prowadzącej do wspólnego dobrobytu współpracy, możliwej jednak tylko po 

17 Zob. Friedman G., Następne 100 lat. Рrognoza na XXI wiek, AMF Plus Group, Warszawa 
2009.



21Uwagi na temat stanu badań

uwzględnieniu rosyjskich interesów i ambicji. Warto wspomnieć w tym kon-
tekście przede wszystkim prace Alexandra Rahra, urodzonego w Rosji nie-
mieckiego znawcę problemów rosyjskiej polityki zagranicznej, autora takich 
książek jak: Wladimir Putin. Der Deutsche im Kreml, Putin nach Putin. Das 
kapitalistische Russland am Beginn, Der Kalte Freund, Куда пойдëт Путин? 
Россия между Китаем и Европой18. Wartością dodaną dorobku Rahra jest 
niewątpliwie umiejętność pokazania Rosji na rozdrożu, szczególnie pomię-
dzy Unią Europejską i mocarstwami azjatyckimi, głównie Chinami.

Istnieją także publikacje mniej optymistyczne w tonie, stawiające sobie 
za cel przede wszystkim stworzenie szerszej panoramy procesu decyzyjnego 
w Rosji i jego uwarunkowań. Należy wspomnieć w tym kontekście m.in. prace 
wybitnego brytyjskiego znawcy problemów współczesnej Rosji w jej między-
narodowym uwikłaniu – Richarda Sakwy, którego kolejne książki odzwiercied-
lają pragmatyczny i operacyjny aspekt rosyjskiej polityki w obliczu poważnych 
wyzwań zewnętrznych19. Spośród późniejszych prac ukazujących warunkowa-
ną konkretnymi celami codziennej polityki ogólną wielosektorową panoramę 
kierunków rosyjskiej obecności na międzynarodowej scenie trzeba wyróżnić 
napisaną przez Nicholasa Gvosdeva i Christophera Marsha fundamentalną 
monografię Russian Foreign Policy: Interests, Vectors and Sectors z 2014 roku, 
ukazującą tę politykę głównie jako pragmatyczną grę interesów20.

Niektóre opracowania uwydatniają kluczowy dla naszego projektu aspekt 
rosyjskiej tożsamości, historycznych i kulturowych uwarunkowań rosyjskie-
go wyboru. Na plan pierwszy wysuwają się w tym wypadku prace Andrieja 
Cygankowa, który poświęcił sporo uwagi kwestii kształtowania rozumienia 
interesu narodowego w Rosji. Cygankow zwraca uwagę na rzadko podej-
mowane przez zagranicznych autorów problemy poszukiwania przez Ro-
sjan godności, samoistności w obliczu monopolizacji wpływów po zimnej 
wojnie. Jego zasługą jest bez wątpienia głęboki ogląd tego, co najistotniejsze 
w perspektywie konstruktywistycznej, tj. tożsamości Rosji jako podmiotu21. 
Ciekawą propozycją w studiach nad rolą sfery ideowej w ewolucji rosyjskiej 

18 Rahr A., Wladimir Putin. Der Deutsche im Kreml, Universitas-Verlag, München 2000; 
idem, Putin nach Putin. Das kapitalistische Russland am Beginn, Universitas-Verlag, München 
2009; idem, Der Kalte Freund, Hanser Wirtschaft, München 2011; Рар А., Куда пойдëт 
Путин? Россия между Китаем и Европой, ОЛМА Медия Груп, Москва 2012.

19 Zob. np.: Sakwa R., Putin: Russia’s Choice; idem, Russian Politics and Society, Routledge, 
London–New York 2008; idem, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, Tauris, London 
2015.

20 Gvosdev N., Marsh Ch., Russian Foreign Policy: Interests, Vectors and Sectors, SAGE, Los 
Angeles 2014.

21 Zob. Tsygankov A.P., Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Iden-
tity, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2006; Цыганков А.П., Внешняя политика 
России от Горбачева до Путина. Формирование национального интереса, Научная 
книга, Москва 2008; Tsygankov A.P., Russophobia: Аnti-Russian Lobby and American Foreign 
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polityki zagranicznej jest także praca Christiana Thoruna Explaining Change 
in Russian Foreign Policy z 2009 roku22.

Inne opracowania zwracają uwagę na coraz ważniejszy w samej Rosji 
aspekt polityki bezpieczeństwa i relatywny wzrost napięcia w stosunkach 
międzynarodowych. Autorzy tacy jak m.in. profesor Uniwersytetu Nazarba-
jewa w Astanie Marcel de Haas słusznie wskazują wysoki stopień prioryteto-
wości zbrojeń i potencjału militarnego jako warunku realizacji celów Federa-
cji na arenie międzynarodowej23.

Last but not least, warto w końcu wspomnieć także opracowania stano-
wiące przeciwwagę dla grupy pierwszej. Chodzi o teksty o charakterze de 
facto katastroficznym, których głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi na 
zagrożenie, jakie miałby nieść współczesny rosyjski militaryzm poprzez cele 
i styl polityki uprawianej przez współczesną Rosję. Na plan pierwszy wy-
suwają się w tym przypadku takie książki jak Nowa zimna wojna Edwarda 
Lucasa, w której autor tuż po zbrojnej fazie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, 
a wiele jeszcze lat przed wydarzeniami ukraińskimi z 2014 roku przestrzega 
świat zachodni przed współczesną Rosją jako państwem agresywnym, dą-
żącym do rozbudowania własnego potencjału dzięki zachodnim inwesty-
cjom w celu zdominowania obszaru „bliskiej zagranicy”24. Innym znanym 
autorem, którego publikacje i wypowiedzi pozostają w podobnym duchu, 
jest George Friedman, autor książki Następne 100 lat (The Next 100 Years), 
gdzie przewiduje kolejną zimną wojnę na linii Stany Zjednoczone–Rosja oraz 
konflikt pomiędzy konsolidującymi się państwami Europy Środkowej i Ro-
sją zmierzającą do ich zdominowania. Friedmanowska futurologia nie wróży 
Rosji zbyt pomyślnej przyszłości i skłania ku przekonaniu, że przyszłość nale-
ży bardziej do Polski, Turcji i Japonii niż do totalitarnych olbrzymów współ-
czesności – Rosji i Chin, które prawdopodobnie ulegną fragmentacji25.

Nawet tak pobieżny rzut oka na charakter literatury przedmiotu dotyczą-
cej kierunków i perspektyw rosyjskiej polityki zagranicznej pokazuje, że jest 
ona bardzo zróżnicowana w swej tematyce szczegółowej i w swym tonie. Tym 
samym wskazuje, że droga poprzez własne założenia badawcze, zarówno teo-
retyczne, jak i metodologiczne, wydaje się łatwiejsza do pokonania w gąszczu 
eksplorowanych zagadnień, zaś bogata literatura przedmiotu powinna raczej 
stać się pożytecznym punktem odniesienia i zaczynem ewentualnej polemiki.

Policy, Palgrave Macmillan, New York 2009; idem, Russia and the West from Alexander to Pu-
tin: Honor in International Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2012.

22 Thorun Ch., Explaining Change in Russian Foreign Policy: Тhe Role of Ideas in Post- 
-Soviet Russia’s Conduct towards the West, Palgrave Macmillan, New York 2009.

23 De Haas M., Russia’s Foreign Security Policy in the 21st Century: Putin, Medvedev and 
Beyond, Routledge, Abingdon 2010.

24 Lucas E., Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Rebis, Poznań 2008.
25 Friedman G., op. cit.



Wprowadzenie do tomu pierwszego

Zadania pracy

Niniejsza książka, pomyślana jako zamknięta całość, lecz będąca jednocześ-
nie pierwszym tomem obszernej monografii stanowiącej owoc badań nad 
geostrategicznym wyborem Rosji na początku XXI wieku, jako swój najważ-
niejszy cel stawia zbadanie ewolucji doktryny rosyjskiej polityki zagranicz-
nej, wkomponowanej w szerszą wizję miejsca Rosji na geopolitycznej mapie 
świata. Zagadnieniu temu poświęcona została lwia część studium. Ostatnie 
rozdziały natomiast niosą jedynie dodatkową refleksję nad polityką Rosji wo-
bec tych podmiotów, które w wyniku rozwoju rosyjskiej bazy koncepcyjnej, 
jak również realiów międzynarodowej sceny, stały się partnerami najbliższy-
mi, oraz wobec tych, które zajmują miejsce marginesowe w rosyjskiej świa-
domości sceny międzynarodowej i w najlepszym razie traktowane są instru-
mentalnie. Bliskość czy oddalenie nie mają w tym wypadku związku z wagą 
ewentualnego partnerstwa, czyli znaczeniem strategicznym, wskazują tylko 
na stopień i trwałość związku z Federacją Rosyjską.

Układ tomu

Przewód logiczny niniejszej pracy, opierając się na założeniu, iż akt uzna-
nia ciągłości państwowości rosyjskiej dokonał się zarówno w samym społe-
czeństwie FR, jak i w środowisku międzynarodowym, zmierza najpierw ku 
ukazaniu dawnych wzorców i doktryn strategicznego wyboru dokonywane-
go realnie przez władze lub wirtualnie przez doktrynerów jako najbardziej 
oczywistego rezerwuaru zachowań politycznych wobec środowiska między-
narodowego.

W rozdziale drugim rozpatrzony został zespół wewnętrznych i zewnętrz-
nych determinant rosyjskiej polityki zagranicznej. Wśród tych pierwszych 
wyróżniono takie jak: trauma upadku wielkiego mocarstwa, zmienna dyna-
mika potencjału gospodarczego, szybko ewoluująca struktura etniczna i wy-
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kazujące podobnie dynamiczną zmienność wskaźniki demograficzne oraz 
kompetencyjna specyfika funkcjonowania procesu decyzyjnego w polityce 
zagranicznej Rosji. Czynniki zewnętrzne, którym przypisano istotny wpływ 
na kształtowanie doktryny i praktyki rosyjskiej polityki zagranicznej, to z ko-
lei: proces rozszerzania NATO, los Serbów podczas konfliktu na Bałkanach, 
szczególnie w związku z secesją Kosowa, sukcesy gospodarcze i polityczne 
azjatyckich tygrysów, głównie Chin, losy mniejszości rosyjskiej w państwach 
„bliskiej zagranicy”, fenomen kolorowych rewolucji i prozachodni zwrot nie-
których państw obszaru postradzieckiego, inicjatywa Partnerstwa Wschod-
niego Unii Europejskiej, nade wszystko zaś – „niekonstytucyjny przewrót” na 
Ukrainie w 2014 roku.

Trzeci rozdział niniejszej pracy, mający duże znaczenie ze względu na to, 
iż przedstawia potencjalne treści zasobu decyzyjnego, skupia się na ośrod-
kach wpływu i proponowanych przez nie ideach oraz doktrynach polityki 
zagranicznej. Rozpatruje on, po pierwsze, wpływ różnorakich dawców idei, 
począwszy od środowiska religijnego, głównie Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej, przez kluby ideologiczne, na wybitnych indywidualnościach skończyw-
szy. Rozdział dostarcza także informacji o klubach partii Jedna Rosja oraz 
o centrach analitycznych, zarówno niezależnych, jak i państwowych.

Rozdział czwarty to z kolei analiza oficjalnej doktryny państwowej w po-
staci deklaratywnej, wyrażonej w koncepcjach polityki zagranicznej począw-
szy od roku 1993, aż po wersję z roku 2013. Celem tego rozdziału jest ukazanie 
ewolucji ujawnianych priorytetów i ocen w rosyjskim podejściu do różnych 
podmiotów międzynarodowej sceny, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych 
i państw europejskich.

Kolejne rozdziały książki poświęcone są polityce Moskwy wobec partnerów 
uważanych za najbliższych i najdalszych. Rozdział piąty omawia istotę polityki 
rosyjskiej względem obszaru WNP uważanego za strefę wyłącznych wpływów. 
Mowa jest w nim m.in. o próbach reintegracji na obszarze eurazjatyckim po-
przez inicjatywy takie jak Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Unia Celna 
czy wreszcie idea Unii Eurazjatyckiej, wschodniego ekwiwalentu UE. Spośród 
państw WNP oraz Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej wyróżniono Białoruś jako 
najwierniejszego sojusznika Rosji, szczególnie po objęciu fotela prezydenckie-
go przez Aleksandra Łukaszenkę; w skromniejszym stopniu przeanalizowano 
aspekty współpracy politycznej FR z obszarem Kaukazu Południowego, w tym 
uczestnictwo Armenii w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Rozdział szósty poświęcony jest obszarowi traktowanemu jako „strefa za-
interesowania”. Rozumiemy ją jako m.in. państwa Bliskiego Wschodu wraz 
z Maghrebem (gdzie wcześniej ZSRR, a potem Rosja posiadały utrwalone, 
chociaż nie zawsze pomyślnie realizowane interesy), Iran oraz Indie. Najwię-
cej uwagi poświęcono istotnym z punktu widzenia zmian na mapie współ-
czesnych stosunków międzynarodowych oraz fundamentalnych kwestii bez-
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pieczeństwa globalnego stosunkom rosyjsko-irańskim, interesującym m.in. 
z powodu zaangażowania innych podmiotów, głównie Stanów Zjednoczo-
nych, oraz programu nuklearnego republiki islamskiej.

Rozdział ostatni traktuje o „strefie oddalenia”, czyli o państwach afrykań-
skich i Ameryce Łacińskiej. Partnerzy ci zostali ukazani z punktu widzenia 
poszukiwania przez Rosję alternatywnych możliwości rozszerzania wpływu 
oraz narzędzi geopolitycznej gry.

Materiał źródłowy i literatura przedmiotu

Większość rozdziałów niniejszej pracy opiera się na tekstach źródłowych róż-
nego rodzaju. Są to głównie książki i artykuły (wydawane drukiem lub w in-
ternecie) wchodzące w zakres szeroko pojętej myśli politycznej i przedsta-
wiające pojedyncze idee, ideologie czy wreszcie całe doktryny, rzutujące na 
hipotetyczny kształt polityki zagranicznej państwa rosyjskiego. Innym źród-
łem tekstowym tej części pracy jest zrąb koncepcyjny polityki zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej utrwalony w oficjalnych dokumentach, przyjmujących 
zwykle tytuł „koncepcji polityki zagranicznej FR”.

O powstałej w Federacji Rosyjskiej myśli politycznej i ośrodkach wpływu 
dotykających zagadnienia pożądanego kierunku rosyjskiej polityki zagra-
nicznej i jej geopolitycznego umiejscowienia w świecie powstało wiele prac, 
poruszających jednak prawie zawsze zagadnienia szczegółowe. Bardziej ogól-
ne zestawienia zawdzięczamy wspomnianym już w słowie wstępnym do mo-
nografii badaczom takim jak Andriej Cygankow i Christian Thorun. Pewną 
złośliwością losu jest to, iż najważniejsza książka opisująca nurty i motywacje 
rosyjskiej polityki zagranicznej, autorstwa Aleksandra Siergunina26, weszła 
w proces wydawniczy w oficynie Ibidem dokładnie w tym samym czasie co 
niniejsza monografia. W Polsce nad koncepcyjną bazą rosyjskiej polityki za-
granicznej zastanawiała się Agnieszka Bryc w swym studium o sferze celów 
tej polityki27. Powstało także sporo książek poruszających różne tematy ro-
syjskiej geopolityki, brak jednak fundamentalnej monografii dającej ogólny 
ogląd tego ważnego zjawiska. Być może w najlepszym stopniu rolę tę spełni 
zbiorowa praca wydana przez Rosyjską Akademię Nauk w 2013 roku, choć 
porusza ona bardziej zagadnienia nieco poprzedzające ramy czasowe przed-
miotu badań niniejszego projektu28.

26 Sergunin A., Explaining Russian Foreign Policy Behavior, Ibidem Verlag, Stuttgart 2015.
27 Bryc A., Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 

Toruń 2004.
28 Российская геополитика XX в. Преемственность и противоречия, ред. Л.Н. Не-

жинский, Институт российской истории РАН, Москва 2013.
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Ostatnie trzy rozdziały książki oparte są na odmiennym materiale. Są nim 
m.in. różnorakie akty normatywne oraz umowy dwustronne. Pewne zna-
czenie mają również raporty źródłowe i zróżnicowane źródła danych staty-
stycznych. Spośród wtórnych źródeł specyficzną rolę odgrywa wydane przez 
Eurazjatycką Komisję Gospodarczą oficjalne kompendium o funkcjonującej 
od 1 stycznia 2015 roku Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej napisane w postaci 
pytań i odpowiedzi29.

Zagadnienia WNP oraz integracji eurazjatyckiej posiadają już znaczącą 
literaturę przedmiotu, głównie w samej Rosji i na obszarze „bliskiego sąsiedz-
twa”. Do przykładów syntetycznych ujęć tego tematu należy m.in. popularne 
kompendium powstałe w środowisku Akademii Dyplomatycznej autorstwa 
Siergieja Żylcowa, Wiaczesława Worobjowa i Andrieja Szutowa30. Podobny 
charakter nosi książka Sofii Ananiczewej31, natomiast bardziej krytyczny, 
konfliktologiczny obraz WNP otrzymujemy dzięki pracy Jurija Kosowa i An-
drieja Toropygina, w której autorzy ukazują rzeczywistość Wspólnoty jako 
obszar dialogu i ścierania się konkretnych interesów32. Mniej rozbudowaną 
literaturą ze względu na znacznie krótszy okres kształtowania się struktur 
dysponuje integracja eurazjatycka. Spośród nowszych opracowań funkcję 
solidnego kompendium spełnia monografia Anny Kaszirkiny i Andrieja Mo-
rozowa, pisana z punktu widzenia Kremla rozprawa na temat relacji nowej 
struktury do WTO i rosyjskich interesów na tle tego uwikłania33. Nie brak 
oczywiście także prac ewidentnie polemicznych, czego przykładem jest z ko-
lei krytyczna synteza kazachskiego analityka rządowego Żumabeka Sarabe-
kowa na temat perspektyw członkostwa Armenii34.

Stosunki Rosji z Białorusią posiadają już całkiem sporą bibliografię, zosta-
ły notabene opisane na kilka różnych sposobów; w znacznej mierze można 
to tłumaczyć miejscem powstania prac. Prace rosyjskie epatują optymizmem, 
białoruskie – skupieniem na szczegółach gospodarczych i umiarkowanym to-
nem, polskie z kolei – krytycyzmem, trudno jednak tym ostatnim odmówić 

29 Евразийский Экономический Союз. Вопросы и ответы, Цифры и факты, Евразий-
ская экономическая комиссия, Москва 2014.

30 Жильцов С.С., Воробьев В.П., Шутов А.Ю., Эволюция политики России на пост-
советском пространстве, Издательство Восток – Запад, Москва 2010.

31 Ананичева С.Р., Содружество Независимых Государств, Издательство ТОГУ, 
Хабаровск 2012.

32 Косов Ю.В., Торопыгин А.В., Содружество Независимых Государств. Интеграция, 
парламентская дипломатия и конфликты, Аспект Пресс, Москва 2012.

33 Каширкина А.А., Морозов А.H., Россия, Евразийский экономический союз и Все-
мирная торговая организация, Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федерации, Москва 2014.

34 Сарабеков Ж., Армения и Евразийский экономический союз: больше вопросов, чем 
ответов?, Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого 
Президента Респ. Казахстан, Астана–Алматы 2015.
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celności uwag i trafności rozumienia politycznej gry toczonej wokół rosyj-
sko-białoruskiego partnerstwa. Spośród polskich monografii na wyróżnienie 
zasługują przede wszystkim starsze pozycje: Gra pozorów Adama Eberhard-
ta z 2008 roku oraz Polityka zagraniczna Białorusi Eugeniusza Mironowicza 
z 2011 roku35. W literaturze światowej z pewnością warto podkreślić znacze-
nie takich prac, jak monografia Margarity Balmacedy Living the High Life in 
Minsk, książka Katji Yafimavy Post-Soviet Russian-Belarussian Relationships 
oraz opracowanie Flemminga Splidsboel-Hansena Russia’s Relations with Be-
larus: NATO Enlargement and Beyond36.

Problematyka relacji Federacji Rosyjskiej z odleglejszymi partnerami ma 
znacznie uboższą literaturę przedmiotu. Stosunki z państwami południowo-
kaukaskimi omawiał w 2004 roku Omer Kadżaman, wskazując celnie także na 
tureckiego gracza w regionie37. Kwestię tę poruszały również na wysokim po-
ziomie merytorycznym zbiorowe prace z kręgu Moskiewskiego Państwowego 
Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz Rosyjskiej Akade-
mii Nauk38. Rosyjską wersję wydarzeń na Bliskim Wschodzie prezentują m.in. 
Aleksiej Wasiljew i Nikołaj Pietrow w swej książce z 2012 roku oraz Maria Cho-
dynskaja-Goleniszczewa39. O stosunkach rosyjsko-indyjskich można przeczy-
tać w napisanym przez Siergieja Tkaczenkę rozdziale zbiorowej pracy o pozycji 
Indii na współczesnej scenie międzynarodowej. Autor nie unika też proble-
matyki współpracy w zakresie wojskowości40. Niezwykle interesujące stosunki 
rosyjsko-irańskie omawia w obszernej monografii z 2014 roku Eric D. Moore, 
chociaż istnieją także ciekawe artykuły z okresu wcześniejszego41. Mało jest na-
tomiast opracowań dotyczących stosunków Rosji z państwami Afryki; na plan 

35 Eberhardt A., Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008; Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 
1990–2010, Trans Humana, Białystok 2011.

36 Balmaceda M.M., Living the High Life in Minsk: Russian Energy Rents, Domestic Popu-
lism and Belarus’ Impending Crisis, Central European University Press, Budapest 2014; Yafima-
va K., Post-Soviet Russian-Belarussian Relationships: The Role of Gas Transit Pipelines, Ibidem 
Verlag, Stuttgart 2007; Splidsboel-Hansen F., Russia’s Relations with Belarus: NATO Enlarge-
ment and Beyond, „International Relations Research Papers” 1999, nr 5, s. 1–20.

37 Коджаман О., Южный Кавказ в политике Турции и России в постсоветский пери-
од, Русская панорама, Москва 2004.

38 Zob. np. pracę Внешние связи стран Прикаспия в условиях глобального кризиса  
и интересы России, ИМЭМО РАН, Москва 2010.

39 Васильев А., Петров Н., Рецепты Арабской Весны. Русская версия, Алгоритм, Мо-
сква 2012; Ходынская-Голенищева М., Ливийский урок. Цель оправдывает средства?, 
ЗАО ОЛМА Медия Груп, Москва 2013.

40 Ткаченко С.Л., Отношения России и Индии после распада Советского Союза 
(1991–2004), [w:] Индия в современном мире, ред. К.К.  Худолей, Издательство СПГУ, 
Санкт-Петербург 2004.

41 Moore E.D., Russia-Iran Relations since the End of the Cold War, Routledge, London–
New York 2014.
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pierwszy wybija się monografia Iriny Fiłatowej i Apołłona Dawidsona o sto-
sunkach ZSRR z Afryką Południową. Tytuł książki mylnie sugeruje, że chodzi 
o okres późniejszy42. Podobnie jest w przypadku relacji rosyjsko-latynoamery-
kańskich; do ważniejszych prac poruszających to zagadnienie należy zbiorowa 
monografia powstała w środowisku Rosyjskiej Akademii Nauk w 2006 roku 
oraz o trzy lata późniejsza synteza Marka Smitha z Akademii Obrony Wielkiej 
Brytanii, poruszająca kwestie rywalizacji w zakresie bezpieczeństwa43.

Doktryna polityki zagranicznej wobec problemu historycznej 
ciągłości państwa

Pomimo stosunkowo krótkiego okresu branego pod uwagę w kontekście zadań 
całej monografii, niniejsza książka nie może uciekać od wydarzeń i przemyśleń 
wcześniejszych, pochodzących z okresu jelcynowskiego, który w późniejszych 
latach stał się punktem odniesienia dla polityków broniących się przed powta-
rzaniem błędów tamtej dekady. Mało tego, niezbędne wydaje się  także sięg-
nięcie do prehistorii tego procesu, podczas którego odwołania do przeszłości 
stanowią element być może nawet ważniejszy od kreacji konkretnych planów 
na nadchodzące lata. Doktryna polityki zagranicznej państwa w sposób natu-
ralny odwołuje się bowiem do idei zapożyczonych z przeszłości ze względu na 
przekonanie o konstytutywnej ciągłości państwa i narodu.

Rosja, jak wiadomo, przeżywa znaczące trudności z identyfikacją tej ciąg-
łości przede wszystkim ze względu na okres radziecki, który nadał eurazja-
tyckim równinom i zamieszkującej na nich ludności nowy sens historyczny. 
Czy ZSRR był Rosją w nieco zmodyfikowanym wydaniu, czy też, zgodnie 
z leninowską doktryną, stał się raczej państwem internacjonalistycznym, po-
zbawionym piętna wielkoruskiego szowinizmu i religijnych zabobonów?44 
O pewnej skłonności do braku ciągłości rozwojowej na obszarze zwanym 
Rosją pisano już wcześniej. Do klasyki poglądów głoszonych w tym duchu 
należy słynny List filozoficzny pierwszy (Философическое письмо первое) 
Piotra Czaadajewa, w którym autor już w latach 30. XIX stulecia wskazywał, 

42 Филатова И., Давидсон А., Россия и Южная Африка. Наведение мостов, Издатель-
ский дом Высшей школы экономики, Москва 2012.

43 Россия и ибероамериканский мир в ХХИ веке. Горизонты развития и сотруд-
ничества, ред. В.М.  Давыдов, Н.В.  Калашников, Н.С.  Константиновна, Б.Ф.  Марты-
нов, В.А.  Теперман, М.Л.  Чумакова, ИЛА РАН, Москва 2006; Smith M.A., Russia and 
Latin America: Competition in Washington’s “Near Abroad”?, Defence Academy of the UK, 
Shrivenham 2009.

44 Zob. np. notatki Lenina: Ленин (Ульянов) В.И., К вопросу о национальностях или об 
«автономизации», Продолжение записок 30, 31 декабря 1922 г., http://revarchiv.narod.ru/
vladimilitch/lenin45/avtonomisazia.html (dostęp: 31.07.2015).
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że Rosja jest krajem bez historii, jej mieszkańcy pozbawieni są ciągłości wy-
chowania historycznego, negując dotychczasowy dorobek i wciąż zaczynając 
od nowa45. Nie bez racji jest przecież pytanie, czy Ruś Moskiewską można 
uznać za bezpośrednią kontynuację Rusi Kijowskiej albo czy świeckie Im-
perium Rosyjskie, powołane do życia przez Piotra Wielkiego w 1721 roku, 
można uważać za ten sam podmiot co owładnięte prawosławną misją Wiel-
kie Księstwo Moskiewskie i Carstwo Wszechrusi.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dylemat dotyczący okresu radzieckiego 
jest znacznie poważniejszy. O ile bowiem wcześniejsze formy państwowości 
rosyjskiej następujące po jakichś poprzedniczkach powstawały dość spon-
tanicznie, bez szczególnego zapatrzenia w przeszłość, ideologia bolszewicka 
początkowo wręcz ostentacyjnie głosiła przerwanie dawnej tradycji i stworze-
nie nowego państwa o braku nacechowania narodowego, a w kwestii tradycji 
duchowej – zorientowanego przeciwstawnie. Mimo to o Związku Radzieckim 
w większości państw świata mówiono jako o Rosji, a obywatele tego państwa 
także w Stanach Zjednoczonych zwani byli powszechnie Rosjanami. Można to 
uważać za istotne w wymiarze międzynarodowym z różnych powodów.

Pierwszym jest ten, że Federacja Rosyjska, kiedy już doszło do jej nie-
zależnego zaistnienia46, musiała zdecydować się, czy sama będzie się trakto-
wać jako sukcesorkę ZSRR. Podobny dylemat stał przed innymi państwami 
członkowskimi ONZ. W sensie prawnym został on szybko rozwiązany, bo-
wiem Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa w zasadzie automatycz-
nie przystały na objęcie przez FR miejsca stałego członka tej ostatniej. Tym 
samym milcząco uznano, że Rosję należy traktować jako de facto ten sam 
podmiot co ZSRR, że zmienił on jedynie nazwę i utracił część terytorium. 
W świetle tego trudno się dziwić, że i sami Rosjanie znaleźli wystarczający 
powód, by uznać Federację Rosyjską za okrojoną inkarnację ich państwa, zaś 
ZSRR za jego wersję pełniejszą i znacznie bardziej wpływową na arenie mię-
dzynarodowej.

Innym istotnym powodem wagi problemu ciągłości państwa rosyjskiego 
jest kwestia odpowiedzialności Rosji i Rosjan za poczynania Związku Radzie-
ckiego. Jeśli bowiem uważa się wielki Kraj Rad za swą własną (a w świet-
le wielkiego zwycięstwa nad faszyzmem również chwalebną) przeszłość, to 
trzeba również odnieść się do błędów i zbrodni tej przeszłości, gdyż zostają 
one przez dokonanie takiego utożsamienia usynowione. Trudność wynika-
jącą z tej sytuacji można uważać za podstawę obaw strony rosyjskiej m.in. 
przed uznaniem zbrodni katyńskiej za akt ludobójstwa.

45 Чаадаев П., Философические письма. Письмо первое, http://www.infoliolib.info/phi-
los/chaadaev/pisma1.html (dostęp: 31.07.2015).

46 Za moment ten można zasadniczo uważać ustaloną w traktacie białowieskim z 8 grud-
nia 1991 roku datę ostatecznego zaprzestania prawnomiędzynarodowego istnienia ZSRR, czyli 
26 grudnia tegoż roku.
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Pytania badawcze tomu

Potencjalnie istnieje wiele istotnych pytań badawczych niniejszej pracy, które 
ukonkretniają jej główny cel. Najważniejsze kwestie można sprowadzić do 
siedmiu zagadnień:

1.  Pierwszym z nich, choć z pewnością nie najważniejszym, jest stopień 
tradycyjności i nowatorstwa rosyjskiej myśli politycznej na progu 
XXI wieku w obrębie geopolityki i doktryny polityki zagranicznej. Na-
leży przecież zapytać, czy rosyjska geopolityka nowych czasów i kon-
cepcje zachowań wobec reszty świata stanowią jedynie kolejną inkar-
nację starych idei dostosowanych do nieco odmiennej sytuacji, czy też 
nową jakość w katalogu rosyjskich doktryn.

2.  Warto także podjąć choćby elementarną próbę refleksji nad realnością 
związku między funkcjonującymi na rynku ideowym doktrynami a ofi-
cjalnymi koncepcjami polityki zagranicznej FR i praktyką tej polityki.

3.  Istotnym pytaniem jest też kwestia dalekosiężnych konsekwencji ewo-
lucji dominujących doktryn rosyjskiej polityki zagranicznej. Często 
doktrynerzy, ale niestety również politycy, nie zadają sobie wystar-
czającego trudu, by dociec odległych w czasie konsekwencji realizacji 
określonej linii doktrynalnej (lub konsekwencji polityki zaniechań); co 
ciekawe, refleksja na ten temat niekoniecznie jest obecna w literaturze 
politologicznej.

4.  Analogicznie, interesują nas ponadto dalekosiężne cele, do których 
prowadzi ewolucja oficjalnej doktryny państwowej Rosji, o ile da się je 
wyraziście wywnioskować.

5.  Inną istotną kwestią jest pytanie o to, których partnerów należy uznać 
za realnie najbliższych Federacji Rosyjskiej i jakie jest uwarunkowanie 
tego związku.

6.  W analogii do poprzedniego zagadnienia trzeba także zapytać, które 
podmioty w świetle doktryny i praktyki rosyjskiej polityki zagranicz-
nej należy uważać za najodleglejsze. Dyplomatyczna retoryka w za-
sadzie nigdy nie eksplikuje przekonania o marginesowym znaczeniu 
takiego czy innego partnera, ale hierarchia zaangażowania jest faktem 
i w przypadku Rosji warto ją odsłonić.

7.  Ostatecznie warto również rozważyć, jaką funkcję spełniają owe pod-
mioty (zarówno najbliższe, jak i najdalsze) w systemie celów rosyjskiej 
polityki. Chodzi m.in. o to, by poddać refleksji mentalną mapę rosyj-
skich priorytetów.



Rozdział 1

Dawne wzorce geostrategicznego wyboru

Jeśli przyjmujemy, że do wewnętrznych czynników kształtowania polityki za-
granicznej państwa należy m.in. doświadczenie przeszłości, prakseologicznie 
sensowny jest uogólniający ogląd doktryn tej polityki na przestrzeni wieków. 
Zarówno oficjalne organy decyzyjne, jak i szare eminencje władzy pozostają 
z jednej strony pod presją postrzeganych interesów i wyzwań, z drugiej zaś 
pod wpływem uschematyzowanej wiedzy o historycznie utrwalonych sposo-
bach prowadzenia polityki międzynarodowej w świetle politycznych wartości. 
Mimo że w historii nic nie zdarza się po raz kolejny, decydentom łatwiejsze 
wydaje się dokonanie wyboru, jeśli mają pod ręką rezerwuar decyzji i za-
chowań politycznych, które mogą zostać zastosowane w sytuacji  decyzyjnej 
postrzeganej jako analogiczna do sytuacji z przeszłości. O ile decydent (lub 
jego otoczenie doradcze) najczęściej ma na podorędziu obszerną wiedzę na 
temat procesów decyzyjnych różnych państw, najłatwiej sięgnąć mu do do-
świadczeń własnego, nie tylko ze względu na lepszą orientację w temacie, ale 
także z powodu założenia ciągłości postaw własnego społeczeństwa.

1.1.  Pierwotne źródło. Ruś Kijowska jako mit założycielski 
Świętej Rusi

Jeśli zatem zamierzamy dokonać przeglądu modeli fundamentalnych op-
cji i wyborów państwa rosyjskiego, dokonywanych w skali geopolitycznej, 
konieczne jest najpierw określenie ram czasoprzestrzennych rosyjskiej sa-
moidentyfikacji. Nie ulega wątpliwości, że w rosyjskiej tradycji od czasów 
powstania oficjalnej historiografii, czyli przynajmniej od dzieł Wasilija Ta-
tiszczewa, Michaiła Szczerbatowa i Nikołaja Karamzina, istnieje skłonność 
do wyprowadzania historii Rosji od Rusi Kijowskiej, a w zasadzie od momen-
tu jeszcze wcześniejszego, tj. od utrwalonego w Latopisie Nestora (Powieści 
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minionych lat) z XI wieku przybycia skandynawskich książąt do Nowogrodu 
Wielkiego w celu objęcia władzy nad ziemiami wschodniosłowiańskimi47.

Dokument stanowi nośnik wielu istotnych treści, na które liderzy państwa 
rosyjskiego albo się powoływali, albo też kładli na nich zasłonę milczenia. 
Czytelnik otrzymuje przede wszystkim wiedzę na temat szerokiego spektrum 
ludów zamieszkujących terytoria wschodnioeuropejskie w X wieku, m.in. 
słowiańskich, nordyckich, ugrofińskich i chazarskich48. Opowieść wskazuje 
wyraźnie, że sama nazwa obszaru – Ruś, a także dynastii, tym samym zaś 
ciągłość państwa, wywodzi się od wareskiego przywódcy Ruryka, który wraz 
z braćmi i arystokracją objął na życzenie miejscowych Słowian władzę w kil-
ku osadach. Latopis opisuje istotną dla późniejszych wzorców rosyjskiej poli-
tyki zagranicznej sytuację zależności Kijowa od państwa chazarskiego, które 
zostało ostatecznie zniszczone przez księcia Światosława Igoriewicza w roku 
969. Jest też świadectwem wzrostu znaczenia centralnie położonego Kijowa, 
który stanie się symbolem zjednoczenia ziem znajdujących się w orbicie wła-
dzy Rurykowiczów, a w roku 988 kolebką chrześcijaństwa na Rusi i stolicą 
Wielkiego Księstwa. Co fundamentalnie istotne, Latopis Nestora opowiada 
także o konfesjonalnym wyborze, którego dokonuje Włodzimierz Wielki 
wraz z bojarami po badaniu obyczajów i obrzędów różnych narodów49.

Okoliczności chrztu władców Rusi Kijowskiej nie są do końca jasne. Wątp-
liwości dotyczą nawet daty tego aktu. Jak podaje Nicholas Riasanovski, naj-
prawdopodobniej oficjalne uroczystości odbyły się w Kijowie, jednak według 
niektórych badaczy sam książę Włodzimierz Wielki, syn Światosława Igorie-
wicza i Olgi – pierwszej ruskiej chrześcijanki, miał ochrzcić się już w Cherso-
niezie na Krymie podczas oblężenia tego bizantyjskiego miasta50. Powołanie 
się na opinię badaczy budzi zdziwienie w świetle treści Powieści minionych 
lat, będącej tak czy owak najważniejszym dokumentem epoki, gdzie autor 

47 Нестор Летописец, Повесть временных лет, http://bookz.ru/authors/nestor-letopi-
sec/povest_-_134/1-povest_-_134.html (dostęp: 29.04.2015).

48 Pochodzenie Chazarów nie zostało dotąd jasno ustalone. Państwo chazarskie, będące 
monarchią, na której czele stał kagan, zamieszkiwali przedstawiciele trzech religii monotei-
stycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. W niektórych kręgach interpretacyjnych 
panuje pogląd, że sami Chazarowie, żyjący w interiorze nad dolną Wołgą, byli pochodze-
nia tureckiego, zaś najbardziej wpływową ludność miejską stanowili Żydzi, tym bardziej że 
dynastia panująca przyjęła judaizm. Najważniejsze opracowania tego tematu: Артамонов 
М.И., История хазар, ред. Л.Н. Гумилёв, Издательствово Государственного Эрмитажа, 
Ленинград 1962; Заходер Б.Н., Каспийский свод сведений о Восточной Европе, т. 1: Горган 
и Поволжье в IX–X вв., Наука, Москва 1962; Новосельцев А.П., Хазарское государство  
и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа, Наука, Москва 1990.

49 Nestor, Powieść minionych lat, rozdz. 33–38, https://ariets.files.wordpress.com/2009/03/
nestor-powiesc-minionych-lat-pol.pdf (dostęp: 29.04.2015).

50 Riasanovski N.V., Steinberg M.D., Historia Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2009, s. 35–36.
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wyraźnie zaznaczył, iż chrzest samego księcia nastąpił w Chersonezie, nie 
zaś – jak głoszą błędne przekazy – w Kijowie czy Wasylewie51. Ten mało, jak 
mogło się wydawać, istotny dylemat stał się ważny w świetle apologetycznej 
argumentacji na rzecz sprzecznego z międzynarodowym prawem przyłącze-
nia półwyspu do Rosji w roku 2014. Krym ze względu na chersoneski ślub 
księcia Włodzimierza nabiera charakteru miejsca uświęconego ważnymi wy-
darzeniami, począwszy od epoki wczesnego średniowiecza.

Ruś Kijowska, która dokonała zjednoczenia wielkich obszarów wokół 
centralnego ośrodka, pokonała judaistyczne państwo Chazarów, narzucają-
ce jej daninę, przyjęła wschodnie chrześcijaństwo, a także skutecznie broniła 
się przed zagrożeniem ze strony Polski, stanowi jednak również najbardziej 
skomplikowany pod względem interpretacyjnym element rosyjskiego do-
świadczenia geopolitycznego. Trzeba bowiem pamiętać, że o ile wymienione 
dotąd elementy, takie jak centralizm, wyczulenie i bezkompromisowość wo-
bec prób dominacji z zewnątrz, przywiązanie do prawosławia, są do dziś sta-
łymi wartościami rosyjskiej polityki zagranicznej, o tyle okres kijowski przy 
głębszym spojrzeniu otwiera puszkę Pandory.

Faktem jest przecież, że Ruś Kijowska była krajem na wskroś europej-
skim, nieróżniącym się zasadami sprawowania władzy i życia społecznego 
od innych chrześcijańskich państw kontynentu. Okres największej świetności 
przeżywała w latach panowania Jarosława Mądrego (1016–1054). Ten, choć 
walczył z Bolesławem Chrobrym, Kazimierza Odnowiciela wspierał podczas 
buntu pogan. Córki Jarosława stały się żonami władców zachodnioeuropej-
skich: Elżbieta – żoną norweskiego króla Haralda III, Anastazja – króla Wę-
gier Andrzeja I, zaś najbardziej znana, Anna – żoną króla Francji Henryka I. 
Podczas jego rządów o prawosławiu i konflikcie Kościołów nie było mowy, 
gdyż dopiero rok śmierci Jarosława stał się początkiem wielkiej schizmy, do 
której Kościół na Rusi nie przyłożył ręki. Odejście księcia otwiera okres tak 
charakterystycznego dla państw europejskich rozbicia dzielnicowego.

Najbardziej jednak interesujące w ocenie roli Rusi Kijowskiej są kwestie 
natury interpretacyjnej, w tym rola Kijowa jako macierzy grodów ruskich. Je-
śli bowiem uznać Kijów za symbol centrum, zjednoczenia, to za swą macierz 
uważać go mogą zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy, ci drudzy wszak znacznie 
bardziej. Gdy rozbicie dzielnicowe weszło w fazę największych konfliktów, 
doszło do zdobycia w roku 1169 Kijowa przez księcia Andrieja Bogolubskie-
go (zm. w 1174 roku syn Jurija Dołgorukiego i nieznanej z imienia księż-
niczki połowieckiej, córki chana Aepy), który nie osiadł w starej stolicy, lecz 
uznając się za Wielkiego Księcia, nadal przebywał we Włodzimierzu i Bo-
golubowie. Tym samym Kijów utracił swą symboliczną rolę, a szczególne-
go smaku sytuacji dodaje fakt, że książę Andriej został kanonizowany przez 

51 Nestor, op. cit., rozdz. 39, s. 111.
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Cerkiew na początku XVIII wieku, mimo że dokonywał krwawych podbojów 
sąsiednich księstw i popadł w konflikt z bojarami. W późniejszym okresie, od 
opanowania zachodniej Rusi przez Wielkie Księstwo Litewskie w XIV wieku 
aż do roku 1654, Kijów pozostawał poza wpływami ziem wschodnioruskich 
i nie dzielił z nimi historycznych losów. Stał się w 1569 roku częścią Korony 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jakkolwiek jednak spojrzeć na rzeczywisty udział wschodniosłowiańsko-
-normańskiej i chrześcijańskiej Rusi Kijowskiej w kształtowaniu wzorców 
politycznych powstałej znacznie później Rosji, nie należy przeoczyć faktu, że 
w odróżnieniu od większości państw europejskich w Kijowie istniało przeko-
nanie o pewnej wyjątkowości Rusi. Już pierwszy pochodzący ze środowiska 
miejscowego metropolita kijowski Hilarion napisze w swej rozprawie Sło-
wo o Zakonie i Łasce (Слово о Законе и Благодати), iż chrześcijańska Ruś 
(nazywana metaforycznie Georgią) to Nowe Jeruzalem, czyniąc z realnego 
państwa rodzaj prehipostazy apokaliptycznego punktu docelowego historii 
zbawienia52.

1.2.  Aleksander Newski: archetyp księcia-wojownika  
i walka z Zachodem jako głównym zagrożeniem

Fundamentalnie istotnym momentem w kształtowaniu wzorców polityki 
zagranicznej Rosji stał się czas najazdu mongolskiego w latach 1237–1242, 
który zapoczątkował podporządkowanie wschodnich ziem ruskich wraz 
z Nowogrodem i Moskwą Złotej Ordzie, co trwało praktycznie aż do roku 
1480. Symboliczne znaczenie mają dwa aspekty z okresu inwazji: pierwszy 
wiąże się ze słabością Rusi wobec najeźdźcy spowodowaną wewnętrznym 
rozbiciem; drugi, znacznie ważniejszy, zakorzeniony jest w polityce księcia 
nowogrodzkiego Aleksandra Newskiego (1220–1263). Mimo bardzo mło-
dego wieku został wybrany księciem przez wiec nowogrodzkiej republiki 
w roku 1236. Gdy wkrótce doszło do najazdu mongolskiego z jednej strony 
oraz interwencji szwedzkiej i zakonu Kawalerów Mieczowych z drugiej, no-
wogrodzkie państwo znalazło się w potrzasku. Książę musiał wybrać, któ-
rej stronie wygodniej się podporządkować. Zdawał sobie sprawę, że wojska 
mongolskie dokonywały masakr o skali niemającej precedensu, a od ludów 
podbitych Orda żądała regularnej daniny. Miała jednak do zaoferowania coś, 
co znacznie mniej okrutna, a w dodatku wiążąca się z cywilizacyjnym rozwo-
jem, dominacja teutońska w tamtych okolicznościach wykluczała: religijną 

52 Tekst Słowa dostępny na stronie: http://old-ru.ru/02-2.html (dostęp: 29.01.2015).
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tolerancję53. Wybór Ordy oznaczał przyjęcie społecznego porządku despotii, 
lecz przy zachowaniu wolności, a nawet przywilejów Cerkwi, którą chanowie 
zwolnili z opodatkowania, zyskując w zamian posłuszeństwo książąt i bisku-
pów. Mało tego, nowogrodzka republika była na tyle odległa od głównych 
obszarów zainteresowania Ordy, że za daninę mogła oczekiwać względnego 
spokoju. Skierowawszy ostrze militarnych działań przeciwko najeźdźcom za-
chodnim, Aleksander pokonał najpierw Szwedów w bitwie nad Newą w roku 
1240, a w dwa lata później wojska zakonu Kawalerów Mieczowych na lodo-
wym polu jeziora Pejpus.

Wybór Aleksandra budził wątpliwości interpretatorów i to zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Współczesny badacz tego tematu Iwan Danilewskij 
wskazuje, że wybór Aleksandra podporządkował północną Ruś upokarzają-
cej władzy ordyńskiej i spowodował konieczność udzielania pomocy chanom 
przy podboju sąsiednich państw. Mało tego, bynajmniej nie cieszył się uzna-
niem wszystkich poddanych, a nowogrodzkie kroniki w niewielkim stopniu 
doceniają zwycięstwo na Lodowym Polu54. Podobną opinię, lekceważącą 
wysiłek militarny księcia, prezentuje brytyjski badacz średniowiecznej Rusi 
John Fennel, który nie sądzi, by doszło do totalnej konfrontacji pomiędzy 
oboma obozami55.

Co zrozumiałe, Cerkiew prawosławna odnosiła się do wysiłków księ-
cia ze stosowną atencją. Został on kanonizowany na soborze moskiewskim 
w 1547 roku, a jego prochy spoczęły najpierw we Włodzimierzu nad Klaźmą, 
a następnie w Petersburgu, mieście nad Newą, w specjalnie wybudowanej dla 
tego celu cerkwi pod wezwaniem Aleksandra Newskiego.

Decyzja nowogrodzkiego księcia przybrała wymiar symboliczny i sta-
ła się przedmiotem kultu także w późniejszym okresie i to w diametralnie 
odmiennych okolicznościach. Świadczą o tym liczne cerkwie wznoszone 
pod wezwaniem ruskiego świętego, w tym najbardziej okazały sobór buł-
garskiej stolicy, który wybudowano z wdzięczności za oswobodzenie kraju 
przez Rosjan w wojnie bałkańskiej z Turcją w 1878 roku. Najwięcej jednak dla 
popularyzacji postaci księcia zrobiły filmy fabularne oparte na historii sto-
czonych przezeń bitew. Pierwszym był pokazujący konfrontację z zakonem 
Kawalerów Mieczowych słynny obraz Siergieja Eisensteina z 1938 roku ze 
znakomitą muzyką w postaci kantaty Aleksander Newski autorstwa Siergieja 

53 Ten tok rozumowania księcia, który „wolał oddać w niewolę ciało niż duszę”, najjaśniej 
eksplikuje Władimir Wiernadski, przedstawiciel międzywojennego eurazjatyzmu, podkreśla-
jący wagę wsparcia Mongołów w walce z katolicyzmem, będącym wówczas wojującą religią, 
narzucającą innym swą dominację. Вернадский В., Два подвига св. Александра Невского, 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vernad/2PodAlNev.php (dostęp: 29.01.2015).

54 Данилевский И.Н., Один из любимых героев детства, „Знание-сила” 1994, nr 7, 
s. 122–132.

55 Феннел Д., Кризис средневековой Руси, 1200–1304, Прогресс, Москва 1989, s. 143 nn.
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Prokofjewa. Drugi film, zatytułowany Aleksander. Bitwa newska (Александр. 
Невская битва), wyreżyserowany został przez Igora Kalienowa i powstał 
w roku 2008; próbuje on w artystyczny sposób odtworzyć wczesny etap urzę-
dowania Aleksandra i przebieg bitwy ze Szwedami. W obu filmach podkre-
ślono ekspansjonistyczny i bezkompromisowy charakter świata zachodniego, 
z którym walka, mimo oporu społecznego i zdrad, staje się koniecznością.

W 2008 roku przeprowadzono w postaci badania opinii publicznej projekt 
o nazwie Imię Rosja (Имя Россия), w którym respondenci spośród 12 propo-
zycji wybierali postać mającą w największym stopniu stać symbolem Rosji, 
jej imieniem, twarzą. Na pierwszym miejscu znalazł się właśnie Aleksander 
Newski, wyprzedzając znajdujących się na kolejnych pozycjach premiera 
Piotra Stołypina, Józefa Stalina, Aleksandra Puszkina i cara Piotra Wielkie-
go56. Można wszakże hipotetycznie założyć, że popularności przydało księciu 
pojawienie się filmu Kalienowa.

1.3. Moskwa – Trzeci Rzym

Okres zależności od Ordy, mimo konieczności trybutu i zakorzenienia de-
spotycznego charakteru administracji, paradoksalnie wzmocnił politycznie 
wschodnią część Rusi poprzez zjednoczenie księstw wokół Moskwy. W roku 
1328 książę moskiewski Iwan Kalita, po pokonaniu przy pomocy Ordy swe-
go rywala – księcia twerskiego i uzyskaniu od Tatarów jarłyku (nominacji), 
przeniósł siedzibę wielkoksiążęcą do rodzimego miasta. W następnych la-
tach prowadził zręczną politykę pozyskiwania kolejnych ziem jako zastawu 
za długi, dzięki czemu w rosyjskiej historiografii uważano go za pierwszego 
zbieracza ziem ruskich57. W roku 1476 Wielki Książę Moskiewski Iwan III 
Srogi odmówił płacenia daniny chanom, a jego suwerenność przypieczęto-
wała klęska tatarskiej interwencji cztery lata później. Zakończenie hańbiącej 
zależności dało możliwość okrzepnięcia moskiewskiej despotii i przydania 
jej nowego waloru.

Ideową podstawę nowego spojrzenia na rolę Moskwy miały stanowić  
listy mnicha Filoteusza (Филофей) z klasztoru św. Eleazara pod Pskowem58. 

56 Имя Россия, http://www.nameofrussia.ru/ (dostęp: 29.01.2015).
57 Zob. Шишов А.В., Иван Калита: собиратель русских земель, Вече, Москва 2006.
58 Chodzi o list Filoteusza do diaka Michaiła Grigoriewicza Misiuriu-Muniechina: Посла-

ние о злыхъ днехъ и часѣхъ oraz o list do Wielkiego Księcia Wasilija: Послание к Велико-
му Князю Василию, в Немъже о испарвлении крестнаго знамения и о содомском блудѣ, 
dostępne na: http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5105 (dostęp: 29.01.2015). 
W rzeczywistości to nie Filoteusz wyeksplikował ideę Moskwy – Trzeciego Rzymu jako pierw-
szy, bowiem przed nim podobną koncepcją głosił metropolita moskiewski Zosima (zm. 1494) 
w przedmowie do swego Wyjaśnienia paschalii (Изложение пасхалии) z 1492 roku. Świadczy 
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W  listach tych dokonuje on próby przekonania syna Iwana III – Wielkiego 
Księcia Wasyla oraz jego otoczenia do uznania szczególnej roli moskiew-
skiego państwa w kontekście religijnego porządku na świecie. Jak twierdzi, 
pierwszy Rzym upadł na skutek herezji Apolinariusza, który negował przy-
jęcie przez Chrystusa ludzkiej natury. Zdaniem Filoteusza katolicy przejęli 
herezję Apolinariusza (co jest oczywistą nieprawdą), zaś drugi Rzym – Kon-
stantynopol poprzez sprzymierzenie się z nimi skazał się na klęskę, z której 
już się nie podniesie59. W świetle panoszącej się nieprawości i herezji jedy-
nym prawosławnym cesarstwem, ostoją nieskalanej wiary, pozostała Mos-
kwa: „dwa Rzymy upadły, trzeci stoi, a czwartego nie będzie”. Jak wskazuje 
Dymitr Romanowski, koncepcja Filoteusza zasadniczo nie miała charakte-
ru stricte politycznego. Chodziło raczej o ukazanie odpowiedzialności mo-
narchy za dzieło obrony jedynej prawdziwej wiary. Historia świata ma w tej 
koncepcji sens: prowadzić miała od grzechu pierworodnego do powtórnego 
przyjścia Chrystusa. Co istotne, jest to historia całej ludzkości, zatem rola 
Moskwy jako państwa ostatecznego triumfu chrześcijaństwa posiada charak-
ter uniwersalny60.

Mimo że idee Filoteusza nie odnosiły się wprost do koncepcji polityki 
zagranicznej, z czasem stały się jedną z najbardziej charakterystycznych ma-
tryc rosyjskiego myślenia politycznego61. Już wkrótce koncepcja wyjątkowo-
ści Moskwy znajdzie podkreślenie w planach utworzenia w niej patriarcha-
tu z racji tego, że jest jedynym niepodległym państwem prawosławnym. Co 
istotne, inicjatywa ta, wysunięta przez regenta Borysa Godunowa, a sfinali-
zowana w roku 1589, w okresie realnego panowania cara Fiodora, spoczy-
wała niemal wyłącznie w rękach monarchów bez większego udziału ducho-
wieństwa, w tym samych metropolitów62. Władze moskiewskie postulowały 
nawet, by patriarcha Moskwy stał się trzecim co do ważności po patriarsze 
ekumenicznym i aleksandryjskim, ich działania nie spotkały się jednak z po-
zytywnym odzewem ze strony pozostałych patriarchów.

Tym, co uderza w idei Moskwy – Trzeciego Rzymu, jednej z najbardziej 
fundamentalnych dla kolejnych wieków istnienia moskiewskiego państwa na 
międzynarodowej scenie, jest jej podobieństwo do postrzegania stolicy jako 

to o tym, że przekonanie o mesjańskim charakterze państwa moskiewskiego musiało być dys-
kutowane w kręgu jego elit cerkiewnych.

59 Chodzi o unię florencką z 1439 roku, gdzie doszło do nietrwałego zjednoczenia Kościo-
ła rzymskokatolickiego z prawosławnym, uznającym już zwierzchnictwo papieża, lecz zacho-
wującym prawo do własnego obrzędu i hierarchii.

60 Romanowski D., Trzeci Rzym. Rozwój rosyjskiej idei imperialnej, Księgarnia Akade-
micka, Kraków 2013, s. 21.

61 Por. de Lazari A., Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyj-
skim, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1995, s. 9–10.

62 Zob. Карташев А., Очерки по истории русской церкви, [w:] idem, Собрание сочине-
ний, т. 1, Издательство ТЕРРА, Москва 1992, s. 27.
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swoistego centrum świata, axis mundi, poprzez przekonanie o własnej jedy-
ności, wyjątkowości. Jednocześnie jednak przekonanie to pozbawione jest 
wewnętrznej pewności, trwałego spokoju, charakterystycznego dla mental-
ności przynależnej chociażby Państwu Środka. Świat zewnętrzny postrzegany 
jest jako zagrożenie, ale też jako środowisko, które należy przekonać o włas-
nej wyższości. Stąd też stricte monocentryczna doktryna nieustannie zmaga 
się ze świadomością braku uznania ze strony otoczenia międzynarodowego.

1.4. Syndrom smuty

Upadek dynastii Rurykowiczów, w pewnej mierze spowodowany osobi-
stym radykalizmem Iwana Groźnego, prowadzi Moskwę ku Wielkiej Smucie 
(ros. Смутное время), która stanowi potwierdzenie grozy owego otoczenia. 
Za początek tego okresu przyjmuje się zwykle śmierć ostatniego cara z dy-
nastii Rurykowiczów – Fiodora I, syna Iwana Groźnego, w 1598 roku, po 
której Sobór Ziemski wybrał na cara Borysa Godunowa. Godunow mimo 
niewątpliwych talentów politycznych był oskarżany o celowe spowodowanie 
śmierci najmłodszego syna Iwana – carewicza Dymitra – w Ugliczu. Carowi 
Borysowi Fiodorowiczowi nie sprzyjała też sytuacja ekonomiczna, głównie 
klęska głodu. Spowodowało to liczne zamieszki i, co najważniejsze, interwen-
cję polską, zorganizowaną przez wojewodę sandomierskiego Jerzego Mnisz-
cha, który zamierzał zyskać wielkie wpływy na wschodzie poprzez wydanie 
swej córki Maryny za samozwańca (prawdopodobnie był nim zbiegły mnich 
Grigorij Otrepiew) podającego się za cudownie ocalonego Dymitra Iwano-
wicza. Realizację zamierzeń najeźdźców ułatwiła niespodziewana śmierć 
Borysa Godunowa 13 kwietnia 1605 roku. Na tron powołano jego syna, Fio-
dora II, jednak trapieni głodem i wprowadzeni w błąd mieszkańcy państwa 
moskiewskiego w znacznym stopniu ułatwili zwycięstwo interwentom, któ-
rzy dwa miesiące po śmierci Godunowa zdobyli Moskwę i zgładzili młodego 
Fiodora wraz z jego matką.

Po koronacji fałszywego Dymitra z czasem zaczęło narastać niezadowo-
lenie społeczne, które doprowadziło do zabicia Samozwańca i powołania 
na tron Wasyla Szujskiego. Również on nie sprostał buntom społecznym, 
co spowodowało pojawienie się drugiego samozwańca, w którym Maryna 
rozpoznała cudownie ocalonego po raz wtóry Dymitra. Ponieważ Szujski 
szukał pomocy w Szwecji, doszło do kolejnej interwencji, tym razem zde-
cydowanie zbrojnej: polskie wojska pod dowództwem hetmana Stanisława 
Żółkiewskiego zdobyły Moskwę, co ponownie wywołało odruch niezadowo-
lenia. Powstanie ludowe poprowadzone przez kupca z Niżnego Nowogrodu 
Kuźmę Minina i księcia Dymitra Pożarskiego w 1612 roku doprowadziło do 
usunięcia polskiej załogi z Kremla i wyboru przez Sobór Ziemski nowego 
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cara – Michaiła Romanowa – w roku następnym. W ten sposób doszło do 
przezwyciężenia smuty i zainicjowania trwającego niemal trzy stulecia pano-
wania dynastii Romanowów.

Okres zamętu początkowych lat XVII wieku dał asumpt do ukształtowa-
nia i utrwalenia charakterystycznych dla późniejszej Rosji syndromów w po-
staci asocjacji dotyczących stosunków z innymi państwami: 

a)  Syndrom opuszczonej trzody. Polega na skojarzeniu załamania silnej, 
centralnej władzy z problemami na scenie międzynarodowej. Odej-
ście od autokratycznego przywództwa kojarzone jest w świetle traumy 
smuty z groźbą osłabienia państwa, a co za tym idzie, także inwazji 
obcych mocarstw.

b)  Syndrom Obcego, czyli przekonanie o nieuchronności niepomyślne-
go obrotu spraw dla państwa w przypadku poddania się zewnętrznym 
wpływom politycznym.

c)  Syndrom groźnego Zachodu, który po doświadczeniach Aleksandra 
Newskiego został powtórnie, choć już w innych warunkach międzyna-
rodowych, dobitnie potwierdzony.

1.5. Europejskie imperium rosyjskie

Po objęciu władzy przez nową dynastię po kilku dekadach dochodzi jednak 
paradoksalnie do zwrócenia się ku Zachodowi. Najpierw w postaci populary-
zacji mody na polonizm czyni to regentka Zofia (lata panowania: 1682–1689), 
potem zaś w ogromnej skali Piotr I (lata realnego panowania: 1689–1725), 
który dzięki gruntownej reformie sił zbrojnych, Cerkwi, wytwórczości, ad-
ministracji i etykiety zbuduje potęgę polityczną i militarną pierwszej klasy. 
Uzyska to poprzez europeizację zewnętrznego oblicza Rosji, łącznie z ar-
chitekturą i strojem elit, które w niewielkim stopniu sprzeciwiły się nowym 
porządkom. Car reformator odniesie szereg sukcesów militarnych, spośród 
których za najważniejsze uważa się pokonanie Szwedów w wojnie północ-
nej (1700–1721) dzięki spektakularnemu zwycięstwu w bitwie pod Połtawą 
(8 lipca 1709).

Symbolikę panowania Piotra I charakteryzuje zasadnicza dychotomia. 
Było ono w zewnętrznej postaci skrajnie prozachodnie; Rosja zmieniała skó-
rę, dokonała także niewątpliwie rewolucji obyczajowej, przynajmniej w kręgu 
szlachty, która odtąd podlegała realnie prawu państwowemu, nie zaś kontroli 
Cerkwi. Jeśli jednak spojrzeć na model państwa, to okaże się on skrajnie au-
torytarny, znacznie bardziej cezaropapistyczny niż w przypadku poprzednich 
władców. W polityce zagranicznej polityka ta wnosi przede wszystkim dwa 
wzorce postępowania:
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a)  Wzorzec dominacji sił zbrojnych i celów militarnych. Ze względu na 
dążność do odblokowania drogi ku otwartym morzom Piotr przezna-
czał lwią część budżetu na cele wojenne. Fundamentalny charakter mi-
litarnych priorytetów polityki Piotra Wielkiego potwierdzają zarówno 
uznane autorytety rosyjskiej historiografii, takie jak Wasilij Kluczew-
skij63, jak i myśliciele polityczni, w tym ci zdecydowanie prozachodni, 
tacy jak Paweł Miliukow, który wręcz sugeruje, że westernizację kraju 
powinno się traktować raczej jako środek do realizacji celu głównego, 
sprowadzającego się do zwiększenia siły militarnej państwa i zdolności 
jego oddziaływania na arenie międzynarodowej64.

b)  Otwarcie na świat, przełamanie tradycyjnego moskiewskiego izolacjo-
nizmu. Imperium rosyjskie miało stać się odtąd nie tylko państwem 
bardziej europejskim, ale wręcz jedną z europejskich potęg, ważnym 
filarem Starego Kontynentu. Nowoczesność utożsamiono z drogą ku 
lepszej przyszłości, reforma miała zatem przezwyciężyć dwuwiekowe 
zapóźnienie na drodze cywilizacyjnego rozwoju. Zauważmy, że wizja 
Piotra, jak i jego współpracowników była ponownie monocentryczna 
– istniał tylko jeden wzorzec właściwego ucywilizowania. Teraz jednak 
nie był to jedyny prawowierny Trzeci Rzym, lecz cywilizacja europej-
ska, której solidną podporą Rosja miała ambicje się stać.

Owo otwarcie wobec świata, szczególnie zachodniego, należy rozumieć 
także jako swoisty sprzeciw wobec izolacji Rosji na arenie międzynarodowej: 
odtąd jej europejscy partnerzy powinni byli czuć przed nią respekt i trakto-
wać jako przynajmniej równą w dziele cywilizowania świata. Propozycja tak 
sformułowanej doktryny polityki zagranicznej jako znacznie mniej kontro-
wersyjna od modelu ułożenia porządków wewnątrz państwa powinna była 
wzbudzić w kraju powszechne uznanie. Faktem niezaprzeczalnym jest prze-
cież, że to właśnie nowoczesne imperium rosyjskie, w odróżnieniu od dawnej 
Moskwy, stało się pierwszorzędnym graczem na europejskiej scenie65.

Z czasem w środowisku rosyjskich elit zrodziły się wątpliwości, czy wybra-
na przez wielkiego reformatora droga była dla Rosji najkorzystniejsza. Doty-
czyło to w równej mierze polityki wewnętrznej państwa, jak i kontekstu jego 
zachowań na scenie międzynarodowej. Okcydentalistyczny model rozwoju 
Rosji krytykowała jeszcze w XVIII wieku stara szlachta rodowa, obawiająca 
się o swe przywileje, zaś w kolejnym stuleciu słowianofile, gloryfikujący sta-
roruski model społeczny i system wartości.

63 Ключевский В., Сочинения, т. 4, Москва 1958, s. 64–65.
64 Милюков П., Государственное хозяйство России в первой четверти ХVIII века  

и реформа Петра Великого, Типография М.М. Стасюлевича, Cанкт-Петербург 1905, s. 103.
65 Por. Serczyk W., Piotr I Wielki, Ossolineum, Wrocław 1973, s. 245.
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1.6. Imperium Wschodnie

W kategoriach koncepcji polityki zagranicznej za pierwszą prawdziwie 
sprzeczną z europejskimi celami Romanowów można jednak uznać dopie-
ro doktrynę Imperium Wschodniego wysuniętą przez Fiodora Tiutczewa 
(1803–1873), znanego poetę i publicystę. Tiutczew był doktrynerem zdecy-
dowanie konserwatywnym, który w swych artykułach i traktatach dokonuje 
krytyki zaistniałych w różnych państwach rozwiązań liberalnych. Jednocześ-
nie roztacza mesjańską wizję Rosji w ówczesnej sytuacji międzynarodowej.

Doktryna Tiutczewa opiera się na dwóch filarach konceptualnych. Jeden 
z nich odnosi się do powołania państwa jako takiego, które, w jego przekona-
niu, nie może nigdy być tworem świeckim. Państwo rzeczywiste jest zawsze 
religijne, opiera się na konkretnej dogmatyce i duchowości. Jeśli dochodzi 
do sekularyzacji, oznacza to de facto walkę z religijnym rdzeniem państwa, 
której szatańskim i ostatecznym narzędziem jest Rewolucja, destrukcyjna siła 
ludzkości66.

Filar drugi odnosi się ściśle do sceny międzynarodowej w ujęciu histo-
rycznym: to idea translatio imperii, czyli transgresja prowadzonego przez 
Boga jedynego światowego imperium w czasie i przestrzeni. W dziejach świa-
ta istniało tylko kilka uniwersalnych imperiów, z których ostatnim było pań-
stwo bizantyjskie. Jak twierdzi Tiutczew, cesarstwo Karola Wielkiego i królów 
niemieckich nie posiadały, jako twory uzurpatorskie, legitymacji do odgry-
wania roli, jaką sobie przypisywały. W kolejnych wiekach natomiast doszło 
do całkowitego odejścia Zachodu od zasad religijnego imperium, pozostał 
on pod wpływem zwycięskiej Rewolucji, tracąc zupełnie prawo do reprezen-
towania przeznaczenia ludzkości. W nowoczesnym świecie pozostały tylko 
dwie siły: Rosja (jedyne prawowite cesarstwo chrześcijańskie) i Rewolucja. 
W świetle zaistniałych procesów oczywista jest nienawiść do tej pierwszej ze 
strony europejskich sąsiadów67.

Model pozycji Rosji na arenie międzynarodowej przedstawiony został 
przez Tiutczewa zarówno w jego traktatach i artykułach, jak i w słynnym 
wierszu Rosyjska geografia (Русская география)68. W klasyfikacji Wadima 
Cymburskiego Tiutczewowska wizja obejmuje trzy wersje Rosji: Rosja-1,  czyli 
imperium w aktualnych granicach; Rosja-2, powiększona głównie o kraje 

66 Тютчев Ф.И., Римский вопрос, Журнальный зал, „Вестник Европы” 2003, nr 10, 
s. 2–3, 6, http://magaziness.ru/vestnik/2003/10/rtut18.html (dostęp: 29.01.2015).

67 Тютчев Ф.И., Россия и Революция, перевод Б.Н.  Тарасова, [w:] idem, Полное со-
брание сочинений и писем в 6 т., т. 3: Публицистические произведения, РАН. Институтт 
мировой литературы им. М. Горького, Издательский Центр «Классика», Москва 2003, 
s. 144, 156.

68 Тютчев Ф.И., Русская география, http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/tutchev271.html 
(dostęp: 29.01.2015).
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 Europy Wschodniej i Środkowej; opisana w Rosyjskiej geografii Rosja-3, obej-
mująca niemal cały matecznik eurazjatycki z wyjątkiem Chin. Podporządko-
wanie sobie Austrii i Niemiec było w tym świetle wręcz obowiązkiem69.

Państwa i narody, które nie rozumieją lub świadomie sprzeciwiają się pro-
widencjalnej misji Rosji, są przez Tiutczewa postrzegane jako przeszkoda wy-
magająca radykalnych działań. Szczególną uwagę w swych pismach Tiutczew 
poświęcił Polsce, którą traktuje najpierw jako konieczną dla pomyślnej reali-
zacji misji imperium ofiarę z Ifigenii, a w późniejszym okresie jako „Judasza 
Słowiańszczyzny”, z którym należy się bezwzględnie rozprawić70. Koncepcja 
Tiutczewa okazała się zatem w pełni uniwersalistyczna, podobnie jak idee 
Piotra Wielkiego i jego drużyny. Jedynie wnioski tego uniwersalizmu były 
biegunowo odmienne: o ile Romanowowie, przynajmniej aż do Aleksan-
dra II, próbowali wpisać się w europejski nurt upowszechniania cywilizacji 
prawno-technicznej, o tyle Tiutczew proponuje „inną Europę”, Imperium 
Wschodu, przed którym stoi zadanie jeszcze donioślejsze, opatrzone sankcją 
boską.

Indywidualną ideologię poety można byłoby pominąć w rozważaniach 
o wzorcach polityki zagranicznej, skoro koncepcja ta pozostała tylko na 
papierze. Rzecz jednak w tym, że twórczość poetycka Tiutczewa wraz z jej 
imperialną wymową była znana szerokim kręgom społecznym. Niektóre zaś 
stwierdzenia przybrały charakter wręcz kultowy, stając się modelem poli-
tycznego myślenia o państwie rosyjskim w kontekście międzynarodowym. 
Wydaje się, że najważniejsze z nich mówi o tym, że Rosji nie da się pojąć ro-
zumem, potrzebna jest do tego wiara71. Połączone z myśleniem imperialnym 
powodowało niebezpieczne dla otoczenia międzynarodowego skutki.

Reasumując, jako najważniejsze wyznaczniki Tiutczewowskiego modelu 
polityki zagranicznej wskazać można przede wszystkim:

a)  przekonanie o mesjańskiej wizji Rosji, a co za tym idzie, ideologizację 
stosunków międzynarodowych;

b)  konieczność walki z międzynarodową Rewolucją, której domeną stały 
się państwa europejskiego Zachodu;

c) usprawiedliwiony boską misją imperializm prowadzący do ciągłego 
zwiększania terytorium państwa.

69 Цымбурский В.Л., Тютчев как геополитик, „Общественные Науки и Cовремен-
ность” 1995, nr 6, s. 86–98.

70 Por. Głębocki H., Kresy imperium. Szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej 
peryferii (XVIII–XXI wiek), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006, s. 142–144.

71 Тютчев Ф.И., Умом Pоссии не понять, http://www.fedor-tutchev.ru/poezia365.html 
(dostęp: 29.01.2015).
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1.7. Panslawizm

Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile poglądy Tiutczewa oddziałały na 
późniejsze koncepcje polityki zagranicznej, ale niektóre z nich wykazują po-
dobieństwo do idei poety. Do takich właśnie doktryn bez wątpienia należał 
panslawizm, który łączy się genetycznie raczej z moskiewskim słowianofil-
stwem, ruchem konserwatywno-nacjonalistycznym, niechętnie zapatrują-
cym się na akceptację zachodnich wzorców w Rosji.

Idee panslawistyczne pojawiły się w zasadzie już w XVII stuleciu dzięki 
działaniom Juraja Križanicia (prawdopodobnie 1618–1683), chorwackiego 
wizjonera przebywającego jakiś czas na dworze cara Aleksego Michajłowi-
cza. Križanić miał nadzieję na zjednoczenie Słowian pod berłem rosyjskiego 
monarchy i w duchu pojednania Kościołów72. W późniejszym okresie idee 
panslawistyczne dały o sobie znać dopiero w XIX wieku, głównie w impe-
rium austriackim zamieszkanym przez liczne narody słowiańskie. Działacze 
słowiańscy w tym państwie podkreślali konieczność powiększenia autonomii 
narodów słowiańskich, poszanowania ich kultury i możliwości jej rozwoju, 
większego uczestnictwa w centralnym aparacie zarządczym; niekiedy poja-
wiały się wizje odrodzenia niepodległości. Ta forma doktryny panslawistycz-
nej nosi nazwę austroslawizmu, którego najwybitniejszym działaczem był 
František Palacký (1798–1876), morawski historyk, kluczowy współorgani-
zator pierwszego zjazdu słowiańskiego w Pradze w 1848 roku.

W Rosji panslawizm przybrał inny kształt ze względu na to, że stanowiła 
ona wszak jedyne, a w dodatku bardzo silne i wpływowe państwo słowiańskie 
na świecie. Najważniejszym momentem dla początku oddziaływania doktry-
ny panslawistycznej była publikacja pod koniec lat 60. XIX wieku rozpra-
wy Rosja i Europa73 autorstwa Nikołaja Jakowlewicza Danilewskiego (1822–
1885), rosyjskiego biologa i urzędnika Ministerstwa Skarbu74. Danilewski 

72 O działalności Križanicia zob. Костомаров Н., История России в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей, глава 11. Юрий Крижанич, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
History/kost/42.php (dostęp: 29.01.2015).

73 Данилевский Н.Я., Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому. Praca posiada wiele wydań w języku 
rosyjskim i kilka w językach obcych. Pierwszy raz ukazywała się w kolejnych numerach czaso-
pisma „Zaria” w latach 1868–1869.

74 Najważniejszą monografią o Danilewskim przed rokiem 1991 była książka Roberta 
MacMastera: Danilevsky. A Russian Totalitarian Philosopher, Harvard University Press, Cam-
bridge, MA 1967, natomiast wśród prac, które ukazały się w Rosji, najistotniejsze to: Баринов 
А.И., Социально-философские идеи Н.Я.  Данилевского, Компания Спутник, Москва 
2008; Сороковых В.В., Николай Яковлевич Данилевский: горизонты наследия в диалоге 
миров и эпох, Елецкий фил. НОУ ВПО Российский новый университет, Типография, 
Елец 2010; Сайтанов С.В., Теория культурно-исторических типов Н.Я.  Данилевского  
в критическом рассмотрении, ОнтоПринт, Москва 2014. Prace polskie: Diec J., Cywili-
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w swym opus magnum utrzymywał, że nie sposób mówić o wspólnej historii 
ludzkości, ta bowiem podzielona jest na poszczególne typy kulturowo-histo-
ryczne, czyli wielkie ciągi rozwoju dziejowego grup etnicznych używających 
konkretnych języków. Rozwój ten zawsze prowadzi do ostatecznego upadku, 
jednak czas trwania typu może być bardzo długi. Jedne z typów już wygasły, 
jak staroegipski, inne z kolei, jak chiński i europejski, ciągle trwają. Typ euro-
pejski, czyli germano-romański, jest już jednak w schyłkowej fazie rozwoju, 
dlatego pomimo niezaprzeczalnych osiągnięć nie ma przed sobą pozytywnej 
przyszłości.

Dawało to szansę zaistnienia na arenie międzynarodowej najnowsze-
mu, dopiero wzrastającemu typowi słowiańskiemu, którego szczyt rozwoju 
(tzw. okres cywilizacji) jeszcze nie nadszedł. Ponieważ Danilewski wierzył, 
że osiągnięcie przez typ stadium cywilizacji możliwe jest dopiero przy poli-
tycznej niezawisłości, musiał koncepcyjnie rozwiązać kwestię pozostawania 
większości narodów słowiańskich w zależności od obcych mocarstw, głównie 
austriackiego i tureckiego. Proponował zatem rosyjską interwencję zbrojną 
w celu wyzwolenia narodów słowiańskich zależnych od Austrii i Turcji. Zwy-
cięska misja miała poprzedzać stworzenie Związku Wszechsłowiańskiego, 
czyli federacji niepodległych państw grupującej wszystkie (być może z wy-
jątkiem Polaków, którzy sprawiali wyraźny kłopot) nacje słowiańskie. Stolica 
Związku miała się znajdować w oswobodzonej stolicy prawosławia – Kon-
stantynopolu. Projekt Danilewskiego zakładał włączenie do federacji także 
Greków, Rumunów i Węgrów, którzy zostaliby podporządkowani żywiołowi 
słowiańskiemu. Rozwiązania kwestii polskiej rosyjski doktryner upatrywał 
raczej we włączeniu Polaków do federacji: zyskaliby w ten sposób i niepodle-
głość, i ochronę przed wchłonięciem przez żywioł niemiecki. Sądził, że zmu-
szanie ich do ścisłego podporządkowania unitarnemu państwu rosyjskiemu 
mogłoby tylko wychować Rosji szerokie rzesze obywateli działających na jego 
niekorzyść75.

Tym, co uderza w wizji Związku Wszechsłowiańskiego, jest jego geo-
graficzne podobieństwo do obszaru państw Układu Warszawskiego (ten 
ostatni nie sięgał jednak nad Bosfor, nie obejmował też Grecji, za to wchło-
nął wschodnią część Niemiec). Można ponadto mówić o pewnej wspólnej 
konstrukcji systemowej: grupie państw nominalnie niepodległych, jednak 
z bardzo zbliżonym systemem politycznym i polityką zagraniczną podpo-
rządkowaną wspólnym interesom. Koncepcja tak sformułowanego progra-

zacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji 
socjokulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002; Stefaniuk T., 
Danilewski: panslawizm i wielość cywilizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, Lublin 2006.

75 Данилевский Н.Я., Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отно-
шения славянского мира к германо-романскому, Санкт-Петербург 1995, s. 331 nn.
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mu panslawistycznego, w odróżnieniu od rozwiązań austroslawistycznych, 
była zdecydowanie rusocentryczna, zakładała dominację Rosji w Związku, 
przypisując jej rolę wyzwolicielki narodów słowiańskich, a potem strażniczki 
odzyskanej wolności.

Rosyjski panslawizm nie przyjął jednolitego kształtu. Zdecydowanie bar-
dziej drapieżne oblicze pokazał w pracach Iwana Aksakowa (1823–1886), 
który niemało uwagi poświęcił kwestii polskiej. Mimo dążenia do jedności 
Słowian uważał, że element polski jako katolicki należy do obcej cywiliza-
cji, stanowi zatem ognisko wpływów rozbieżnych z interesami Rosji i sprawy 
słowiańskiej. Dlatego też proponował, aby dążyć do dekatolicyzacji Polaków 
poprzez polskojęzyczne nabożeństwa w cerkwiach. Chciał także wypchnięcia 
Polaków za Bug, aby pozbawić ludność białoruską i ukraińską wpływu pol-
skiej szlachty76. Podobne stanowisko zajmował Jurij Samarin (1819–1876), 
niegdyś klasyk słowianofilstwa. Sugerował on, iż konieczne jest uwolnienie 
ruskiego ludu zarówno od wpływów kulturowych, jak i eksploatacji ze strony 
polskich elit, które obarczał winą za zniekształcenie charakteru narodowego 
ludności terenów zachodnioukraińskich77.

Panslawizm w miarę upływu czasu stawał się doktryną coraz bardziej 
popularną i zdobywał zainteresowanie w szerokich kręgach rosyjskich 
elit. Stronnikami panslawizmu stali się niektórzy przedstawiciele arysto-
kracji, w tym przede wszystkim książę Władimir Czerkasski, a także kręgi 
wojskowe z generałami Michaiłem Skobielewem, Rostisławem Fadiejewem 
i Michaiłem Czerniajewem na czele. Co ważniejsze, pozostający początko-
wo tylko deklaratywną doktryną panslawizm rosyjski przybrał formy orga-
nizacyjne w postaci Słowiańskiego Towarzystwa Dobroczynności (Komitetu 
Słowiańskiego), stawiającego sobie za cel pomoc ujarzmionym przez obce 
mocarstwa Słowianom. Miał strukturę ogólnorosyjską, ale w 1868 roku po-
wstał samodzielny oddział Towarzystwa w Petersburgu, a w 1877 w Kijowie. 
Pomagał w finansowaniu kształcenia Słowian południowych w Rosji i starał 
się oddziaływać na tereny zachodniosłowiańskie. Przeciwdziałał wpływowi 
towarzystw katolickich na południowej Słowiańszczyźnie, które stały się fak-
tyczną motywacją dla powstania Towarzystwa.

Co istotne, ideologia panslawistyczna, połączona z dążeniem władz do 
rozszerzania wpływów w Europie, szczególnie wschodniej, zaowocowała 
wywołaniem wojny bałkańskiej przeciwko Turcji, która toczyła się w latach 
1877–1878, znajdując swój finał w zwycięstwie wojsk rosyjskich i zdobyciu 
Sofii. Tylko wpłynięcie floty brytyjskiej na Morze Marmara zapobiegło pod-
biciu Stambułu, co stanowiło ostateczny cel panslawistów. Zwycięski charak-

76 Аксаков И.С., Польский вопрос и западно-русское дело, [w:] Полное собрание сочи-
нений, т. 3, Mосква 1886, s. 400 nn.

77 Zob. Głębocki H., op. cit., s. 159.
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ter kampanii podkreśliły postanowienia pokoju w San Stefano podpisanego  
3 marca 1878 roku, bardzo korzystne dla Rosji i Bułgarii, jednak zostały zmie-
nione na niekorzyść Rosjan podczas odbywającego się na przełomie czerwca 
i lipca kongresu berlińskiego. Wzbudziło to w kręgu rosyjskich elit i czytelni-
ków gazet początkowe oburzenie, a następnie pełzający resentyment, szcze-
gólnie w stosunku do Niemiec Bismarcka i Wielkiej Brytanii, które nie za-
dbały o pełne wyzwolenie narodów bałkańskich i pozostawiły zwycięzcę, za 
wolność Bułgarów płacącego krwią tysięcy żołnierzy, niemal bez znaczących 
zdobyczy.

Ideologia panslawistyczna stała także za innymi działaniami Imperium 
Rosyjskiego w późniejszych latach, głównie na Bałkanach. Najbardziej spek-
takularnym przejawem tego zjawiska była głośno deklarowana gotowość do 
wsparcia skonfliktowanej z Austro-Węgrami Serbii, a następnie przeprowa-
dzenie 29 lipca 1914 roku mobilizacji, która była istotnym elementem w efek-
cie domina prowadzącym do wybuchu I wojny światowej.

Gdyby podsumować trwałe elementy koncepcyjnego zrębu doktryny 
panslawistycznej, która w głównej mierze odnosiła się do polityki zagranicz-
nej, należałoby wskazać przede wszystkim:

a)  protekcjonalność – świadomość prawa Rosjan do wypowiadania się 
w kwestii interesów innych narodów słowiańskich i obowiązek ich 
obrony;

b)  przekonanie o obcości, a nawet wrogości reszty świata (co najwyraź-
niej przebija się w polityce państw zachodnich) wobec Słowian, a Rosji 
w szczególności;

c)  obligowanie wszystkich Słowian do jedności;
d)  prawo do osądzania i sprowadzania na właściwe tory tych społeczno-

ści słowiańskich, których zachowania międzynarodowe nie wpisują się 
w zasadę słowiańskiej solidarności.

Koncepcja panslawistyczna jako model postrzegania międzynarodowej 
sceny odchodziła od dawnego uniwersalizmu. Panslawiści, a za nimi decy-
denci Imperium Rosyjskiego, godzili się z istnieniem świata wielobieguno-
wego, wspartego na wielkich grupach etnicznych i religijnych. Przez to ten-
dencja do ekspansjonizmu była u nich bardziej ograniczona niż w przypadku 
doktryny Moskwy – Trzeciego Rzymu czy Imperium Wschodniego.
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1.8. Panazjatyzm

Nieco inny pod tym względem był panazjatyzm (w Rosji określany termi-
nem восточничество). W historycznej perspektywie jego wpływ należy 
uznać raczej za chwilowy, niemniej warto o nim pamiętać, w pewien sposób 
bowiem uzupełnia spektrum geostrategicznego wyboru Rosji. Twórcą ro-
syjskiego panazjatyzmu był potomek Rurykowiczów i Czyngis-chana książę 
Esper Uchtomski (1861–1921), dyplomata, znawca Azji Wschodniej i poeta. 
Na początku lat 90. XIX wieku towarzyszył młodemu carewiczowi Mikołajo-
wi (przyszłemu monarsze) w podróży po krajach dalekowschodnich na stat-
ku „Pamiat’ Azowa”. Owocem tej wyprawy była tłumaczona na języki obce 
trzytomowa praca Podróż na Wschód Jego Cesarskiej Wysokości Cesarzewicza 
Następcy (Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Го-
сударя Наследника Цесаревича)78.

Największe znaczenie z punktu widzenia celów polityki zagranicznej Rosji 
ma jednak inny jego tekst: Wydarzenia chińskie. O stosunkach Zachodu i Rosji 
ze Wschodem (К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России  
к Востоку)79. Już we wstępie Uchtomski wyraża opinię, że Azja jest duchowo 
bliska Rosji, ta zaś w żadnym wypadku nie powinna zboczyć ze swej histo-
rycznej drogi80. W końcowych rozdziałach pracy wskazuje na związek ro-
syjskiego i azjatyckiego rozumienia monarchii absolutnej jako warunku za-
chowania jedności w sytuacji panowania na ogromnych obszarach. Zdaniem 
Uchtomskiego dalsze rozszerzanie granic Rosji, chociaż krytykowane w kraju 
i za granicą za ekspansjonizm i zaniedbywanie spraw wewnętrznych (w tym 
przede wszystkim rdzennej ludności), jest niezbędne. Tylko w ten sposób Ro-
sja może spełnić swe powołanie i przeciwstawić się państwom zachodnim, 
które prędzej czy później zdławiłyby ją dzięki swej przewadze. Losy Rosji i jej 
rozwój są związane z Azją, stamtąd zawsze nadchodziły historyczne impulsy 
dla rozwoju państwa81.

Nigdy wcześniej w Rosji nie pojawiła się doktryna, która tak wyraźnie 
byłaby zwrócona ku Wschodowi. Była lustrzanym odbiciem ekspansjoni-
zmu Piotra Wielkiego – wszak jego ideolodzy, jak Wasilij Tatiszczew, wska-
zywali na konieczność przebicia okna do Europy, aby skutecznie nadrobić 
wieki stracone na skutek inwazji azjatyckiej. Mimo że sam Uchtomski był 
jedynie dostarczycielem idei i ogólnego zarysu programu działań imperium 

78 Ухтомский Э.Э., Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Госу-
даря Наследника Цесаревича. 1890–1891, иллюстрировал Н.Н. Каразин, Ф.А. Брокгауз, 
т. I: Санкт-Петербург–Лейпциг 1893; т. II: Лейпциг 1895; т. III: Лейпциг 1897.

79 Ухтомский Э.Э., К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку, 
Паровая скоропечатня «Восток», Санкт-Петербург 1900.

80 Ibidem, s. V.
81 Ibidem, s. 85–87.
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na Wschodzie, jak słusznie wskazuje Julia Striżak, siłą rzeczy wciągnięty zo-
stał w orbitę polityki caratu w tym regionie, uczestnicząc w zawarciu tajne-
go porozumienia chińsko-rosyjskiego podczas uroczystości koronacyjnych 
w Moskwie 22 maja 1886 roku82.

Bezpośrednim inicjatorem prób ekspansjonizmu w kierunku azjatyckim 
okazał się jednak nie tyle książę Uchtomski, ile Aleksandr Michajłowicz Bie-
zobrazow (1853–1931). Był oficerem kawalerii, w 1882 roku przeszedł do re-
zerwy, aby podjąć służbę cywilną. Odpowiadał głównie za sprawy hodowli 
koni we wschodnich regionach Rosji. W 1898 roku przeszedł w stan spo-
czynku, ale już dwa lata wcześniej sporządził notatkę, w której wyrażał opinie 
o nieuchronności wojny z Japonią. Proponował stopniowe opanowywanie 
Korei za pomocą spółek wzorowanych na brytyjskich charter companies. Po 
delegacji w znajdującym się w rosyjskiej arendzie Port Arthur (gdzie do przy-
gotowań wojennych przekonywał admirała Jewgienija Aleksiejewa) powrócił 
do Petersburga i zyskał uznanie cara. Rosjanom udało się uzyskać wyłączność 
na koncesje we wschodnich Chinach, co spotkało się ze sprzeciwem Wielkiej 
Brytanii i Japonii, które zawarły sojusz 30 stycznia 1902 roku.

Odpowiedzią Rosji na te działania była zgoda na wycofanie wojsk ro-
syjskich z Mandżurii. Tymczasem Biezobrazow zebrał wokół siebie grupę 
działaczy, których pogląd na przyszłość Rosji w regionie był o wiele ambit-
niejszy. Idei ekspansji sprzyjał aktywnie Wielki Książę Aleksander Michajło-
wicz, a za działaniami tymi kryły się także grupy interesów gospodarczych 
takich postaci jak Nikołaj Matiuchin, Władimir Wonliarliarski czy Aleksiej 
Abaza, którzy wraz z Biezobrazowem wykupili koncesję na eksploatację lasu 
w Korei, będącą poprzednio w posiadaniu Juliusa Brynera. Grupa tych osób 
tworzyła tzw. klikę Biezobrazowa, niezwykle wpływową na dworze carskim. 
Abaza posiadał stałe prawo do składania raportów monarsze, co niewątpliwie 
przysłużyło się sprawie.

Idei „kliki” nie popierali najważniejsi członkowie rządu: przewodniczą-
cy Rady Ministrów Siergiej Witte i minister spraw zagranicznych Władimir 
Lamsdorf. Abaza prowadził jednak dyplomację na własną rękę, spodziewano 
się nawet dymisji Lamsdorfa. Klika Biezobrazowa znana była z przekonania, 
że Rosja posiada znacznie więcej praw do ekspansji w regionie dalekowschod-
nim niż mocarstwa zachodnie, jej rozrost był bowiem naturalny, powiększały 
się jedynie lądowe posiadłości państwa. Kraje europejskie natomiast zdoby-
wały zamorskie terytoria, bardzo trudno osiągalne i diametralnie różniące się 
swym charakterem od metropolii83.

82 Стрижак Ю.Н., Восточничество кн. Э.Э. Ухтомского, „Вестник Ленинградского 
Государственного Университета им. А.С. Пушкина” 2012, t. 2, nr 4, s. 56–57.

83 Świadczy o tym chociażby treść notatki sporządzonej przez Wonliarliarskiego na jedno 
z posiedzeń Rady Państwa. Dostęp: Российский Государственный Исторический Архив: 
Ф. 1237, Оп. 1, Д. 1, Л. 14.
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Reakcja kliki na deklarację wycofania wojsk z Mandżurii była natych-
miastowa: działacze przekonali cara o konieczności utrzymania pozycji, co 
spowodowało japońskie ultimatum, a konsekwencją braku odpowiedzi na 
nie było zaatakowanie rosyjskiej eskadry w Port Arthur. Wojna w latach 
1904–1905 okazała się dla Rosji dotkliwą porażką. Lekceważony przeciwnik 
odniósł szereg zwycięstw, spośród których najbardziej spektakularnym było 
zniszczenie przez Japończyków pod dowództwem admirała Heihachirō Tōgō 
floty bałtyckiej dowodzonej przez admirała Zinowija Rożestwienskiego w bi-
twie pod Cuszimą 28 maja 1905 roku. Chociaż straty w ludziach były większe 
po stronie Japonii, wojna pokazała determinację Wysp Japońskich w walce 
o swe interesy i wyższy poziom techniczny uzbrojenia. Dla Rosjan Cuszima 
stała się swoistym memento, tragicznym symbolem klęski ekspansjonizmu 
na Wschodzie i symptomem nadchodzącego upadku imperium. Klęska wy-
nikała w znacznej mierze z nieprzygotowania Rosjan do wojny, mglistości 
planów i działań znakomitego wywiadu japońskiego.

Panazjatyzm nie był jedynym czynnikiem, który składał się na ideolo-
giczne uzasadnienie ekspansji na Dalekim Wschodzie, zagadnienie to ma 
znacznie szerszy zakres84. Ów mało dziś dyskutowany problem pozostawił 
jednak kolejne zdanie w rosyjskim dyskursie na temat priorytetów polityki 
zagranicznej. Najważniejsze ideowe i programowe punkty tego przekazu to:

a)  wiara w większe pokrewieństwo ducha rosyjskiego z narodami Azji niż 
z Zachodem;

b)  przekonanie o niekolonialnym charakterze rosyjskiej ekspansji;
c)  stwierdzenie konieczności ciągłego poszerzania przestrzeni geogra-

ficznej imperium jako warunku jego przetrwania (tym razem przed-
stawiono ekspansję w wariancie dalekowschodnim).

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż panazjatyzm cechował się ewidentnymi 
sympatiami i antypatiami o charakterze narodowościowym i kulturowym, 
nietrudno zauważyć, że tak jak w przypadku panslawizmu mamy do czynie-
nia z koncepcją policentryczną, w której Rosja, rzecz jasna, skazana jest na 
poszerzanie wpływów, ale mimo wszystko nie stanowi jedynego centrum ich 
koncentracji.

84 O ideologiach prowadzących do rosyjskiej ekspansji na Wschodzie zob.: Schimmelpen-
ninck van der Oye D., Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War 
with Japan, Northern Illinois University Press, DeKalb, IL 2001.
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1.9.  Rewolucja światowa kontra eksport rewolucji  
z jednego państwa

Zupełnie inne podejście zyskało przewagę, gdy carskie i prawosławne impe-
rium legło w gruzach, na których zbudowano na pierwszy rzut oka kosmo-
polityczny twór zwany Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
W związku z dramatycznie trudną sytuacją międzynarodową nowe państwo 
miało niewiele czasu na okrzepnięcie i wypracowanie spójnej doktryny po-
lityki zagranicznej. Świadomość konieczności ustępstw w warunkach niepo-
wodzenia na froncie niemieckim doprowadziła do bardzo niekorzystnego 
z punktu widzenia zmian terytorialnych traktatu brzeskiego z 3 marca 1918 
roku. Klęska państw centralnych pozwoliła jednak Rosji radzieckiej na wy-
cofanie się już w listopadzie z postanowień traktatowych. Wzmożoną aktyw-
ność spowodował dodatkowo konflikt z odrodzoną Polską, której punktem 
kulminacyjnym była Bitwa Warszawska w sierpniu 1920 roku, a finałem trak-
tat ryski z 18 marca 1921 roku.

Jednak ani wojna z państwami centralnymi, ani z Polską nie stanowiły 
głównej podstawy kształtowania się doktryny polityki zagranicznej państwa 
radzieckiego. Zarówno bowiem bolszewicka ideologia, jak i geopolityczne 
wizje nowych władz nie miały początkowo wiele wspólnego z dawnymi ob-
sesjami doktrynerów Rosji imperialnej, tym bardziej zaś z ideami elit okre-
su Rusi Moskiewskiej. Głównym dylematem bolszewików były dalsze losy 
socjalizmu. Jego trwałe zwycięstwo w Rosji z czasem stawało się oczywi-
ste, lecz niepokój budziło zagadnienie eksportu rewolucji, jej ostatecznego 
zwycięstwa na całym globie. Przywódcy bolszewiccy byli w tej materii po-
dzieleni. Lew Trocki, Grigorij Zinowjew i Lew Kamieniew opowiadali się za 
próbą wzniecania ruchu komunistycznego na świecie mimo początkowych 
niepowodzeń. Odmienną wizję reprezentował Stalin, którego jako teoretyk 
wspierał wówczas Nikołaj Bucharin: sądzili oni, że w warunkach konieczno-
ści należy się pogodzić z budowaniem socjalizmu w pojedynczym państwie. 
Dopiero zaś powszechne zwycięstwo rewolucji pozwoliłoby także na urze-
czywistnienie idei społeczeństwa komunistycznego.

Trocki (1879–1940), przez wielu wskazywany początkowo jako naturalny 
następca Lenina, był chyba najbardziej zajadłym przeciwnikiem takiego prze-
konania. Uważał, że socjalizm zbudowany tylko w jednym państwie uległby 
naporowi działań światowej burżuazji. Siły globalnego kapitalizmu prędzej 
czy później doprowadziłyby socjalistyczne państwo do upadku mimo wysił-
ków i początkowych sukcesów85. Rewolucja udana to dzieło doprowadzone 

85 Троцкий Л.Д., Перманентная революция (Азбука революционера), Издательство 
АСТ, Москва 2005, s. 432.
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do końca, rewolucja permanentna86, zarówno w wymiarze jakościowym, jak 
i przestrzennym. Za rewolucją burżuazyjną musi podążać rewolucja prole-
tariacka, dopiero zwycięstwo proletariatu poprowadzi masy ludowe do peł-
ni socjalizmu. Analogicznie – w wymiarze międzynarodowym – rewolucja 
w jednym miejscu musi pociągać za sobą rewolucję światową. O ile bowiem 
liberalizm proponuje gospodarkę w wymiarze narodowym, o tyle socjalizm 
jest z natury internacjonalistyczny, nie znosi jej rozdrobnienia na oddzielne 
rynki, prezentowanego dotąd przez panujący kapitalizm87. Pomysł głoszenia 
i urzeczywistniania idei rewolucji na świecie stał się mimowolnie udziałem 
samego Trockiego, który po wykluczeniu z partii i wygnaniu z kraju został 
wędrownym rewolucjonistą, aby ostatecznie osiąść w Meksyku i zostać za-
mordowanym w zamachu przeprowadzonym przez Ramóna Mercadera na 
polecenie przywódcy ZSRR.

Stalin (1878–1953) jako osobowość cechował się nadzwyczajną brutal-
nością, egocentryzmem i paranoiczną podejrzliwością. Kroki, które poczynił 
w polityce wewnętrznej, wiązały się z ogromnymi ofiarami. Jednak w sensie 
samych celów, głównie w polityce zagranicznej, na tle Lenina czy Trockiego, 
a nawet Kamieniewa i Zinowjewa, wydawał się nawet stosunkowo umiarko-
wany, przede wszystkim zaś kierował się swoiście rozumianym realizmem. 
Wskazywał, że chociaż celem partii jest powszechne zwycięstwo socjalizmu 
na świecie, możliwe jest rozpoczęcie tego procesu poprzez budowę socjali-
zmu w jednym państwie. Innymi słowy, opóźnianie się rewolucji w skali glo-
balnej nie powinno niweczyć idei tworzenia państwa radzieckiego. Jak wska-
zuje Roman Osin, podwaliny tego konceptu pochodzą już od Lenina, choć 
dopiero Stalin uczynił z niego teorię88.

Istotą koncepcji Stalina zarówno w jego deklaracjach składanych na łonie 
VII plenum Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej, 
jak i w konsekwentnie prowadzonej polityce zagranicznej, było inicjowanie 
i wspieranie procesu rewolucyjnego w innych państwach dzięki możliwoś-
ciom ZSRR. Tym samym budowa socjalizmu w jednym państwie była nie 
tyle celem samym w sobie, ile środkiem wiodącym do celu89, który nie od-
biegał od linii wyznaczonej w klasycznym marksizmie i w zamierzeniach Le-

86 Pełny wykład teorii tak rozumianej rewolucji stworzył Trocki w 1930 roku. Dzieło Per-
manentna rewolucja było wydawane wielokrotnie, także w językach obcych. Idea rewolucji 
permanentnej była zasadniczo stara, wywodziła się z samej doktryny Marksa, a ważnym rein-
terpretacjom i aktualizacjom poddawana była również w rozważaniach Lenina i Aleksandra 
Parvusa (właśc. Helphanda).

87 Троцкий Л.Д., История русской революции, т. 2, ТЕРРА, Москва 1997, s. 338 nn.
88 Осин Р.С., Сталинская теория мировой революции, http://pspa.ucoz.ru/publ/4-1-

0-21.
89 Сталин И.В., VII расширенный пленум ИККИ, [w:] idem, Сочинения, т. 9, ОГИЗ, 

Москва 1948, s. 22.
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nina. W sensie praktycznym realizacja tych zamierzeń była możliwa głównie 
dzięki dwóm narzędziom. Pierwszym był Komintern, czyli III Międzynaro-
dówka, założona jeszcze w marcu 1919 roku w Moskwie dzięki inicjatywie 
Lenina. Różniła się zasadniczo od poprzednich form międzynarodowego 
stowarzyszenia komunistów przez fakt afiliacji w realnie istniejącym socja-
listycznym państwie. Już II Zjazd Kominternu w 1920 roku w uchwalonych 
tezach podporządkował działania wszystkich partii członkowskich Komite-
towi Wykonawczemu90, który de facto był wydziałem Komitetu Centralnego 
Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików). Tym samym partie 
komunistyczne wchodzące w skład Kominternu, w tym Komunistyczna Par-
tia Polski, stały się agenturami partii sowieckiej, a właściwym rozgrywającym 
był aż do końca istnienia organizacji Józef Stalin.

To od niego zależało, kto będzie piastował stanowisko przewodniczące-
go Komitetu Wykonawczego. Formalni liderzy Kominternu zostali strace-
ni: Grigorij Zinowjew w 1936 roku, zaś Nikołaj Bucharin, który go zastąpił, 
w 1938. Sporo wątpliwości budzi także śmierć trzeciego nominalnego lidera 
II Międzynarodówki – Georgi Dymitrowa, który oficjalnie zmarł śmiercią 
naturalną podczas leczenia w ZSRR w roku 1949, istnieją jednak podejrzenia, 
iż został otruty rtęcią na rozkaz Stalina.

Drugim czynnikiem, który pozwolił na częściową realizację głównych za-
łożeń doktryny stalinowskiej w zakresie polityki zagranicznej, były działania 
wojenne: początkowo wojna zimowa z Finlandią, potem zaś II wojna świa-
towa poprzedzona paktem Ribbentrop-Mołotow. Stworzenie bloku państw 
socjalistycznych dzięki zajęciu ich terytoriów przez walczące z III Rzeszą 
wojska Armii Czerwonej było najlepszym dowodem na skuteczność koncep-
cji budowy socjalizmu w jednym państwie, aby dzięki jego możliwościom 
dokonać eksportu rewolucji do innych części świata. Owocem brutalnej po-
lityki ZSRR, której istotą było osadzanie agenturalnych władz komunistycz-
nych w Europie Środkowej i Wschodniej, było ścisłe podporządkowanie 
tego regionu interesom ZSRR, a także wymuszone przejście na system dyk-
tatury partii komunistycznej i gospodarki planowej. W przypadku państw 
bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii), wschodnich terenów II Rzeczypospolitej 
oraz zaanektowanej Besarabii (która wraz z terenami sztucznie wykrojonego 
z ziem ukraińskich Naddniestrza stała się Mołdawską Socjalistyczną Repub-
liką Radziecką) doszło do znacznego powiększenia ZSRR od strony zachod-
niej. Państwo to nie tylko zyskało krąg satelitów, ale i samo stało się większe, 
nie mając pod względem militarnej i politycznej siły żadnego konkurenta na 
terenie Europy.

90 Minutes of the Second Congress of the Communist International: Theses on the Funda-
mental Tasks of the Communist International, https://www.marxists.org/history/international/
comintern/2nd-congress/doc01.htm (dostęp: 3.03.2015).
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Gdy zatem dokonamy podsumowania modeli obu bolszewickich dok-
tryn w zakresie odniesienia do międzynarodowej sceny, zauważymy, że mają 
one fundamentalny punkt zbieżny w postaci ateistycznego mesjanizmu, in-
ternacjonalistycznej wizji powszechnego panowania socjalizmu na świecie. 
To uniwersalizm absolutny, przekraczający w swych wizjach przyszłego ładu 
międzynarodowego radykalizm idei Moskwy – Trzeciego Rzymu czy Impe-
rium Wschodniego. To idea panowania nad światem, pozostaje jednak pyta-
nie – czyjego panowania?

Trocki pozostawił po sobie starą marksistowską wizję ideokracji, nie wie-
rzył w możliwość trwałego zwycięstwa socjalizmu na świecie poprzez jego 
eksport z jednego państwa. Stalinizm z kolei, wydający się znacznie bardziej 
realistyczną wersją bolszewizmu, skłaniał się do budowy socjalizmu w jed-
nym państwie i opanowywania (najlepiej zbrojnego) kolejnych terytoriów. 
Tym samym, chociaż posługiwał się ideą proletariackiego internacjonalizmu, 
opowiadał się w praktyce raczej po stronie władzy sowieckiej biurokracji, 
a jeszcze dokładniej aparatu bezpieczeństwa i powszechnej kontroli, niż po 
stronie władzy idei i powszechnego braterstwa. To właśnie ta koncepcja oka-
zała się w praktyce zwycięska.

W stalinowskim myśleniu zawiera się jednak jeszcze coś, co pokazuje 
właściwe oblicze prowadzonej przezeń polityki, także wewnętrznej. Jeśli roz-
ważymy argumenty zaprezentowane chociażby w przemówieniu z 4 lutego 
1931 roku, zauważymy przede wszystkim dążenie do sukcesu industrializacji. 
Jej główny cel zarysowany został następująco:

Opóźnienie tempa oznacza zacofanie. A zacofanych biją. Ale my nie chcemy być bici. 
Nie, nie chcemy! Historia starej Rosji polegała zresztą na tym, że ciągle ją bito za za-
cofanie. Bili mongolscy chanowie. Bili tureccy bejowie. Bili szwedzcy feudałowie. Bili 
polsko-litewscy panowie. Bili anglo-francuscy kapitaliści. Bili japońscy baronowie. 
Bili wszyscy – za zacofanie. Zacofanie w sferze wojskowości, w kulturze, zacofanie 
w polityce, w przemyśle czy w rolnictwie. Bito nas, ponieważ było to opłacalne i bez-
karne. Przypomnijcie sobie słowa przedrewolucyjnego poety: „Jesteś biedna, choć 
opływasz w dostatki, jesteś potężna, a bezsilna, Matuszko Rosjo”. Tych słów dawnego 
poety dobrze nauczyli się tamci panowie. Bili ją, mówiąc: „Jesteś bogata” – można 
więc cię wykorzystać. Bili ją, mówiąc: „Jesteś słaba i bezsilna” – można cię bić i grabić 
bezkarnie. Wilcze prawo kapitalizmu twierdzi, że jeśli jesteś zacofany, słaby – to zna-
czy, że nie jesteś w porządku, można cię pobić i zniewolić. A jeśli jesteś silny – znaczy, 
że masz rację, trzeba się przed tobą strzec. Dlatego nie możemy pozostać w tyle91.

Słowa Stalina z 1931 roku demaskują właściwe intencje forsowanej prze-
zeń industrializacji, która zresztą także po latach wciąż cieszy się sympatią 

91 Сталин И.В., О задачах хозяйственников: Речь на Первой Всесоюзной конферен-
ции работников социалистической промышленности, 4 февраля 1931 г., [w:] idem, Cо-
чинения, т. 13, Государственное издательство политической литературы, Москва 1951, 
s. 38–39.
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i uznaniem Rosjan. Jej podłożem był resentyment, kompleks niższości, chęć 
odegrania się za lata, a nawet wieki upokorzeń. Jeśli nawet industrializacja 
miała w pewien sposób uczynić życie obywateli bardziej komfortowym, to 
i tak jej głównym celem było doścignięcie albo i prześcignięcie Zachodu, któ-
ry przez Stalina traktowany był z daleko idącą niechęcią. Lenin uważał się za 
„antypatriotę”: Rosją i jej społeczeństwem, podobnie jak Trocki, raczej po-
gardzał, sądząc, że jest ono leniwe i niezbyt zdolne do konstruktywnej pracy, 
przynajmniej w porównaniu ze społeczeństwami Zachodu. Stalin – przeciw-
nie. Nawiązuje do nieszczęść dawnej Rosji, a nawet do okresu staroruskie-
go, aby wzbudzić solidarność współobywateli w dziele stawiania czoła pań-
stwom, które z samej swej natury traktują Związek Radziecki wrogo, tak jak 
dawniej traktowały z wyższością imperialną Rosję.

W tym sensie archetyp stalinowskiej polityki zagranicznej był modelem 
„swojskim”. Mimowolnie bowiem odwoływała się ona do podobnych argu-
mentów, co doktryna Imperium Wschodniego, panslawizm i panazjatyzm: 
była dziedziczką ich ciemnej strony. Wszystkie wskazywały na zagrożenie, 
niechęć ze strony otoczenia międzynarodowego, a prawie zawsze czarnym 
charakterem tych opowieści był Zachód, który upokarzał Rosję ze względu 
na jej przywiązanie do prawosławia, słowiańskie cechy, przede wszystkim zaś 
za zacofanie. W tym sensie stalinizmowi bliski był nawet Piotrowy military-
styczny okcydentalizm. Car owładnięty był przecież ideą, by zbudować pań-
stwo, którego nie musiałby się wstydzić. Stalin miał jeszcze bardziej ponury 
i ambitny cel przemiany Rosji w twór, przed którym inni musieliby się strzec 
(остерегаться).

Gdy przeminęły dekady „nieudanego imperium”92 w dziejach Rosji, oka-
zało się, że socjalistyczny obóz runął jak domek z kart. Gospodarka ZSRR 
nie sprostała zadaniu utrzymania całego bloku i wyścigowi zbrojeń, który to-
czyła z USA i ich sojusznikami. W 1989 roku realnemu socjalizmowi zdołała 
się skutecznie przeciwstawić Polska, potem zaś doszło do demontażu całego 
Układu Warszawskiego. Z ZSRR z wielką determinacją i mimo ofiar wycofa-
ły się państwa bałtyckie, a po podpisaniu układu białowieskiego z 8 grudnia 
1991 roku rozpadł się rdzeń Związku Radzieckiego, powodując powstanie ko-
lejnego okresu rządów oligarchii i słabości Rosji na arenie międzynarodowej.

Przegrana ZSRR w światowej rywalizacji i masowe odejście społeczeństw 
od idei marksistowskich stanowi doskonały dowód na to, że mimo pozor-
nego realizmu stalinowskiej doktryny opanowania świata i narzucenia mu 
realnego socjalizmu to Trocki okazał się ponurym, lecz rzetelnym prorokiem 
losów rewolucji. Państwo „robotnicze” ostatecznie przegrało w konfrontacji 

92 Pojęcie Vladislava Zuboka. Wydanie polskie głównej pracy: Zubok V.M., Nieudane im-
perium. Związek Radziecki okresu zimnej wojny. Od Stalina do Gorbaczowa, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
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ze światowym kapitalizmem, a próba zdominowania wielkiego obozu państw 
skończyła się klęską o skali, jakiej Rosja nie doświadczyła nigdy w swej histo-
rii. Mimo to w historycznej świadomości to stalinizm wpisał się jako model 
połączenia silnego przywództwa i wielkiego znaczenia na arenie między-
narodowej.

Mimo dzielących je oczywistych różnic doktryny trockistowska i stali-
nowska posiadały wszakże oczywisty punkt wspólny. Obie zmierzały prze-
cież ostatecznie do tego samego, czyli do powszechnego triumfu komunizmu 
na świecie, były zatem kolejnym przykładem geopolitycznego monizmu. Da-
wały przez to o sobie znać przez wiele dekad w różnych częściach globu: ich 
geostrategie pozostawały odmienne, cel – ten sam.

1.10. Eurazjatyzm

Rewolucja i rządy bolszewickie nie tylko wypracowały agresywne doktryny 
dominacji komunizmu nad światem, ale doprowadziły także wielu Rosjan 
do osobistej konfrontacji z zagranicą. Skala emigracji porewolucyjnej, zwa-
nej „pierwszą falą”93, jest trudna do przecenienia, wyemigrowało wówczas 
bowiem mnóstwo znakomitych intelektualistów różnych opcji – od liberal-
nej z Pawłem Miliukowem do nacjonalistycznej z Iwanem Iljinem na czele. 
Wśród intelektualnych kierunków emigracji była również grupa, która zrazu 
nie zdobyła wielkiego rozgłosu, co gorsza, niemal zapomniano o niej przez 
kilka następnych dekad, a jednak po latach jej wpływ na wizję geopolityczne-
go położenia Rosji okazał się przemożny.

Twórcy eurazjatyzmu (евразийство) zetknęli się w bułgarskiej Sofii, choć 
potem los rzucił ich w różne strony Europy. Punktem wyjścia rozważań eurazja-
tystów był esej Europa a Ludzkość (Европа и Человечество)94 księcia Nikołaja 
Siergiejewicza Trubieckoja (1890–1938), wybitnego językoznawcy, uważanego, 
jak się wydaje – nie bez racji, za najbardziej wpływowego doktrynera kierunku. 
Tekst ten omówiony został szeroko dzięki innemu ideologowi eurazjatyzmu, 
geografowi Piotrowi Sawickiemu (1895–1968), który czasowo miał pod swo-
ją pieczą pismo „Russkaja Mysl’”. Wraz z Piotrem Pietrowiczem Suwczinskim 
i Gieorgijem Wiernadskim pierwsi eurazjatyści wydali w 1921 roku almanach 

93 Za drugą uważa się mieszkańców dawnego ZSRR, którym udało się pozostać na Zacho-
dzie po wywiezieniu przez Niemców w czasie II wojny światowej, a za trzecią – wymuszoną 
lub dobrowolną emigrację w latach 70. i 80. XX wieku, która dotyczyła osób pochodzenia 
żydowskiego, dysydentów i ludzi pozostających na Zachodzie po delegacjach lub występach.

94 Tekst wydany po raz pierwszy w 1920 roku. Odwołania w niniejszej pracy do: Трубецкой 
Н.С., Европа и Человечество, [w:] idem, История. Культура. Язык, Издательская группа 
«Прогресс», Москва 1995, s. 55–104.
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Wyjście na Wschód (Исход к Востоку)95, który jeszcze bardziej dobitnie wyra-
żał specyfikę kierunku. Tak zaczęły się zawiłe losy doktryny, która po upadku 
ZSRR zyskała solidną literaturę przedmiotu96. Do grona eurazjatystów dołą-
czą z czasem Lew Karsawin, Gieorgij Fłorowskij, Nikołaj Aleksiejew, Dmitrij 
Swiatopołk-Mirskij, Siergiej Efron i inni. Niektórzy, jak Fłorowskij, notabene 
zasłużony teolog, zerwą z kierunkiem, jeszcze inni wdadzą się w romans z bol-
szewizmem i zostaną zlikwidowani po powrocie do ojczyzny.

Ogólnie rzecz ujmując, eurazjatyści stali na stanowisku podobnym do 
koncepcji Danilewskiego, który negował ideę wspólnej ludzkości i zaprze-
czał uniwersalistycznej koncepcji jednego typu ucywilizowania. Esej Europa 
a Ludzkość Trubieckoja przedstawia postawę europeizujących kosmopolitów 
jako zafałszowany szowinizm folgujący dobremu samopoczuciu Europejczy-
ków, sądzących, że droga ich cywilizacji jest jedyną, którą świat może podą-
żać. Jest jednak przeciwnie: cywilizacja europejska nie tylko nie jest jedyną 
ludzkością, należy ją wręcz uważać za przeszkodę dla pomyślnego rozwoju 
prawdziwej, zróżnicowanej Ludzkości. Europeizacja traktowana jest zatem 
jako bezwarunkowe zło, a kosmopolityzm jako oszustwo97. Tym samym po 
raz pierwszy w rosyjskiej myśli politycznej pojawiła się tak jasno postawiona 
teza o konieczności wspólnego dla wszystkich narodów zadania przeciwsta-
wienia się cywilizacji europejskiej, daleko więc wykraczająca poza stwierdze-
nie niechęci ludzi Zachodu do Słowian czy świata prawosławnego.

Eurazjatyści umiejscawiali Rosję na geopolitycznej mapie świata inaczej 
niż poprzednie kierunki. Nie traktowali swego kraju jako wschodnioeuro-
pejskiego, istniała dla nich wszak tylko jedna, romano-germańska Europa. 
Rosja nie była jednak także Azją, jak Chiny czy Japonia. Była Eurazją – wiel-
kim kontynentalnym matecznikiem różnych narodów, zespoleniem żywio-
łów „lasu” i „stepu”, uosabiających plemiona słowiańskie i uralo-ałtajskie. 
Dlatego też w ocenie historii Rosji bynajmniej nie należy się ograniczać do 
spojrzenia z perspektywy zachodniej, w której kraj ten postrzegany jest jako 
przeciwległa, zapuszczona rubież europejskiego półwyspu. Równie dobrze, 
a nawet znacznie lepiej, jest spoglądać z perspektywy wschodniej, w której 
rosyjska historia może być rozpatrywana jako dziedzictwo Czyngis-chana. 
Mongolska dominacja nie była po prostu niewolą, jak określa się ją w dotych-
czasowej historiografii. Jak twierdzi Trubieckoj, to przecież najpierw mongol-

95 Dostęp online: http://nevmenandr.net/eurasia/1921-isxod.php (dostęp: 3.03.2015).
96 Zob. monografie: Алексеев С.В., Евразийство: истоки, концепция, реальность, ред. 

М.С. Мейер, В.А. Михайлов, Ж.С. Сыздыковой, МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 
стран Азии и Африки, Паблис, Москва 2014; Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od 
intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000; Paradow-
ski R., Eurazjatyckie imperium Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
2001; Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Funna, Wrocław 2001.

97 Трубецкой Н.С., op. cit., s. 104.
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ski najazd, a potem opór ratował Ruś przed dominacją Zachodu, dzięki cze-
mu uratowano prawosławny trzon rosyjskiej duchowości. Znacznie gorszy 
los spotkał tereny ukraińskie i białoruskie, zdominowane przez kulturowy 
wpływ katolickiej Polski – forpoczty zachodniej cywilizacji na Wschodzie. 
Jak celnie wskazuje Roman Bäcker, w zasadzie wszyscy eurazjatyści trakto-
wali tezę o uratowaniu Rusi przez Mongołów jako aksjomat98, przez co wpi-
sywali się w schemat archetypu Aleksandra Newskiego99.

W retoryce Trubieckoja Moskwa, by przetrwać po upadku Ordy, musiała 
w końcu przyswoić sobie nowocześniejsze technologie. W tym celu konieczny 
był zwrot ku Zachodowi, który poczynili Romanowowie na przełomie XVII 
i XVIII stulecia. Nie zachowali jednak należytej ostrożności: Piotr  I przez 
swą nieumiejętność i maniakalne naśladowanie Zachodu znieważył ducho-
wą podstawę rosyjskości, „rosyjski nacjonalizm”, tym samym zniszczył bazę 
duchowych sił Rosji i naraził ją na kulturową zależność od Europy100. Reto-
ryka eurazjatystyczna powtarza zatem obecny w niektórych niezachodnich 
cywilizacjach schemat idei modernizacji bez westernizacji, koniecznej do 
przeciwstawienia się Zachodowi. Jest to interesujące w kontekście faktu, że 
doktrynerzy ci właśnie na Zachodzie znaleźli schronienie w obliczu zagłady, 
która czekałaby ich we własnym kraju. Paradoks ten znajduje jednak uzasad-
nienie w powszechnie żywionym w owym kręgu przekonaniu, że bolszewizm 
był dla Rosji ciałem obcym, zrodzonym jako idea na Zachodzie. Argumenty 
te będą powtarzane przez znacznie późniejszych emigrantów i dysydentów 
nurtu nacjonalistycznego, takich jak Aleksander Sołżenicyn czy Igor Szafa-
riewicz.

W dalszym okresie nastawienie eurazjatystów do wyzwania bolszewizmu 
zaczęło się zmieniać, prawdopodobnie ze względu na próbę usprawiedliwie-
nia utraconej ojczyzny. Dla Piotra Sawickiego bolszewizm znajdował pew-
ne usprawiedliwienie w jego misji historycznej. Jako antyreligijna i w dużej 
mierze antypatriotyczna ideologia była dla większości eurazjatystów nie do 
przyjęcia, lecz jego ambicje, aby stać się doktryną światową, odgrywały pozy-
tywną rolę w rozwoju rosyjskich ideologii politycznych. Nie ulegało bowiem 
wątpliwości, że w tym sensie bolszewizm nie skłaniał się ku uznaniu Zachodu 
za centrum świata, wzór do naśladowania. Przeciwnie, ów punkt ciężkości 
przesuwał w kierunku Rosji101.

98 Bäcker R., op. cit., s. 124.
99 Znajdzie to wiele lat później odzwierciedlenie także u Lwa Gumilowa: Гумилев Л.Н., 

От Руси к России, Издательство АСТ, Москва 2002, s. 154–160.
100 Трубецкой Н.С., Наследие Чингиз-хана. Взгляд на русскую историю не с Запада,  

а с Востока, [w:] idem, История. Культура. Язык, s. 241–242.
101 Савицкий П., Европа и Евразия, [w:] Континент Евразия, АГРАФ, Москва 1997, 

s. 152.
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Trudna do zdefiniowania relacja do dziedzictwa bolszewickiego, o ile 
w ogóle można o niej mówić, zachodzi w przypadku prac późniejszego, moc-
no osamotnionego eurazjatysty – znanego etnologa Lwa Gumilowa (1912–
1922), syna poetów: Nikołaja Gumilowa i Anny Achmatowej. Doświadczony 
przez aresztowania i pobyt w łagrze, podchodził do komunizmu w swoisty 
sposób, nie krytykując go wprost, lecz zrzucając winę w głównej mierze na 
Żydów, których uważał za czynnik destrukcyjny w środowisku międzynaro-
dowym. Koncepcja Gumilowa miała jednak w sobie coś z marksizmu: jak 
słusznie wskazuje Ryszard Paradowski, „radziecki” eurazjatysta odziedziczył 
po marksizmie przede wszystkim przekonanie o obowiązkowej naukowości 
wszelkiej teorii102. Stąd też w jego wydaniu właściwy dramat międzynarodo-
wej sceny przebiegał niekoniecznie między państwami, chociaż odgrywa-
ją one najistotniejszą rolę służebną wobec właściwych podmiotów dziejów 
świata, którymi są etnosy.

Etnos, czyli podmiot o etnicznym charakterze, bynajmniej nie jest kulturą 
ani bytem politycznym w swej naturze, lecz społecznym wynikiem działania 
czynników kosmicznych, które poprzez emisję energii powodują powstanie 
grupy etnicznej. Pochłonięta, energia ta stanowi zasób tzw. pasjonarności, 
czyli gotowości do działania dla dobra wspólnoty, w tym do ponoszenia za 
nią ofiar. Rozwój etnosów może zaburzyć antysystem etniczny, czyli etnos de-
strukcyjny (Gumilow dość wyraźnie sugeruje, że jest nim etnos żydowski), 
lub chimera, czyli twór, w którym w jednej niszy ekologicznej współtworzą 
państwo przynajmniej dwa etnosy o różnym stopniu pasjonarności103.

Posiadacze energii, czyli pasjonariusze, budują państwa i zmierzają ku 
wzmocnieniu ich potęgi. Problem w tym, że energia w końcu się wyczerpuje. 
Narody w pasji tworzą swe państwo, które w szczytowej (nazwanej z grecka 
akmatyczną) fazie przynosi najbardziej spektakularne owoce. Po jakimś jed-
nak czasie etnos chyli się ku upadkowi, jego los jest przesądzony. Tak właśnie 
miało się stać z dawnym rusko-słowiańskim etnosem dawnego państwa ki-
jowskiego. Straciwszy siły do dalszego rozwoju, uległ on przewadze mongol-
skiej i stał się tylko etnicznym materiałem dla nowego etnosu zbudowanego 
od podstaw na eurazjatyckich przestrzeniach. Orda wraz z licznymi plemio-
nami chrześcijańskimi Europy Wschodniej wyemanowała pod wpływem sił 
kosmicznych etnos moskiewski, de facto eurazjatycki, który z czasem wyewo-
luował w Imperium Rosyjskie, zaś jego dwudziestowieczną kontynuację sta-
nowił ZSRR104.

102 Paradowski R., op. cit., s. 144.
103 Gumilow wskazywał, że przypadkiem takim była m.in. Chazaria, średniowieczne pań-

stwo nad Wołgą, gdzie sąsiadowały z sobą różne grupy etniczne, z dominującym wpływem 
Żydów. Zob. Гумилев Л.Н., От Руси к России, Издательство АСТ, Москва 2002, s. 49 nn.

104 Idee głoszone m.in. w książce o historii Rosji: Od Rusi do Rosji (oryg. От Руси к России).
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Eurazjatyzm okazał się chyba najbardziej nośną doktryną, zaimplemen-
towaną do warunków współczesnej Rosji. Najważniejsze punkty jej credo to:

a)  wiara w naturalną, warunkowaną kosmicznie wielobiegunowość świa-
ta międzynarodowego;

b)  przekonanie o konieczności globalnego powstrzymywania Zachodu 
jako cywilizacji agresywnej i narzucającej swe prawa;

c)  umiejscowienie Rosji jako ważnego, eurazjatyckiego bieguna siły po-
między europejskim Zachodem a światem wschodnioazjatyckim.

Istotę współczesnego eurazjatyzmu najlepiej chyba zdefiniował Aleksandr 
Panarin, niegdysiejszy reprezentant tego kierunku, który ostatecznie rozstał 
się z nim i jego głównym promotorem – Aleksandrem Duginem, twierdząc, 
że jest to w gruncie rzeczy pseudonim dyskursu związanego z dążeniem do 
przywrócenia całości przestrzeni postsowieckiej105.

1.11. Doktryna Breżniewa

W ZSRR okresu schyłkowego najważniejszym z modeli rozumienia celów ro-
syjskiej polityki zagranicznej była tzw. doktryna Breżniewa. Jej nazwa może 
powodować pewne nieporozumienia, bowiem nie da się jednoznacznie 
wskazać Leonida Iljicza jako wyłącznego jej pomysłodawcy. Sekretarz gene-
ralny KPZR z lat 1906–1982 był uważany za przywódcę chętnie kryjącego się 
za decyzjami ciał kolektywnych. Niewątpliwie zjednało mu to zwolenników 
w partii i uczyniło zeń lubianego i akceptowalnego aparatczyka, który mógł 
służyć za parawan działań partyjnej elity także w okresie starczego zniedołęż-
nienia, obserwowalnego wyraźnie w drugiej połowie lat 70.

Breżniew nie czuł się najlepiej w kwestiach polityki zagranicznej, to samo 
zresztą można było powiedzieć o jego najbliższych współpracownikach, 
szczególnie o premierze Aleksieju Kosyginie i przewodniczącym Rady Naj-
wyższej Nikołaju Podgornym. Jak twierdzi Vladislav Zubok, w sprawach 
polityki międzynarodowej gensek „nieustannie potrzebował psychicznego 
wsparcia”106. Ostatecznie znalazł niezastąpionych funkcjonariuszy, których 
wysokie kompetencje i determinacja pozwalały na sprawne prowadzenie 
polityki zagranicznej ZSRR. Miała ona, patrząc z perspektywy Clausewitza, 
dwa filary: jednym było oparcie w siłach zbrojnych, które Breżniew uważał za 
gwaranta światowej równowagi, drugim zaś dyplomacja, którą prowadzono 
z podziwu godną konsekwencją.

105 Панарин А., Евразийство. За и против, вчера и сегодня (материалы «круглого 
стола»), „Вопросы Философии” 1995, nr 6, s. 11.

106 Zubok V., op. cit. s. 192.
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Doktryna Breżniewa w stereotypowym ujęciu może zostać określona jako 
przekonanie, że mimo podmiotowości międzynarodowej państwa wspól-
noty socjalistycznej są bytami o „ograniczonej suwerenności”, ZSRR zatem 
ma prawo do reakcji siłowej w wypadku zagrożenia socjalizmu w którymś 
z baraków obozu wschodniego. Eksplikacją tego poglądu były przemówie-
nia Breżniewa z 1968 roku, który w bloku wschodnim upłynął pod znakiem 
„praskiej wiosny”. Jak zaznaczał gensek:

Dobrze wiadomo, że Związek Radziecki uczynił niemało dla realnego wzmocnienia 
suwerenności, samodzielności krajów socjalistycznych. KPZR zawsze opowiadała się 
za tym, by każdy kraj socjalistyczny określał konkretne formy swego rozwoju na dro-
dze socjalizmu, uwzględniając swą narodową specyfikę. Wiadomo jednak, towarzysze, 
że istnieją także ogólne prawidłowości budowy socjalizmu, od których odejście mog-
łoby doprowadzić do odejścia od socjalizmu jako takiego. Kiedy zatem wewnętrzne 
i zewnętrzne siły wrogie socjalizmowi próbują obrócić rozwój jakiegokolwiek kraju 
socjalistycznego ku restauracji porządków kapitalistycznych, gdy powstaje zagrożenie 
dla dzieła socjalizmu w tym kraju, godzące w bezpieczeństwo socjalistycznej wspól-
noty jako całości, staje się to już nie tylko problemem danego kraju, ale i wspólnym 
problemem, kłopotem dla krajów socjalistycznych107.

Jasny wykład konieczności traktowania losów socjalizmu na świecie jako 
priorytetowego zadania wszystkich państw socjalistycznych daje również 
sprokurowany jako usprawiedliwienie interwencji państw Układu War-
szawskiego artykuł zamieszczony w „Prawdzie” we wrześniu 1968 roku108, 
a kolejnym potwierdzeniem przyjętej linii było przemówienie radzieckiego 
przywódcy podczas V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wy-
rażające podobne przesłanie.

Na interesujące okoliczności powstania i zastosowania doktryny Breżnie-
wa zwraca uwagę Zubok, który twierdzi, że tłem dla wydarzeń 1968 roku były 
rozgrywki wewnątrzpartyjne pomiędzy samym gensekiem, skłaniającym się 
ku normalizacji i otwarciu w relacjach z Zachodem, a wewnątrzpartyjnymi 
jastrzębiami, pochodzącymi głównie z kręgów sił zbrojnych (jak marszałko-
wie Andriej Grieczko i Dmitrij Ustinow) oraz ideologów pokolenia nomen-
klatury stalinowskiej z Michaiłem Susłowem na czele. W latach urzędowania 
Breżniewa na kluczowym stanowisku w partii doszło do zderzenia dwóch 
odmiennych pokoleń, które inaczej odnosiły się do kierunku, jaki powinna 
przybrać sowiecka polityka zagraniczna. Jastrzębie opierali się na przeko-
naniu, że jedynie ścisłe przywiązanie do pryncypiów marksizmu-leninizmu 
oraz uzyskanie niezachwianej pozycji w militarnym bilansie sił może zapew-

107 Брежнев Л.И., Ленинским курсом, т. 2, Политиздат, Москва 1970, s. 329, tłum. 
J. Diec.

108 Ковалев С., Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических 
стран, „Правда”, 26.09.1968.
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nić zarówno państwu radzieckiemu, jak i socjalistycznej wspólnocie trwa-
łą pozycję na arenie międzynarodowej. Z kolei dyplomatyczni pragmatycy, 
w tym doradca Breżniewa Andriej Aleksandrow-Agientow, jak i pokolenie 
młodsze, czyli „sześćdziesiątnicy”, tacy jak Gieorgij Arbatow, Anatolij Błatow, 
Anatolij Czerniajew, Rafaił Fiodorow, Nikołaj Inoziemcew, Nikołaj Szyszlin 
czy Wadim Zagładin, wychowani w atmosferze chruszczowowskiej krytyki 
stalinizmu i odwilży w życiu społeczno-kulturalnym, skłaniali się do otwarcia 
ZSRR na świat i unikania zbrojnej konfrontacji.

Ostatecznie osobami najbardziej wpływowymi okazali się jeszcze inni 
ludzie, których w pewnym sensie można uważać za funkcjonariuszy środ-
ka. Jednym z nich był Jurij Andropow, jawnie protegowany przez Breżniewa 
i mianowany przezeń na stanowisko szefa KGB. Drugim – konserwatywny, 
ale jednocześnie wprawny dyplomata Andriej Gromyko, zdecydowany repre-
zentant realistycznej wizji stosunków międzynarodowych. Na światowych 
salonach przylgnął doń przydomek „Mr. Niet” ze względu na często stosowa-
ne przez stronę radziecką weto w procesie decyzyjnym Rady Bezpieczeństwa. 
To właśnie oni, przy poparciu Ustinowa, w zasadniczym dla rozwoju sytuacji 
w Europie roku 1968 ostatecznie skłonili niepewnego Breżniewa do zasto-
sowania środków siłowych. Jak słusznie wskazuje Zubok, główny architekt 
radzieckiej dyplomacji – Gromyko był bardzo usatysfakcjonowany wynikiem 
rozprawy z „praską wiosną”, nie tyle z powodu pozbycia się problemu niepo-
kojów na terytorium Układu Warszawskiego, ile ze względu na fakt, że odtąd 
ZSRR nie musiał się już oglądać na opinię państw zachodnich. Zwycięska in-
terwencja miała udowodnić światu, że państwo radzieckie jest niezaprzeczal-
nie suwerenne w swych działaniach i wyrasta na siłę całkowicie równorzędną 
wobec Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników109.

O decydującym wpływie twardych realistów wspominał także podczas 
przemówienia z 19 grudnia 1996 roku syn żelaznego ministra Anatolij An-
driejewicz Gromyko, który doktrynie Breżniewa przydał jeszcze jeden walor. 
W jego opinii doktryna ta posiadała oprócz asertywnej również drugą, mniej 
zauważalną stronę o mocno zachowawczym charakterze. Zdaniem Anatolija 
Andriejewicza Breżniew i jego zaufani przede wszystkim dążyli do zachowa-
nia pokoju, zatem idea pozostania przy status quo była dla genseka sprawą 
priorytetową. Przebył on w czasie wojny długi szlak bojowy i starał się uni-
kać konfliktów, przez to jego polityka była wyrazem dążenia do stabilizacji110. 
W niektórych interpretacjach doktryna Breżniewa ukazywana była więc jako 
swoisty ekwiwalent amerykańskiej doktryny Monroe’a. Już jednak w stosun-

109 Zubok V., op. cit., s. 194 nn.
110 Громыко А.А., Геополитическая доктрина Брежнева и внешняя политика СССР 

в 70–80-е годы (К 90-летию со дня рождения Л.И.Брежнева), 19 декабря 1996, [w:] Стено-
грамы расширенных заседаний Кoмитета Государственной Думы по вопросам геополи-
тики 1996–1998 годы, www.gromyko.ru/Russian/DA/an2.htm (dostęp: 29.04.2015).
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kowo wczesnych ocenach tego poglądu na Zachodzie wskazywano na istot-
ne różnice między okolicznościami stojącymi za obydwiema koncepcjami, 
zwłaszcza zaś na fakt, że od czasu zainicjowania amerykańskiego izolacjoni-
zmu USA przyjęły znacznie bardziej otwarte i uniwersalistyczne stanowisko. 
Doktryna Monroe’a, rozumiana w zwulgaryzowanej interpretacji jako prawo 
do samowoli w kontrolowanej przez mocarstwo strefie, nijak nie przystawa-
ła do końca barwnych lat 60., przełomowych dla wielu społeczeństw świata, 
i nie mogła być traktowana jako obowiązujący model amerykańskiej polityki 
zagranicznej111.

Doktryna Breżniewa i jej praktyczne zastosowanie podczas wydarzeń 
„praskiej wiosny” na pierwszy rzut oka spełniła swoje zadanie i tak też była 
przyjmowana praktycznie zawsze na radzieckich i rosyjskich salonach wła-
dzy. Na 20 lat zamrożono reformy w Czechosłowacji, uniknięto procesu de-
komunizacji, umocniono jedność wspólnoty socjalistycznej. Z drugiej jed-
nak strony w samym obozie socjalistycznym doszło do różnicy poglądów 
i utrwalenia antyradzieckich resentymentów. Jawnie niechętny samowoli 
ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej był dyktator Rumunii Nicolae  
Ceauşescu; nie może dziwić także krytyczne stanowisko Jugosławii.  Pozostali 
przywódcy z uwagi na chęć zachowania władzy i stabilizacji we własnych kra-
jach zdecydowanie popierali działania towarzyszy radzieckich. Szczególnie 
istotne było to dla Władysława Gomułki, dla którego wsparcie Breżniewa 
było bezcenne w dyplomatycznych zabiegach na rzecz uregulowania kwestii 
polskiej granicy zachodniej. Breżniew osobiście pozostawał w dobrych sto-
sunkach z kanclerzem RFN Willym Brandtem, który, jak się okazało, spełnił 
ostatecznie oczekiwania Gomułki i doprowadził do uznania przez państwo 
zachodnioniemieckie nienaruszalności polskich granic.

Wewnątrz ZSRR, podobnie jak w większości krajów bloku socjalistyczne-
go, doszło do skostnienia coraz bardziej gerontokratycznego aparatu władzy, 
a tym samym sposobu jej sprawowania. Negatywny przykład Czechosłowa-
cji odwiódł potencjalnych reformatorów od jawnego działania i w pewnym 
sensie sprowadził ich do podziemia, czyli do konformizmu z jednej strony, 
a kumulowania gotowości do destrukcji dysfunkcyjnego imperium z drugiej. 
Przede wszystkim jednak zahamował procesy modernizacyjne, co dopro-
wadziło do zastoju w gospodarce i nauce, a przez to do poważnego marno-
trawstwa i zapóźnienia w stosunku do szybciej rozwijających się mocarstw 
zachodnich.

W perspektywie międzynarodowej rok 1968 przyniósł lustrzane odbicie 
pacyfikacji „praskiej wiosny” w postaci zdecydowanego przezwyciężenia le-
wicowych ruchów studenckich we Francji przez ekipę de Gaulle’a i wzmac-

111 Por. Schwebel S.M., The Brezhnev Doctrine Repealed and Peaceful Co-Eхistence En-
acted, „The American Journal of International Law” 1972, t. 66, nr 4, s. 818.
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niania pozycji republikanów w USA. Obie strony okopały się na swych pozy-
cjach, co zasadniczo odpowiadało coraz bardziej skostniałej i niezdolnej do 
aktywności ekipie Breżniewa.

Epoka breżniewowska w historii ZSRR, zwana później okresem zastoju, 
trwała długo, bo aż 18 lat, ustępując w tym względzie tylko czasom stalini-
zmu. W polityce zagranicznej ZSRR przyniosła z jednej strony archetyp nie-
naruszalnej strefy wpływów, z drugiej zaś ideę międzynarodowej stabiliza-
cji, podziału świata na wzajemnie kontrolujące się subsystemy. Jednocześnie 
uznawano istnienie rosnącego wpływu państw niezaangażowanych, niewpi-
sujących się w układ dwubiegunowy. Tym samym z wolna otwierano furtkę 
dla nowego ładu, którego jednak nie wypatrywano z utęsknieniem.

Po śmierci Breżniewa w państwie radzieckim nie powstał już żaden mo-
del, który mógłby służyć za wzór pomyślnie realizowanej polityki zagranicz-
nej (podobnie zresztą było także w przypadku polityki wewnętrznej). Bardzo 
krótkotrwałe i niejednoznaczne w swych celach, a tym bardziej osiągnięciach, 
rządy najpierw Jurija Andropowa, a następnie Konstantina Czernienki po-
przedzały trzecią smutę, czyli gorbaczowowską pierestrojkę, po której nastę-
puje powszechnie krytykowany jako kolejna faza destrukcji okres jelcynow-
ski, zainicjowany w grudniu 1991 roku układem białowieskim, oznaczającym 
faktyczny koniec Związku Radzieckiego, wielką traumę dla aparatczyków 
i struktur siłowych, a z czasem również dla znacznej części społeczeństwa.





Rozdział 2

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne 
kształtowania koncepcji rosyjskiej polityki 
zagranicznej po roku 2000

2.1. Czynniki wewnętrzne

2.1.1. Trauma upadku mocarstwa

Mimo szerokiej obecności problem upadku ZSRR i relacji tego upadku do 
stanu świadomości Rosjan nie został jak dotąd adekwatnie przeanalizowany. 
Każda trauma wywołana klęską może być rozpatrywana na wiele różnych 
sposobów. Przede wszystkim zaś warto dokonać rozróżnienia na subiektyw-
ne poczucie porażki i obiektywne fakty, które upoważniają do stwierdzenia 
niepowodzenia. Na samym początku jednak warto zasygnalizować jeszcze 
bardziej fundamentalny dylemat o charakterze nie tylko metodologicznym – 
pytanie o podmiot klęski. W sensie prawnomiędzynarodowym Federacja Ro-
syjska została jedyną sukcesorką ZSRR, lecz co do prawomocności tego stanu 
istnieją różnorakie wątpliwości. Nie da się bowiem tego wywnioskować ani 
z traktatu białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku, ani z kolejnych porozumień, 
m.in. dotyczących długu zagranicznego podmiotów powstałych po rozpadzie 
ZSRR czy porozumienia o rozwiązaniu kwestii majątku byłego ZSRR za gra-
nicą112. Zdaniem Stanisława Czerniczenki, znaczącego znawcy prawa między-
narodowego i członka Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, niektóre 
z dokumentów podpisywane były w momencie, gdy formalnie ZSRR jeszcze 

112 Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и ак-
тивов Союза ССР от 4 декабря 1991 г., http://docs.cntd.ru/document/901777444 (dostęp: 
29.04.2015); Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза СССР 
за рубежом от 6 июля 1992 г., http://www.busel.org/texts/cat9ut/id5cwdyez.htm (dostęp: 
29.04.2015).
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funkcjonował, nie mogą zatem być traktowane jako dokumenty prawa mię-
dzynarodowego. Zasadniczo więc należy raczej uważać, że podmiot zachował 
swoją tożsamość, zmieniając jedynie nazwę: był początkowo Imperium Ro-
syjskim, następnie Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, aby od 
pewnego momentu kontynuować swoje istnienie jako Federacja Rosyjska113. 
Oznacza to, że funkcjonowanie Federacji jako członka stałego Rady Bezpie-
czeństwa miałoby charakter kontynuacji stanu z 1945 roku.

Jeśli jednak mowa, w zależności od interpretacji, o kontynuacji bądź suk-
cesji, nie chodzi tylko o kwestię podmiotowości prawnomiędzynarodowej 
FR, która od lat z powodzeniem funkcjonuje, lecz o głębsze uzasadnienie 
miejsca współczesnej Rosji na arenie międzynarodowej, uzasadnienie dla sa-
mych Rosjan, społeczność międzynarodowa bowiem raczej nie zadaje w tej 
kwestii zbędnych pytań.

Sukcesorka (kontynuatorka) ZSRR różniła się od niego niekorzystnie 
niejednym parametrem. Powierzchnia całkowita Związku Radzieckiego, naj-
większego terytorialnie państwa świata, wynosiła w 1991 roku 22 402 200 km², 
natomiast liczba ludności wedle danych pochodzących z ostatniego spisu lud-
ności przeprowadzonego w ZSRR w roku 1989 – 286,73 mln osób. Powierzch-
nia USA, niezmienna od lat, wynosi „tylko” 9 833 517 km². Liczba ludności 
USA na 1 lipca tegoż roku była wyraźnie niższa od analogicznych danych 
z ZSRR i wynosiła według danych corocznych zestawień 246,82 mln114. Fede-
racja Rosyjska, która zastąpiła ZSRR w kluczowych gremiach międzynarodo-
wych, była już nieco mniejsza zarówno obszarowo, jak i pod względem liczby 
ludności. Jej powierzchnia była tożsama z powierzchnią Rosyjskiej Federa-
cyjnej Republiki Radzieckiej i wynosiła 17 098 246 km², a ludność w roku 
1991 liczyła około 148,3 mln115, zatem niespełna połowę ludności dawnego 
ZSRR. Co gorsza, teraz stosunek liczby ludności FR do liczby ludności Sta-
nów Zjednoczonych wynosił niespełna 0,59. ZSRR był trzecim państwem 
świata pod względem liczby obywateli, Federacja Rosyjska już tylko szóstym, 
po Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, Indonezji i Brazylii.

W rosyjskim dyskursie politycznym, ciągnącym się jeszcze od lat 70. 
XX wieku, powstał istotny dylemat utożsamienia ZSRR z Rosją jako fenome-
nem historyczno-kulturowym, a tym samym z odpowiedzialnością narodu 
rosyjskiego za komunizm. Opinie wahały się od ukazywania bolszewizmu 
i stalinizmu jako logicznych konsekwencji rosyjskiego kolektywizmu i despo-

113 Черниченко С.В., Является ли Россия продолжателем или правопреемником СССР?, 
http://sd.net.ua/2005/01/06/javljaetsja_li_rossija_prodolzhatelem_ili_pravopreemnikom_ 
sssr.html (dostęp: 29.04.2015).

114 US Resident population. Źródło: US Census Bureau, http://www.multpl.com/united-
states-population/table (dostęp: 29.04.2015).

115 Статистика изменения численности населения Российской Федерации, http://
www.statdata.ru/nasel_russia (dostęp: 29.04.2015).
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tyzmu (kazus m.in. Jana Kucharzewskiego czy Richarda Pipesa, a w środo-
wisku rosyjskiej emigracji Aleksandra Janowa czy Grigorija Pomieranca) do 
zdecydowanej negacji takiej tożsamości. Konserwatywni nacjonaliści, często 
postacie wybitne i wpływowe, jak Igor Szafariewicz czy Aleksander Sołżeni-
cyn, zdecydowanie zaprzeczali takiej tożsamości. Mało tego, czytelnicy Ar-
chipelagu Gułag lub Szafarewiczowskiej Rusofobii dowiadywali się, że komu-
nizm stanowił dla Rosjan ideę obcą, importowaną z Zachodu. Tym samym 
ZSRR to byt, który trudno uznać za wypływający z rosyjskiej tradycji, a więc 
niemożliwy do utożsamienia z Rosją.

Jeśli jednak przeanalizować badania opinii społecznej w kwestii przywią-
zania do ZSRR, okaże się, że wśród obywateli Federacji Rosyjskiej nie usta-
je tęsknota za utraconym imperium. Z danych gromadzonych od 1992 roku 
i podanych przez portal КорреспонденТ.net wynika, że w każdym badaniu 
odsetek osób żałujących, iż doszło do rozpadu ZSRR, przekracza połowę 
grupy respondentów, niekiedy bardzo znacznie. W marcu 1992 roku wyniósł 
66%, najniższy poziom osiągnął w listopadzie 2011 – 53%, najwyższy w grud-
niu 2000 – 75%, a w listopadzie 2014 wynosił 54%116.

Te wymowne dane można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Nie-
wątpliwie nasuwa się wniosek, że pogląd o ZSRR jako zjawisku dla Rosjan 
obcym i niepożądanym należy uznać za mit doktrynerów i literatów. Prócz 
tego widać, że na postradzieckie tęsknoty mogła mieć wpływ katastrofalna 
kondycja rosyjskiej gospodarki, głównie w latach 90. Jeśli jednak uwzględ-
nić fakt, że w latach 2000–2008 siła nabywcza społeczeństwa (ze względu 
na znaczący wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego na światowych ryn-
kach) przekroczyła analogiczne wskaźniki z czasów ZSRR, przywiązanie do 
państwa radzieckiego budzi głębszą refleksję. Mimo to znaczące środowiska 
analityków przywiązują dominującą rolę w prosowieckich sympatiach czyn-
nikowi gospodarczemu. Świadczy o tym na przykład owoc pracy zespołu 
badawczego ze znacznym udziałem ekspertów Rosyjskiej Akademii Nauk 
z 2011 roku. Autorzy sugerują, że najwyżej 10% społeczeństwa może uważać 
się za zwycięzców wielkiego biegu ku nowej Rosji, pozostali ponieśli wymier-
ne straty materialne117.

Więcej światła na ten problem rzucają przeprowadzone w latach 2006, 
2007 i 2011 badania Centrum im. Jurija Lewady, które dokładniej charakte-
ryzują postrzeganie istoty klęski rozpadu.

116 Более половины россиян сожалеет о распаде СССР – опрос Корреспондент.net, 
1 декабря 2014, http://korrespondent.net/world/russia/3450301-bolee-polovyny-rossyian-
sozhaleet-o-raspade-sssr-opros (dostęp: 1.12.2014).

117 Двадцать лет реформ глазами россиян. Рабочая группа Института социологии 
РАН под руководством Михаила К.Горшкова, Райнхарда Крумма, Владимира В. Пету-
хова, Friedrich Ebert Stiftung, Москва 2011.
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 Z jakiego głównie powodu żałuje Pan/Pani rozpadu ZSRR? Dane w %.

Grudzień 2006 Listopad 2007 Listopad 2011

Zniszczono jednolity system gospodarczy 49 49 48

Ludzie stracili poczucie przynależności do wielkiego mocarstwa 55 44 45

Wzrosło poczucie braku wzajemnego zaufania, bezwzględność 36 36 41

Giną więzi pomiędzy krewnymi, przyjaciółmi 35 38 34

Utracono poczucie, że wszędzie można było się czuć jak w domu 25 18 20

Trudniejsza stała się podróż bez przeszkód, jazda na wypoczynek 23 21 18

Inne 1 2 3

Trudno powiedzieć 3 2 1

Źródło: Аналитический Центр Юрия Левады, 7.12.2011, http://www.levada.ru/07-12-2011/rossiyane-
-o-raspade-sssr (dostęp: 29.04.2015), tłum. J. Diec.

Zacytowane wyniki badań wskazują, że wbrew sugestiom wspomnianej 
wcześniej pracy z 2011 roku czynnik ekonomiczny nie był dla rosyjskiego 
społeczeństwa jednoznacznie decydujący w rodzeniu się postsowieckich no-
stalgii; nie mniej bowiem istotny okazał się żal z powodu utraty poczucia 
uczestnictwa w wielkomocarstwowej strukturze.

2.1.2. Dynamika potencjału państwa

Przy wszystkich problemach o charakterze emocjonalnym i aksjologicznym 
nie można jednak przeoczyć faktu, że utrata mocarstwowej pozycji przez 
Moskwę wiązała się w sposób dotkliwy z drastycznymi zmianami w gospo-
darczej rzeczywistości, w tym ze znaczną redukcją potencjału produkcyjne-
go. Oznaki kryzysu widoczne były oczywiście już znacznie wcześniej, lecz 
negatywne procesy w gospodarce sowieckiej lat 70. i pierwszej połowy lat 
80. XX wieku skutecznie maskowano. Tym samym proces połowicznych 
reform okresu gorbaczowowskiej pierestrojki był postrzegany przez rosyj-
skie społeczeństwo zdecydowanie mylnie jako initium calamitatis regni. Jak 
wskazuje Władimir Popow118, najprawdopodobniej z powodu braku zdolno-
ści radzenia sobie ze zbyt posuniętą amortyzacją środków produkcji przez 
gospodarkę planową wzrost gospodarczy zaczął w ZSRR potężnie zwalniać, 
osiągając (stosunkowo niskie) tempo rozwoju PKB per capita państw wysoko 
rozwiniętych, pozostając jednak jeszcze daleko w tyle za ich poziomem pro-

118 Profesor Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej, autor traf-
nych i niestandardowych diagnoz procesów gospodarczych w Rosji i na świecie ostatnich dzie-
sięcioleci.
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dukcji. W latach 80. przyrost PKB spadł do 1%, co sprawiało, że doścignięcie 
Zachodu w planowanych sektorach było całkowicie niemożliwe; mało tego, 
przepaść zaczęła się powiększać. Ale zastój nie oznaczał katastrofy, gospo-
darka była stabilna, podczas gdy w latach 1990–1998 mieliśmy do czynienia 
z ekonomicznym tsunami: poziom PKB na głowę mieszkańca FR spadł aż 
o 45%, a oczekiwana długość życia aż o sześć lat119.

Dramatyczne problemy gospodarcze dotknęły ogromnej większości spo-
łeczeństwa. 2 stycznia 1992 roku, po uwolnieniu cen, doszło do inflacji na 
skalę nieznaną w historii ZSRR, wzrostowi cen nie towarzyszył jednak wzrost 
dochodów. Pozbawione finansowania i pozostawione na żer wolnej konku-
rencji zakłady przemysłowe i uspołecznione gospodarstwa rolne popadły 
w ruinę. Tak zwane monomiasta, skupione na jednym typie produkcji, często 
zbrojeniowej, nagle straciły rację bytu. Praktycznie wszyscy specjaliści z tych 
ośrodków wraz z rodzinami zostali pozbawieni środków do życia, siły zbroj-
ne bowiem nie były już zdolne do finansowania nowych zamówień. Budżet, 
nawet niebotycznie niezrównoważony i uginający się pod ciężarem katastro-
falnego deficytu, utracił możliwość wypłat pensji, rent i emerytur, całkowicie 
załamał się także system budżetowej służby zdrowia. Nie można było rów-
nież liczyć na podreperowanie budżetu dochodami ze sprzedaży surowców 
energetycznych, gdyż od 1986 roku pozostawały one na poziomie nieprze-
kraczającym 20 dolarów za baryłkę. Fakt ten już ekipę Gorbaczowa stawiał 
w bardzo niewygodnej sytuacji.

W kolejnym artykule Władimir Popow zwraca uwagę na inny istotny 
czynnik społeczno-gospodarczej klęski lat 90. Dramatycznego spadku dłu-
gości życia w tym okresie, szczególnie wzrostu śmiertelności z poziomu 
10 do 16 promili, nie da się wytłumaczyć pogorszeniem warunków życia czy 
wzrostem spożycia alkoholu, chociaż było ono faktem. Skutki tych czynni-
ków musiałyby się bowiem odezwać dopiero po kilku latach jako tzw. efekt 
echa. Zdaniem Popowa mieliśmy do czynienia raczej ze znacznym nasile-
niem stresu, występującego w niejednym społeczeństwie w sytuacji tranzycji. 
Tym razem, rzecz jasna, idzie o traumę przestawienia się z modelu gospodar-
ki socjalistycznej na dżunglę wolnego rynku120.

Trudno się dziwić, że obywatele FR czuli się oszukani i zdezorientowa-
ni, dostrzegając w przemianach źródła zła i pozostając pod wpływem nasu-
wających się asocjacji. Katastrofę ekonomiczną, która nastąpiła w potężnym 
kraju bez udziału poważnych konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych, 
siłą rzeczy kojarzyli ze współwystępującymi tendencjami na arenie polityki 

119 Попов В., Закат плановой экономики, Эксперт Onlinе, http://expert.ru/expert/2009/ 
01/zakat_planovoi_ekonomiki/ (dostęp: 29.05.2015).

120 Попов В., Мор без СПИДа и цунами, Эксперт Online, http://expert.ru/expert/ 
2008/19/mor_bez_spida_i_cunami/ (dostęp: 29.05.2015).
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wewnętrznej i zagranicznej. W pierwszym z obszarów zapaść wiązano z gło-
szonymi powszechnie na początku lat 90. hasłami demokracji i reform libe-
ralnych, wolnorynkowych. Autorów reform z Borysem Jelcynem, Jegorem 
Gajdarem i Anatolijem Czubajsem na czele zaczęto nazywać mało pochleb-
nie „dermokratami”, nie zauważając, że reform nijak nie konsultowano ze 
społeczeństwem i że przynajmniej od 1993 roku nastąpił raczej odwrót od 
demokracji, nie wspominając już o kwestii transparentności sposobu spra-
wowania władzy i procesów gospodarczych.

W kwestii polityki zagranicznej, która jest głównym tematem naszego stu-
dium, mieliśmy do czynienia z podobnym zjawiskiem. Społeczeństwo rosyj-
skie dostrzegało, że forsowany przez ekipę Jelcyna, głównie zaś w wydaniu 
polityki ministra Andrieja Kozyriewa, atlantyzm oparty na zaufaniu i part-
nerstwie wobec państw zachodnich nie przekłada się na realne korzyści dla 
państwa rosyjskiego. Zwrot ku Zachodowi pokrywał się z doświadczeniem 
nędzy w sferze materialnej i upokorzenia w sferze ambicjonalnej, co nie mog-
ło być obojętne dla postrzegania strategicznych partnerów Rosji przez szare-
go obywatela, a tym bardziej przez aparatczyków resortów siłowych, którzy 
doszli do władzy wraz z Władimirem Putinem.

Przekonanie to było w dużej mierze iluzją. Gospodarka Rosji od roku 
2000 rozpoczęła drogę ku recentralizacji i renacjonalizacji, systematycznie 
rósł w niej udział państwa. Przeciętny obywatel nie zdawał sobie jednak spra-
wy z faktu, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego dochody 
był w świetle tych procesów stan budżetu. Ten zaś zależał w bardzo poważnej 
mierze od cen surowców energetycznych, które stanowiły przez lata lichą, 
lecz pewną szalupę ratunkową. Jak wskazuje K.N. Sawin, udział ropy nafto-
wej i gazu ziemnego w dochodach rosyjskiego budżetu można było w 2013 
roku ocenić na 47,3%. Sama tylko ropa naftowa stanowiła wówczas 62% war-
tości eksportu FR121. Cena ropy naftowej (za którą w znacznym stopniu po-
dążała cena gazu), przynajmniej od roku 1986, czyli de facto od początku 
pierestrojki, pozostawała przez długie lata na niskim poziomie, wykazywała 
wręcz tendencje do dalszych spadków.

Według wartości nominalnej i według podanej w nawiasie wartości wa-
luty amerykańskiej w stosunku do jej wartości w roku 2013 średnia roczna 
cena ropy na rynkach światowych przybierała w wybranych latach następu-
jące wielkości w USD:

121 Савин К.Н., Бюджет, ВТО, банки: или что будет с Россией когда кончится нефть, 
„Fundamental Research” 2013, Economic Sciences, nr 4, s. 212–213, http://www.rae.ru/fs/ 
pdf/2013/4-1/31130.pdf (dostęp: 29.04.2015).
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1985 27,56 (59,67)

1986 14,43 (30,67)

1994 15,82 (24,86)

1998 18,17 (12,72)

2000 28,50 (38,55)

2005 54,52 (65,03)

2008 97,26 (105,23)

2009 61,67 (66,97)

2010 79,50 (84,93)

2013 108,66122

122

Jak można zaobserwować z przytoczonych danych, dynamika cen naj-
istotniejszego dla dochodów rosyjskiego budżetu towaru eksportowego wy-
jątkowo nie sprzyjała Gorbaczowowi oraz ekipom Jelcyna, spadek cen zbiegł 
się bowiem z początkiem pierestrojki. Z chwilą gdy fotel premiera, a następnie 
najwyższy urząd w państwie objął Władimir Putin, ceny ropy zaczęły stop-
niowo rosnąć, aby osiągnąć rekordowe pułapy na początku lata 2008 roku. 
Kryzys światowy doprowadził do pogorszenia wskaźników, wciąż jednak 
kwota ponad 90 USD za baryłkę z zauważalną tendencją wzrostową dawa-
ła gwarancję przynajmniej elementarnej realizacji celów polityki społecznej 
Putinowskiej ekipy władzy, tym bardziej że coraz bardziej perspektywiczną 
gałęzią gospodarki stawało się wydobycie gazu, który sprzedawano głównie 
na podstawie kontraktów długoterminowych. Nic dziwnego, że z rozwojem 
sieci przesyłowych wiązano poważne nadzieje. Niektóre z inwestycji, jak omi-
jający Białoruś i Polskę Nord Stream, uczyniono wręcz symbolami sukcesu. 
Przebiegi rurociągów miały stanowić uzasadniony środek nacisku na pań-
stwa wschodnioeuropejskie, głównie Białoruś i Ukrainę, aby w warunkach 
możliwego skierowania całości rosyjskich dostaw bezpośrednio do odbiorcy 
zachodnioeuropejskiego, z pominięciem tranzytu lądowego, zmusić byłe re-
publiki ZSRR do prowadzenia polityki zgodnej z interesami FR.

W tych warunkach doszło zatem do pozytywnego skonfrontowania linii 
politycznej Kremla po 2000 roku ze skutkami prowadzonej polityki. Społe-
czeństwo miało materialne podstawy do zaakceptowania słuszności przy-
jętych wektorów, zwłaszcza zaś agresywnej polityki energetycznej wobec 
państw sąsiednich. Idea „mocarstwa energetycznego” jako kolejnej inkarnacji 
imperializmu budziła zaufanie w Rosji i odpowiadała niektórym państwom 
europejskim, takim jak Niemcy, Francja czy Włochy. Rosyjski PKB wzrastał 

122 Na podstawie: Historical Crude Oil Prices, 1861 to Present, ChartsBin, http://chartsbin.
com/view/oau (dostęp: 29.04.2015).
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stabilnie w tempie od 4,5% do 8% aż do krachu z lata 2008 roku, który spra-
wił, że w roku kolejnym odnotowano ośmioprocentowy spadek. W następ-
nych latach ponownie obserwujemy wzrost, jednak dynamika owego wzrostu 
maleje do 3,4% w roku 2012, 1,3% w 2013 i 0,6% w 2014. PKB za rok 2015 
w początkowych kwartałach wykazywał już kurczenie się gospodarki, mimo 
że w skali globalnej do niczego podobnego nie dochodziło. Dla porównania 
PKB Polski w roku 2014 osiągnął wzrost 3,4%123. Zjawisko to można tłuma-
czyć znacznym spadkiem cen ropy naftowej wynikającym z dużego zwięk-
szenia podaży w USA, które wydobywając ropę z łupków oraz gaz łupkowy 
i zamknięty, przestały kupować surowiec na rynkach światowych i z kon-
sekwentnej polityki Arabii Saudyjskiej, zmierzającej poprzez utrzymywanie 
podaży do wypchnięcia konkurentów z rynku. Sytuacja stała się korzystna 
dla importerów surowców, natomiast dla państw żyjących z eksportu ropy 
i gazu (szczególnie w przypadku stosunkowo dużych kosztów wydobycia) 
niosła załamanie dochodów. Nie mogło to pozostać bez wpływu na decyzje 
polityczne Rosji w skali międzynarodowej.

2.1.3. Problemy etniczne i demograficzne

W ostatnim spisie ludności ZSRR, przeprowadzonym w roku 1989, doliczo-
no się 286 730 817 osób124. Mimo gospodarczego zastoju, z oczywistym wy-
łączeniem okresu II wojny światowej, która pociągnęła za sobą stratę około 
13,71% populacji, w państwie radzieckim aż do końca występowała dodatnia 
dynamika przyrostu naturalnego. Z chwilą jego rozpadu dały się jednak za-
uważyć procesy depopulacji. Jeśli przeanalizować dane dotyczące przyrostu 
naturalnego na terytorium Federacji Rosyjskiej za lata 1950–2013, można za-
uważyć zasadnicze zmiany jego dynamiki. W 1950 roku wskaźnik rocznego 
przyrostu w promilach wyniósł +16,8, w 1960 +15,8, w 1970 już tylko +5,9, 
w 1980 +4,9, w 1990 +2,2, aby w kolejnych latach osiągać wartości ujemne: 
w roku 1995 –5,7, w 2000 –6,6, a w 2005 –5,9. Koniec pierwszej dekady przy-
nosi już jednak poprawę wskaźników. W 2010 roku to –1,7, potem przyrost 
naturalny przebija się ponownie ku dynamice dodatniej, osiągając w roku 
2013 +0,2125.

123 GDP Growth, World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD. 
ZG?order=wbapi_data_value_2010+wbapi_data_value+wbapi_data_value-first&sort=asc 
(dostęp: 31.07.2015).

124 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность населения СССР, РСФСР и ее 
территориальных единиц по полу, Демоскоп Weekly. Институт демографии нацио-
нального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики», nr 637–638, 
6–19 апреля 2015, s. 1.

125 Рождаемость, смертность и естественный прирост, Федеральная служба госу-
дарственной статистики. Официальная статистика, http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (dostęp: 29.04.2015).
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Mimo że wiarygodność danych nie tylko z ostatnich lat podawana jest 
w wątpliwość, rosyjskie społeczeństwo otrzymało kolejne pozytywne asocja-
cje: asertywna polityka zagraniczna była prowadzona wraz z udaną polityką 
społeczną. Ustępstwa w stosunku do Zachodu ciągnęły państwo w stronę za-
paści nie tylko geopolitycznej i gospodarczej, ale naruszały też zdrową tkankę 
społeczną, hamowały rozwój populacji. Jak zatem sądzono, tylko powrót do 
sprawdzonych zasad rywalizacji międzynarodowej mógł podnieść rosyjskie 
społeczeństwo z upadku i odrodzić zdrowe tendencje na najbardziej podsta-
wowym poziomie.

Jednocześnie jednak pojawiały się także sygnały, że być może odradza-
jąca się pozytywna dynamika demograficzna niekoniecznie wróży Rosji da-
lekosiężną stabilność. Jeśli przyjrzeć się danym Federalnej Służby Statystyki 
Państwowej z 2014 roku, można zaobserwować znamienną prawidłowość, 
którą ilustruje wycinek zestawienia zmian w etnicznym składzie ludności FR 
w latach 2002–2012.

2002 2010

Rosjanie 115,88 mln 111,02 mln

Ukraińcy 2,9 mln 1,9 mln

Białorusini 0,81 mln 0,52 mln

Czeczeni 1,36 mln 1,43 mln

Tadżycy 0,12 mln 0,20 mln

Uzbecy 0,12 mln 0,29 mln

Źródło: Российский статистический ежегодник 2014: 4.12. Национальный состав населения РФ (по 
данным переписей населения 2002 и 2010 гг.), http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/
d01/04-12.htm (dostęp: 29.07.2015).

Przedstawione dane wskazują, że w ciągu zaledwie ośmiu lat zaznaczył się 
znaczący spadek liczby Rosjan i innych nacji wschodniosłowiańskich, pod-
czas gdy liczebność niektórych narodów muzułmańskich, głównie północno-
kaukaskich i środkowoazjatyckich, wzrosła imponująco. Tylko populacja 
czeczeńska powiększyła swój skład o 5%, co oznacza, że przy utrzymaniu 
takiego tempa rozwoju podwoiłaby się po 160 latach. Liczba Uzbeków wzros-
ła o 140%, co wynika z migracji zarobkowej na ogromną skalę. Na tym tle 
czteroprocentowy spadek liczby Rosjan robi złe wrażenie, oznacza bowiem 
stopniową zmianę kulturowego i religijnego oblicza państwa. Trzeba ponadto 
uwzględnić, że spis powszechny, o ile w ogóle przeprowadzony został rzetel-
nie, uwzględnił tylko osoby przebywające legalnie na terenie FR, ogromna 
liczba nielegalnych emigrantów z Azji Środkowej i Azerbejdżanu pozostała 
poza zasięgiem rachmistrzów.
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Kontestacja takiego stanu rzeczy przejawiała się niejednokrotnie w sto-
sunkowo tolerancyjnym rosyjskim społeczeństwie. Najbardziej spektakular-
ne zamieszki na tle etnicznym nastąpiły w karelskiej Kondopodze we wrześ-
niu 2006 roku i w Moskwie w grudniu 2010 po zabiciu kibica klubu Spartak 
Moskwa Jegora Swiridowa w bójce pomiędzy kibicami a grupą młodych lu-
dzi pochodzenia kaukaskiego.

W polityce wewnętrznej państwa zmiany w składzie etnicznym ludności 
mogły prowadzić do różnych rozwiązań, zdecydowano się jednak na wariant 
imperialny, czyli propagowanie wartości państwa wieloetnicznego. Liczo-
no się m.in. z nieuniknioną perspektywą znacznego odsetka muzułmanów 
w wojsku, zasilanym przecież głównie z masowego poboru. Owocem dążenia 
do uspokojenia sytuacji była powstała już w 2002 roku, a następnie konse-
kwentnie zaostrzana ustawa o przeciwdziałaniu ekstremizmowi, do którego 
zaliczono także wywoływanie nienawiści religijnej i etnicznej126.

W wymiarze międzynarodowym Rosja stanęła przede wszystkim w obli-
czu problemu kształtu polityki wobec państw muzułmańskich. Sytuacja stała 
się w dużej mierze niezręczna, gdyż zwrot w stronę religijnego i obyczajowe-
go tradycjonalizmu musiał uwzględniać nie tylko tradycję prawosławną, ale 
również islamską, i to głównie w wydaniu sunnickim. Moda na współpracę 
w zakresie wykształcenia religijnego z autorytetami z Bliskiego Wschodu, 
przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, w północnokaukaskich podmiotach 
FR nie mogła się spotkać z jawną niechęcią władz, które odtąd musiały balan-
sować między stronieniem od ekstremizmu antyislamskiego a stronieniem 
od ekstremizmu sunnickich fundamentalistów.

2.1.4. Specyfika elity politycznej

Do najistotniejszych wewnętrznych uwarunkowań polityki zagranicznej do-
wolnego państwa należy specyfika kompetencji decyzyjnych uwarunkowana 
regulacjami konstytucyjnymi oraz modele procesu decyzyjnego, niekoniecz-
nie odpowiadające tym ustaleniom. Rozróżnienie to jest istotne, bowiem 
w przypadku niektórych państw realny system polityczny, przez który na-
leży rozumieć prawdziwe kompetencje władcze, odbiega od zapisów prawa 
konstytucyjnego. Powody, dla których tak się dzieje, są generalnie dwa: albo 
chodzi o oszukanie własnego społeczeństwa, któremu dostarcza się iluzji 
praworządności (najczęściej iluzja ta ma związek ze stopniem demokraty-
zacji procesu decyzyjnego oraz z mechanizmami kontroli), albo o oszukanie 

126 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ О противодействии экстре-
мистской деятельности c изменениями и дополнениями от: 27 июля 2006 г., 10 мая,  
24 июля 2007 г., 29 апреля 2008 г., 25 декабря 2012 г., 2 июля 2013 г., 28 июня, 21 июля,  
31 декабря 2014 г., 8 марта 2015 г., http://base.garant.ru/12127578/ (dostęp: 29.07.2015).
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„społeczności międzynarodowej”. Ta z kolei, przynajmniej w pewnej części, 
pozostaje w błędnym przeświadczeniu (co stanowi rzadszy przypadek) lub 
(co zdaje się występować powszechnie) uczestniczy w grze pozorów z chęci 
osiągnięcia różnorakich korzyści.

Wbrew pozorom przypadek rosyjski nie wydaje się zbyt skrajny. System 
polityczny Rosji jest bez wątpienia systemem prezydenckim w wersji bardziej 
radykalnej niż francuski czy amerykański. Tym samym oczekiwania w sto-
sunku do urzędu prezydenckiego są zarówno ze strony społeczeństwa, jak 
też elit gospodarczych i politycznych, bardzo poważne. Artykuł 86 Konsty-
tucji Federacji Rosyjskiej w ręce jej prezydenta oddaje kierowanie polityką 
zagraniczną: to on prowadzi rokowania i podpisuje międzynarodowe poro-
zumienia, sygnuje listy ratyfikacyjne, przyjmuje listy uwierzytelniające i od-
wołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych. Kon-
stytucja czyni jednak pewne ustępstwo wobec ciał ustawodawczych: to Rada 
Federacji, wyższa izba parlamentu, na mocy art. 102, pkt 1, ppkt d rozstrzyga 
kwestię ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza grani-
cami FR. Wykonawczą władzę w interesującej nas dziedzinie posiada Rząd 
FR, który „zapewnia obronę kraju, bezpieczeństwo państwa oraz realizuje 
politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej” (art. 114, pkt 1, ppkt e)127.

Realna pozycja rządu, w tym ministra spraw zagranicznych, jest w świet-
le tych regulacji nieco podrzędna. To urząd prezydencki pełni funkcję rze-
czywistego kreatora polityki zagranicznej. Obserwacja zachowań polityków 
rosyjskich na scenie międzynarodowej jak najbardziej potwierdza tę prawid-
łowość. Zasadniczo nie powinno to dziwić, wypełniane są bowiem postano-
wienia konstytucji. W praktyce większości krajów mamy jednak do czynie-
nia z sytuacją, gdy systemowo określona osoba nr 1 (niekoniecznie głowa 
państwa) de facto zleca kreowanie polityki zagranicznej ministrowi spraw 
zagranicznych i skonsolidowanej wokół niego ekipie eksperckiej. Nieco bar-
dziej skomplikowana sytuacja może wystąpić w okolicznościach różnorakich 
kohabitacji wewnątrz aparatu władzy, co zwykle nie wróży niczego dobrego 
polityce zagranicznej państwa w takim okresie.

O ile nawet w III Rzeszy Joachim von Ribbentrop mógł prowadzić sto-
sunkowo samodzielnie politykę zagraniczną, pozostając w łączności z lide-
rem państwa, w Moskwie nawet znaczące osobowości na stanowisku mini-
sterialnym pozostawały w sytuacji dość skomplikowanej i to już w okresie 
imperialnym. Wystarczy przypomnieć słabą pozycję wybitnego dyplomaty, 
hrabiego Władimira Nikołajewicza Lamsdorfa, który przegrywał w walce 
o priorytety polityki imperium z kliką wizjonerów panazjatyzmu. Przypad-
kiem skrajnej impotencji i uzależnienia od poleceń przywódcy jest Wiacze-

127 Brzmienie cytatów na podstawie tłumaczenia: Konstytucja Federacji Rosyjskiej, http://
biurose.sejm.gov.pl/uzup/mid-112.pdf (dostęp: 31.07.2015).
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sław Mołotow, zwany pieszczotliwie przez Stalina „Kamiennym Zadkiem”. 
W późniejszym okresie doszło jednak do pewnej konwersji ducha systemu. 
Minister spraw zagranicznych ZSRR ery odwilży i breżniewowskiego „za-
stoju”, wprawny dyplomata Andriej Gromyko, mógł już sobie pozwolić na 
aktywny udział w kreowaniu polityki zagranicznej, dyplomacja radziecka 
tego okresu była zasadniczo „epoką Gromyki”. W latach 90. XX wieku mi-
nistrowie Andriej Kozyriew i Jewgienij Primakow również prowadzili sto-
sunkowo niezależną politykę, tym bardziej że prezydent ze względu na swe 
dolegliwości nie znajdował czasu na zbyt dogłębne studia konsekwencji 
prowadzonej przez siebie polityki. Do pewnego czasu względną swobodą 
cieszył się też Igor Iwanow, którego w 2004 roku zastąpił inny wytrawny dy-
plomata, Siergiej Ławrow.

W miarę upływu czasu kompetencje ministra spraw zagranicznych sta-
wały się coraz bardziej dyskusyjne. Minister Ławrow dostarczał aparatowi 
swych umiejętności, jednak pytany o dalekosiężne plany Federacji w stosun-
ku do określonych kwestii coraz częściej stosował „chwyt Mołotowa”, czyli 
milczenie połączone z dyplomatycznym uśmiechem lub odpowiedź wymija-
jącą. Oznaczało to, że kompetencje ministra były de facto iluzoryczne; stał się 
tylko wykonawcą decyzji innego ośrodka. Czy możliwe jest zatem zidentyfi-
kowanie realnego decydenta w procesach decyzyjnych w zakresie stosunków 
międzynarodowych? Konstytucja podpowiada łatwą odpowiedź i nie ma 
dowodów na to, by należało ją uważać za błędną, choć trzeba zdawać sobie 
sprawę z faktu, że decyzje w ważnych kwestiach polityki zagranicznej pań-
stwa rosyjskiego zawsze omawiane były w szerszym gronie doradczym, nawet 
w latach triumfującego stalinizmu.

Można więc bez ryzyka większego błędu uznać, że zgodnie z brzmieniem 
konstytucji to ośrodek prezydencki kontroluje linię rosyjskiej polityki zagra-
nicznej, a wpływy doradcze pochodzą z kręgów Administracji Prezydenta 
FR. Ta zresztą jest pod każdym względem autentycznym ośrodkiem władzy 
w Rosji. Rząd wykonuje raczej funkcje bieżącego zarządu, chociaż przysługu-
je mu inicjatywa ustawodawcza.

W administracji sprawami międzynarodowymi wedle stanu z lata 2015 
roku zajmował się niezmiennie Prezydencki Zarząd ds. Polityki Zagranicz-
nej (Управление Президента по внешней политике). Stanowisko szefa Za-
rządu sprawował w latach 1999–2004 roku Siergiej Eduardowicz Prichodźko 
(ur. 1957). Ten doświadczony dyplomata szlifował swe umiejętności przede 
wszystkim w obszarze Europy Środkowej. Zaraz po ukończeniu MGIMO 
pracował w praskiej ambasadzie ZSRR i kontynuował karierę dyplomatyczną 
na tym obszarze. Po wielkiej zmianie 1991 roku został najpierw drugim, po-
tem zaś pierwszym sekretarzem ambasady FR w Pradze, aby potem, w latach 
1993–1997, pełnić istotne funkcje (m.in. zastępcy dyrektora departamentu) 
już w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od tego momentu jego kariera 
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przyspieszyła. Został najpierw doradcą prezydenta Jelcyna, a następnie za-
stępcą przewodniczącego administracji, którą to funkcję sprawował do roku 
2004, gdy został doradcą prezydenta Putina. W 2012 roku był już pierwszym 
zastępcą szefa aparatu rządu, a w 2013 – jednym z wicepremierów i szefem 
aparatu rządowego podczas sprawowania urzędu premiera przez Dmitrija 
Miedwiediewa.

Karierę jego następcy charakteryzuje duże podobieństwo. Aleksandr Le-
onidowicz Manżosin (ur. 1958) był obecny w resorcie spraw zagranicznych 
praktycznie od chwili ukończenia studiów w MGIMO w 1980 roku. Zaczy-
nał od funkcji tłumacza w przedstawicielstwie handlowym ZSRR w Ankarze. 
Później był referentem w MSZ ZSRR, a w latach 1985–1991 attaché amba-
sady radzieckiej na Cyprze, który stanie się wkrótce miejscem rezydowania 
znaczących rosyjskich oligarchów, unikających opodatkowania w ojczyźnie. 
W kolejnych latach zostanie najpierw drugim, a potem pierwszym sekreta-
rzem MSZ FR. W latach 1993–1996 będzie ekspertem i konsultantem, wresz-
cie referentem w zespole doradców prezydenta, aby potem stać się pierwszym 
zastępcą przewodniczącego Prezydenckiego Zarządu ds. Polityki Zagranicz-
nej aż do roku 2004, w którym obejmie już bezpośrednie kierownictwo nad 
zarządem.

W świetle tych życiorysów można z łatwością zauważyć, że na decyzyj-
nych stanowiskach w gronie, które tworzyło pierwotny zrąb koncepcyjny 
rosyjskiej polityki zagranicznej, nie znajdowali się ludzie przypadkowi. Ich 
kariery były długotrwałe i pozostawały związane z miejscami stosunkowo 
dobrze zinwigilowanymi przez sprawne służby ZSRR, a następnie FR.

Kształtowanie koncepcji nie ograniczało się jednak tylko do jednego or-
ganu, lecz obejmowało także ciała wyspecjalizowane, pozwalające prowadzić 
politykę aktywną i dobrze dostosowaną do sytuacji w świetle długofalowych 
celów państwa. Świadczy o tym zestaw tzw. grup roboczych, które w określo-
nych momentach zajmowały się kwestiami ważnymi dla interesów Federa-
cji. Dla przykładu, latem 2015 roku pracowały trzy grupy. Jedna zajmowała 
się problemem zmian klimatycznych i stabilnego rozwoju, co dość jedno-
znacznie wiąże się z legislacyjnymi zmianami podjętymi w tym okresie przez 
Parlament Europejski, a dotyczącymi zwiększenia kosztów obrotów limita-
mi emisji dwutlenku węgla. Inna – chwalebną inicjatywą uczczenia postaci 
św. Włodzimierza Wielkiego, dając tym samym do zrozumienia, że chrzest 
Rusi w Kijowie stanowi fundament cywilizacji rosyjskiej. Trzecia grupa z ko-
lei miała zajmować się przygotowaniem obchodów 1000-letniej obecności 
Rosjan (русские) na świętej górze Atos128, co ma szczególny wydźwięk w kon-
tekście kłopotów z grecką gospodarką i poczuciem poniżenia Greków przez 

128 Межведомственные рабочие группы. Президент России, http://kremlin.ru/struc-
ture/administration/groups (dostęp: 29.07.2015).
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państwa strefy euro, które domagały się w lipcu 2015 roku drastycznych wy-
rzeczeń od społeczeństwa greckiego w celu spłacenia przez nie kredytów za-
granicznych i osiągnięcia stabilności finansowej.

Chociaż prawo do inicjatywy ustawodawczej należy zarówno do prezy-
denta, jak i rządu, trudno byłoby sobie wyobrazić, aby MSZ mogło wystąpić 
z projektami nieskonsultowanymi z administracją. Dlatego też mimo warto-
ści dodanej, jaką stanowi doświadczenie samego ministra spraw zagranicz-
nych połączone z kompetencjami podległego mu personelu, należy uważać 
rolę tego organu za ograniczoną do doradztwa i wykonawstwa dyspozycji 
pochodzących z Kremla, nawet gdyby pod projektem ustawy widniał podpis 
premiera.

Na tym jednak proces tworzenia zrębów polityki się nie kończy. Inter-
pretacja procesu decyzyjnego centralnych organów FR w zakresie polityki 
zagranicznej jako woluntarystycznego dyktatu prezydenta i wąskiej kamaryli 
wydaje się daleko idącym uproszczeniem. Generalnie można powiedzieć, że 
administracja (de facto Zarząd ds. Polityki Zagranicznej) tworzy zrąb kon-
cepcyjny, w którym rolę dominującą odgrywa cel skorelowany ze specyficzną 
wizją racji stanu. W dalszej kolejności bowiem projekty polityczne zostają 
poddane procesowi recenzyjnemu, w którym znaczącą rolę odgrywa Rada 
Bezpieczeństwa (Совет Безопасности). W jej skład wchodzą oprócz prezy-
denta, który jest przewodniczącym Rady, osoby przezeń mianowane, zgodnie 
z dekretem Władimira Putina z 7 czerwca 2004 roku129. Poprzednio w skład 
Rady wchodzili z urzędu: premier, ministrowie, szef Służby Wywiadu Zagra-
nicznego, prezes Banku Centralnego Rosji oraz sekretarz RB wraz z jego za-
stępcami130. Nowy dekret w jeszcze większym stopniu uzależnił zatem skład 
Rady od głowy państwa.

Ów pozakonstytucyjny organ powołał już w 1992 roku Borys Jelcyn i jak 
słusznie zauważa Agnieszka Bryc, ciało to okazało się początkowo mało efek-
tywne. Wiele zależało wówczas od osobowości sekretarza131. Okres putinow-
ski uczynił RB organem znacznie bardziej doradczym i eksperckim. W skład 
Rady prezydent powoływał zaufanych ludzi, takich jak dyrektor Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew czy najbliższy współpracownik 
sprzed lat (notabene w czasach radzieckich wyższy rangą w KGB), Siergiej 
Iwanow. Ten bardzo wpływowy polityk pełnił funkcję sekretarza RB dwu-
krotnie, lecz w krótkich okresach, a o jego wpływach niech świadczy fakt, 

129 Положение о Совете Безопасности Российской Федерации, утверждено Указом 
Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. nr 726.

130 Por. Michalczuk M., Ośrodek decyzyjny Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska 
w stosunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2006, s. 21.

131 Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Wydawnictwa Akademic-
kie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 38 nn.
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że szybko stał się ministrem obrony (2001–2007), potem głównym wicepre-
mierem (2005–2008), zwykłym wicepremierem (2008–2011), by wreszcie 
osiągnąć kluczowe stanowisko szefa administracji. Generalnie zmiany wpro-
wadzone przez dekret z 2004 roku wydają się stosunkowo racjonalne i nie 
wynikają jedynie z woluntaryzmu prezydenta Putina. Od początku bowiem 
problemem Rady był zbyt schematyczny i liczny skład, co w praktyce unie-
możliwiało działanie, polegające przecież na fachowej pomocy prezydentowi 
w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa. Jak się wydaje, Putin do roli organu 
przykładał większą wagę niż jego poprzednik, co można poznać po jego oso-
bistej dbałości o właściwy skład.

Organami Rady są komisje międzyresortowe (межведомственные ко-
миссии) zajmujące się konkretnymi tematami, m.in. obszarem WNP, a tak-
że Rada Naukowa przy RB, w której skład wchodzą eksperci rekrutujący się 
m.in. ze środowiska Rosyjskiej Akademii Nauk. Podkreśla to zamiar pogłę-
bienia konsultacyjnego charakteru tego organu przez ośrodek prezydencki.

Doradcy Prezydenta FR mogą być uznani za swego rodzaju recenzentów, 
jednak raczej na wstępnym etapie tworzenia projektów. Kwestie powszech-
nie zaaprobowane przez członków Rady Bezpieczeństwa miały zawsze duże 
szanse stać się treścią dekretów prezydenckich. W wypadku gdy projekt miał 
zostać ustawą federalną, musiał trafić najpierw pod obrady odpowiedniej ko-
misji Dumy Państwowej, niższej izby Zgromadzenia Federalnego. W kwe-
stiach dotyczących polityki zagranicznej w grę wchodziła przede wszystkim 
Komisja DP ds. Międzynarodowych (Комитет ГД по международным 
делам), aczkolwiek niektóre problemy mogą interesować także inne komi-
sje, jak np. Komisję ds. Polityki Informacyjnej, Technologii Informacyjnych 
i Łączności (Комитет ГД по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи) etc.

Opiniowanie przez Komisję bynajmniej nie stanowi czystej formalności, 
jak można by wnioskować z semiautorytarnego charakteru państwa. Projek-
tów ustaw zgłaszanych jest bowiem znacznie więcej niż aktów realnie uchwa-
lanych, co zresztą było charakterystyczne także dla procesu decyzyjnego 
w ZSRR. Zatrzymywanie projektów na etapie Komisji zdarza się nierzadko, 
co zapobiega nadprodukcji ustaw. W rzeczywistości jednak nie chodzi o to, 
że deputowani jako reprezentanci narodu czy partyjna grupa interesu inaczej 
postrzegają projekt w świetle woli reprezentowanego środowiska. Duma jest 
produktem demokracji sterowanej, a kandydowanie do izby niższej, szcze-
gólnie z czołowych miejsc na liście, stanowi przywilej, którego nie może do-
stąpić osoba niepowołana. Nie było w latach 2000–2015 ani jednego projek-
tu prezydenckiego lub rządowego, który Duma po przyjęciu przez Komisję 
odrzuciłaby w głosowaniu. Można zatem generalnie uznać, że w przypadku 
aktów, które powinny przyjąć formę ustawową, Komisja odgrywa rolę prze-
chowalni aż do chwili ostatecznej recenzji.
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Obserwacja obsady stanowiska przewodniczącego Komisji ds. Między-
narodowych od 2000 roku wskazuje, po pierwsze, na nowe znaczenie, jakie 
Kreml zaczął przypisywać temu organowi, po drugie zaś, na niekorzystną 
z punktu widzenia profesjonalizmu procesu legislacyjnego tendencję do wią-
zania tej funkcji z aktualnymi potrzebami polityki zagranicznej.

Na początku 2000 roku funkcję szefa komisji pełnił jeszcze Władimir 
Łukin, urodzony w 1934 roku amerykanista z kręgu Rosyjskiej Akademii 
Nauk, były ambasador FR w USA (1992–1994) i wiceprzewodniczący Dumy 
(w latach 2000–2003). Na jego korzyść w oczach nowych włodarzy Kremla 
z pewnością nie przemawiały fakty z biografii: sprzeciwienie się inwazji ZSRR 
na Czechosłowację w 1968 roku czy dwukrotne wejście do parlamentu z ra-
mienia liberalnej partii Jabłoko. Był niewątpliwie człowiekiem do wymiany.

Nowym przewodniczącym został w 2000 roku Dmitrij Rogozin (ur. 1963), 
barwny polityk o narzucającej się osobowości. Jego pozycję jako uczestnika 
procesu kształtowania polityki zagranicznej wzmacniała dobra znajomość 
wielu języków obcych i niewątpliwy aktywizm. Z punktu widzenia politycz-
nego usadowienia stanowił przeciwieństwo Łukina. Należał, po pierwsze, do 
pokolenia znacznie młodszego od swego poprzednika, którego można było 
wręcz uważać za nestora rosyjskiej dyplomacji. Po drugie, chociaż nie pocho-
dził z kręgu znajomych Putina z KGB132, jego polityka z naddatkiem rekom-
pensowała liberalizm i atlantyzm Łukina. W czasach radzieckich Rogozin był 
stażystą w telewizji, pracował też dla agencji prasowej Nowosti. W roku 1988 
ukończył (z wyróżnieniem) studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersyte-
tu Marksistowsko-Leninowskiego w Moskwie.

Upadek ZSRR stanowił pewien problem dla tak znakomicie zapowiada-
jącej się kariery, zwłaszcza że przynajmniej pierwsza połowa lat 90. nie przy-
niosła trendów korzystnych ani dla rosyjskiego państwa, ani dla Rogozina. 
W swej działalności politycznej nie zwrócił się jednak ku ideom restytucji 
komunistycznego molocha: trzeba pamiętać, że podczas szturmu na gmach 
rządu, tzw. Biały Dom, w 1991 roku był nie po stronie puczystów, lecz w obo-
zie Jelcyna. Jego orientacją został umiarkowany wielkomocarstwowy nacjo-
nalizm w różnych postaciach organizacyjnych. Najważniejsze z jego inicja-
tyw to przede wszystkim Kongres Wspólnot Rosyjskich (Конгресс Русских 
Общин), w którego ramach działał na rzecz praw mniejszości rosyjskiej 
w krajach bałtyckich i innych państwach powstałych po upadku ZSRR, a tak-

132 Związku Dmitrija Rogozina z KGB można doszukiwać się przez jego żonę, Tatianę 
Sieriebriakową, córkę pułkownika KGB, Giennadija Sieriebriakowa, z którą ożenił się jeszcze 
podczas studiów. Pułkownik Sieriebriakow pracował w tzw. Zarządzie I, czyli wywiadzie za-
granicznym. Sam Rogozin w książce Jastrzębie pokoju twierdzi, że w roku 1986 próbował wejść 
w szeregi służb, jednak regulacje wewnętrzne KGB, zabraniające wcielania członków najbliż-
szej rodziny, stały się dlań przeszkodą. Рогозин Д., Ястребы мира. Дневник русского посла, 
Альпина Нон-Фикшн, Москва 2010, s. 40–43.
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że partia Ojczyzna (Родина). Osobistym rywalem Rogozina w tamtych cza-
sach był mer Moskwy Jurij Łużkow, który przeszkodził w 2003 roku w wej-
ściu nacjonalisty do nowej partii władzy – Jedna Rosja. Wtedy też, być może 
pod wpływem Łużkowa, Rogozin musiał pożegnać się z funkcją szefa Komisji 
Dumy ds. Międzynarodowych i zadowolić się stanowiskiem wiceprzewodni-
czącego. Los jednak sprawił, że pomimo niewątpliwego zaangażowania Łuż-
kowa również w kwestie zagraniczne (m.in. w interesy rosyjskiej większości 
na Krymie) w końcu i jego zepchnięto na boczny tor. W 2010 roku oddał 
fotel mera Siergiejowi Sobianinowi. Rogozin tymczasem kontynuował karie-
rę i z czasem doszedł do stanowiska wicepremiera, które zaczął piastować 
w grudniu 2011 roku.

Od 16 stycznia 2004 do 22 grudnia 2011 roku funkcję przewodniczącego 
Komisji sprawował Konstantin Kosaczow (ur. 1962). Miał opinię rasowego 
dyplomaty choćby ze względu na fakt, że był synem pracownika MSZ i nawet 
naukę w szkole podstawowej rozpoczął w Szwecji. W 1984 roku ukończył 
prestiżowy instytut MGIMO, a w 1991 studia podyplomowe w Akademii 
Dyplomatycznej. Kolejne lata spędził w Szwecji jako radca ambasady. Jed-
nocześnie należał do doradców ministra spraw zagranicznych (Primakowa) 
i był deputowanym Dumy. Funkcję szefa Komisji ds. Międzynarodowych 
pełnił zarówno w czwartej, jak i piątej kadencji Dumy. Uchodził za polityka 
zrównoważonego, chociaż pozwalał sobie na ostrzejsze wypowiedzi w sto-
sunku do polityki gruzińskiej układanej przez prezydenta Saakaszwilego; 
wyrażał nawet negatywne opinie o terytorialnym kształcie Gruzji, sugerując, 
że włączenie w jej skład Abchazji oraz Osetii Południowej było aktem stali-
nowskiego bezprawia133.

W grudniu 2011 roku Kosaczow nieoczekiwanie odszedł z zajmowanej 
funkcji i przez dwa lata pozostawał na bocznym torze, obejmując stanowisko 
szefa Federalnej Agencji ds. WNP (Федеральное агентство по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству). W roku 2014 przejął funkcję przewod-
niczącego Komisji ds. Międzynarodowych, tym razem w wyższej izbie parla-
mentu, Radzie Federacji.

Zastąpił go Aleksiej Konstantinowicz Puszkow (urodzony w 1954 roku 
w Chinach jako syn pracownika konsulatu radzieckiego). Trudno mu było 
odmówić pewnego profesjonalizmu, był on jednak szczególnego rodzaju. 
Puszkow miał za sobą karierę dziennikarską, ale pierwsze szlify zebrał w la-
tach 1889–1891, gdy pracował w oddziale międzynarodowym Komitetu 
Centralnego KPZR. Uchodził za speechwritera Michaiła Gorbaczowa (owa 
tajemnica poliszynela nie znajduje, rzecz jasna, potwierdzenia w oficjal-

133 «Попробуйте на вкус собственный галстук», „Взгляд”, http://vz.ru/politics/2009/9/ 
29/332314.html (dostęp: 27.07.2015).
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nych źródłach). Po upadku tegoż Puszkow do 1995 roku pracował dla tygo-
dnika „Moskowskije Nowosti” jako zastępca redaktora naczelnego; będąc 
osobą bardzo dobrze znającą języki obce, głównie angielski i francuski, od-
powiadał za dział międzynarodowy. Wkrótce stał się członkiem kolegium 
redakcyjnego „Foreign Policy” i ekspertem forum w Davos. W latach 1995–
1998 wchodził w skład kierownictwa państwowej telewizji ORT, która po 
objęciu pełnej kontroli nad mediami przez Kreml stanie się najważniejszą 
wewnętrzną tubą propagandową ekipy Putinowskiej (od 2002 roku istniała 
już pod nazwą Pierwyj Kanał, co stanowi nawiązanie do tradycji radziec- 
kiej, gdy funkcjonowała nazwa Pierwaja Programma). Jako dziennikarz te-
lewizyjny zasłynął z prowadzenia programu Post Scriptum na kanale TV 
Centr. W latach 2008–2011 był dyrektorem Instytutu Aktualnych Prob-
lemów Międzynarodowych Akademii Dyplomatycznej FR. W 2012 roku 
został przewodniczącym rosyjskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamen-
tarnym Rady Europy.

Objęcie przez Puszkowa funkcji szefa komisji parlamentarnej świadczy 
o tym, że reprezentowana głównie przez partię Jedna Rosja ekipa kremlow-
ska zaczęła skłaniać się ku preferowaniu bieżących zadań państwa w polityce 
zagranicznej kosztem długofalowego programu legislacyjnego. Przewodni-
czący Komisji to niewątpliwie umiejętny specjalista, jednak raczej z zakresu 
marketingu politycznego niż legislacji i strategii polityki zagranicznej. Daje 
to świadectwo wagi, jaką Kreml przypisywał polityce informacyjnej, która 
w obliczu kryzysu ukraińskiego i załamania międzynarodowego prestiżu 
Moskwy mogła odegrać ważną rolę w ratowaniu image’u państwa i dyskredy-
towaniu państw NATO. 

Przedstawione struktury i wymienieni funkcjonariusze dają jednak tylko 
schematyczny obraz kulisów rosyjskiej polityki zagranicznej. Istotą problemu 
jest bowiem specyfika kadr owego grona decyzyjnego i niejawne zasady jego 
funkcjonowania, te zaś wynikają w głównej mierze z proweniencji elity poli-
tycznej Rosji po 1999 roku.

Dojście Władimira Putina do godności głowy państwa było pewnym za-
skoczeniem. Jego przeszłość jako pułkownika KGB raczej nie mogła przema-
wiać na jego korzyść w latach 90. Jednak to właśnie ona zadecydowała o rysach 
psychologicznych przyszłego prezydenta i jego współpracowników. Ciekawą 
i niepozbawioną trafnych uwag analizę tej elity znajdujemy u Edwarda Luca-
sa, który potrafił ją scharakteryzować, zwracając także uwagę na jej bezpre-
cedensowe położenie. O ile bowiem w przeszłości służby specjalne państwa 
rosyjskiego – nawet, jak mogłoby się wydawać, wszechwładne NKWD mimo 
swych ogromnych kompetencji, wykraczających poza kompetencje innych 
służb, o prawach obywateli nie wspominając – były podporządkowane auto-
rytarnej władzy, o tyle teraz stały się samą władzą, przenikając swym sposo-
bem funkcjonowania całe państwo.
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Jak zatem wskazuje Lucas, KGB był czymś więcej niż służbą: stanowił 
swego rodzaju laickie duchowieństwo w ateistycznym państwie134. Do grona 
funkcjonariuszy dobierano ludzi najinteligentniejszych, dawano im umiejęt-
ności niedostępne zwykłym śmiertelnikom. O tym, że niełatwo było stać się 
funkcjonariuszem tych struktur, świadczą wczesne lata zarówno Władimira 
Putina, jak i wspomnianego już Dmitrija Rogozina. Wielu dzięki posiadanej 
wiedzy miało wątpliwości co do możliwości realizacji celów stawianych przez 
komunistyczne państwo, jednak rekompensowało to „żarliwym patrioty-
zmem oraz niezłomną lojalnością wobec swoich kolegów oficerów”135.

W strukturze KGB szczególne miejsce zajmowała wewnętrzna elita w po-
staci I Zarządu Głównego, czyli wywiadu zagranicznego. Jego pracownicy 
posiadali rzadki przywilej pracy za granicą, dlatego dobierano do I Zarządu 
ludzi najwierniejszych; ich kompetencje i oddanie sprawie nie mogły budzić 
żadnych wątpliwości. Oficerowie KGB za granicą mogli pełnić różne funkcje: 
niektórzy prowadzili bezpośredni wywiad zagraniczny, inni koncentrowali 
się na sprawach wewnętrznych, m.in. sprawując kontrolę nad kadrą oficerską 
wojsk radzieckich stacjonujących na terenie państw Układu Warszawskiego. 
Chociaż nie opisano tego w oficjalnych źródłach, wśród żołnierzy przebywa-
jących w Niemieckiej Republice Demokratycznej wówczas, gdy służbę pełnił 
tam pułkownik Putin, krążyły o nim stosunkowo dobre opinie. Oficerowie 
bali się go jak ognia, niemniej potrafił być „ludzki” dla żołnierzy i łatwo się 
z nimi zaprzyjaźniał.

Cechami fundamentalnymi większości służb specjalnych jest bezwzględ-
ne posłuszeństwo przełożonym i solidarność w stosunku do kolegów. KGB 
nie była pod tym względem wyjątkiem. Wyjątkowe było raczej traktowanie 
reszty świata jako jego pośledniejszej większości, którą należało trzymać pod 
kontrolą. Udział w służbach oznaczał dla wielu funkcjonariuszy wejście do 
innego świata. Dziecko dyplomaty, jeśli tylko miało odpowiednie kwalifika-
cje, mogło bez trudu wejść do służby dyplomatycznej, którą pełniło się ła-
twiej dzięki atmosferze wyniesionej z domu. Inaczej było w przypadku KGB. 
Do służby rekrutowano często ludzi z rozbitych rodzin, sieroty, osoby o silnej 
osobowości, lecz kontestowane przez rówieśników. Dzięki temu formacja sta-
wała się dla funkcjonariusza ojcem i matką, jedynym punktem odniesienia; 
to dzięki służbie człowiek zyskiwał nie tyle nieporównanie wyższy status spo-

134 Porównanie to jest trafne o tyle, że także Iwan Groźny traktował dowództwo jak swego 
rodzaju zakon, którego był Wielkim Mistrzem, a stalinowska doktryna partii komunistycznej 
czyniła z niej nie tyle poziomą strukturę entuzjastów, ile formację analogiczną do Kawalerów 
Mieczowych. Por. Чавчавадзе К., Орден меченосцев, „Слово Коммуниста” 2009, nr 1 (114), 
http://stbudg.ucoz.ru/publ/kommunisticheskie_teoreticheskie_seminary/kommunistiche-
skie_teoreticheskie_seminary/orden_mechenoscev/31-1-0-553 (dostęp: 27.07.2015).

135 Lucas E., Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Dom Wydawniczy 
Rebis, Poznań 2008, s. 57–59.
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łeczny, ile wywyższenie ponad społeczeństwo; funkcjonariusz zobowiązany 
był do wierności wyłącznie wobec KGB, bowiem wierność formacji oznacza-
ła najwyższy, ukryty przed innymi wymiar służby ojczyźnie.

Specyfika kształcenia w ramach służb z dość zrozumiałych względów dra-
stycznie pogłębiała poczucie otoczenia przez potencjalnych wrogów. Wycho-
wanie w atmosferze ciągłej gotowości do walki z wrogiem państwa wyrabiało 
czujność i nieufność, podejrzliwość stawała się cnotą. Mentalność czekisty wy-
klucza postrzeganie świata jako przyjaznego. Społeczeństwo powinno znajdo-
wać się pod kontrolą, aby realizować powołanie państwa. Szary obywatel nie 
zdaje sobie bowiem sprawy ze skali zagrożenia i z doskonałości organizacji, 
pod której kontrolą się znajduje. Dalece bardziej jednak istotna jest czujność 
wobec wroga zewnętrznego. Dąży on zawsze do zwalczenia bronionej przez 
służby ojczyzny. Wizja świata czekisty jest w świetle teorii stosunków między-
narodowych skrajnie realistyczna. Nie ma w niej przyjaciół, nawet nakazaną 
przyjaźń bratnich państw należy kontrolować. Reszta podmiotów (ta, która 
nie znajduje się pod kontrolą) stanowi zagrożenie, walka o pozycję światową 
ma trwać nieustannie aż do ostatecznego zwycięstwa komunizmu.

Takie rozumienie sceny międzynarodowej usprawiedliwiało kreację okre-
ślonej polityki wewnętrznej. Zewnętrzne zagrożenie sprawia, że konieczne 
jest podejmowanie nadzwyczajnych środków. Najbardziej oczywistym inte-
lektualnym schematem zagrożenia dla czekisty, który przeżył klęskę ZSRR 
w zimnej wojnie i tragedię upadku państwa w latach 90., jest schemat wro-
gich sił zewnętrznych, które uśpiły czujność obywateli i zaczęły manipulować 
niczego nie spodziewającym się społeczeństwem w celu niezgodnym z jego 
racją stanu, czyli z dobrem państwa, które staje się wartością samą w sobie 
i obiektem absolutnej wierności. Główny wzór zagrożenia mógł oczywiście 
przyjąć inną formę, lecz upadek Związku Radzieckiego, nieakceptowane-
go już przez własnych obywateli, oznaczał skuteczność soft power, która ze 
względu na arsenały jądrowe gotowe do unicestwienia całej ludzkości okazała 
się jedynym sprawdzonym narzędziem likwidacji przeciwnika jego własnymi 
rękami. Czekista postradziecki obawiał się zatem wielu procesów i zjawisk, 
jednak polityczni stratedzy Rosji początków XXI wieku pozostawali bardziej 
pod wrażeniem influence niż power.

Ów rys psychologiczny strategicznego decydenta może się wydawać mało 
wiarygodny, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pierwsze dekady XXI wieku 
to czasy odległe od okresu rozkwitu radzieckiej bezpieki, a ponadto że nowy 
(bez)ład międzynarodowy stawiał zupełnie inne wyzwania w postaci terrory-
zmu, klęsk żywiołowych wywołanych ociepleniem klimatu etc. Problem po-
lega jednak na tym, że jeszcze w połowie drugiej dekady trzeciego tysiąclecia 
zdecydowana większość tych kreatorów rosyjskiej polityki, których można 
uznać za strategów systemu, kształtowała swą osobowość nie tylko w realiach 
ZSRR, lecz wręcz w szeregach KGB.
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Dotyczy to, rzecz jasna, postaci sztandarowej nowego układu, czyli prezy-
denta, a kilka miesięcy przed rokiem 2000 i w latach 2008–2012 premiera FR, 
Władimira Putina. Nie wdając się w szczegóły jego oficjalnej i alternatyw-
nej biografii, którą poddaje analizie Jurij Felsztinski, nie ulega wątpliwości, 
że przydział do pracy w KGB otrzymał w roku 1975, zatem w okresie kwit-
nącego breżniewizmu. Pracował w Leningradzie, najpierw w V Zarządzie, 
czyli kontrwywiadzie, ale później miał zwrócić uwagę kierownictwa i został 
przesunięty do elitarnego I Zarządu. W czasie nauki w Wyższej Szkole KGB 
(1984–1985) był szkolony do działalności w krajach niemieckojęzycznych 
i wkrótce podjął pracę w Dreźnie, gdzie miał nadzorować zachowanie ra-
dzieckich studentów. Tym jednak, co uderza we wspomnieniach o Putinie 
z tamtego okresu, jest nie tylko umiejętność zjednywania sobie otoczenia, 
ale także krytyczny stosunek do polityki władz ZSRR. Jak podaje Felsztinski, 
potrafił ironizować na temat języka propagandy i nie ukrywał szacunku dla 
postaci Aleksandra Sołżenicyna136.

Opowieści o osobowości prezydenta i jego pracy w Niemczech układają 
się w pewną sensowną całość w kontekście jego późniejszej linii politycznej. 
Po pierwsze, krytycyzm wobec władz stanowił owoc obserwacji i przemyśleń 
przede wszystkim na temat „operacyjnej” niesprawności radzieckiego syste-
mu. Po drugie, tworzenie sieci znajomości i powiązań, głównie na terenie 
Niemiec, miało służyć realizacji polityki otwarcia na kontakty zagraniczne, 
w pierwszej kolejności handlowe. W roku 1997 Putin obronił rozprawę dok-
torską z zakresu ekonomii, w której ukazał m.in. nowe perspektywy nawią-
zania trwałej współpracy z partnerem zagranicznym dzięki przywiązaniu go 
do surowców pozyskiwanych w regionach wydobywczych137. Pojawiała się 
krytyka, że przyszły prezydent w zbyt dużym stopniu skorzystał z koncepcji 
Williama Kinga i Davida Clelanda138, nie dodając zbyt wielu własnych prze-
myśleń, nie to jednak jest w tej materii najistotniejsze. Chodzi raczej o to, 
że wypracował w sobie przekonanie o konieczności rządów niezależnych 
i sprawnych oraz potrafiących w sposób trwały i długofalowy wykorzystywać 
zagranicznego partnera do własnych celów.

136 Felsztinski J., Pribyłowski W., Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin, Pró-
szyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 49–52.

137 Путин В.В., Стратегическое планирование воспроизводства минерально-
сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений, Санкт-Петербург 
и Ленингр. обл.: дисертация на соискание научной степени кандидата экономических 
наук: 08.00.05, Санкт-Петербург 1997, http://rubin.do.am/load/nauka/putin_v_v_strategi-
cheskoe_planirovanie_vosproizvodstva_mineralno_syrevoj_bazy_regiona_v_uslovijakh_for-
mirovanija_rynochnykh_otnoshenij/6-1-0-301 (dostęp: 21.07.2015).

138 King W., Cleland D., Strategic Planning and Policy, Van Nostrand Reinhold, New York 
1978.
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Życiorysy innych najważniejszych strategów ekipy Putinowskiej w znacz-
nej mierze zakorzenione są w służbach specjalnych. Dotyczy to m.in. Siergie-
ja Iwanowa – generała KGB, który rozpoczął pracę w oddziale leningradzkim 
w tym samym roku co Putin i współpracował z nim przez kilka lat. W latach 
90. pracował w wywiadzie zagranicznym, a w 1998 roku został zastępcą dy-
rektora KGB. Wraz z dojściem Putina do władzy otwarły się przed Iwanowem 
szerokie możliwości. Stał się na krótko sekretarzem Rady Bezpieczeństwa 
FR, następnie w latach 2001–2007 piastował stanowisko ministra obrony, na 
którym nie wydawał się czuć najlepiej, przypuszczalnie ze względu na inny 
typ wykształcenia (studia filologiczne) i charakter służby. W czasach premie-
rostwa Michaiła Fradkowa, Wiktora Zubkowa i wreszcie Władimira Putina 
(w okresie prezydentury Dmitrija Miedwiediewa) był pierwszym zastępcą 
szefa rządu (tylko pierwszy zastępca premiera posiada w razie nieobecności 
tego ostatniego odpowiednie pełnomocnictwa). W 2011 roku został powoła-
ny na kluczowe stanowisko szefa administracji prezydenta.

Z kolei Miedwiediew stanowi pewien wyjątek w otoczeniu prezydenta. 
Przynależność do ścisłego grona władzy zawdzięcza nie karierze w KGB, lecz 
bliskiej współpracy z późniejszym gospodarzem Kremla jeszcze w czasach 
urzędowania w petersburskim merostwie. Niewątpliwą zaletą Miedwiediewa 
była w oczach Putina wielka pracowitość i przydatna w sferze wizerunkowej 
tradycjonalistyczna, prawosławna religijność, która notabene była w znacz-
nie większym stopniu skarbem jego małżonki, Swietłany. Miedwiediew peł-
nił w tamtym okresie funkcję eksperta w miejskim Komitecie ds. Stosunków 
z Zagranicą , któremu przewodził Putin. Już w latach 2003–2005 był szefem 
administracji prezydenckiej, a następnie wicepremierem, co niekoniecznie 
należy uważać za awans. Mimo to w 2008 roku to jego, a nie Iwanowa, któ-
remu wróżono owo wyróżnienie, prezydent Putin i kremlowskie środowisko 
uczynili kandydatem na urząd prezydencki.

Nad motywacjami można deliberować, jednak w grę wchodzą przynaj-
mniej dwa warianty. Jednym z nich jest wariant wizerunkowy. Nie ulega wątp-
liwości, że w państwach zachodnich nominację tę przyjęto z ulgą, Iwanowa 
kojarzono bowiem ze środowiskiem „siłowików”, czyli ludzi służb i wojska 
– resortów nierozumiejących ducha współpracy i negocjacji. Miedwiediew 
jako reprezentant „liberałów”, czyli zwolenników rozszerzania wpływów Ro-
sji drogą gospodarczo-prawnych przejęć i budowania wielopoziomowych 
układów zależności, mimo wszystko bardziej odpowiadał zachodnim struk-
turom gospodarczym i politycznym, niewątpliwie skłonnym do kontynuacji 
korzystnych powiązań gospodarczych z Rosją. Ekspansja Rosji w wydaniu 
miedwiediewowskim była ekspansją poprzez Gazprom, nie należy wszak 
zapominać, że przed swą prezydenturą Miedwiediew piastował stanowisko 
przewodniczącego Rady Dyrektorów tej firmy. Rozszerzanie wpływów pań-
stwa rosyjskiego drogą oplatania Europy siecią gazociągów było bliskie pla-
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nom Putina jeszcze w czasach powstawania jego rozprawy doktorskiej, zatem 
decyzja o wysunięciu kandydatury Miedwiediewa była zrozumiała.

Drugi sposób wyjaśnienia, dlaczego człowiek spoza kręgu dawnych ofice-
rów KGB został dopuszczony do najwyższego stanowiska w państwie, doty-
czy kompetencji wewnątrz korporacji. Hipotetycznie prezydent Iwanow był-
by logiczną emanacją najbardziej wpływowego środowiska władzy, jednak to 
właśnie w tym czai się pewna niedogodność. Iwanow jako generał KGB stał 
w hierarchii wyżej od Putina, który w momencie wejścia do moskiewskie-
go Białego Domu, a wkrótce po tym do pałacu kremlowskiego, był mimo 
niewątpliwych zdolności postacią stosunkowo mało znaczącą. Istniało zatem 
zagrożenie, że nowy prezydent-generał mógłby zdominować scenę politycz-
ną. Ową „lojalnościową” interpretację podtrzymują niektórzy komentatorzy 
europejscy, prawdopodobnie nie odbiegając od stanu faktycznego139.

Do ścisłego środowiska decydentów należy także Siergiej Naryszkin (ur. 
1954). Z Putinem spotkał się podczas nauki w szkole I Zarządu KGB w la-
tach 1978–1982. W latach 2004–2008 był szefem Aparatu Rządu, następnie 
szefem administracji niemal do końca 2011 roku, później zaś przewodniczą-
cym Dumy. Korporacji decydentów zależało, by człowiek absolutnie zaufany 
uspokoił nastroje w okresie utraty popularności przez partię władzy – Jedną 
Rosję. Naryszkin cechował się niewątpliwą lojalnością, spokojnym usposo-
bieniem i sprawnością organizacyjną. Według niektórych komentatorów jego 
szybki i niespodziewany awans na stanowisko szefa administracji wynikał 
z chęci kontrolowania przez korporację KGB poczynań Miedwiediewa140.

Do grona znajomych Putina, a jednocześnie najbardziej wpływowych osób 
w państwie zaliczano nie bez powodu Igora Sieczina (ur. 1960). Jego oficjalna 
biografia nie wspomina o żadnym związku ze służbami specjalnymi. Z wy-
kształcenia filolog, dobrze władający językiem portugalskim i francuskim, już 
podczas studiów na Leningradzkim Uniwersytecie Państwowym został skiero-
wany do Mozambiku, gdzie w warunkach wojny domowej pomiędzy oficjal-
nymi władzami wywodzącymi się z niepodległościowego ruchu  FRELIMO 
(Frente de Libertação de Moçambique) a prawicowym ruchem RENAMO 
(Resistência Nacional Moçambicana) radzieccy oficerowie współtworzyli zrę-
by sił zbrojnych wychodzącego z sytuacji kolonialnej państwa. Poparcie ZSRR 
dla władz mozambickich wprowadzających zmiany w duchu socjalistycznym 

139 Zob. np. Donath К., Putin’s Puppet: Why Medvedev Is No Liberal, „Der Spiegel Inter-
national”, 11.12.2007, http://www.spiegel.de/international/world/putin-s-puppet-why-medve-
dev-is-no-liberal-a-522688.html (dostęp: 31.07.2015).

140 Zob. np. Clover Ch., Russia: Shift to the Shadows, 16.12.2009, http://www.ft.com/cms/ 
s/c1ccf500-ea79-11de-a9f5-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http% 
3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fc1ccf500-ea79-11de-a9f5-00144feab49a.html
%3Fsiteedition%3Duk&siteedition=uk&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.inopressa.ru%2Fa
rticle%2F17Dec2009%2Fft%2Frussia1.html#axzz3gLEsTbzc (dostęp: 31.07.2015).
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(m.in. poprzez nacjonalizację znacznej części przemysłu) było logiczne za-
równo ze względu na czynnik ideologiczny, jak i na chęć utrwalenia wpływów 
w dopiero co tworzącej się rzeczywistości młodego państwa.

Sieczin pełnił w Mozambiku funkcję tłumacza, zaś po powrocie do kra-
ju odbył służbę wojskową w jednostce, gdzie szkolili się również oficerowie 
z krajów afrykańskich. Powtórnie skierowany do Afryki, tym razem do An-
goli, przez cztery lata pozostawał w zapalnych punktach kraju, chociaż po-
czątkowo pracował jako tłumacz w grupie doradców marynarki wojennej. Po 
ostatecznym powrocie do ZSRR był członkiem Rady Miejskiej Leningradu, 
a także Działu Współpracy z Zagranicą Leningradzkiego Uniwersytetu Pań-
stwowego, gdzie miał poznać Putina, piastującego wówczas funkcję doradcy 
prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Na krótki czas ich drogi się ro-
zeszły, by spotkać się ponownie w Urzędzie Miejskim Petersburga. Kulisy tej 
znajomości, jak też domniemana praca dla KGB, nie zostały jednak oficjalnie 
wyjaśnione. Tę ostatnią potwierdzają niektórzy znajomi Sieczina, zdaniem 
których zwerbowany został już około trzeciego roku studiów. Gdy Putin wy-
bierał się w 1996 roku do stolicy, Sieczin dążył do dalszej współpracy, co zy-
skało akceptacje późniejszego prezydenta141.

Kariera Igora Iwanowicza potoczyła się od tej pory spektakularnie: Sie-
czin w latach 1999–2008 był zastępcą szefa administracji prezydenckiej, a od 
2004 roku przewodniczącym Rady Dyrektorów państwowej kompanii naf-
towej Rosnieft, z czego musiał zrezygnować na skutek dekretu prezydenta 
Miedwiediewa zakazującego łączenia stanowisk w rządzie ze stanowiskami 
w przedsiębiorstwach państwowych. W latach 2008–2012, czyli w okresie 
premierostwa Putina, był wicepremierem w jego rządzie, a od 2012 roku, gdy 
ten ponownie zasiadł na Kremlu, prezesem Rosnieftu, co gwarantowało mu 
roczny dochód wysokości 25 mln dolarów.

Sieczin jest uważany za głównego inicjatora procesu przeciwko koncernowi 
Jukos Michaiła Chodorkowskiego – największemu potentatowi w branży naf-
towej w Rosji. Proces wytoczony kierownictwu firmy, owocujący wieloletnim 
uwięzieniem Chodorkowskiego i Lebiediewa, oznaczał także unicestwienie sa-
mej kompanii i przejęcie większości jej aktywów przez Rosnieft po kontrower-
syjnych machinacjach związanych z wykupem akcji. Nie wolno jednak zapo-
minać, że Chodorkowski osobiście wypowiadał się negatywnie o roli Rosnieftu 
i to w obecności prezydenta Putina, co wywołało zrozumiałą reakcję.

Jak podaje raport Stratforu z 2009 roku, siła Sieczina ponad wszelką wątp-
liwość wynikała z jego umocowania w FSB. Uważano go za lidera grupy „si-
łowików”, promotorów twardej ręki i zdecydowanej polityki zagranicznej, 
opartej na bezkompromisowym działaniu i wzrastającym potencjale militar-

141 Завербовали на 3 курсе, „Ленинградская Правда”, 27.03.2007, http://www.lenprav-
da.ru/digest/federal/268062.html (dostęp: 31.07.2015).



89Czynniki wewnętrzne

nym. W sferze gospodarki był zwolennikiem protekcjonizmu i państwowej 
regulacji sektora energetycznego i innych sektorów „strategicznych”. Chociaż 
sam nie wydawał się tęsknić za ZSRR jako takim, reprezentował wyposzczo-
nych w okresie jelcynowskim funkcjonariuszy struktur siłowych, którzy nieś-
li z sobą skrajną nieufność wobec Zachodu oraz ideę państwa poważanego 
zarówno przez jego sojuszników, jak i wrogów142. Generalnie można uznać 
ten klan za grupę uszczęśliwionych z faktu, że kraj „wstaje z kolan”, tak jak 
gdyby ktoś z zewnątrz celowo znieważył Rosję i zrujnował jej gospodarkę.

Sieczina, mimo popularnej opinii o nim jako drugim po Putinie człowieku 
w państwie, czy wręcz o Darcie Vaderze rosyjskiej polityki, nie uważa się jednak 
za szarą eminencję Kremla. Oceniany jest raczej jako skrajnie wierny i sumien-
ny wykonawca zadań. W 2007 roku znawcy tej postaci sądzili wręcz, że kiedyś 
usunie się z polityki wraz z Putinem143, choć nic nie wskazywało takiego rozwo-
ju wypadków. Ale począwszy od roku 2014, gwiazda Sieczina zaczęła blaknąć. 
Wiązało się to przede wszystkim z kłopotami postawionej w obliczu drastycz-
nego spadku cen ropy kompanii Rosnieft, której od 2012 roku przewodził i dla 
której domagał się pomocy ze strony budżetu państwa, co wzbudziło niepokój 
w rosyjskich mediach. To Sieczin przekonywał Putina i innych decydentów, że 
wzrost rosyjskiej gospodarki, a tym samym wpływów na świecie należy oprzeć 
raczej na ropie niż gazie i że najlepszym sposobem zarządzania procesem wy-
dobycia i dystrybucji jest kapitalizm państwowy. W 2015 roku stało się jasne, że 
założenia te mogły działać tylko przy korzystnych cenach surowca.

Wśród kluczowych decydentów w rosyjskiej polityce zagranicznej wymie-
nia się także Władisława Surkowa – postać powszechnie znaną i nieraz kon-
testowaną, a przy tym bardzo tajemniczą, co budziło niekiedy przekonanie 
o tym, że to raczej on może być uważany za właściwą szarą eminencję Kremla.

Z wieloma decydentami łączą go niezbyt jasne korzenie rodzinne. Uro-
dził się w 1964 roku jako syn Czeczena, Jurija (nazywanego w rodzinnych 
stronach nieusankcjonowanym w dokumentach imieniem Andarbek) Du-
dajewa oraz Zoi Antonowny Surkowej, według nieoficjalnych danych cór-
ki Żyda i Rosjanki144. Dzieciństwo spędził w Czeczenii, jednak po rozwo-
dzie rodziców zamieszkał w mieście Skopin w obwodzie riazańskim, gdzie 
chodził do szkoły, odnosząc znaczne sukcesy. Chociaż studiował inżynierię 
w Moskiewskim Instytucie Stali i Stopów oraz organizację imprez maso-
wych w Moskiewskim Instytucie Kultury, ukończył dopiero studia ekono-
miczne na Moskiewskim Uniwersytecie Międzynarodowym.

142 The Kremlin Wars (Special Series), Part 2: The Combatants. Analysis, 23.10.2009, https://
www.stratfor.com/analysis/kremlin-wars-special-series-part-2-combatants (dostęp: 31.07.2015).

143 Завербовали на 3 курсе, op. cit.
144 Справка. Сурков Владислав Юрьевич, Коммитет Народного Контроля, http://

comnarcon.com/465 (dostęp: 31.07.2015).
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Kariera Surkowa rozwijała się nadzwyczaj szybko. W latach 1991–1996 
pracował dla Menatepu, banku Michaiła Chodorkowskiego. Był przewodni-
czącym Stowarzyszenia Reklamodawców, a pod koniec dekady (1998–1999) 
pierwszym zastępcą dyrektora telewizji publicznej. Później znalazł się już 
w gronie najważniejszych decydentów państwa: był doradcą szefa administra-
cji prezydenta (1999), potem jednym z jego zastępców (1999–2008), głównym 
zastępcą (2008–2011), jednym z wicepremierów (2011–2012), wicepremie-
rem, a jednocześnie szefem Aparatu Rządu (2012–2013), następnie zaś dorad-
cą prezydenta, co niektórzy mogli uznać za pewien spadek w hierarchii.

Tak spektakularną karierę można przypisać, rzecz jasna, sporym zdolnoś-
ciom i błyskotliwości, jednak właściwe ich podłoże, przynajmniej zdaniem 
analityków Stratforu, zdaje się leżeć w jego związkach z GRU – mniej zauwa-
żalnym od FSB, ale bardziej rozbudowanym i niezwykle wpływowym wywia-
dem wojskowym. Surkow miał w znaczący sposób przysłużyć się korporacji 
jako ekspert znający środowisko czeczeńskie, a tym samym potrafiący udzie-
lać stosownych rad, jak doprowadzić do jego osłabienia. W szczególności cho-
dziło o wyeliminowanie prezydenta Czeczeńskiej Republiki Iczkerii Dżochara 
Dudajewa (noszącego notabene to samo nazwisko rodowe co ojciec Surkowa), 
jak i rozbicie czeczeńskiej insurekcji na obóz niepodległościowy i religijny.

Surkow wydawał się wspierać na Kremlu bardziej obóz tzw. liberałów, 
chociaż do samego liberalizmu w Rosji miał stosunek krytyczny i starał się 
go zwalczać jako ideologię mało poważną i nieskuteczną w przeprowadzeniu 
udanych reform państwa. Dlatego w pierwszej dekadzie nowego wieku częś-
ciej stosowano wobec tego klanu określenie „cywile” (цивилики) jako nazwę 
grupy niewywodzącej się ze struktur siłowych. Generalnie krytykowała ona 
„siłowików” za umacnianie patologicznych układów i doprowadzenie pań-
stwa do kryzysu ekonomicznego, a w ogólnym rozrachunku do osłabienia 
jego pozycji na arenie międzynarodowej145.

Z drugiej jednak strony Surkow bardzo konsekwentnie dążył do ideolo-
gicznego zjednoczenia Rosjan wokół idei „wielkiego państwa”, czego dowo-
dem jest zainicjowanie przez niego prokremlowskiego ruchu młodzieżowe-
go „Nasi” (Наши), który stał się znany nie tylko dzięki organizacji letnich 
obozów nad jeziorem Seliger, ale także za sprawą ataków na dyplomatów za-
chodnich w związku z ich nieprzychylnym stosunkiem do polityki rosyjskiej 
wobec państw bałtyckich czy przeniesienia pomnika żołnierzy radzieckich 
z centralnego placu Tallina na cmentarz. „Naszych” podejrzewa się również 
o przeprowadzenie ataków hakerskich na estońskie serwery rządowe.

Jako mąż stanu na arenie międzynarodowej Surkow zasłynął przede 
wszystkim jako autor idei „suwerennej demokracji”, która z czasem zaczęła 
żyć swoim życiem, niezależnie od okoliczności powstania i postaci samego jej 

145 The Kremlin Wars (Special Series), Part 2, op. cit.
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twórcy. Miała być wyraźnym sygnałem dla środowiska międzynarodowego, 
że Rosjan nie należy pouczać, jakimi drogami mają dążyć do zbudowania 
demokratycznego państwa. Analiza tej doktryny i jej potencjalnego wpływu 
wymaga dodatkowej uwagi w dalszej części naszej analizy.

W zarysie korporacji decydentów nie powinno wreszcie zabraknąć czło-
wieka, o którym pisało się mniej w dotychczasowych analizach, a którego na-
leżałoby uważać za czarnego konia toczącej się walki. Mowa o Wiaczesławie 
Wołodinie (ur. 1964), rzadko wypowiadającym się publicznie polityku, który 
swą pozycję zdobywał w konkretnej walce o wpływy i w zmaganiach o Rosję 
autorytarną, zdolną do przezwyciężenia manipulacji ze strony przeciwników 
krajowych i zagranicznych.

Z wykształcenia rolnik z obwodu saratowskiego, absolwent Saratowskiego 
Instytutu Mechanizacji Rolnictwa, wstąpił do KPZR już w 1985 roku, mając 
zaledwie 21 lat. Ożenił się nawet z córką byłego pierwszego sekretarza jer-
szowskiego komitetu rejonowego, Anatolija Dmitrijewa. Tuż po ukończeniu 
studiów w błyskawicznym tempie obronił doktorat, habilitację uzyskał jed-
nak „dopiero” w 1996 roku w petersburskim Instytucie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, po wcześniejszym ukończeniu Rosyjskiej Akademii Służby 
Państwowej przy Prezydencie FR. Dobre koneksje pozwoliły mu na właściwe 
ustawienie się podczas przemian lat 90. W 1996 roku był już wicegubernato-
rem obwodu saratowskiego, lecz odszedł ze stanowiska po konflikcie z szefem. 
Wkrótce zajął się pracą stricte polityczną, budując wraz z Jurijem Łużkowem 
zręby partii Ojczyzna – Cała Rosja (Отечество – Вся Россия). Znalazłszy 
się w ten sposób w Dumie Państwowej, przeszedł wkrótce do Jednej Rosji, 
aby w roku 2005 stać się sekretarzem prezydium Rady Głównej partii wła-
dzy. W 2010 roku był już jednym z wicepremierów i szefem Aparatu Rządu, 
a w kolejnym – pierwszym zastępcą szefa administracji prezydenckiej.

Jego majątek w lutym 2006 roku tygodnik „Finans” ocenił na 58 mln dola-
rów, co budziło zrozumiałe wątpliwości, bowiem deklarowane przez Wołodi-
na oficjalne źródła dochodów jako pracownika służby publicznej w żadnym 
razie nie mogły doprowadzić go do takiej fortuny146. W kręgach zbliżonych 
do parlamentu przekazywano jedynie nigdy nie upublicznione pogłoski, ja-
koby rzeczywistym źródłem jego dochodów był biznes rolniczy oparty głów-
nie na elewatorach zbożowych w obwodzie saratowskim, których przejęcie 
pozwoliło na zgromadzenie znacznego kapitału147. W powszechnej opinii był 
człowiekiem skutecznie prowadzącym brutalną walkę o wpływy, mało kto 

146 Снегирев П., Сколько «стоит» Володин?, „Финанс. Деловой Журнал”, nr 18 (155), 
15–21.05.2006, http://www.finansmag.ru/28461 (dostęp: 31.07.2015).

147 Jak podaje Iwan Pierewierziew, Wołodin miałby być posiadaczem znacznego pakietu 
akcji holdingu Sołniecznyje Produkty: Переверзев И., Общество порядочных людоедов, 
Александр Трушков. Livejornal, 27.10.2008, http://atrushkov.livejournal.com/4172.html 
(dostęp: 31.07.2015).
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jednak skupiał się na jego osobie ze względu na niechęć Wołodina do pub-
licznych wystąpień.

Tym, co nie ulega wątpliwości w jego poglądach, jest przywiązanie do do-
minującej roli prezydenta Putina, której wygaśnięcie utożsamia z perspekty-
wą wewnętrznego rozbicia Rosji. Zachód, nierozumiejący Rosjan, poprzez 
politykę sankcji w rzeczywistości skonsolidował naród rosyjski wokół postaci 
prezydenta i nauczył doceniać zmiany, jakie zaszły pod jego kierownictwem. 
Pogląd taki polityk wyraził podczas obrad dyskusyjnego Klubu Wałdajskiego 
w październiku 2014 roku148.

Jako człowiek bardzo rzadko wyjeżdżający za granicę Wołodin general-
nie skupiał się na wewnętrznych sprawach państwa. Niechętnie eksponował 
własną osobę, co mogło wynikać ze skandali i kontrowersji nagłośnionych 
w pierwszej dekadzie nowego wieku, gdy nie osiągnął jeszcze tak pewnej po-
zycji, jak w połowie drugiej dekady. W wewnątrzkorporacyjnej walce o wła-
dzę fakt ten może jednak przemawiać na jego korzyść. Zbyt otwarta wobec 
sił spoza obozu kremlowskiego postawa Surkowa połączona z chorobliwą 
niechęcią do klanu Sieczina i „siłowików” oraz międzynarodowe gwiazdor-
stwo Rogozina odsunęły te wybijające się postacie na nieco gorszą pozycję, 
Wołodin natomiast – wierny, bezwzględny i nienarzucający się aparatczyk – 
osiągnął pozycję kluczową, analogiczną do pozycji Stalina w aparacie bolsze-
wickim tuż po rewolucji 1917 roku. Jako główny zastępca szefa administracji 
zyskał znaczną kontrolę nad kadrami obozu władzy.

Ewentualne wyniesienie Wołodina do rangi postaci mającej zasadniczy 
wpływ także na politykę zagraniczną państwa rosyjskiego oznaczałoby po-
głębienie izolacjonizmu Rosji i fobii w stosunku do Zachodu. Brak tolerancji 
wobec opozycji i skłonność do skrytości działań dawałyby kolejny pretekst 
do izolacji FR na arenie międzynarodowej i radykalizacji centralistycznego 
autorytaryzmu wewnątrz państwa.

Przedstawiona dotąd lista głównych decydentów i stronnictw w kremlow-
skiej korporacji nie może rościć sobie pretensji do wyczerpującego oglądu. 
W rzeczywistości bowiem system ten był znacznie bardziej skomplikowany. 
Grup nacisku na Kremlu wewnątrz stronnictw „siłowików” i „liberałów” było 
sporo i związane były głównie z konkretnymi postaciami, które traciły stano-
wiska, lecz niekoniecznie wpływy, i które stanowiska zyskiwały, niekoniecznie 
więcej znacząc. Konstytucyjna waga stanowiska nie musiała wszak odpowiadać 
realnemu wpływowi. Podobnie było z obrazem medialnym postaci, który nie 
musiał wskazywać na jej rzeczywiste znaczenie. Niewątpliwie jednak system ro-
syjskiej władzy centralnej zakładał pewną równowagę w procesie decyzyjnym. 
Walka wewnętrzna była niejako ukrytym, ale w pewnym sensie systemowym 

148 «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России», „Известия”, 22.10.2014, 
http://izvestia.ru/news/578379#ixzz3hv11wbSs (dostęp: 30.07.2015).
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warunkiem funkcjonowania korporacji kremlowskiej, czym nie odróżniała się 
ona zbytnio od innych struktur korporacyjnych. Ostatnie słowo należało do 
prezydenta, mniej istotna, lecz pożyteczna była funkcja bezwzględnie wiernego 
kontrolera, którą przez lata dobrze spełniał Dmitrij Miedwiediew149.

Niemniej w kreowaniu polityki zagranicznej państwa i jego pozycji geo-
politycznej formalny podział stanowisk wydaje się mieć większe znaczenie. 
Jest tak przede wszystkim dlatego, że funkcjonariusze państwowi w polityce 
zagranicznej mają do czynienia z określonymi procedurami dyplomatyczny-
mi i reżimami międzynarodowymi, przez co siłą rzeczy muszą funkcjonować 
w strukturach dostosowanych do spełnianych zadań. Wzrost znaczenia zwo-
lenników izolacjonizmu i silnej ręki w korporacyjnym aparacie decyzyjnym 
może paradoksalnie spowodować oddanie polityki zagranicznej fachowcom 
ze względu na złe samopoczucie głównych decydentów w środowisku mię-
dzynarodowym.

Istota problemu polega jednak przede wszystkim na rozstrzygnięciu prio-
rytetów kluczowych aparatczyków, którzy nadają główny ton tej polityce, 
nawet jeśli przygotowanie materiałów do podjęcia decyzji (obliczenie po-
tencjalnych zysków i strat wynikających z umów, opracowanie informacji na 
temat struktury celów partnera, poszukiwanie słabych punktów obcej dyplo-
macji etc.) oddają w ręce ekspertów.

Historycznie rzecz ujmując, pierwsi ministrowie spraw zagranicznych: 
Kozyriew i Primakow, nawet jeśli nie podejmowali ostatecznych decyzji, byli 
właściwymi kreatorami kierunku rosyjskiej polityki zagranicznej, a zatem 
kluczowymi postaciami w procesie decyzyjnym. Z chwilą objęcia stanowi-
ska prezydenckiego przez Władimira Putina to on stał się ostatecznym de-
cydentem, jednak w praktyce działał przedstawiony wcześniej mechanizm 
stopniowej i kolegialnej obróbki tematu. Wynikało to z zakorzenionej jeszcze 
w czasach breżniewowskich tendencji do unikania indywidualnej odpowie-
dzialności. Ocena intencji decydentów po 2000 roku zdaje się więc bardziej 
komplikować, gdyż mogą być one rozproszone pomiędzy różne osoby i gru-
py wpływu, a ponadto podlegać mechanizmom biurokratycznego unikania 
czy nawet inercji. Z drugiej strony silniej niż w przypadku decyzji wybitnych 
indywidualności działa zasada wierności korporacyjnym reżimom i uwarun-
kowanym typom reagowania.

Andriej Cygankow twierdzi zatem, że Kozyriew rozumiał interes narodo-
wy w kategoriach integracji z zachodnimi instytucjami z obszaru gospodarki 
i bezpieczeństwa, Primakow pragnął odtworzyć mocarstwowy status Rosji 

149 Por. stanowisko analityków DELFI: Kasčiūnas L., Laurinavičius М., Keršanskas V., 
Vladimir Putin’s Pyramid of Rule: Who Really Governs Russia?, DELFI by the „Lithuania Tri-
bune”, 4.08.2014, http://en.delfi.lt/central-eastern-europe/vladimir-putins-pyramid-of-rule-
who-really-governs-russia.d?id=65432116 (dostęp: 31.07.2015).
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i zrównoważyć hegemonię amerykańską, Putin natomiast stworzył własną 
wizję interesu narodowego w postaci uznania konieczności restauracji mo-
carstwowości, ale nie kosztem pogorszenia relacji z Zachodem, w szczegól-
ności zaś ze Stanami Zjednoczonymi150. Pozostaje to w zgodzie ze ścieżką 
eksplanacji priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej poprzez samoiden-
tyfikację tożsamości Rosjan. Droga ta jest tradycyjnie stosowana przez wielu 
rosyjskich, a nieraz i zagranicznych politologów. Zawiera ukryte założenie, 
że rosyjska polityka zależy od kodu kulturowego, jakiegoś mitycznego ducha 
narodu, stanowiącego pewną stałą, kryjącą się za wszelkimi zachowaniami 
zarówno rosyjskich liderów, jak i społeczeństwa. Inni z kolei w swym opisie 
procesu decyzyjnego w rosyjskim aparacie administracji, rządu, Rady Bez-
pieczeństwa czy komisji parlamentarnych skupiają się wyłącznie na bieżącej 
taktyce, którą można by przypisać dowolnemu podmiotowi151.

Żadne z tych podejść nie wydaje się do końca racjonalne, trudno bowiem 
przyjąć, że centrum decyzyjne kieruje się tylko ugruntowanymi wzorcami, 
nie przejmując się treściami współczesnych wyzwań, podobnie jak trudno 
przyjąć brak wpływu doświadczeń historycznych, które wszak albo poprzez 
uruchomienie pamięci historycznej i przekazywanych z pokolenia na poko-
lenie wartości i imperatywów, albo poprzez nieuświadamiane zjawiska post-
pamięci oddziałują na kształt prowadzonej polityki. Można zatem przyjąć, że 
w realiach kształtowania zarówno doktryn politycznych, nie wyłączając tych, 
które dotyczą polityki zagranicznej, jak i realnego kształtu polityk mamy do 
czynienia z mniej lub bardziej twórczą adaptacją wzorców i sfery aksjologicz-
nej do konkretnych sytuacji. Istota problemu polega jednak na czymś innym, 
a mianowicie na właściwych mechanizmach oddziaływania wzorców. Inny-
mi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie o mechanizm ciągłości pewnych 
idei i schematów myślowych.

Najbardziej oczywistą odpowiedzią na to pytanie byłoby wskazanie na 
przekazywanie treści aksjologicznych z pokolenia na pokolenie, lecz gdyby 
przyjąć ten mechanizm za rzeczywiście działający, polityka ZSRR i reakcje 
społeczne na nią stanowiłyby wybryk historii i wyjątek potwierdzający regułę. 
Dlatego też o wiele racjonalniejsza wydaje się hipoteza, że chociaż zestaw kul-
tywowanych wzorców z przeszłości zależał w pewnej mierze od całości dzie-
dzictwa, przede wszystkim stanowił jednak konsumpcję à la carte. To decyzje 
polityków i grup wpływu zdecydowały o tym, że skorzystano z określonych 
modeli prowadzenia polityki zagranicznej, inne zaś odrzucono. Resentyment 
w stosunku do partnerów najłatwiej było wyrazić poprzez odwołanie się do 
rodzimych tradycji; być może gdyby pierwsze lata współpracy przyniosły har-

150 Tsygankov A.P., Russia’s Foreign Policy: Change and Continuity in National Identity, 
Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2006, s. xxiii.

151 Jak w fundamentalnej monografii: Nygren B., The Rebuilding of Greater Russia: Putin’s 
Foreign Policy towards the CIS Countries, Routledge, New York 2008.
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monizację stosunków wewnętrznych i międzynarodowych oraz gospodarczy 
rozkwit kraju, historia potoczyłaby się inaczej i zamiast szczycić się dorobkiem 
słowianofilów, imperialnymi ideami panslawizmu czy eurazjatyzmu, Rosjanie 
mogliby być dumni z cudu gospodarczego i społecznego przyćmiewającego 
osiągnięcia Japonii, Chin albo Korei. Ponieważ jednak z różnych powodów 
to się nie udało, winą należało obarczyć podmioty zewnętrzne i naiwność po-
lityków skłonnych do korzystania ze współzależności. Do tego zaś najlepiej 
nadawały się ponure doktryny z historycznego arsenału.

2.2. Czynniki zewnętrzne

2.2.1. Niepokój na Bliskim Wschodzie

Mimo fundamentalnego znaczenia zmiany politycznej na Kremlu w 2000 
roku, rosyjska polityka zagraniczna pierwszych kilkunastu lat nowego tysiąc-
lecia w dużym stopniu pozostawała także pod wpływem czynników zewnętrz-
nych, które nowa ekipa poddawała krytycznej refleksji w swych własnych ka-
tegoriach myślenia. Jednym z nich, chociaż z pewnością nie najważniejszym, 
była zasadnicza zmiana sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rosyjscy decydenci 
i społeczeństwo mogli obserwować, jak gwałtownie początek wieku obszedł 
się z obszarem, w którym najpierw ZSRR, a następnie Federacja Rosyjska 
ulokowały swe interesy polityczne i gospodarcze.

Po zamachach na World Trade Center i Pentagon 11 września 2001 roku, 
które wywołały zdecydowaną reakcję USA, sytuacja zaczęła się komplikować 
w regionie znacznie bliższym granic Rosji niż obszaru Stanów Zjednoczo-
nych. Rozpoczęcie działań wojennych przeciwko reżimowi talibów w Afgani-
stanie wpisywało się wówczas w stosunkowo przyjazne relacje rosyjsko-ame-
rykańskie. Obie strony deklarowały wspólną walkę z terroryzmem, która dla 
Waszyngtonu oznaczała totalną wojnę w Afganistanie, a dla Moskwy totalną 
wojnę na własnym terytorium w celu rozwiązania problemu czeczeńskiego. 
Atak Amerykanów na państwo talibów mógł być nawet Kremlowi na rękę, 
redukował bowiem zagrożenie afgańskiego wsparcia dla radykałów na Kau-
kazie Północnym. Z czasem zaczęto jednak zauważać negatywy interwencji: 
nadmierne przechylenie się geopolitycznej przewagi USA w regionie, desta-
bilizację Afganistanu oraz postawienie go w sytuacji wojny domowej i braku 
kontroli władz nad większością terytorium, a nawet uaktywnienie się w Azji 
Centralnej również Chin, coraz bardziej zainteresowanych kontrolą tego ob-
szaru jako strefy własnych interesów152.

152 Por. Кадыбарев А., Проблема Восточного Туркестана и Тибета в свете амери-
канской интервенции в Афганистане, Перспективы, http://www.perspectivy.org/book/ 
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Wkrótce doszło do kolejnej interwencji w postaci drugiej wojny w Za-
toce Perskiej. O ile pierwsza, rozegrana w 1991 roku, odbyła się w ramach 
operacji ONZ (Pustynna Burza, Pustynny Miecz, Nagły Grom), druga była 
już inicjatywą stricte amerykańską, wspartą przez Wielką Brytanię, Australię 
i Polskę. Administracja prezydenta George’a W. Busha, naciskając na rozpo-
częcie działań wojennych, opierała się na specyficznej interpretacji Rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1441 i zdecydowała się na wojnę bez poparcia 
większości członków stałych RB.

Zawierucha w kraju Hammurabiego niosła pewne korzyści dla Rosji, 
przyniosła bowiem wzrost cen ropy naftowej, co też w nadchodzących latach 
ekipa Putinowska skrzętnie wykorzystała, jednak inne aspekty tych wyda-
rzeń były już znacznie bardziej problematyczne. Już pierwsza wojna w Zatoce 
mogła budzić wątpliwości Moskwy ze względu na osłabienie Iraku, ważnego 
partnera handlowego ZSRR153. Druga, rozgrywająca się w 2003 roku i oparta 
na niepotwierdzonych przypuszczeniach, jakoby Irak przygotowywał arse-
nały broni masowego rażenia (głównie chemicznej), powodowała znaczący 
sprzeciw, głównie w świecie arabskim. Dla Rosji wydarzenie to stało się nie 
tylko kolejnym dowodem na egoistyczny woluntaryzm polityki amerykań-
skiej, ale też ciosem wymierzonym w możliwości partnerstwa na Bliskim 
Wschodzie ze względu na usunięcie ekipy, z którą przez długi czas utrzy-
mywano kontakty handlowe, i na zminimalizowanie możliwości płatniczych 
państwa irackiego w dowolnej postaci.

Kolejnym wstrząsem w regionie okazały się wydarzenia „arabskiej wios-
ny” zapoczątkowane przez samobójcze wystąpienie Mohameda Bouaziziego 
w Tunezji w 2010 roku. Usunięcie dotychczasowych reżimów w Egipcie, Tu-
nezji i Libii, znaczące zdestabilizowanie Syrii oraz powstanie Państwa Islam-
skiego, a także inne liczne zamieszki w szeregu państw arabskich od Maroka 
po Irak i Oman spowodowały zmiany w politycznym, ekonomicznym i reli-
gijnym obrazie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dla Rosji był to cios 
w jej interesy gospodarcze, podobnie bowiem jak w przypadku Iraku była 
ona dostarczycielem broni dla państw regionu, głównie Libii i Syrii. Rów-
nież w tym przypadku zadłużenie państw arabskich wobec ZSRR, a następnie 

problema_vostochnogo_turkestana_i_tibeta_v_svete_amerikanskoj_intervencii_v_afgani 
stane_2008-07-29.htm (dostęp: 31.07.2015).

153 Zadłużenie Iraku wobec Rosji wynosiło w 1990 roku około 8 mld dolarów. Atak na Irak 
praktycznie zniweczył wszelkie perspektywy zwrotu należności. Ostatecznie, po uwzględnie-
niu kolejnych długów, w ramach rekomendacji Klubu Paryskiego Moskwa w zamian za pre-
ferencje handlowe zgodziła się na zmniejszenie wzrastającego irackiego zadłużenia do 12 mld 
dolarów, zdając sobie sprawę, że naleganie na zwrot może tylko pogorszyć perspektywę jakich-
kolwiek przychodów z dotychczasowego partnerstwa. Por. Фокин С.В., Внешняя политика 
России в регионе Ближнего, Среднего Востока и в Северной Африке, [w:] Внешняя поли-
тика России. Теория и практика, ред. С.В. Смульский, О.Д. Абрамова, Книга и бизнес, 
Москва 2013, s. 320.
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Rosji było w 1991 roku spore: Syrii (najwierniejszego nabywcy rosyjskiego 
uzbrojenia) – około 11 mld dolarów, Algierii – 4 mld dolarów, Egiptu – 3 mld 
dolarów. Gdy dokonano bilansu zadłużenia Libii rządzonej od 1969 roku 
przez Muammara Kaddafiego, Rosja zdecydowała się na anulowanie 4,6 mld 
dolarów zadłużenia tego państwa154.

Trudno w tej sytuacji się dziwić, że Moskwa odniosła się do wydarzeń 
„arabskiej wiosny” z dystansem, a nawet z jasno deklarowanym sceptycy-
zmem. Utrata kolejnych perspektyw gospodarczych i możliwości odzyskania 
zainwestowanych środków budziła kolejną falę resentymentu, chociaż rozu-
miano rozgoryczenie społeczeństw regionu. Dla rosyjskich radykałów, głów-
nie dla obozu eurazjatystów, „arabska wiosna” animowana była przez USA 
i skierowana przeciwko interesom Rosji; ubolewano chociażby nad faktem, że 
los Libii nie jest już w rękach rosyjskich155. Dla rosyjskich władz komentarze 
na temat regionu stawały się w pewnej mierze niezręczne, gdyż ich interesy 
często wiązały się z odchodzącymi i nieakceptowanymi przez społeczeństwo 
reżimami. Mimo to rosyjska dyplomacja nie wahała się krytykować amery-
kańskiej pomocy dla opozycji syryjskiej, upatrując w utrzymaniu władzy Ba-
szara al-Asada możliwość kontynuacji kooperacji w obszarze wojskowości156.

Wydarzenia „arabskiej wiosny” stanowiły także zagrożenie innego typu. 
Rodzący się na marginesie wystąpień fundamentalizm islamski, głównie w ra-
mach salafizmu, był przynętą dla ekstremistycznie nastawionych środowisk 
na rosyjskim Kaukazie Północnym. Jak zauważa Jana Amielina, szef sektora 
badań kaukaskich Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych, w regionie 
tym bardzo wyraźnie narasta orientacja na islamskie społeczności za granicą, 
co owocuje pewną archaizacją obyczajowości radykalnej części ummy w ra-
mach tzw. arabizacji czy hidżibizacji157.

2.2.2. Rozszerzanie NATO

Wśród zewnętrznych czynników stanowiących impuls dla wyznaczenia kie-
runku rosyjskiej polityki zagranicznej znaczną rolę odegrało rozszerzenie 
NATO. Proces ten trwał nieustannie w zasadzie od samego momentu po-

154 Ibidem.
155 Dobrym przykładem jest retoryka Walerija Korowina: Коровин В., Удар по России. 

Геополитика и предчуствие войны, СПб, Питер 2014, s. 125 nn.
156 Сергей Лавров раскритиковал США за авиаподдержку сирийской оппозиции, 

Голос Америки, http://www.golos-ameriki.ru/content/lavrov-state-department-critic-assad-
-syria/2899117.html (dostęp: 4.08.2015).

157 Амелина Я.А., О росте исламской угрозы на Северном Кавказе и в Поволжье  
в связи с «Арабский весной» и приходом к власти салафитов, [w:] Состояние и тенден-
ции развития сиюации на Ближнем Востоке, Российский институт старатегических 
исследований, Институт востоковедения Национальной академии наук Армении, Мо-
сква 2013, s. 45.
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wstania organizacji. Po historycznym roku 1949 do początkowej dwunastki 
dołączały kolejne państwa: w 1952 roku Grecja i Turcja – wschodnia flanka, 
z której blisko było do południowego podbrzusza ZSRR, w 1955 roku RFN, 
co stało się pretekstem do powstania Układu Warszawskiego, w 1982 roku 
Hiszpania, w 1999 roku państwa środkowoeuropejskie i Słowenia, w 2004 
roku kraje bałtyckie i Słowacja, a w 2009 roku Albania i Chorwacja. Oficjal-
nymi kandydatami w połowie drugiej dekady były Czarnogóra, Macedonia, 
a nawet rozdarta wewnętrznymi konfliktami Bośnia i Hercegowina. Głośno 
o potencjalnym członkowskie zaczęto także mówić w Szwecji i Finlandii, tak 
długo cieszących się statusem państw neutralnych158.

Dla Rosji rozszerzanie NATO, głównie na wschód, ponieważ de facto tyl-
ko o taki kierunek mogło chodzić z uwagi na brzmienie artykułu 6 traktatu 
waszyngtońskiego, stanowiło zawsze poważny problem. W czasach ZSRR ze-
staw państw członkowskich Układu Warszawskiego zmniejszył się ze wzglę-
du na odejście Albanii, gdy tymczasem skład NATO ciągle się powiększał. 
Analogiczna sytuacja nastąpiła w przypadku późniejszej struktury, której pa-
tronuje Rosja: Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, istniejącej 
od roku 1994, z której w 1999 roku odeszły Azerbejdżan, Gruzja i Uzbeki-
stan159. Nie należy zapominać, że w tym samym roku NATO zostało wzboga-
cone o Słowenię, Polskę, Czechy i Węgry.

Na każde rozszerzenie Rosja reagowała jawną niechęcią i ubolewaniem 
nad wzmacnianiem NATO w sytuacji, gdy należało już myśleć o nowym, bar-
dziej globalnym systemie bezpieczeństwa zbiorowego. Przypominano także 
o domniemanych (nieznajdujących bowiem jasnego odzwierciedlenia w do-
kumentach) obietnicach składanych Gorbaczowowi przez stronę zachodnią 
podczas negocjacji na temat zjednoczenia Niemiec. Treścią tych deklaracji 
miała być gwarancja, że państwa wschodnioeuropejskie nie staną się nigdy 
częścią NATO160.

Istota problemu leży, jak się wydaje, w dwóch kwestiach. Pierwszą jest sa-
moidentyfikacja Rosji jako bytu trwale niezdolnego do włączenia się w struk-
tury euroatlantyckie i budującego wyłącznie swój własny biegun siły. Iden-
tyfikuje ona zatem dobro swych obywateli z tworzeniem odrębnego systemu 
bezpieczeństwa. Kwestia druga to z kolei patrzenie na międzynarodową sce-

158 Zob. Reuters: Russia Concerned by Finland, Sweden Moves toward Closer Ties with 
NATO, 12.04.2015, http://uatoday.tv/politics/reuters-russia-concerned-by-finland-sweden-
moves-toward-closer-ties-with-nato-420945.html (dostęp: 29.07.2015).

159 Uzbekistan wstąpił do organizacji ponownie w roku 2006, aby po raz kolejny z niej 
wystąpić w 2012.

160 Zob. komentarz: Klußmann U., Schepp М., Wiegrefe К., NATO’s Eastward Expansion: 
Did the West Break Its Promise to Moscow?, „Der Spiegel”, 26.11.2009, http://www.spiegel.de/
international/world/nato-s-eastward-expansion-did-the-west-break-its-promise-to-mos-
cow-a-663315.html (dostęp: 29.07.2015).
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nę jak na pole, którego poszczególne połacie należą do potężnego ziemiań-
stwa. Gra międzynarodowa to gra między kilkoma wielkimi mocarstwami, 
zaś dążenia mniejszych podmiotów nie mają większego znaczenia. Funkcjo-
nariusze FR odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo, a w znacznej części także 
jej społeczeństwo nie rozumieli realnej logiki procesu tworzenia NATO, do 
którego dostanie się było dla wielu państw żmudnym i długotrwałym proce-
sem. To starania narodów, które doznały niegdyś wolności w wersji radziec-
kiej, zbudowały wschodnią szpicę NATO, lecz w rozumieniu rosyjskim były 
to dążenia zmanipulowane.

2.2.3. Wschód nowych potęg

Rosnąca rezerwa czy wręcz niechęć do partnerów zachodnich, nawet do Unii 
Europejskiej, w naturalny sposób musiała kierować uwagę Rosjan ku innym 
regionom. W mijających dziesięcioleciach obserwowano zatem rosnące 
znaczenie państw Azji Wschodniej, szczególnie Chin. Ponieważ zagadnie-
niu stosunków Rosji z państwami Azji Wschodniej i Centralnej poświęcony 
jest ostatni tom naszej monografii, chodzi tu jedynie o zaznaczenie pewnego 
problemu w rosyjskiej świadomości. Po pierwsze, konieczne jest zdanie sobie 
sprawy z faktu niebywałego wzrostu znaczenia azjatyckich partnerów w po-
równaniu z resztą świata. Jeśli prześledzić dane na temat wzrostu PKB w kil-
ku znaczących państwach świata w wybranych latach ćwierćwiecza przemian 
społeczno-gospodarczych, nasuwają się dość jednoznaczne wnioski.

Wzrost PKB w wybranych latach (w %)

1992 1999 2005 2010 2014

Brazylia –0,5 0,5 3,1 7,6 0,1

Chiny 14,3 7,6 11,4 10,6 7,4

Indie 5,5 8,8 9,3 10,3 7,4

Korea Południowa 5,8 10,7 3,9 6,5 3,3

Niemcy 1,9 2,0 0,7 4,1 1,6

Polska 2,5 4,5 3,5 3,7 3,4

Rosja –14,5 6,4 6,4 4,5 0,6

Stany Zjednoczone 3,6 4,7 3,3 2,5 2,4

Źródło: World Bank161.

161 GDP Growth%, The World Bank, 1992: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?page=4 (dostęp: 17.08.2015); 1999: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.KD.ZG?page=3 (dostęp: 17.08.2015); 2005: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
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Po trwającej od wielu lat akumulacji związanej z nominalnym wzro-
stem PKB w 2014 roku na pierwszym miejscu znajdowały się Stany Zjedno-
czone z wartością PKB państwa 17,418 925 mld dolarów. Na drugim Chiny 
– 10,380 380 mld dolarów. Na trzecim Japonia – 4,616 335 mld dolarów. Na 
czwartym Niemcy – 3,859 547 mld dolarów. Rosji przypadło miejsce 10. z PKB 
o wartości 1,857 461 mld dolarów. Polska osiągnęła miejsce 23., a jej PKB wyno-
siło 546,644 mln dolarów162. Oznacza to, że PKB Rosji jako państwa był w przy-
bliżeniu aż 5,59 razy mniejszy od PKB Chin i zaledwie 3,4 razy większy od PKB 
Polski. Największa dynamika rozwojowa charakteryzowała zatem Chiny, Indie 
oraz Koreę Południową – tygrysy wschodzących gospodarek azjatyckich.

Fakty te nie mogły być obojętne dla rosyjskiego postrzegania świata. Ro-
sjanie chcąc nie chcąc musieli uznać znaczenie rynków wschodzących, szcze-
gólnie Chin i Indii (notabene również te ostatnie wyprzedziły Rosję w ran-
kingu, prezentując przy okazji wysoką dynamikę wzrostu demograficznego). 
Politycy rosyjscy zarówno po rozpadzie ZSRR, jak i po roku 2000 do wzrostu 
znaczenia azjatyckich tygrysów odnosili się z coraz większą atencją. W pa-
mięci pozostawał wciąż konflikt radziecko-chiński z 1969 roku, jednak obie 
strony dążyły do zażegnania sporu o wyspy na Amurze ze względu na zanik 
czynnika ideologicznego z czasów Przewodniczącego Mao i Chruszczowa. 
Pozytywny ton Rosjan, poparty umowami z 1991 i 2001 roku, był przyjmo-
wany z analogiczną sympatią za Wielkim Murem163.

Zdaniem analityków rosyjskiego Centrum Badań nad Stosunkami Mię-
dzynarodowymi w Regionie Azji i Pacyfiku, polepszenie stosunków, wi-
doczne chociażby w retoryce ministra Andrieja Kozyriewa podczas wizyty 
w Pekinie w styczniu 1994 roku, było wywołane świadomością nowej rze-
czywistości: potencjał Chin stanowił szansę m.in. dla rosyjskiego przemy-
słu zbrojeniowego, który w wyniku osłabienia rodzimej gospodarki i zaniku 
zamówień państwowych nie mógłby przetrwać w dotychczasowej postaci164.

Nowe czasy otworzyły rosyjskim decydentom oczy nie tylko na Chiny 
(chociaż z racji potencjału i sąsiedztwa musiały one odgrywać szczególną 
rolę), ale także na inne państwa, których pozycja w sposób oczywisty rosła 
i które przez swój niemały potencjał ludnościowy i terytorialny mogły zmo-
dyfikować światowe przepływy władzy. Szacunek do rynków wschodzących 
z czasem dał Rosji możliwość przeistoczenia go w coś więcej – w nadzieję 

MKTP.KD.ZG?page=1 (dostęp: 17.08.2015); 2010, 2014: http://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.MKTP.KD.ZG (dostęp: 17.08.2015).

162 World GDP (nominal) Ranking, International Monetary Fund World Economic Outlook, 
21.04.2015, http://statisticstimes.com/economy/world-gdp-ranking.php (dostęp: 21.04.2015).

163 Суйань Л., Образ В.В. Путина в глазах китайцев, „Ойкумена” 2009, nr 3, s. 126–131.
164 Образ Китая в России и внешняя политика России в конце ХХ – начале ХХI 

века, Центр изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(ЦИМО АТР), 23.10.2012, http://ru.apircenter.org/archives/1510 (dostęp: 22.07.2015).
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na wzięcie udziału w rodzącym się nowym ładzie światowym. Owocem tego 
nowego otwarcia było uczestnictwo w powołaniu Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy (SzOW) w 2001 roku oraz BRICS, stanowiącego mniej formalne 
zrzeszenie. Trudno przeoczyć fakt, że pierwszy szczyt BRIC, pierwotnej for-
my BRICS (RPA wstąpiła do stowarzyszenia 24 grudnia 2010 roku), odbył się 
w Jekaterynburgu 16 czerwca 2009 roku.

Rosja od początku wspierała inicjatywy SzOW oraz BRICS, dążąc do uło-
żenia całkowicie nowych sieci powiązań finansowych, korzystniejszych dla 
niej od warunków dyktatu zdominowanego przez USA, Japonię oraz państwa 
europejskie systemu z Bretton Woods. Podczas połączonego szczytu BRICS 
i SzOW w Ufie w lipcu 2015 roku Władimir Putin podsumował swą wypo-
wiedź wyznaniem wiary w prognozę, według której państwa BRICS będą 
w przyszłości liderami świata. Entuzjazm wobec tej struktury przypieczę-
towała Rosja konsekwentną realizacją udziału w inicjatywie powołania No-
wego Banku Inwestycyjnego o kapitale założycielskim w wysokości 100 mld 
dolarów oraz rezerwowej puli walutowej o tej samej wartości165. Przy okazji 
nie można także zapominać, że Rosja z zapałem przystąpiła do inicjatywy 
finansowej SzOW w postaci Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastruktural-
nych jako alternatywy dla Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Rozwoju. 
Rosyjskie przekonanie o przyszłościowym charakterze tych struktur wsparły 
wbrew zastrzeżeniom Stanów Zjednoczonych Niemcy, które stały się czwar-
tym co do wysokości wkładów udziałowcem banku. Fakt, że wzmocniło to 
szanse na to, iż to Frankfurt, a nie Londyn miałby się stać siedzibą europej-
skiego oddziału banku, również był Rosjanom na rękę.

Jeśli spojrzeć na przeszłość tej integracji z punktu widzenia strony rosyj-
skiej, to wynikała ona jednak nie tylko z uznania dla rodzących się nowych 
potęg, ale także z przekonania o nieuniknionej konieczności ułożenia sobie 
z nimi dobrych stosunków w celu zachowania stabilności w regionie. W la-
tach 90. toczyły się bowiem negocjacje pomiędzy Chinami oraz azjatyckimi 
państwami postradzieckimi w sprawach granicznych, zakończone sporymi 
ustępstwami Pekinu. Chińczycy uzyskali wówczas od reżimów środkowo-
azjatyckich zapewnienie o ich wsparciu w walce z muzułmańskimi separa-
tystami ujgurskimi. Rozwiązanie takie było na rękę obu stronom. Podobne 
problemy miała też Rosja, dlatego podczas szczytu w czerwcu 2001 roku, gdy 
oficjalnie powołano SzOW, podpisano konwencję szanghajską, w której stro-
ny zobowiązały się do zapobiegania terroryzmowi, ekstremizmowi i separa-
tyzmowi, stającemu się demonem autorytarnych władz regionu166.

165 Другая «восьмерка». В столице Башкирии завершились саммиты БРИКС и ШОС, 
„Российская Газета”, 12.07.2015, http://www.rg.ru/2015/07/13/putin.html (dostęp: 13.07.2015).

166 The Shanghai Convention on combating terrorism, separatism and extremism, Shanghai, 
15.06.2001, http://eurasiangroup.org/files/documents/conventions_eng/The_20Shanghai_20 
Convention.pdf (dostęp: 23.07.2015).
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2.2.4. Los Serbów i niepodległość Kosowa

Jednym z najważniejszych procesów, który odcisnął głębokie piętno na świa-
domości Rosjan po upadku ZSRR, była tragedia bałkańska: rozpad Jugosławii 
i ogołocenie narodu serbskiego z jego historycznych terenów, uwieńczone 
zwycięskim aktem separatyzmu kosowskich Albańczyków. Rozkład pań-
stwa jugosłowiańskiego zaczął się w 1991 roku, ale jego preludium stanowiła 
śmierć bohatera II wojny światowej i niekwestionowanego przywódcy pań-
stwa marszałka Josipa Broza-Tito w roku 1980. W kolejnych latach kraj zaczął 
coraz bardziej pogrążać się w wewnętrznych sporach, tak charakterystycz-
nych dla regionu bałkańskiego. W roku 1991 Chorwacja, Macedonia i Słowe-
nia ogłosiły niepodległość, w rok później uczyniła to Bośnia i Hercegowina, 
a pozostałe dwa komponenty: Serbia i Czarnogóra rozwiązały Socjalistyczną 
Federacyjną Republikę Jugosławii, aby stać się najpierw Federalną Repub-
liką Jugosławii, a potem Serbią i Czarnogórą. Ostatecznie również związek 
tych narodów rozpadł się w roku 2006. W wyniku wojny toczonej najpierw 
między Słoweńcami a Serbami (przez zaledwie 10 dni), a następnie między 
Serbami a Chorwatami zginęło ponad 20 tys. ludzi. Przez lata rozstrzygał się 
los Krajiny – prowincji chorwackiej zamieszkanej w większości przez Serbów, 
a ostatecznie odzyskanej przez Chorwację po krwawych działaniach zbroj-
nych zakończonych dopiero w 1995 roku.

Dla Rosji jeszcze istotniejszy był jednak kazus Kosowa – regionu zdomino-
wanego przez Albańczyków, mającego jednak wielkie znaczenie historyczne 
dla Serbii ze względu na miejsce bitwy na Kosowym Polu i obiekty sakralne. 
Gdy po drastycznym ograniczeniu autonomii regionu doszło do proklamacji 
tzw. Republiki Kosowa przez lokalnych polityków, sytuacja ulegała stopnio-
wemu zaostrzeniu. Wkrótce powstała formacja zbrojna separatystów, Armia 
Wyzwolenia Kosowa (UÇK), która w 1998 roku rozpoczęła działania party-
zanckie i ataki terrorystyczne. Dalsze wydarzenia układały się według mecha-
nizmu kuli śniegowej: miejscowe siły serbskie zostały wsparte przez jugosło-
wiańską armię. Doszło do czystek etnicznych na masową skalę: przynajmniej 
340 tys. Albańczyków opuściło swe domy, wiele osób zamordowano.

W styczniu 1999 roku, po rezolucji nr 1199 potępiającej eksterminację ko-
sowskich Albańczyków przez siły jugosłowiańskie, NATO zażądało postawie-
nia winnych zbrodni w Kosowie przed Międzynarodowym Trybunałem Kar-
nym w Hadze. Po odrzuceniu przez Belgrad wypracowanych przez tzw. Grupę 
Kontaktową zasad planu pokojowego ustalonego na konferencji w Rambouillet 
(24 marca 1999 roku) NATO zdecydowało się podjąć ograniczone działania 
zbrojne w prowincji w celu powstrzymania eskalacji czystek (w ramach tzw. 
operacji Allied Force). Rozpoczęto bombardowania, w których unicestwiono 
liczne cele wojskowe, lecz także, przez karygodne błędy, niektóre obiekty cywil-
ne; zbombardowana została m.in. ambasada chińska w Belgradzie.



103Czynniki zewnętrzne

Ostatecznie, w wyniku działań NATO, armia jugosłowiańska wycofała 
się z Kosowa, a straty materialne, które poniosła Jugosławia, były olbrzymie. 
W opuszczonym przez armię regionie UÇK dopuszczała się licznych zbrodni 
na Serbach, niszczono też niektóre prawosławne obiekty sakralne. Dopiero 
wprowadzenie do Kosowa natowskich sił międzynarodowych KFOR pozwo-
liło na względną ochronę ludności w serbskich enklawach. W 2008 roku Ko-
sowo ogłosiło niepodległość, co zostało uznane przez wiele państw świata, 
głównie zachodnich, nie wyłączając USA i Polski. Wśród państw sankcjonu-
jących nowy podmiot zabrakło jednak państw BRICS, co sprawia, że Kosowo 
nie mogło stać się członkiem ONZ ze względu na brak rekomendacji ze stro-
ny Rady Bezpieczeństwa.

Wydarzenia te społeczeństwo rosyjskie przyjęło wyjątkowo boleśnie 
z uwagi na fakt, że Serbia od wieków była uważana za przedmiot szczegól-
nej opieki ze strony Rosji; jako państwo prawosławne i słowiańskie stanowiła 
naturalną siłę sojuszniczą na Bałkanach. Schemat rosyjskiego myślenia o wy-
darzeniach w tym regionie można streścić w kilku punktach; dotyczą one, po 
pierwsze, samego rozpadu państwa jugosłowiańskiego, po drugie – krzyw-
dy Serbów, czyli sojuszniczego narodu, po trzecie – roli NATO w konflikcie, 
a wreszcie po czwarte, pozycji w nim Federacji Rosyjskiej i jej dyplomacji 
w okresie narastania, a przede wszystkim prób rozwiązania konfliktu.

1.  Rozpad Jugosławii był niepotrzebnym i szkodliwym procesem, animo-
wanym przez państwa zachodnie w celu wyeliminowania dobrze pro-
sperującego konkurenta i sojusznika Rosji. Celowe działanie mające 
rozbić Jugosławię podkreśla także Marek Waldenberg w słynnej książ-
ce z 2005 roku167. Retoryka tej linii interpretacyjnej osnuta jest wokół 
tezy o roli Austrii i Niemiec w przekonaniu Słoweńców i Chorwatów 
o wsparciu w wypadku odłączenia się od Jugosławii. Jako innego ani-
matora tej akcji wskazuje się również Jeffreya Sachsa168.

2.  Rozpad Jugosławii był próbą unicestwienia ambicji i europejskiej roli 
narodu serbskiego, właściwego etosu państwotwórczego południowej 
Słowiańszczyzny. Tak jak uderzenie w ZSRR było przede wszystkim 
uderzeniem w substrat rosyjski, który był trzonem sił zbrojnych, nauki 
i kultury, tak w Jugosławii starano się usunąć Serbów i ograniczyć ich 
do roli jednego z małych narodów bałkańskich.

3.  NATO po raz kolejny okazało się siłą podporządkowaną wyłącznie in-
teresom amerykańskiej geopolityki w stylu Zbigniewa Brzezińskiego. 

167 Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

168 Analizę sytuacji w Słowenii autorstwa Sachsa znajdujemy m.in. w artykule: Plesko-
vic B., Sachs J.D., Political Independence and Economic Reform in Slovenia, http://www.nber.
org/chapters/c6020.pdf (dostęp: 29.07.2015).
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Jeśli nie zostanie powstrzymane, będzie zdolne do zbombardowania 
każdego, kto odważy się tym interesom sprzeciwić.

4.  Rosyjska dyplomacja pod przywództwem Wiktora Czernomyrdina 
w chwili próby okazała się nieautoteliczna, zasadniczo nie reprezentu-
jąc prawdziwych interesów ani państwa rosyjskiego, ani tym bardziej 
narodów bałkańskich.

Jak wskazuje Jelena Guskowa, szefowa Centrum Studiów nad Współczes-
nym Kryzysem Bałkańskim Rosyjskiej Akademii Nauk, Czernomyrdin był 
Amerykanom potrzebny z dwóch powodów. Po pierwsze, w 1999 roku Ame-
rykanom przydał się poważnej rangi polityk rosyjski do prowadzenia nego-
cjacji, bowiem tylko wraz z Rosjanami możliwe było dogadanie się ze stroną 
serbską. Po drugie, był on negocjatorem akceptowalnym dla strony amery-
kańskiej, reprezentującym politykę Jelcyna, który w ostatnim roku swej pre-
zydentury chciał skończyć z kursem konfrontacji z Zachodem169. Z czasem 
pozycja negocjatorów rosyjskich stała się bardziej konsekwentna. Podczas 
czerwcowego spotkania G-8 w Bonn ów bardziej konfrontacyjny ton nada-
wał przede wszystkim generał major Leonid Iwaszow, ale pierwsze skrzypce 
grał już wówczas minister spraw zagranicznych Igor Iwanow. Sam Iwaszow 
stanowisko rosyjskie z tamtego okresu uważał mimo to za niekonsekwentne 
i prowadzące do paradoksalnego skutku: rosyjscy wojskowi zostali podpo-
rządkowani dowództwu natowskiemu w celu stłumienia oporu Serbów170.

Sprawa bombardowań Jugosławii była poważnym problemem wizerunko-
wym NATO wobec Rosjan w roku poprzedzającym przejście władzy w ręce 
ekipy Putinowskiej i pozostawała nim przez kolejne lata. Jeśli wziąć pod uwagę 
chociażby wnioski wysuwane przez świat analityków i uczonych, stanowisko 
rosyjskie pozostaje niezmienne. Guskowa twierdzi, że można dziś zastanawiać 
się nad możliwością powstrzymania NATO w 1999 roku i brać pod uwagę wiele 
wariantów postępowania. Rosja ostatecznie wybrała wariant najgorszy – zmu-
szenie Jugosławii do przyjęcia natowskiego ultimatum. O ile na przełomie wie-
ków nikt nie stawiał owej kwestii w taki sposób, po latach, zdaniem Guskowej, 
należałoby w kontekście bałkańskiej lekcji jasno sformułować interesy Rosji:

1.  Niedopuszczenie do powtórki scenariusza jugosłowiańskiego na włas-
nym terytorium. Finansowanie przez państwa NATO ugrupowań opo-
zycyjnych w imię demokracji i federacyjności może doprowadzić do 
nadania szczególnego statusu Kaukazowi lub Syberii.

169 Гуськова Е.Ю., Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и процесс мирного 
урегулирования, ИНДРИК, Москва 2013, s. 169 nn.

170 Zob. jego wspomnienia: Ивашов Л.Г., Косовский кризис 1999 года. Бросок на 
Приштину, „Новая и Новейшая История” 2004, nr 5, s. 105–106.
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2.  Przeciwdziałanie wszelkimi sposobami zbliżaniu się NATO do granic 
Rosji. To niepowstrzymanie działań paktu w Jugosławii doprowadziło 
do tragedii kosowskiej.

3.  Wykorzystanie okoliczności konfliktu kosowskiego dla wzmocnienia 
pozycji Rosji w środowisku międzynarodowym171.

Innym, jednym z tysięcy przykładów rosyjskiej kontestacji natowskich 
poczynań na Bałkanach, pochodzącym nie tyle z kręgu zawodowych ideo-
logów, ile ze świata nauki, jest pogląd Władimira Kozina, głównego doradcy 
dyrektora Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych. Kozin zarzuca NATO, 
że złamało postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych, a także Akt sta-
nowiący o stosunkach wzajemnych, współpracy i bezpieczeństwie pomiędzy 
NATO a Rosją. Przyjęcie przez szczyt NATO z 24 kwietnia 1999 roku kon-
cepcji pozwalającej na użycie siły bez sankcji ONZ pozwalało organizacji na 
karanie państw, które nie chciały się podporządkować jej dyktatowi. Z kolei 
uznanie niepodległości Kosowa przez państwa NATO narusza dwa posta-
nowienia Aktu końcowego OBWE: zasadę integralności terytorialnej państw-
-sygnatariuszy i zasadę nienaruszalności granic. Nie chodziło jednak tylko 
o wsparcie jednej ze stron konfliktu. Prawdziwym celem działań NATO było 
stworzenie podmiotu stanowiącego w przyszłości narzędzie prowadzenia po-
lityki NATO w regionie, nawet na zasadzie członkostwa w sojuszu172.

Kazus Kosowa stał się dla rosyjskiej dyplomacji precedensem, który nie-
jednokrotnie służył jako argument w kwestii uznania niepodległości lub przy-
najmniej samostanowienia takich obszarów, jak Osetia Południowa, Abchazja, 
Krym czy wschodnioukraińskie republiki ludowe. Przede wszystkim jednak 
zasadniczo podważył zaufanie Rosjan do Amerykanów i ich sojuszników, któ-
rzy zostali uznani za stronę działającą egoistycznie, dwustandardowo i z pew-
nością nie na korzyść Rosji oraz jej tradycyjnych sojuszników. Ze znaczenia 
operacji kosowskiej dla rosyjskiej świadomości geopolitycznej przez długi czas 
nie zdawano sobie sprawy w innych państwach. Wiedza, że w rosyjskim podej-
ściu do Zachodu zmieniło się w 1999 roku bardzo wiele, pojawiła się dopiero 
po latach, gdy doszło do ingerencji w sprawy Gruzji i Ukrainy.

2.2.5. Mniejszość rosyjska w państwach „bliskiej zagranicy”

Kiedy rozpadła się Jugosławia, zasadniczo jedynym narodem socjalistycznej 
republiki federacyjnej, który stanowczo nie zaakceptował tego stanu rzeczy, 
byli Serbowie. Teoretycznie mogli poczuć satysfakcję, że inne narody nie 

171 Гуськова Е.Ю., op. cit., s. 226–227.
172 Козин В.П., Главные цели бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году 

и позиция России, Российский Институт Стратегических Исследований, http://riss.ru/
analitycs/5220/ (dostęp: 26.03.2014).
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będą odtąd ingerować w sprawy serbskie, tak się jednak nie stało z przynaj-
mniej dwóch powodów. Pierwszym była serbska ambicja: etos tego narodu 
nie polegał przecież na stworzeniu spokojnego i gospodarnego państwa śred-
niej wielkości. Wielowiekowa tradycja wojen, bitwy na Kosowym Polu, walk 
o niepodległość i partyzantki podczas II wojny światowej czyniły z Serbów 
w ich własnych oczach naród powołany do większych rzeczy, do odpowie-
dzialności za słowiańskie i chrześcijańskie Bałkany. To oni stali na czele ar-
mii, tworząc trzon jej korpusu oficerskiego, milicji, a także innych licznych 
urzędów o decydującym znaczeniu dla państwa. Wyjątkiem potwierdzają-
cym regułę był przywódca państwa, Josip Broz-Tito, legitymujący się pocho-
dzeniem chorwacko-słoweńskim. Serbowie z tych właśnie powodów byli naj-
bardziej rozproszonym po Bałkanach narodem jugosłowiańskim i to właśnie 
stanowi drugi powód serbskiej frustracji po rozpadzie Jugosławii. Znaleźli się 
bowiem na obszarach, których ludność stworzyła państwa narodowe, wyraź-
nie dystansujące się od dominującego w byłej Jugosławii etnosu serbskiego.

Los Rosjan rozproszonych po ogromnych terenach w czasach funkcjo-
nowania Imperium Rosyjskiego i ZSRR pozostaje w ścisłej analogii do tego 
zjawiska. Nie wolno zapominać, że wiele miejsc kluczowych dla funkcjono-
wania republik związkowych ZSRR, a wcześniej Imperium Rosyjskiego, było 
zdecydowanie rosyjskojęzycznych, zaś większość mieszkańców tych miejsc 
uznawało się jeśli nawet nie w pełni za etnicznych, to przynajmniej „kultu-
rowych” Rosjan: mówili wyłącznie po rosyjsku, ich poetą był Puszkin, a bo-
haterami narodowymi Kutuzow i Lenin. W praktyce rosyjskimi miastami 
były: Kijów, stolica Ukrainy, Ryga, stolica Łotwy i Narwa w Estonii. Wyłącz-
nie po rosyjsku mówił białoruski Mińsk i większość mieszkańców Białorusi, 
położone na Ukrainie metropolie, jak Odessa i Dniepropietrowsk, obwody 
doniecki i ługański, Ałma-Ata w Kazachstanie oraz północne prowincje tej 
republiki, rosyjską tożsamość miało Naddniestrze i znaczna część ludności 
Mołdawskiej SRR. Bardzo wielu Rosjan mieszkało także w stolicach i ośrod-
kach przemysłowych państw Azji Centralnej.

Gdy rozpadło się czerwone imperium, Rosjanie bardziej niż inne narody 
ZSRR tęsknili za radziecką przeszłością, w której na ogromnym terytorium 
obowiązywał ten sam – ich – język i gdy komunikacja pomiędzy odleg łymi 
miejscami nie stanowiła większego problemu. Los Rosjan pozostałych w daw-
nych nierosyjskich republikach związkowych okazał się różny, jednak z punk-
tu widzenia statusu społecznego niemal w każdym przypadku się pogorszył. 
Po utworzeniu nowych piętnastu państw nie przeprowadzano co prawda czy-
stek etnicznych, lecz pozycja Rosjan przestała być uprzywilejowana, pojawiła 
się naturalna tendencja do wymiany kadr na rodzime i promocji spychanego 
niegdyś na gorszą pozycję języka narodowego.

Aby zobrazować przebieg procesów ludnościowych, warto przyjrzeć się 
chociażby dynamice populacji Rosjan w największych państwach poradziec-
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kiej Azji Centralnej – Uzbekistanie i Kazachstanie. Jak wynika z danych Mię-
dzynarodowego Instytutu Języków WNP, na początku lat 60. na terenie Uz-
bekistanu mieszkało około 15% Rosjan, podczas gdy w roku 2008 zaledwie 
2,5%173. Z kolei w Kazachstanie, państwie stanowiącym wzorzec poszano-
wania praw mniejszości narodowych, w roku 1989 Rosjanie stanowili 37,4% 
ogólnej populacji, podczas gdy w 1999 roku tylko 30%174.

Jeszcze inna sytuacja, znacznie ciekawsza z prawnego punktu widze-
nia, zaistniała w państwach bałtyckich. Najmniej represyjne w stosunku do 
ludności rosyjskiej okazało się państwo litewskie, notabene pierwsze, które 
wyodrębniło się ze składu ZSRR. Litwa zasadniczo nadawała obywatelstwo 
wszystkim mieszkańcom swego kraju bez względu na pochodzenie etniczne. 
Mimo to bardzo wyraźnie promowano język litewski jako jedyny język urzę-
dowy, ograniczono szkolnictwo w innych językach i pozwalano na zapisywa-
nie nazwisk wyłącznie w transkrypcji litewskiej. Gdyby przyjrzeć się danym 
dotyczącym największego skupiska Rosjan na Litwie, czyli stolicy, okazałoby 
się, że o ile w roku 1970 Rosjanie stanowili 24,5% ludności Wilna, zaś Polacy 
18,3%, o tyle w roku 2001 Rosjan było już tylko 14%, a Polaków 18,7%175.

Na Łotwie społeczność rosyjskojęzyczna jest najliczniejsza spośród państw 
bałtyckich. Jak podaje Centralne Biuro Statystyki Republiki Łotewskiej, we-
dług spisu z roku 2011 języka rosyjskiego używało jako pierwszego aż 37,2% 
populacji176. Jednak dane Index Mundi z roku 2014 wskazywałyby, że Rosjan 
było wówczas już tylko 26,2%, a języka rosyjskiego jako pierwszego miałoby 
używać 33,8%177. Podobnie liczna jest społeczność rosyjska w Estonii, lecz 
i tu obserwuje się tendencję malejącą. O ile w roku 1989 w Estonii mieszkało 
30,33% Rosjan, o tyle w roku 2000 było ich już tylko 25,63%178.

173 Русское население в Узбекистане, Международный Институт Языков СНГ, http://
inlang.linguanet.ru/Cis/CisRussianLanguage/detail.php?ELEMENT_ID=2563&SHOWALL 
_1=1 (dostęp: 30.07.2015).

174 Dane za: Население Казахстана: статистика, Мегамозг Казахстан, http://me-
gamozg.kz/index.php?page=view_mat&id=5190&partition=other&subpartition=articles_hi-
storykaz (dostęp: 4.08.2015).

175 Dane za: Stanaitis S., Česnavičius D., Dynamics of National Composition of Vilnius Po-
pulation of the Second Half of the 20th Century, „Bulletin of Geography” 2010, Socio-Economic 
Series, nr 13, s. 36.

176 At home Latvian is spoken by 62% of Latvian population; the majority – in Vidzeme and 
Lubāna county, Central Statistical Bureau, 26.09.2013, http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/
home-latvian-spoken-62-latvian-population-majority-vidzeme-and-lubana-county-39158.
html (dostęp: 4.06.2015).

177 Latvia Demographics Profile 2014, Index Mundi, http://www.indexmundi.com/latvia/
demographics_profile.html (dostęp: 29.07.2015).

178 Järve P., Wellmann C., Minorities and Majorities in Estonia: Problems of Integration at 
the Threshold of the EU, ECMI, Flensburg 1998; 2000 Population and Housing Census: Citizen-
ship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign Languages, II, Statistical Office of 
Estonia, Tallinn 2001, tab. 8.
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Problemem Łotwy i Estonii jest jednak nie tyleż zmniejszanie się populacji 
Rosjan, co brak praw obywatelskich, związanych ze specyficznymi regulacja-
mi prawnymi, przyjętymi przez te kraje bałtyckie w celu ochrony narodowe-
go charakteru swych państw. Najbardziej restrykcyjne prawodawstwo obo-
wiązuje w tej kwestii na Łotwie, gdzie na mocy deklaracji Rady Najwyższej 
z 15 października 1991 roku przywrócono obywatelstwo tylko tym osobom, 
które albo urodziły się na terenie Łotwy przed 17 czerwca 1940 roku, czyli 
przed zajęciem terytoriów łotewskich przez ZSRR w wyniku wykonania taj-
nego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, albo w prostej linii pochodzą 
od tych osób. W praktyce oznacza to, że wszyscy imigranci przybyli na Łotwę 
w warunkach sowieckich byli automatycznie uważani za bezpaństwowców 
i że ich droga do uzyskania obywatelstwa podlegała naturalizacji. Przez długi 
czas nie udawało się uchwalić właściwej ustawy o obywatelstwie; wynikało 
to z jednej strony ze zmiennego składu parlamentu łotewskiego, a z drugiej 
z nacisku środowiska międzynarodowego, głównie Rady Europy, do członko-
stwa w której młode państwo łotewskie aspirowało.

Ustawę znowelizowano 22 lipca 1994 roku w bardziej pojednawczym du-
chu; zrezygnowano m.in. z reguły tzw. kwot naturalizacyjnych. Postawiono 
jednak warunki, takie jak zamieszkiwanie na terenie Łotwy przez przynaj-
mniej pięć lat, a także potwierdzona egzaminem państwowym znajomość 
języka łotewskiego, historii kraju oraz hymnu. Pierwszy z warunków okazał 
się zbyt trudny do spełnienia dla wielu mieszkańców Łotwy rosyjskiego po-
chodzenia. Znaczna ich część celowo zresztą nie starała się o obywatelstwo 
Łotwy i chętnie przyjmowała paszporty rosyjskie lub przez lata posiadała sta-
tus „nieobywateli”. Podobne regulacje przyjęto w Estonii.

W 1998 roku doszło do kolejnej nowelizacji ustawy. Zlikwidowano system 
tzw. okien, czyli ram czasowych, w których kolejne grupy wiekowe mogły 
składać podania o naturalizację, zdecydowano także o automatycznym nada-
waniu obywatelstwa nowo narodzonym dzieciom. Zmiany te poddano gło-
sowaniu referendalnemu, które zakończyło się po myśli projektantów zmian; 
strona rosyjska przyjęła te regulacje z rezerwą, nie wierząc w dobre intencje 
łotewskich władz.

Znacznie gorzej było w przypadku ustawy O języku urzędowym, którą 
przyjęto 8 lipca 1999 roku; jednoznacznie ustala ona, że jedynym językiem 
urzędowym na terenie republiki jest łotewski. Na decyzję łotewskiego par-
lamentu zareagowała po kilku miesiącach Duma Państwowa FR oświadcze-
niem z 19 listopada, w którym stanowczo sprzeciwia się stosowaniu wobec 
Rosjan i państwa rosyjskiego „doktryny winy” jako instrumentu służącego 
dyskryminacji ludności rosyjskiej. Państwo łotewskie ma charakter wielona-
rodowy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w jego prawodawstwie. Jak do-
liczono się w Oświadczeniu, z całej ludności państwa liczącej wówczas 2,456 
mln osób, rdzennych Łotyszy miało być około 1,351 mln, czyli 55%, a Rosjan 
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– 741 tys. (30,4%). Jednak z 678 tys. mieszkańców Łotwy, którzy posiadali 
status bezpaństwowców, 452 tys. było Rosjanami, czyli 65,9% W opinii de-
putowanych Dumy Państwowej FR to dzięki państwu rosyjskiemu w wojnie 
północnej możliwe było zjednoczenie wszystkich ziem łotewskich w jednym 
państwie. W sytuacji tak niesprawiedliwego potraktowania rosyjskiej mniej-
szości Duma zwróciła się do społeczności międzynarodowej o reakcję na 
ewidentne naruszenie ius cogens w sensie prawa międzynarodowego i praw 
człowieka. Dała również organom państwa upoważnienie do reakcji w po-
staci zastosowania retorsji i represaliów w stosunku do Republiki Łotwy179. 
Jak zauważa Janusz Więcławski, fakt, że Rosja poprzestała na oświadczeniu 
Dumy, wynikał z tego, iż obu stronom zależało wówczas raczej na niepogar-
szaniu relacji180.

Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynieniu na terenie Estonii, choć 
apogeum konfrontacji przypadło na czas zmagań o pomnik Żołnierza Ra-
dzieckiego w Tallinie, tzw. Brązowego Żołnierza. Gdy władze podjęły decyzję 
o przeniesieniu pomnika z centralnego placu stolicy na cmentarz, rozpoczęły 
się protesty miejscowych Rosjan, które zostały wsparte zabiegami dyploma-
tycznymi ze strony władz federalnych Rosji. Z czasem doszło do ataków na 
ambasadę estońską w Moskwie i ataków hakerskich na estońskie serwery rzą-
dowe. Nie zmieniło to jednak decyzji władz bałtyckiego państwa, zaś mniej-
szość rosyjską postawiło w nie najlepszym świetle.

Na trudną sytuację Rosjan na Łotwie i w Estonii reagowały nie tylko or-
gany państwa rosyjskiego, ale także organizacje społeczne i media. Szczegól-
nie agresywne hasła wysuwał kierowany przez Dmitrija Rogozina Kongres 
Wspólnot Rosyjskich (Конгресс русских общин)181. Trudno się temu dziwić, 
jeśli uwzględni się fakt, iż KWR w dużej mierze tworzyli uchodźcy z państw 
bałtyckich182. Tym, co uderza w rosyjskiej reakcji na nierównoprawne trak-
towanie rosyjskiej diaspory rozsianej po obszarze WNP, jest to, że reakcja ta 
jest dość żywiołowa w przypadku państw bałtyckich czy Ukrainy, natomiast 
stosunkowo niemrawa w stosunku do krajów Azji Środkowej, w tym Uzbeki-
stanu, gdzie odsetek Rosjan zmniejszył się najbardziej. Wynika to przypusz-
czalnie z tego, że Kreml zdaje sobie sprawę, iż państwa bałtyckie, będące już 

179 Заявление Государственной Думы Российской Федерации от 19 ноября 1999 
года В связи с принятием Сеймом Латвийской Республики 8 июля 1999 года Закона 
Латвийской Республики «О государственном языке», http://pravo.levonevsky.org/baza-
ru09/postanovi/sbor24/text24750.htm (dostęp: 12.08.2015).

180 Więcławski J., Rosjanie na Łotwie – problem statusu i praw obywatelskich rosyjskich 
mieszkańców Republiki, „Forum Politologiczne” 2007, t. 5, s. 216–217.

181 Zob. zbiór dokumentów Kongresu Wspólnot Rosyjskich z połowy lat 90.: Конгресс русских 
общин в борьбе за интересы соотечественников, Дайджест материалов Росинформбюро 
КРО, http://observer.materik.ru/observer/N18_94/18_21.htm (dostęp: 29.07.2015).

182 Por. Donaldson R.H., Nogee J.L., Nadkarni V., The Foreign Policy of Russia: Changing 
Systems, Enduring Interests, Routledge, London–New York 2014, s. 217.
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członkami NATO oraz Unii Europejskiej, trudno będzie kiedykolwiek włą-
czyć do strefy realnych wpływów Moskwy, zaś pozostała część obszaru jest 
terenem potencjalnej eksploracji.

Świadczy o tym coraz wyraźniej głoszona teza, że Rosjanie powinni czuć 
się jak u siebie na całym „macierzystym” terytorium, za które uważano wszyst-
kie państwa byłego ZSRR. Tym bardziej wszelka ingerencja w głąb tego ma-
tecznika, czyli strefy naturalnych, „żywotnych” interesów Rosji, musi spotkać 
się z wyraźnym sprzeciwem z jej strony. Skąd wzięło się to przekonanie? Po-
średniej odpowiedzi na to pytanie dostarcza refleksja Anatolija Chazanowa 
w odniesieniu do sytuacji pozornie niezwiązanej z tematem. W latach 60. i 70. 
spotykał się on w nierosyjskich republikach związkowych z narzekaniami lo-
kalnych liderów partyjnych, którzy martwiąc się o swą pozycję w lokalnych 
społecznościach, pytali o sens polityki rusyfikacyjnej. Twierdzili, że paradok-
salnie podkopuje ona jedność Związku Radzieckiego183. Na pytanie to nie da się 
jednak znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony polityka rusyfika-
cyjna wynikała z pobudek stricte pragmatycznych: chodziło o nadanie państwu 
bardziej jednolitego charakteru, miała ona zatem pomagać w porozumieniu, 
wypracowaniu wspólnych wzorów kultury, język najbardziej rozpowszechnio-
ny miał się stać lingua franca. Być może jednak nastąpił również inny proces: 
żywioł wielkoruski, którego bardzo obawiał się Lenin, niejako siłą bezwładno-
ści, przyzwyczajeń imperialnych, wymuszał na innych narodach bliższe „bycie 
z nami”. Faktem nieulegającym wątpliwości było wszak to, że akcja spotkała się 
z reakcją i po upadku ZSRR narody republik nierosyjskich upomniały się o rolę 
gospodarza oraz kreatora kultury i stylu życia we własnym kraju.

Ponowna reakcja, tym razem ze strony rosyjskiej, musiała zatem na zasa-
dzie resentymentu odnieść się do próby usunięcia wpływów tam, gdzie przez 
dziesięciolecia, a niekiedy i całe wieki się zaznaczały. Problem polegał jednak 
na tym, że w przynajmniej niektórych przypadkach rosyjskość bynajmniej 
nie imponowała. Dlatego właśnie im bardziej Rosja przez działania zarówno 
władz federalnych, jak i służb, czy mniej lub bardziej spontanicznie organi-
zujących się środowisk społecznych, naciskała na niegdyś podporządkowane 
etnosy, tym bardziej pogarszała swą sytuację międzynarodową i to przede 
wszystkim w krajach „bliskiego sąsiedztwa”.

2.2.7. Kolorowe rewolucje

Termin „kolorowa rewolucja” ma dość nieostre znaczenie i nie da się jed-
noznacznie stwierdzić jego autorstwa, lecz generalnie odnosi się do poko-
jowych wystąpień społecznych, po których dochodzi do istotnych zmian 

183 Khazanov A.M., After the USSR: Ethnicity, Nationalism, and Politics in the Common-
wealth of Independent States, The University of Wisconsin Press, London 1995, s. 59.
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politycznych, w tym do zmiany ekipy rządzącej, transformacji systemo-
wych czy znaczących przeorientowań w polityce wewnętrznej i zagranicz-
nej. Kolorowymi rewolucjami oznacza się różne wydarzenia, a listę naj-
częściej otwiera słynna „rewolucja goździków” w Portugalii w 1974 roku; 
potem wymienia się „żółtą rewolucję” na Filipinach, która usunęła reżim 
Ferdinanda Marcosa w 1986 roku, „aksamitną rewolucję” w Czechosło-
wacji późną jesienią roku 1989, owocującą podziałem kraju i powstaniem 
dwóch oddzielnych państw środkowoeuropejskich, belgradzką „rewolucję 
buldożerów” w październiku 2000 roku, która wyniosła do władzy prezy-
denta Vojislava Koštunicę – dotychczasowego kandydata demokratycznej 
opozycji, „rewolucję róż” w Gruzji, usuwającą z urzędu prezydenckiego 
Eduarda Szewardnadzego i przyczyniającą się do wyniesienia Micheila 
Saakaszwilego, „pomarańczową rewolucję” na Ukrainie (2004–2005), bę-
dącą reakcją na fałszerstwa wyborcze po zakończeniu kadencji prezydenta 
Leonida Kuczmy i oficjalnej wygranej Wiktora Janukowycza, „purpurową 
rewolucję” w Iraku prowadzącą do względnie demokratycznego systemu 
w dotychczas autorytarnym państwie (w rzeczywistości odbywała się pod 
kontrolą natowskich wojsk okupacyjnych), „rewolucję tulipanów” w Kir-
gistanie (2005), gdzie po fałszerstwach wyborczych doszło ostatecznie do 
rezygnacji prezydenta Askara Akajewa i wyboru jednego z przedstawicieli 
opozycji – Kurmanbeka Bakijewa. Rewolucja ta nie rozwiązała wszystkich 
problemów politycznych kraju, bowiem już w kwietniu 2010 roku rozpo-
częły się kolejne wystąpienia, zwane niekiedy „rewolucją dyń”, skierowane 
tym razem przeciwko prezydentowi Bakijewowi i zakończone powstaniem 
rządu tymczasowego z Rozą Otunbajewą na czele.

W kwietniu 2009 roku w Mołdawii wybuchła „rewolucja bzów”, która od-
rzuciła wyniki wyborów (ponad 49% głosów miała w nich otrzymać partia 
komunistyczna) i ostatecznie doprowadziła do utraty przez komunistów do-
minującej pozycji w państwie. Niekiedy do „kolorowych rewolucji” zalicza 
się także wydarzenia w Afryce Północnej: „rewolucję jaśminową” w Tunezji 
zimą 2010/2011 roku i „rewolucję lotosu” w Egipcie zakończoną odsunięciem 
i uwięzieniem prezydenta Husniego Mubaraka. Szczególnie istotnym wyda-
rzeniem z gatunku pokojowych rewolucji był początkowo ukraiński Euromaj-
dan 2013–2014 (jako pewnego rodzaju odświeżenie ducha „pomarańczowej 
rewolucji”), jednak z czasem bieg spraw przybrał formę otwartych walk.

Niekiedy w szeregu „kolorowych rewolucji” wymienia się nawet tzw. wa-
silkową rewolucję na Białorusi w marcu 2006 roku, czyli protesty po odmo-
wie uznania przez opozycję wyników wyborów prezydenckich. Wydaje się 
to jednak nieuzasadnione o tyle, że protesty te nie doprowadziły do żadne-
go konkretnego rezultatu. Innym nieudanym zespołem wystąpień (głównie 
mnichów buddyjskich) była „rewolucja szafranowa” w Mjanmie (Birmie) 
w 2007 roku. Z kolei w Iranie 13 czerwca 2009 roku doszło do „zielonej re-
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wolucji”, czyli zdławionych przez władze wystąpień zwolenników Mir-Hosej-
na Mussawiego, który przegrał z Mahmudem Ahmadineżadem w wyścigu 
o fotel prezydencki. Inne nieudane wystąpienia o charakterze politycznym 
to „rewolucja jaśminowa” w Chinach wiosną 2011 roku, akcje protestacyjne 
w Rosji zwane „rewolucją błotną” (od masowych wystąpień na placu Błot-
nym) w latach 2011–2013 czy niezakończona żadną konkretną zmianą „re-
wolucja parasolowa” w Hongkongu, gdzie domagano się wycofania z anty-
demokratycznych zmian w procedurze wyłaniania gubernatora prowincji.

Co zrozumiałe, Rosjan obchodziły tylko niektóre z tych wydarzeń. Hasło 
„kolorowych rewolucji” stało się jednak dla obozu kremlowskiego synoni-
mem poważnego zagrożenia i pobudziło do myślenia w kategoriach teorii 
spiskowych, chociaż przebieg wystąpień niekoniecznie dawał ku temu pod-
stawy. W celu zobrazowania istoty problemu niezbędny jest krótki rzut oka 
na schemat wydarzeń w Gruzji i na Ukrainie przed rokiem 2008.

Przypadek Gruzji

Gdy 2 listopada 2003 roku ogłoszono wyniki wyborów parlamentarnych, 
rozmijały się one znacząco z wynikami badań opinii publicznej i sondażami 
przedwyborczymi, opozycja miała zatem poważne powody, by podejrzewać 
obóz prezydenta Eduarda Szewardnadzego o fałszerstwa wyborcze. Niepra-
widłowości stwierdzał zresztą także raport OBWE. Po kilkunastu dniach roz-
poczęły się protesty, w których decydującą rolę odegrała organizacja K’mara 
rekrutująca głównie przedstawicieli młodego pokolenia. 22 listopada uczest-
nicy bojkotu weszli do gmachu parlamentu, niosąc w rękach róże na znak 
pokojowego charakteru tego wystąpienia. Chociaż prezydent ogłosił stan 
wyjątkowy, po konsultacjach z amerykańskim sekretarzem stanu Colinem 
Powellem i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Igorem Iwanowem 
zdecydował się na rezygnację już w kolejnym dniu. Dzięki pojednawczej po-
stawie Szewardnadzego uniknięto eskalacji konfliktu. W wyniku ogłoszonych 
wyborów prezydenckich 4 stycznia 2004 roku prezydentem został wybrany 
Micheil Saakaszwili. 26 listopada 2003 roku Sąd Najwyższy anulował wybo-
ry listopadowe jako przeprowadzone niezgodnie z obowiązującym prawem, 
co  spowodowało konieczność rozpisania kolejnych wyborów parlamentar-
nych. Przyniosły one zwycięstwo ugrupowaniu Saakaszwilego – Zjednoczo-
nemu Ruchowi Narodowemu (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა)184.

Sam przebieg wydarzeń nie niósł niczego szczególnie oryginalnego, znacz-
nie większym problemem było raczej to, jakie miały być konsekwencje nowe-
go kursu Gruzji. Szewardnadze był politykiem akceptowalnym dla Moskwy, 

184 Zob. Wheatley J., Georgia from National Awakening to Rose Revolution, Ashgate, Bur-
lington 2005.
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a w pewnym stopniu także dla USA, mimo przeszłości komunistycznego 
aparatczyka na wyjątkowo eksponowanym stanowisku ministra spraw zagra-
nicznych ZSRR. Gruzja pod jego rządami unikała nacjonalistycznego fanaty-
zmu Zwiada Gamsachurdii i potrafiła znacznie lepiej układać sobie stosunki 
z republikami autonomicznymi. O ile Abchazja i Osetia Południowa wciąż 
izolowały się od Tbilisi, o tyle udało się nawiązać pozytywny dialog z Adżarią. 
Szewardnadze pozostawał w dobrych stosunkach z nieoficjalnym, lecz fak-
tycznym przywódcą Autonomicznej Republiki Adżarii Asłanem Abaszydze, 
który wprowadził w Adżarii strefę wolnego handlu, co spotykało się z sympa-
tią różnych podmiotów, m.in. Rosji.

Po objęciu fotela prezydenckiego przez Saakaszwilego doszło do demon-
stracji siły ze strony armii gruzińskiej. 6 maja 2004 roku Abaszydze zdecydo-
wał się na opuszczenie republiki, odlatując wraz z rosyjskim ministrem spraw 
zagranicznych Igorem Iwanowem z Batumi do Moskwy. Szefem regionalnego 
rządu został Levan Varszalomidze. Tym samym Kreml stracił możliwość od-
działywania na sąsiada poprzez autonomiczne terytorium na południowym 
zachodzie Gruzji. Dalsza polityka Saakaszwilego wobec Adżarii wykazywała 
się roztropnością i umiarkowaniem. W 2007 roku z inicjatywy prezydenta par-
lament gruziński zadecydował o przeniesieniu siedziby Sądu Konstytucyjnego 
do Batumi, dając tym samym do zrozumienia, że prowincja odgrywa kluczową 
role w życiu całego kraju. Punktem zapalnym szczególnego rodzaju był fakt 
stacjonowania w Batumi rosyjskiej 12. Bazy Wojskowej. Ostatecznie Rosjanie 
sami zaproponowali datę jej opuszczenia; z wyraźną niechęcią i przekraczając 
ustalone terminy, zlikwidowali bazę w listopadzie 2007 roku. Notabene kilka 
miesięcy wcześniej – 27 czerwca przekazali władzom Gruzji bazę w Achalkala-
ki w regionie Samcche-Dżawachetia, obawiając się jej odcięcia w razie konflik-
tu ze względu na położenie w południowej części kraju185.

Zmiana władzy w Tbilisi okazała się zatem brzemienna w skutkach dla sto-
sunków rosyjsko-gruzińskich, a nawet w pewnym stopniu dla całej sytuacji 
geopolitycznej w regionie. Saakaszwili dokonał znaczącego zwrotu polityki za-
granicznej Gruzji ku Zachodowi, zyskując aprobatę obywateli, zachęconych do 
zmian przez spore sukcesy władz w likwidacji korupcji, klaryfikację praktyki 
wyborczej i sukcesy gospodarcze. Na Zachodzie akceptowano bezkrytycznie 
politykę Saakaszwilego być może właśnie z powodu jego antyrosyjskiej reto-
ryki, połączonej z powoływaniem się na standardy demokratyczne186. W Rosji 
– przeciwnie, stał się przedmiotem resentymentu i zmasowanej krytyki187.

185 Por. Kakachia K.K., An End to Russian Military Bases in Georgia? The Implications of 
Past Withdrawals, PONARS Eurasia Policy Memo, nr 24, s. 4 nn.

186 Por. Papava V., Georgia’s Hollow Revolution, „Harvard International Review”, 27.02.2008, 
http://hir.harvard.edu/archives/1682 (dostęp: 7.08.2015).

187 Dobry przykład stanowi monografia: Григорьев М.С., Режим Саакашвили: что это 
было, Кучково поле, Москва 2013.
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Przypadek Ukrainy

Ukraina w kontekście stosunków z Rosją, podobnie jak Białoruś, nie powin-
na być rozpatrywana na tej samej płaszczyźnie co inne państwa WNP. Istnieje 
po temu wiele istotnych powodów.

1.  Pierwszy jest stricte historyczny: Rosjanie traktują Ruś Kijowską jako 
protoplastkę rosyjskiej państwowości. To z tych samych rusko-wschod-
niosłowiańskich korzeni etnicznych wyrastają w przeważającej mierze 
oba społeczeństwa, a przodkowie mieszkańców współczesnego pań-
stwa ukraińskiego przez wieki zamieszkiwali Imperium Rosyjskie. Za-
równo na Ukrainie, jak i w Rosji zamieszkuje wielka liczba mieszanych 
małżeństw rosyjsko-ukraińskich, a tym samym również ich dzieci – 
osób o dwojakiej tożsamości.

2.  Po drugie, Rosjan łączy z większością Ukraińców prawosławna religia, 
chociaż większość prawosławnych Ukraińców jest podporządkowana 
nie Patriarchatowi Moskiewskiemu, lecz schizmatyckiej, ale i bardziej 
wpływowej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskie-
go i mniej znaczącej pod względem liczebności Ukraińskiej Autokefa-
licznej Cerkwi Prawosławnej.

3.  Na Ukrainie zamieszkiwała ogromna mniejszość rosyjska, licząca we-
dług danych CIA z 2010 roku aż 17,3%. Trzeba także pamiętać, że dla 
przynajmniej 24% obywateli Ukrainy językiem ojczystym był rosyj-
ski188. Oznacza to, że blisko 7% ukraińskiego społeczeństwa stanowiły 
osoby uważające się za Ukraińców, jednak mówiących na co dzień po 
rosyjsku.

4.  Ukraina była w posiadaniu kluczowych dla gospodarki byłego ZSRR 
obszarów, głównie Zagłębia Donieckiego (Donbasu) – dostarczyciela 
węgla kamiennego i wyrobów metalurgicznych, oraz Zaporoża – kon-
centrującego przemysł maszynowy i zbrojeniowy ściśle kooperujący 
z podmiotami gospodarczymi w Rosji.

5.  Pod kontrolą ukraińską znajdował się Krym, zamieszkany w większo-
ści przez Rosjan, wraz z Sewastopolem, który z jednej strony jest hi-
storycznym miejscem heroicznej obrony państwa rosyjskiego podczas 
wojny krymskiej 1855 roku, a z drugiej bazą Floty Czarnomorskiej FR.

Z wymienionych powodów Rosjanie, a szczególnie wywodząca się z resor-
tów siłowych ekipa Putinowska, przyjęli wobec Ukrainy postawę bezkompro-
misową: pozostanie Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów było oczywistoś-
cią. W latach 90. ewentualne odseparowanie się Ukrainy od Rosji traktowano 

188 Ukraine, The World Factbook, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/print/country/countrypdf_up.pdf (dostęp: 29.07.2015).
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w tej ostatniej z pewnym niedowierzaniem; generalnie sądzono, że mimo 
nowej mapy Europy Wschodniej życie na terytorium państwa ukraińskiego 
będzie tylko trochę odmiennym wariantem dawnego stylu radzieckiego.

Z czasem na niepodległej Ukrainie zaczęły zachodzić niezależne od siebie 
procesy, które po latach stały się mieszanką wybuchową, burzącą stabilność 
młodego państwa. Pierwszym była oligarchizacja, zjawisko analogiczne do 
odpowiednika rosyjskiego. O ile jednak w Rosji Władimir Putin zdecydował 
się na stosowanie zasady „równego oddalenia od Kremla”, a de facto podpo-
rządkowanie oligarchów kontroli centralnego ośrodka decyzyjnego, o tyle na 
Ukrainie oligarchia rozrosła się do monstrualnych rozmiarów, tworząc klany, 
które z czasem zaczęły nawet formować prywatne armie. Kto chciał rozma-
wiać z Rosją, zawsze wiedział, do kogo zadzwonić. W przypadku Ukrainy 
sprawa komplikowała się na skalę niespotykaną nigdzie w Europie.

Procesem drugim była wszechogarniająca korupcja wynikająca ze słabo-
ści państwa. Jej beneficjentami stawali się konkretni urzędnicy sprawujący 
władzę na danym terytorium lub w określonym resorcie. Struktura władzy 
łączyła się skomplikowaną siecią powiązań ze strukturą wielkiego biznesu.

Trzecim z kolei procesem, jak się okazało – kluczowym, był postępujący 
podział ukraińskiego społeczeństwa na Ukraińców nawiązujących do trady-
cji radzieckiej, a przez to czujących większy związek z Rosją, oraz Ukraińców 
odżegnujących się od radzieckiego dziedzictwa i sięgających do tradycji OUN 
i UPA. Co zrozumiałe, pierwsza grupa najczęściej posługiwała się językiem 
rosyjskim, druga – ukraińskim, podczas gdy rosyjskojęzycznych zwolenników 
OUN w zasadzie nie było. Grupa pierwsza zamieszkiwała głównie wschodnie 
i południowe terytoria Ukrainy – Krym, Donbas, obwód ługański etc., grupa 
druga zaś, zwana „zapadencami”, zajmowała zachodnią część kraju. Istotnym 
jej fragmentem jest Galicja Wschodnia, która nigdy nie była częścią Imperium 
Rosyjskiego, a w skład ZSRR weszła dopiero po II wojnie światowej.

Już przed 21 listopada 2004 roku, gdy przeprowadzono wybory prezy-
denckie po zakończeniu dwu kadencji Leonida Kuczmy, scena polityczna na 
Ukrainie podzieliła się na dwa obozy: Blok Nasza Ukraina (Наша Україна) 
pod przywództwem Wiktora Juszczenki, symbolizowany przez kolor poma-
rańczowy, oraz obóz Partii Regionów (Партія регіонів), czyli „niebieskich”, 
popierający byłego premiera Wiktora Janukowycza189. Faktem jest, że BNU 
miał charakter bardziej prawicowy, zaś Janukowycz obiecywał przywileje so-
cjalne, jednak najważniejsze (chyba nie tylko w kontekście naszych rozwa-
żań) było to, że „pomarańczowi” mówili głównie po ukraińsku, a w Partii 
Regionów, której główną ostoją był Donieck, nawet przywódca miał spore 

189 Wybrane informacje źródłowe o Partii Regionów z okresu przedwyborczego zawiera 
strona: Партія реґіонів, http://party.civicua.org/d0232931.htm (dostęp: 29.07.2015).
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problemy z językiem ukraińskim. Podczas kampanii wyborczej obiecywał 
wręcz, że wprowadzi język rosyjski jako pomocniczy język urzędowy.

Po ogłoszeniu korzystnych dla Janukowycza wyników wyborów obóz 
„pomarańczowych” uznał, że doszło do fałszerstwa i wybory powinny zostać 
powtórzone. Juszczenko i Julia Timoszenko nawoływali do obywatelskiego 
nieposłuszeństwa. Rozpoczął się długotrwały protest na kijowskim placu 
Niepodległości przeprowadzany przy trudnych warunkach pogodowych. Do 
Kijowa zjeżdżali głównie zwolennicy obozu „pomarańczowych” z zachod-
niej części kraju, chociaż nie brakowało również przyjezdnych z Doniecka. 
Ostatecznie, gdy milicja i wojsko stanęły po stronie ludzi domagających się 
uczciwych wyborów, Sąd Najwyższy 3 grudnia stwierdził w swym orzeczeniu 
fałszerstwa wyborcze i wyznaczył termin powtórzonej drugiej tury wyborów 
na 26 grudnia. Po przeliczeniu głosów okazało się, że zwycięzcą jest tym ra-
zem Juszczenko, który zdobył 52,3% głosów.

Wbrew pozorom rozstrzygnięcie to nie rozwiązało, bo nie mogło, naj-
istotniejszego problemu Ukrainy. Prawda, która wyszła na jaw, była tylko 
prawdą o prawdopodobnych kilkuprocentowych fałszerstwach, nie zaś nową 
prawdą o społeczeństwie ukraińskim, które wbrew szczytnym hasłom obozu 
„pomarańczowych” bynajmniej nie stało się bardziej solidarne wewnętrz-
nie. Przeciwnie, przepaść między obydwiema częściami kraju pogłębiała się, 
a przez oddanie czci Stepanowi Banderze190 nowy prezydent z pewnością nie 
mógł jej zasypać.

W „pomarańczowej rewolucji” ważny jest zatem nie tyle jej konkretny 
przebieg czy ostateczny wynik, ile postawa stron biorących udział w konflik-
cie. Strona rosyjska nigdy nie ukrywała swej sympatii dla obozu Janukowycza 
ze względu na jego poparcie idei równouprawnienia języka rosyjskiego i wi-
zję polityki bardziej zgodnej z integracyjnymi planami Moskwy lub przynaj-
mniej niewpisującej się w dążenia obozu proeuropejskiego i pronatowskie-
go. Prezydent Putin publicznie pokazywał się z Janukowyczem, co zresztą 
było po części zrozumiałe z uwagi na fakt sprawowania przez tego ostatniego 
urzędu premiera. Po ogłoszonym w listopadzie 2004 roku zwycięstwie wy-
borczym szybko pogratulował mu sukcesu, nie spodziewając się, że może 
dojść do niekorzystnego dla niego obrotu spraw.

Ze strony rosyjskiej, zdającej sobie sprawę z proamerykańskiego nasta-
wienia Juszczenki, podejmowane były także inne kroki w celu uzyskania 
korzystnego dla Federacji Rosyjskiej wyniku wyborów. Jak wskazuje Taras 
Kuzio, oligarchiczna prorosyjska Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy, dą-
żąc do kontynuacji układu Kuczmy, oprócz własnych ekspertów z Ośrodka 
Badań Politycznych i Konfliktologicznych pod kierownictwem Michaiła Po-

190 22 stycznia 2010 roku nadał mu tytuł Bohatera Ukrainy, wręczając akt jego wnukowi, 
także Stepanowi.
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grebińskiego zatrudniła w celach marketingowych Fundusz Efektywnej Poli-
tyki Gleba Pawłowskiego. Ponieważ Kuczma i Janukowycz zostali w pewnej 
mierze skompromitowani przez aferę taśmową, poszukiwano uzasadnienia 
zaistniałej sytuacji. Pogrebiński tłumaczył zamieszanie udziałem strony ame-
rykańskiej, streszczając je w haśle „planu Brzezińskiego”. Znaczącą rolą w ro-
syjskim doradztwie dla SDPU miał odegrać również Igor Szuwałow, wówczas 
doradca prezydenta Putina, a od 12 maja 2008 roku wicepremier. Grupę ro-
syjskich doradców określano mianem „ciemników” (темники); ich istnie-
niu, rzecz jasna, prezydent Kuczma zaprzeczał, jednak nawet prasa ukraiń-
ska, głównie „Ukrainskaja Prawda”, demaskowała ich nazwiska. Nie tylko 
SDPU, ale też ukraińscy oligarchowie, przede wszystkim ze wschodu kraju, 
dopuszczali do faktycznego cenzorowania treści programów emitowanych 
w swych kanałach telewizyjnych, przez co unikano ukazywania rzeczywistej 
sytuacji na Ukrainie i zaangażowania strony rosyjskiej191.

Po wybuchu protestów znacznie większą inwencję wykazywała strona za-
chodnia. Parlament Europejski nie przyjął ogłoszonych wyników wyborów 
i uzależnił kontynuację wypłaty kredytu dla Ukrainy od przedstawienia do-
wodów na rzetelne przeliczenie głosów. Zaniepokojenie wyraziła także Ko-
misja Europejska oraz NATO, apelując o powtórzenie procedury liczenia. 
Z kolei Departament Stanu USA zagroził Ukrainie sankcjami w wypadku 
odmowy usunięcia nieprawidłowości.

Do Kijowa przyjeżdżali liczni politycy, w tym polscy: m.in. były prezydent 
Lech Wałęsa i urzędujące głowy państwa – Aleksander Kwaśniewski, Lech 
Kaczyński, Bronisław Komorowski, zaś Leonid Kuczma poprosił Kwaśniew-
skiego i prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa o mediacje. 26 listopada w Ki-
jowie pojawił się nawet Javier Solana, wysoki przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (lecz przy okazji też były sekretarz 
generalny NATO).

Z punktu widzenia roli podmiotów zewnętrznych w sensie wizerunkowym 
„pomarańczowa rewolucja”, tak jak poprzednio „rewolucja róż”, stanowiła 
porażkę Moskwy. Jej retoryka w odpowiedzi na te wydarzenia polegała głów-
nie na powtarzaniu mantry o udziale strony amerykańskiej, przede wszyst-
kim poprzez finansowanie środowisk „demokratycznych”192. Dla przykładu, 
Aliszer Babadżanow ze środowiska MGIMO podkreśla rolę SEED (Sup- 
port for East European Democracy) w finansowaniu „kolorowych rewolucji”. 
W ten sposób tylko na potrzeby demokratyzacji Serbii w 1998 roku miano 
wydać 15,3 mln dolarów, w 1999 roku 24,3 mln, a w 2000 roku aż 55 mln. 

191 Kuzio T., Russian Policy toward Ukraine during Elections, „Demokratizatsiya”, s. 493 nn., 
https://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO 
_13_4/D761010XT7H55W67/D761010XT7H55W67.pdf (dostęp: 20.07.2015).

192 Por. uwagi J.L. Wilson, The Legacy of Color Revolutions, [w:] Post-Soviet Politics, t. IV: 
Foreign Relations, red. S. White, C. Moore, SAGE, London 2012, s. 78.
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Oczywiste było, że rewolucje zbliżały państwa, w których się odbywały, do 
NATO. Gruzja wyraźnie obrała kurs na Pakt Północnoatlantycki, wcześniej 
występując z Rady Ministrów Obrony państw WNP i argumentując, iż nie da 
się jednocześnie integrować z dwoma systemami obrony193.

Podobną ocenę ekspertów MGIMO zyskała „pomarańczowa rewolucja” 
na Ukrainie, gdzie stosunki z NATO zaczęto zacieśniać już w 1997 roku, a od 
roku 2004 uległy one radykalnemu przyspieszeniu: w kwietniu uchwalono 
ustawę o swobodnym dostępie sił Paktu do terytorium państwa, a w roku 
2005 szef dyplomacji ukraińskiej Borys Tarasiuk oświadczył w Wilnie, że 
Kijów do roku 2008 zamknie wszystkie reformy potrzebne do wstąpienia 
w struktury NATO. Co zrozumiałe, na tle tych procesów zachodziła wyraźna 
redukcja intensywności wymiany ukraińsko-rosyjskiej. Wywoływało to po-
ważne zaniepokojenie na Kremlu, gdzie obawiano się, że zaraza „kolorowych 
rewolucji” rozleje się na państwa stanowiące najwierniejszych sojuszników 
Moskwy. Jak sugeruje Mark Kramer, poważnie rozważany był scenariusz ana-
logiczny do gruzińskiego czy ukraińskiego na Białorusi i w Mołdawii194.

Jak sugeruje Babadżanow, okres sukcesów „kolorowych rewolucji” koń-
czy jednak „rewolucja tulipanów” w Kirgistanie w 2005 roku. Również tam, 
przynajmniej według oceny prezydenta Akajewa, doszło do finansowania 
opozycji przez zagraniczny kapitał i zastosowania wysoko zaawansowanych 
technologii politycznych w celu destabilizacji państwa. Roza Otunbajewa, 
która jako speaker parlamentu objęła na krótko fotel prezydencki do czasu 
przeprowadzenia kolejnych wyborów, wezwała przecież Rosję do odstąpie-
nia od poparcia dla Akajewa na wyraźna prośbę Mike’a Stone’a, szefa Free-
dom House. Kolejne lata nie były już jednak udane dla inicjatywy „koloro-
wych rewolucji”. Fiaskiem zakończyły się masowe wystąpienia w uzbeckim 
Andidżanie, podobnie jak „wasilkowa rewolucja” na Białorusi (zwana także 
„rewolucją dżinsową”), mimo że Stany Zjednoczone wyasygnowały wówczas 
kwotę 12 mln dolarów na wsparcie demokracji w tym państwie195. Nie udały 
się też próby tego rodzaju w Armenii, gdzie OBWE kwestionowało równość 
szans w kampanii prezydenckiej 2008 roku i gdzie kandydat opozycji zyskał 
znacznie mniejszą liczbę głosów niż Serż Sarkisjan.

Babadżanow odwołuje się ponadto do przypadku Mołdawii, gdzie 5 kwiet-
nia 2010 roku odbyły się wybory, w których zwycięstwo odniosła Partia 

193 Бабаджанов А.Я., Военно-политическое сотрудничество постсоветских госу-
дарств: Проблема сочетаемости национальных подходов, Аспект Пресс, Москва 2013, 
s. 195.

194 Kramer M., Russian Policy toward the Commonwealth of Independent States: Recent 
Trends and Future Prospects, „Problems of Post Communism” 2008, nr 5, November/Decem-
ber, s. 15.

195 США израсходовали $12 млн на поддержку демократии в Беларуси, TUT BY, 
10.03.2006, http://news.tut.by/politics/65241.html (dostęp: 20.07.2015).
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Komunistów Republiki Mołdowa, zdobywając 49,96% głosów. Jak zwykle 
w scenariuszu „kolorowych rewolucji”, opozycja (Partia Liberalna, Partia 
Liberalno-Demokratyczna i koalicja „Nasza Mołdawia”) podważyła wyniki 
wyborów, które zostały powtórzone i zakończyły się utratą przez komunistów 
władzy sprawowanej przez wiele lat, a także odejściem z urzędu prezydenta 
i szefa komunistów Władimira Woronina. Zdaniem ekspertów MGIMO nowa 
sytuacja w Mołdawii była źródłem wielu niepokojów na obszarze postradziec-
kim w porównaniu ze stabilnością, której dostarczały rządy komunistów.

Zaliczenie wydarzeń w Mołdawii do nieudanych „kolorowych rewolucji” 
wydaje się niefortunne ze względu na ich przebieg i rezultat, analogiczny do 
przypadku Gruzji i Ukrainy. Bardziej przekonujące jest rozumowanie odno-
szące się do zjawiska „kontrrewolucji”, czyli klęski obozu „pomarańczowych” 
na Ukrainie, w której wyniku doszło do objęcia władzy przez Janukowycza 
w roku 2010 i obalenia liderów „tulipanowej rewolucji” w Kirgistanie w tym 
samym roku. Zdaniem Babadżanowa wydarzenia te świadczą o nieadekwat-
ności „kolorowych rewolucji” do realiów życia na obszarze postradzieckim196. 
Jak jednak pokazał czas, opinia ta była bardzo na wyrost, rok 2013 przyniósł 
bowiem na Ukrainie krach prorosyjskiego establishmentu o skali i skutkach 
nigdy dotąd nie doświadczanych.

2.2.8. Partnerstwo Wschodnie

Efekt „kolorowych rewolucji” jako narzędzia nienasyconego atlantyzmu został 
w rosyjskiej świadomości wzmocniony inicjatywą Partnerstwa Wschodniego 
Unii Europejskiej. Jego powstanie było związane z inicjatywą polską wspartą 
przez Szwecję, streszczającą się w znaczącym otwarciu instytucjonalnym i go-
spodarczym państw Unii na Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan 
i Mołdawię. Oficjalnie działania w tej materii zainaugurowano podczas posie-
dzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2008 roku, chociaż już wcześniej uzyska-
no poparcie szefa Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso. Komisja przy-
jęła projekt 8 grudnia tegoż roku, tworząc wizję ewentualnego stowarzyszenia 
wymienionych państw z Unią, strefy wolnego handlu i ułatwień wizowych. 
Inicjatywę Partnerstwa miał finansować Europejski Instrument Partnerstwa 
i Sąsiedztwa (ENPI). Tak też się stało: wyasygnowano stamtąd 250 mln euro, 
podczas gdy środki dodatkowe sięgnęły 350 mln. Program oficjalnie zainicjo-
wano 7 maja 2009 roku w trakcie szczytu unijnego w Pradze, w którym brali 
udział także przywódcy państw zaproszonych do Partnerstwa.

Kolejny szczyt PW nie przyniósł zasadniczego przełomu, głównie z winy 
prezydencji polskiej. Na szczyt nie został zaproszony prezydent Białorusi 
Aleksandr Łukaszenka, co sprawiło, że strona białoruska zbojkotowała spot-

196 Бабаджанов А.Я., op. cit., s. 196, 206–221.
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kanie. Pozostałe państwa nie zgodziły się z kolei na podpisanie rezolucji wyty-
kającej mankamenty mińskiej dyktatury. Znacznie większe emocje wzbudził 
szczyt wileński (28 listopada 2013 roku), po którym spodziewano się podpi-
sania umów stowarzyszeniowych przez Ukrainę, Gruzję i Mołdawię. W rze-
czywistości doszło do parafowania umów przez dwa ostatnie państwa. Znacz-
nie bardziej otwarta okazała się postawa zarówno państw unijnych wobec 
Białorusi, jak i samej strony białoruskiej, chociaż spotkanie wileńskie można 
uważać dopiero za początek nowego zbliżenia. Największy zawód sprawiła 
Ukraina, której prezydent Wiktor Janukowycz oraz rząd pod przywództwem 
Mykoły Azarowa zdecydowali o wstrzymaniu rozmów stowarzyszeniowych, 
co wywołało wrzenie na Ukrainie i upadek prezydentury Janukowycza.

Z punktu widzenia naszych rozważań najistotniejsze jest pytanie o ro-
syjski kontekst Partnerstwa Wschodniego. Rosja nie została zaproszona do 
Partnerstwa, nie była zresztą zainteresowana ogólnounijnymi działaniami 
propartnerskimi, preferując poszczególne telefony na biurkach największych 
graczy UE. Pojawiały się jednak komentarze znacznie bardziej dobitne, we-
dług których sam program Partnerstwa ma generalnie charakter antyrosyjski. 
W oficjalnych wypowiedziach rosyjskich na najwyższym szczeblu obserwuje 
się daleko idącą rezerwę i wątpliwości co do rzeczywistego charakteru PW 
w kontekście interesów Rosji. Świadczy o tym chociażby wypowiedź Dmitrija 
Miedwiediewa podczas konferencji prasowej po rosyjsko-unijnym szczycie 
w Chabarowsku. Zdaniem prezydenta, mimo że politycy unijni starali się 
przekonać go, iż Partnerstwo nie powinno być przedmiotem irytacji Moskwy, 
nie do końca im się to udało197.

Także w przekonaniu części środowiska eksperckiego i politycznego Part-
nerstwo Wschodnie miało charakter neokolonialny i antyrosyjski. W tego typu 
dyskursie to agresywna polityka stowarzyszeniowa Unii Europejskiej miała 
doprowadzić do konfliktu na Ukrainie. W rezultacie ignorowanie interesów 
rosyjskich sprawia, że sama Unia zwolniła tempo integracji198. W opinii innych, 
bardziej umiarkowanych ekspertów program PW był nie tyle antyrosyjski w za-
myśle, ile bywał przez niektóre państwa partnerskie wykorzystywany w duchu 
antyrosyjskim. Ukraina, Gruzja i częściowo Mołdawia starają się wprowadzać 
temat rosyjski do obrad szczytów PW, natomiast Białoruś gra na różnicach 
zdań pomiędzy UE a Rosją, odnosząc z tego tytułu wymierne korzyści199.

197 Extract from the Press Conference following Russia-EU Summit. Russian Presidency 
press releases, quoted from CEPS European Neighbourhood Watch 49, Centre for European Pol-
icy Studies, Brussels, May 2009, s. 7, http://www.ceps.eu/fi les/NW/NWatch49.pdf (dostęp: 
29.07.2010).

198 Европа сворачивает «Восточное партнерство», Геополитика, 13.05.2015, http://
geo-politica.info/evropa-svorachivaet-vostochnoe-partnerstvo.html (dostęp: 14.05.2015).

199 Zob. np. Маркаров А., Эксперт: восточное партнерство получило антироссийский 
крен, Amicru, 21.05.2015, http://amic-polit.ru/ekspert-vostochnoe-partnerstvo-poluchilo-
antirossiyskiy-kren (dostęp: 29.05.2015).
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Opinia świata naukowego w tej kwestii także nie jest jednoznaczna. Nie-
którzy badacze zauważają, jak się wydaje dość obiektywnie, że propozycja 
PW w dalszej perspektywie może stawiać państwa partnerskie przed niewy-
godnym wyborem między dwiema drogami integracji, w sytuacji gdy obszar 
postradziecki stanowi dla Rosji przedmiot najwyższej uwagi w polityce za-
granicznej200. Jak słusznie wskazuje Andreas Wittkowsky, bliższa integracja 
państw Unii z zachodnią flanką WNP może też postawić Rosję przed bar-
dzo konkretnym problemem niemożności sprostania wyzwaniu wyższej 
konkurencyjności unijnej produkcji201. Problem notabene wydaje się jeszcze 
bardziej istotny: jeśli bowiem mowa o konkurencji, w grę wchodzi szerszy 
wachlarz utrudnień. Należą do nich doświadczenie w nowoczesnym zarzą-
dzaniu, kultura polityczna i kultura biznesu, wieloraki know-how i możliwo-
ści znalezienia odleglejszych rynków zbytu.

Próba poparcia przekonującymi empirycznymi argumentami którejkol-
wiek z tez: zarówno tej, że polska inicjatywa Partnerstwa Wschodniego mia-
ła być początkiem kładzenia mostów, przynajmniej gospodarczych, między 
Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami (pośrednio zatem także Rosją, 
mimo iż ta nie została objęta programem), jak i tej, że PW obliczone jest na 
osłabienie rosyjskiego oddziaływania w Europie Wschodniej i na Kaukazie, 
zawsze będzie ryzykowna. Mimo to warto zwrócić uwagę na dynamikę pro-
cesu napływu BIZ do wschodnich partnerów Unii w latach 2007–2009, czyli 
w okresie kluczowym dla kształtowania inicjatywy partnerstwa. Rok cen-
tralny – 2008 jest, rzecz jasna, znamienny z różnych powodów: ze względu 
na początek zarówno kryzysu światowego, jak i wojny rosyjsko-gruzińskiej. 
Z łatwością można zauważyć, że o ile przed wiosną 2008 roku mieliśmy do 
czynienia z ogromnym wzrostem napływu wartości BIZ w Rosji na tle innych 
państw WNP, o tyle po tym krytycznym momencie nastąpiło tylko niewielkie 
zachwianie owego napływu w przypadku Ukrainy (z 10 mln dolarów do oko-
ło 6 mln dolarów) oraz Kazachstanu (z 16 mln dolarów do około 12 mln do-
larów), natomiast lider absolutny – Rosja notuje drastyczny spadek: z 76 mln 
dolarów w roku 2008 do zaledwie 38 mln w 2009. W danych per capita tylko 
Rosja i mały Tadżykistan odnotowały spadek napływu aktywów na rynku 
akcji, wszystkie pozostałe – wzrost. W przypadku Kazachstanu wynosił on 
aż 1700 dolarów w perspektywie dwóch lat, a przecież był to czas poważne-
go tąpnięcia na światowych giełdach. Rosja natomiast kapitał w takiej samej 

200 Por. Stewart S., Russland und die östliche Partnerschaft, SWP-Aktuell, Stiftung Wis-
senschaft und Politik, Berlin, April 2009, s. 4, http://www.swp-berlin.org/common/get_docu-
ment.php?asset_id=5935 (dostęp: 29.07.2015).

201 Wittkowsky А., Russia, the EU, and the Eastern Partnership: Intentions and Perceptions, 
[w:] Россия и Восточное партнерство ЕС: вызов или новая платформа для сотрудниче-
ства?, Санкт-Петербург 2009, s. 18.
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wysokości utraciła, pozostając w wartościach napływu akcji na głowę daleko 
w tyle za swym południowym partnerem202.

Chcąc nie chcąc, trudno w świetle tych liczb nie odnieść wrażenia, że czas 
inicjacji Partnerstwa Wschodniego w niezwykle wyrazisty sposób pokazał, 
iż mamy do czynienia z początkiem procesu hamowania napływu inwestycji 
do samej Rosji i promowania w zamian jej partnerów z WNP. Zasadniczo nie 
mieli oni powodów, by czuć się rozczarowani nowym otwarciem na Unię Eu-
ropejską. Zbieżność ta może być jednak przypadkowa i wymaga obserwacji 
w dłuższym okresie.

2.2.9. Euromajdan

Szczególnie silnym i traumatycznym bodźcem wpływającym na kierunek 
rosyjskiej polityki zagranicznej były wydarzenia na Ukrainie toczące się 
od grudnia 2013 roku. 28 listopada odbył się w Wilnie szczyt Partnerstwa 
Wschodniego, po którym spodziewano się znacznego poszerzenia partner-
stwa poprzez umowy stowarzyszeniowe z niektórymi państwami objęty-
mi traktatem. Najwięcej nadziei łączono z Ukrainą, jednak niedługo przed 
szczytem – 27 października – doszło do spotkania prezydentów Rosji i Ukra-
iny w Soczi, po którym nagle zmieniono front: 21 listopada Rada Najwyższa 
Ukrainy ogłosiła wstrzymanie rozmów na temat stowarzyszenia. Tuż po po-
daniu tej wiadomości rozpoczęły się nocne demonstracje na kijowskim placu 
Niepodległości, które przerodziły się w masowy, ogólnokrajowy protest. Gdy 
30 listopada siły Berkutu – oddziałów specjalnych milicji – dokonały pacyfi-
kacji demonstrujących, w odpowiedzi setki tysięcy kijowian, a z czasem także 
licznych przyjezdnych, wyległo na ulice stolicy, zmieniając układ sił. Pojawi-
ły się coraz dobitniej głoszone żądania ustąpienia rządu Mykoły Azarowa, 
przegłosowania wotum nieufności do rządu, a wkrótce również ustąpienia 
prezydenta. Protesty zwolenników integracji spotkały się ze znacznie słab-
szą reakcją Partii Regionów, która przywiozła do Kijowa około 10 tys. osób 
w celu przeprowadzenia kontrdemonstracji.

Co prawda, Janukowycz zgodził się na rozmowy z opozycją, nie zamie-
rzał jednak zmieniać zdania na temat integracji z Unią. Obiektywnie rzecz 
biorąc, był w trudnej sytuacji. Zdawał sobie sprawę z europejskich nadziei 
Ukraińców, lecz z drugiej strony musiał się liczyć z faktem uzależnienia od 
rosyjskich dostaw ropy naftowej i gazu, których cenę zasadniczo dyktowała 
strona rosyjska. Janukowyczowi udało się wynegocjować znaczną obniżkę 
proponowanej przez Gazprom ceny z 400 dolarów za 1000 m3 do 268 dola-

202 Kudina A., Jakubiak M., The Motives and Impediments to FDI in the CIS, [w:] EU Eastern 
Partnership: Economic Potential and Future Development, red. M. Dąbrowski, M. Maliszew ska, 
Springer, Heidelberg 2011, s. 74–75.



123Czynniki zewnętrzne

rów. Ukraina otrzymała ponadto kredyt w wysokości 15 mld dolarów w po-
staci wykupu obligacji ze środków rosyjskiego Funduszu Dobrobytu203. Ale 
wszystko to było możliwe tylko za cenę odstąpienia od eurointegracji.

W lutym 2014 roku doszło do eskalacji konfliktu. Z jednej strony prote-
stujący dokonali próby zdobycia parlamentu, którego speaker, Wołodymyr 
Rybak, odmówił rejestracji dokumentów potrzebnych do podjęcia prac le-
gislacyjnych nad zmianą konstytucji pozwalającą na ograniczenie uprawnień 
prezydenta. Z drugiej – Berkut i inne oddziały dokonały szturmu na Majdan, 
zabijając kilkadziesiąt osób. W wyniku zaostrzania się konfliktu mediacje 
podjęła delegacja Unii Europejskiej. Rankiem 21 lutego Janukowycz zgodził 
się na przedterminowe wybory prezydenckie, które miały zostać przeprowa-
dzone przed grudniem 2014 roku, oraz na powołanie nowego rządu. Spo-
śród obecnych uczestników negocjacji tylko przedstawiciel Rosji, jej rzecznik 
praw obywatelskich Władimir Łukin (mimo wcześniejszego parafowania do-
kumentu), nie zgodził się na jego podpisanie. Z kolei ze strony opozycji treść 
dokumentu odrzucał radykalnie nacjonalistyczny Prawy Sektor.

Kreml, rozumiejąc, że perspektywa instalacji nieprzychylnej Rosji ekipy 
politycznej jest na wyciągnięcie ręki, podjął działania o charakterze gospo-
darczym. Odmówiono wykupu jednej z dwumiliardowych transz obligacji 
(w ramach kredytu udzielonego na podstawie umowy z 21 grudnia poprzed-
niego roku), a państwowy Sbierbank przestał udzielać kredytów na terenie 
Ukrainy. Było to jak najbardziej logiczne w świetle malejących do zera szans 
zwrotu zobowiązań204.

21 lutego późnym wieczorem prezydent wraz z grupą współpracowników 
zamiast wdrażać postanowienia zdecydował się na wylot do Charkowa, który 
zamienił się w tylko chwilowy przystanek w ucieczce do Rosji. Jeśli jednak 
weźmie się pod uwagę specyfikę rozwoju wydarzeń, dość jasne staje się, że dla 
Janukowycza szanse znalezienia jakiegokolwiek miejsca w świecie politycz-
nym po wyborach były nikłe, a perspektywy rozprawy sądowej i wieloletnie-
go więzienia bardzo realne.

Wydarzenia Euromajdanu w kolejnych miesiącach zaowocowały aneksją 
Krymu przez Rosję i walkami na wschodzie Ukrainy, gdzie fuzja miejscowego 
prorosyjskiego pospolitego ruszenia w postaci republik ludowych: donieckiej 
i ługańskiej i wydatnej pomocy ze strony Rosji doprowadziła do praktyczne-
go odseparowania tych regionów od reszty państwa.

203 Arkhipov I., Krasnolutska D., Tanas О., Ukraine Getting $15 Billion from Russia 
Raises Questions, Bloomberg Business, 17.12.2013, http://www.bloomberg.com/news/arti-
cles/2013-12-17/russia-commits-15-billion-to-ukraine-bonds-as-gas-price-reduced (dostęp: 
27.07.2015).

204 Сбербанк России перестал давать кредиты украинцам, „Вести Бизнес”, 21.02.2014, 
http://business.vesti-ukr.com/38806-sberbank-rossii-perestal-davat-kredity-ukraincam (dostęp: 
21.02.2014).
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Tak daleko idąca reakcja Rosji miała wewnętrzną logikę wynikającą z oce-
ny sytuacji. Zdecydowana większość ekspertów jest przekonana, że rosyjskim 
priorytetem w dalekosiężnej perspektywie była reintegracja obszaru postra-
dzieckiego. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę argumenty przedstawione na 
początku sekcji poświęconej „pomarańczowej rewolucji”, trudno przecenić 
uwagę, jaką Kreml poświęcał Ukrainie. Wydarzenia Euromajdanu stały się 
jednak dla Rosjan szczególną lekcją, którą warto rozpatrywać w horyzoncie 
stałych i zmiennych celów polityki zagranicznej FR.

Po pierwsze, wydarzenia kijowskie nastąpiły zaledwie dwa lata po powtór-
nym objęciu fotela prezydenckiego przez Władimira Putina. Miało to znacze-
nie przynajmniej z dwóch powodów. Jednym z nich była pamięć o demon-
stracjach wywołanych wątpliwościami co do rzetelności przeliczenia głosów 
w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Rosji. Mówimy tu o tzw. re-
wolucji błotnej, która nie dotyczyła spraw międzynarodowych, ale przez sam 
fakt masowych wystąpień przeciwko obozowi putinowskiemu wywoływała 
jego irytację205. Ponieważ o inspirację jak zawsze podejrzewano czynnik ame-
rykański, doszło do zaostrzenia polityki wewnętrznej, m.in. prawa w zakresie 
finansowania trzeciego sektora z zagranicy206. Faktem było, że społeczeństwo 
rosyjskie nie identyfikowało się z prezydentem w takim stopniu jak dawniej. 
Dlatego, jak wskazywano, potrzebna była mała zwycięska wojna w celu pod-
niesienia morale Rosjan i przywiązania ich ponownie do obozu władzy207.

Drugą istotną kwestią była sprawa właściwego określenia możliwych do 
osiągnięcia celów na Ukrainie. W powszechnej opinii nie tylko rosyjskich 
ekspertów i polityków Ukraina dla Putina i większości elity politycznej Ro-
sji, a także dla znacznej części społeczeństwa, była priorytetem nie tylko 
geopolitycznym i ambicjonalnym ze względów historycznych i etniczno-
-kulturowych, ale zajmowała także ważną pozycję w projekcie integracyjnym 
w postaci Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, Związku Celnego i wresz-
cie postulowanej Unii Eurazjatyckiej jako odpowiednika Unii Europejskiej 
w świecie postradzieckim. O ile bowiem pozostali uczestnicy tej integracji 
albo byli bardziej konkurentami, jak znaczący eksporter surowców energe-
tycznych – Kazachstan, albo obszarem de facto dotacyjnym, jak Białoruś, 

205 Zob. studium: Aron L., Russia’s Protesters: The People, Ideals, and Prospects, American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, Summer 2012.

206 Chodzi o słynną ustawę o klasyfikacji organizacji pozarządowych jako zagranicznych 
agentów w wypadku finansowania zagranicznego: Федеральный закон от 20 июля 2012 г. 
N 121-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняю-
щих функции иностранного агента.

207 Por. Немецкие СМИ о Крыме: Маленькая победоносная война Путина, 
 RusInfoNews, 17.03.2014, http://rusinfonews.ru/ukraine/8917-nemeckie-smi-o-kryme-malen 
kaya-pobedonosnaya-voyna-putina.html (dostęp: 29.07.2015).
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o tyle Ukraina ze swym ogromnym potencjałem ludnościowym i specyfiką 
przemysłu od czasów radzieckich kooperującego z Rosją, mogła uczynić eur-
azjatycki projekt realną siłą istniejącą między chińskim oraz europejskim ob-
szarem gospodarczym.

Chociaż celem rosyjskiej polityki było podporządkowanie całej Ukrai-
ny208, rzeczywistość zmuszała rosyjską korporację władzy do zmiany celów 
krótkoterminowych i taktyki działania. Ukraińska odmowa współpracy była 
nie tylko kolejnym policzkiem wymierzonym spragnionemu sukcesu Puti-
nowi, ale też sygnałem, że być może konieczna będzie realizacja planu mi-
nimum. Ponieważ w 2014 roku nie udało się zdobyć dla projektu kremlow-
skiego całej Ukrainy, zdecydowano się na ratowanie tego, co było możliwe 
i konieczne z punktu widzenia trwałych interesów państwa. W grę wchodzi-
ła stabilna baza Floty Czarnomorskiej, rosyjska ludność Krymu wraz z Se-
wastopolem oraz wschodnie części kraju, a także zasoby Donbasu. Było to 
działanie tymczasowe, jednak rezultatem realizacji planu minimum stało się 
drastyczne zmniejszenie możliwości wchłonięcia całej Ukrainy przez rosyj-
ską strefę wpływów. Pozbawiono ją przecież lwiej części piątej kolumny – 
rosyjskiej ludności Krymu i wschodnich prowincji. Krym stał się regionem 
jeszcze bardziej dotacyjnym, niż było to w czasach ukraińskich i radzieckich, 
a przemysł Donbasu legł w gruzach. Postawiło to rosyjskie władze przed fun-
damentalnym pytaniem o sensowność dalszych działań na rzecz wchłaniania 
tak problematycznego obszaru.

208 Por. Felsztinski J., Stanczew M., Trzecia wojna światowa? Bitwa o Ukrainę, Dom Wy-
dawniczy Rebis, Poznań 2015, s. 330.





Rozdział 3

Ośrodki wpływu

Rzeczą całkowicie naturalną jest, że w poszukiwaniu wpływu czynników we-
wnętrznych na kształt polityki zagranicznej państwa zwracamy się ku różnej 
maści grupom nacisku, które poprzez kręgi decyzyjne mogłyby oddziaływać 
na strukturę celów państwa, a tym samym na realny kształt jego polityki za-
granicznej. W Rosji (notabene nie tylko tam) jest to zagadnienie szczególnie 
ciekawe, gdyż w niektórych przypadkach nie do końca oczywisty jest zwrot 
wektora wpływu: czy niezależny nacisk w postaci zespołu poglądów rzutu-
je na realną politykę, czy też ta ostatnia funduje jakąś doktrynę lub przy-
najmniej program dotyczący wycinka prowadzonej polityki. Wśród współ-
czesnych ośrodków lansujących różnorakie rozwiązania dotyczące polityki 
zagranicznej znajdują się takie, które bez trudu można określić jako bliskie 
obozowi władzy, oraz te, które należy uważać raczej za samorodki, niezależ-
ne przejawy politycznego działania. To, w jakim stopniu ośrodki te stanowią 
emanację kremlowskiej korporacji, można w dużej mierze rozpoznać po wa-
runkach, w jakich przyszło im egzystować.

3.1. Dawcy idei

3.1.1. Rola związków wyznaniowych

Fakt wzrostu znaczenia religii w Rosji po upadku ZSRR jest kwestią niepozo-
stawiającą wątpliwości, problemem pozostaje rzeczywista skala tego wzrostu 
i jego dalekosiężne konsekwencje. Oceniany on może być z jednej strony jako 
renesans religijności po latach programowego ateizmu, a z drugiej jako ze-
spół nowych zjawisk, z którymi Rosja nie miała wcześniej do czynienia. Prze-
de wszystkim jednak interesuje nas kwestia realnego wpływu tych procesów 
na prowadzenie polityki zagranicznej przez państwo rosyjskie.
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Rosja przez całe wieki, zanim pogrążyła się w sowieckim totalitaryzmie, 
traktowała samą siebie jako państwo prawosławne. Mariaż ołtarza i tronu sta-
nowił zarówno w czasach Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, jak i w okresie 
imperialnym rzecz oczywistą, był nawet silniejszy niż w przypadku gallika-
nizmu, korony hiszpańskiej czy sytuacji w Anglii po ogłoszeniu Aktu supre-
macji. Podstawowym dylematem pozostawało raczej to, kto w tym układzie 
jest właściwym podmiotem polityki, a kto tylko narzędziem działań; czy to 
Cerkiew służy państwu, czy raczej państwo służy eschatologicznemu i do-
czesnemu powołaniu Cerkwi.

Tak czy owak, Cerkiew, przynajmniej w wyobrażeniach jej hierarchów, 
posiadała pewne interesy i dostrzegała swe doniosłe zadania, do których re-
alizacji próbowała zaprzęgać państwo, czego dowodem są listy Filoteusza, 
a tym bardziej polityka patriarchy Filareta (1553–1633), ojca cara Michaiła 
Romanowa, założyciela nowej dynastii. Czasy imperialne to raczej odwró-
cenie trendu: rolę dominującą przejmuje państwo, podporządkowując sobie 
strukturę kościelną przede wszystkim przez powołanie w miejsce patriarcha-
tu Najświętszego Synodu, kontrolowanego dzięki urzędowi mianowanego 
przez cara oberprokuratora. Mimo to w obu okresach Cerkiew nie pretendo-
wała zbytnio do roli kreatora polityki zagranicznej, również carat nie potrze-
bował jej do realizacji swych planów w skali międzynarodowej.

Pewna zmiana nastąpiła, gdy Katarzyna II po zagarnięciu wschodnich 
terenów Rzeczypospolitej doprowadziła do praktycznej likwidacji Kościoła 
unickiego, nadal jednak akcję tę można traktować jako wewnętrzną sprawę 
państwa. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku prawosławie stało się argu-
mentem w tzw. kwestii wschodniej, gdy środowisko nacjonalistyczne prze-
jęło się losem Słowian bałkańskich zmuszonych do egzystencji w imperium 
osmańskim. Doprowadziło to do wojny z Turcją zakończonej w 1878 roku 
traktatem w San Stefano, na mocy którego znaczną część Słowian wyzwolono 
spod tureckiej okupacji.

Rosja po 1991 roku stała się areną odrodzenia religijnego, choć nie było 
do końca wiadomo, jaką ostatecznie pozycję przyjmie rewitalizujący się 
w zasadzie już od czasów pierestrojki Kościół prawosławny. Spodziewano się 
żywiołowego powrotu Rosjan do wiary, odreagowania po latach wojującego 
ateizmu. Rzeczywistość okazała się nieco inna. Można określić ją jako pro-
ces względnej rekonstrukcji życia religijnego, głównie poprzez odtwarzanie 
struktury kościelnej – budowanie na nowo diecezji i parafii oraz klasztorów, 
połączone z próbą przezwyciężenia alternatywnego procesu wtórnej sekula-
ryzacji. Jak wskazują badania Centrum im. Jurija Lewady, w marcu 2012 roku 
za prawosławnych uważało się około 70% obywateli rosyjskich, lecz cotygo-
dniowo w świątyniach pojawiało się jedynie około 3%209.

209 Религиозная вера в России, Левада Центр, http://www.levada.ru/26-09-2011/religio-
znaya-vera-v-rossii (dostęp: 29.06.2014).
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Rosyjska Cerkiew Prawosławna, mimo tradycyjnie mniejszego zaanga-
żowania zagranicznego niż w wielu Kościołach zachodnich, głównie katolic-
kich, jest jednak od kilku dziesięcioleci bardziej otwarta na świat zewnętrz-
ny. Posiada dobrze zorganizowaną komórkę w postaci Oddziału Więzi 
Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego (Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата). Jego pierwotna forma powstała zresz-
tą w czasach dość szczególnych, bo w 1946 roku, na fali wojennej odwilży 
w stosunkach radzieckich władz z Cerkwią. Założenia zewnętrznych działań 
RCP znajdują się w dokumencie przyjętym przez Najświętszy Synod 16 lipca 
2013 roku210.

Międzynarodowe uwikłanie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej dotyczy sto-
sunkowo niewielu kwestii. Jedną z nich, którą również można traktować jako 
swego rodzaju sprawę wewnętrzną, są stosunki z Watykanem. Katalog sporów 
pomiędzy obydwoma Kościołami znany jest od dawna, ale istota wzajemnych 
relacji po rozpadzie ZSRR nieco się zmieniła. Kościół katolicki został wów-
czas postawiony w obliczu dylematu, jak zachować się na ogołoconym z życia 
religijnego terenie. Z jednej strony z naturalnych powodów musiał dążyć za-
równo do zbudowania na nowo zniszczonych struktur kościelnych, jak i do 
przywracania dusz Bogu, z drugiej – stał w obliczu zadania ekumenicznego, 
którego realizacja zdawała się przybliżać.

Kością niezgody, co słusznie podkreśla Alicja Curanović, było to, że Pa-
triarchat Moskiewski Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej uważał obszar postra-
dziecki (z wyjątkami Kościołów autokefalicznych, m.in. w Gruzji) za swój 
teren kanoniczny, zatem jakakolwiek ingerencja Watykanu rozumiana była 
jako bezprawne zagarnianie cudzej własności. Jeśli nawracano osoby nie-
ochrzczone, faktycznych ateistów, to mimo wszystko Cerkiew uważała, iż 
prawo do nawracania należy się tylko jej ze względu na zasadę terra missio-
nis. Rosjanie, mimo ateizacji, z samego faktu, że są Rosjanami, są narodem 
prawosławnym. Argumentacja ta nie trafiała do przekonania ani Watykano-
wi, który opowiadał się za swobodą działalności wszelkich wspólnot religij-
nych, ani liderom pozostałych wyznań. Stanowisko rosyjskie jest notabene 
zjawiskiem dość wyjątkowym we współczesnym świecie prawosławnym211.

Politykę Watykanu, chociaż nie odznaczała się szczególnym prozelity-
zmem, uznawano za nieprzyjazną wobec RCP, a Jana Pawła II za wyjątkowe-
go szkodnika. Jego wizycie w Rosji konsekwentnie sprzeciwiał się patriarcha 
Aleksy II, a brak zgody Cerkwi na wizytę papieską także w późniejszych la-

210 О современной внешней миссии Русской Православной Церкви, Документ принят 
на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года 
(журнал № 80), https://mospat.ru/ru/documents/o-sovremennojj-vneshnejj-missii-russkojj-
-pravoslavnojj-cerkvi/ (dostęp: 7.08.2015).

211 Curanović A., Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 305 nn.



130 Ośrodki wpływu

tach podtrzymywał patriarcha Cyryl. Jan Paweł II zdecydował się najpierw na 
stworzenie czterech administratur kościelnych na terenie Rosji, a następnie, 
bez konsultacji z Patriarchatem, na przekształcenie ich w diecezje w 2002 
roku, co zbulwersowało hierarchów „siostrzanej” RCP. Motywacje podjęcia 
tego kroku mogły być różne, jednak linia postępowania papieża wskazuje na 
kilka czynników. Pierwszym jest przypuszczalne przekonanie, że na podsta-
wie obserwacji rozwoju sytuacji można było stwierdzić, iż ewangelizacja Rosji 
przez Patriarchat ma charakter pozorny, przynoszący głównie owoce instytu-
cjonalne. Drugim – zwątpienie w ekumeniczne zamiary RCP, przynajmniej 
w rozumieniu, jakie byłoby bliskie Watykanowi. Co jednak najważniejsze, 
wydaje się, że Jan Paweł II, obserwując stosunki państwo–Kościół w Rosji, 
w tym nominacje na najwyższe stanowiska w hierarchii, wątpił w autentyczną 
niezależność Cerkwi, postrzegając ją coraz bardziej jako agendę państwową.

Jak trafnie wskazuje Curanović, ośrodek decyzyjny FR zawsze w sporach 
stawał po stronie Cerkwi, stosując wobec Watykanu metodę dobrego i złego 
policjanta: o ile prezydent grał rolę pośrednika, mediatora nakłaniającego do 
dialogu, MSZ stosowało ostrą retorykę wskazującą na zdecydowane popar-
cie rodzimego Kościoła212. Problemem Rosji w relacjach z Watykanem jest 
swoista nierówność w sytuacji RCP oraz Kościoła katolickiego. O ile bowiem 
dla Watykanu prawosławie nie stanowi mentalnego problemu i nie wywołu-
je poczucia zagrożenia, o tyle inaczej jest po stronie przeciwnej. RCP uwa-
ża Kościół katolicki za istotny problem, za realną konkurencję dla umysłów 
przeciętnych Rosjan. W grę wchodzi większe otwarcie wobec młodych, duże 
doświadczenie duszpasterskie i misyjne, świadomość jednego, powszechne-
go Kościoła pod przywództwem jednego pasterza etc.

Ze strony Kremla sytuacja jest analogiczna. Jego poparcie dla Cerkwi jest 
w pewnym sensie sprawą oczywistą. Trudno wszak, by w sporze pomiędzy tra-
dycyjną, rodzimą wspólnotą wyznaniową, z którą mniej lub bardziej utożsa-
mia się większość Rosjan, miał stanąć po stronie obcego ciała, nie narażając się 
na krytykę rodaków, a nawet ataki ze środowiska nacjonalistycznego. Ponadto 
Rosja (podobnie jak Chiny) w swej historycznej tradycji, a także w obecnych 
czasach w swej logice funkcjonowania państwa, ma poważny problem z ak-
ceptacją struktur, których kwatera główna znajduje się poza terytorium kraju, 
nie poddając się przez to polityczno-administracyjnej kontroli. W tym sen-
sie Cerkiew i Kreml idą ręka w rękę w swej niechęci wobec Watykanu. Nieco 
inaczej jest w przypadku wspólnot protestanckich, których rosyjskie władze 
obawiają się mniej jako siły politycznej, za to Patriarchat zdecydowanie nie 
akceptuje ze względu na ich poważną dynamikę ewangelizacyjną.

Drugim obszarem wpływu Cerkwi rosyjskiej jest świat prawosławny poza 
Rosją, nad którym ta powinna w eklezjalnym rozumieniu roztoczyć opiekę. 

212 Ibidem, s. 310.



131Dawcy idei

Przykładem tego jest zaangażowanie władz Cerkwi w konflikt jugosłowiań-
ski. Szczególną uwagę poświęcono bombardowaniu Serbii, które spowodo-
wało ogłoszenie przez Synod apelu potępiającego działania na terenie Jugo-
sławii, zaś 25 marca patriarcha Aleksy wystosował oświadczenie wzywające 
chrześcijan do pokoju i wyrażające nadzieję na zatrzymanie miecza wznie-
sionego nad „jeszcze wolną” ludnością Jugosławii213. Dla rosyjskiego MSZ 
było to cenne posunięcie, tym bardziej że patriarcha spotkał się dodatkowo 
ze znanym z umiarkowania przywódcą albańskich separatystów Ibrahimem 
Rugovą, co jako misja de facto polityczna spotkało się z głośno deklarowanym 
uznaniem Primakowa214.

Zaangażowanie rosyjskiej Cerkwi w wydarzenia jugosłowiańskie dotyczy-
ło przede wszystkim kwestii zaprowadzenia pokoju, niemniej krył się za nim 
także inny cel, a mianowicie działania na rzecz uznania cywilizacji prawo-
sławnej za jeden z biegunów świata multipolarnego, co jednoznacznie wpisy-
wało się w Primakowowską retorykę. Chodziło zresztą również o pokazanie 
zarówno Serbom, jak i reszcie świata, że misja Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej przy wsparciu dyplomacji rosyjskiej stanowi sensowną alternatywę dla 
natowskich bombardowań w walce z reżimem Miloševicia215.

Trzecim kierunkiem wpływu RCP na rosyjską politykę są działania na 
rzecz reintegracji świata postradzieckiego. Jak trafnie przypomina Robert 
Blitt, działania Moskwy na rzecz jednoczenia „świata rosyjskiego” zawierają 
szereg instrumentów, spośród których niepoślednią rolę odgrywa Fundacja 
„Russkij Mir”. Jednym z założeń fundacji, w której radzie nadzorczej zasia-
da minister spraw zagranicznych i minister edukacji, jest współdziałanie 
z Rosyjską Cerkwią Prawosławną oraz innymi związkami wyznaniowymi216 
w celu promowania rosyjskiego języka i kultury za granicą217.

Blitt zauważa także, że Cerkiew wywierała presję na Ministerstwo Spra-
wiedliwości w kwestii rejestracji niektórych organizacji, w tym Armii Zba-
wienia, co zresztą spotkało się ze stosownym wyrokiem Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka218. Generalnie rosyjska Cerkiew przyjmuje pozycję 
stanowiącą odpowiednik praktyki politycznej Kremla: reaguje alergicznie na 
zagrożenie „kulturowej suwerenności” wewnątrz Rosji, próbując torpedować 

213 Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси, Воззвание в связи с вооруженной 
акцией против Югославии, Москва 25.03.1999, rękopis.

214 Zob. Гуськова Е.Ю., Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и процесс 
мирного урегулирования, ИНДРИК, Москва 2013, s. 144.

215 Por. Lomagin N., Interest Groups in Russian Foreign Policy: The Invisible Hand of the 
Russian Orthodox Church, „International Politics” 2012, t. 49, nr 4, s. 505.

216 О Фонде, Фонд Русский Мир, http://russkiymir.ru/fund/ (dostęp: 22.07.2015).
217 Blitt R.C., Russia’s “Orthodox” Foreign Policy: The Growing Influence of the Russian Or-

thodox Church in Shaping Russian Policies Abroad, „University of Pennsylvania Journal of In-
ternational Law” 2011, t. 33, nr 2, s. 384 nn.

218 Ibidem.
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inicjatywy organizacji pochodzących z państw zachodnich. Stanowi to odpo-
wiednik przekonania o wyłącznym prawie do obszaru kanonicznego.

Z drugiej jednak strony zauważa się pewne zdystansowanie od tej zasady 
za granicą, gdzie z kolei RCP czuje się odpowiedzialna za promocję rosyjskiej 
kultury, języka, a nade wszystko wartości. Jak zauważa Brian Whitmore, rola 
Cerkwi, a przede wszystkim postaci samego patriarchy jako persony politycz-
nej, ciągle rośnie, także w kontekście działań zagranicznych. Przykładem tego 
jest chociażby niedwuznaczne poparcie, jakiego udzielał inicjatywie pomocy 
etnicznym Rosjanom w ich drodze do organów Unii Europejskiej219. Trud-
no jednoznacznie ocenić, czy chodzi tu tylko o chwilową niekonsekwencję, 
czy o trwałą zmianę tendencji w rozumieniu miejsca rosyjskiej diaspory jako 
trwale podporządkowanej nie tyle terytorium kanonicznemu, na którym 
przebywają jej członkowie, ile terytorium kanonicznemu, z którego pocho-
dzą. Jeśli jednak tak, oznaczałoby to, że np. państwa bałtyckie nie są dla tych 
ludzi miejscem pochodzenia i kulturowego odniesienia, powinni oni zatem 
zasadniczo być traktowani jako cudzoziemcy.

W działaniach państwa rosyjskiego na arenie międzynarodowej Cerkiew 
odgrywa istotną rolę, trudno jednak zaryzykować twierdzenie, że mamy tu 
do czynienia z dyktatem tej ostatniej. Wydaje się, że jest to raczej symbioza, 
wzajemne wspieranie się przy umacnianiu pozycji. RCP liczy na Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych i inne narzędzia oddziaływania międzynarodowego, 
aby poprawić swoją pozycję za granicą, zaś aparat władzy postrzega w Cer-
kwi środek przywracania Moskwie rozbitego świata imperialnego w krajach 
„bliskiej zagranicy” i w bardziej oddalonych regionach. W tym kontekście 
sukcesem zarówno Kościoła, jak i państwa był powrót Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego Poza Granicami Rosji (Рyсская Православная Церковь За 
Границей) na łono RCP w maju 2007 roku.

Poza RCP brak w Rosji chrześcijańskich związków religijnych, które cha-
rakteryzowałyby się znaczącą zdolnością wpływania na kształtowanie poli-
tyki wewnętrznej, a tym bardziej zagranicznej państwa. W miarę upływu lat 
i zgodnie z opisanymi wcześniej tendencjami demograficznymi wzrasta jed-
nak rola islamu jako czynnika państwotwórczego. Tym samym pojawia się 
pytanie o jego ewentualne znaczenie w kształtowaniu polityki zagranicznej.

Gdyby spojrzeć na owo zagadnienie z punktu widzenia kształtu ładu mię-
dzynarodowego i dotychczas wskazanych determinant logiki struktury celów 
polityki zagranicznej FR, można zasadniczo stwierdzić, że islam w Rosji po-
winien być sprzymierzeńcem historycznie ukształtowanego i koniunktural-
nie zdeterminowanego kierunku tej polityki. Stanowi religię odmienną od 

219 Whitmore В., Russia’s Patriarch Increasingly Becoming Major Force in Politics, Radio 
Liberty, 6.09.2009, http://www.rferl.org/content/Russias_Patriarch_Increasingly_Becoming_
Major_Force_In_Politics/1815832.html (dostęp: 7.08.2015).
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prawosławia, ale w żaden sposób niezwiązaną z postrzeganymi przeciwnika-
mi Rosji. Jest siłą od wieków obecną na terytorium państwa, lecz niezagra-
żającą jego geopolitycznym celom. Mało tego, jest nawet postrzegany jako 
przedmiot zachodniej, szczególnie amerykańskiej nagonki. Tym samym zbli-
żenie z islamem może być Putinowi w pewien sposób na rękę. W 2010 roku 
podczas udzielania odpowiedzi w programie telewizyjnym Rozmowa z Wła-
dimirem Putinem stwierdził, że są teoretycy, według których prawosławie 
bliższe jest islamowi niż katolicyzmowi220. Chociaż pogląd ten (podzielany 
notabene m.in. przez nadwornego reżysera Kremla, Nikitę Michałkowa) jest 
świadectwem teologicznej szarlatanerii, jego przytoczenie przez prezydenta 
świadczy o zrozumiałym dążeniu do zbliżania grup społecznych wewnątrz 
państwa, ale także o rosnącej roli islamu w jego polityce.

Rosję łączy ze światem muzułmańskim niechęć do dominacji amerykań-
skiej. Zrozumiałe było zatem, że zrobi ona wiele, by nie dopuścić do zbliżenia 
państw muzułmańskich i Waszyngtonu, sama natomiast zajmie pozycję jeśli 
nie ważnego przyjaciela islamu, to przynajmniej siły zdolnej do konstruk-
tywnego dialogu. Już w 2004 roku powstała w Dumie grupa deputowanych, 
głównie muzułmańskich, o nazwie Rosja i Świat Islamski – Dialog Strategicz-
ny (Россия и исламский мир: стратегический диалог), która stawiała sobie 
za cel zbliżenie elit obu światów i nawiązanie konstruktywnego dialogu221. Za 
środowiskiem tym (oprócz osobistych starań Putina) stały częściowo muf-
tiaty, preferujące wewnętrzne inicjatywy rosyjskie niż dialog z państwami 
muzułmańskimi ponad ich głowami, a także muzułmańscy aparatczycy, jak 
Ramzan Kadyrow, którzy w inicjatywie zbliżenia z państwami muzułmański-
mi upatrywali pewnej drogi usprawiedliwienia własnej pozycji i osłabienia 
wpływu kaukaskich radykałów.

Zasadnicza zmiana wisiała zatem w powietrzu. W 2005 roku dzięki Puti-
nowskiej inicjatywie, której jednak nie przyklaskiwali ani kremlowscy „siło-
wicy”, ani liberałowie, Rosja weszła wreszcie w charakterze obserwatora do 
Organizacji Konferencji Islamskiej (od końca czerwca 2011 roku Organizacja 
Współpracy Islamskiej), później także do ISESCO. Obiektywnie rzecz biorąc, 
nie wydaje się, by krok ten wynikał ze znaczącego nacisku sił muzułmań-
skich w samej Rosji. Ale jak wskazuje Aleksiej Małaszenko, chociaż mało re-
alne jest oderwanie Czeczenii od Rosji czy stworzenie kalifatu na Kaukazie 
Północnym, doszło do groźnego połączenia wpływów wewnętrznych i za-
granicznych w środowisku wielu rosyjskich muzułmanów. Licząc się z tym, 

220 В. Путин сказал, что православие ближе к исламу, чем к католикам, Info Islam, 
17.12.2010, http://www.info-islam.ru/publ/novosti/rossiya/v_putin_skazal_chto_pravoslavie_
blizhe_k_islamu_chem_k_katolikam/1-1-0-7651 (dostęp: 25.07.2015).

221 Zob. wypowiedź deputowanego Szamila Sułtanowa: Россия и ислам. Интервью  
с депутатом Государственной думы России Ш.  Султановым, „Литературная Газета”, 
13–19.10.2004.
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Rosja jako państwo dwuwyznaniowe starała się przedstawiać siebie jako po-
średnika pomiędzy Zachodem a islamskimi radykałami222.

Wydaje się zatem, że tak jak w przypadku Rosyjskiej Cerkwi Prawosław-
nej, tak też w kwestii środowiska islamskiego da się wyróżnić pewne naj-
ważniejsze aspekty wpływu. Pierwszym jest nacisk rosyjskich ludzi władzy 
pochodzących ze środowisk islamskich. Kadyrow i inni przedstawiciele tej 
grupy przez promocję dialogu ze światowym islamem zyskali wentyl bezpie-
czeństwa i wzmocnienie własnej pozycji. Drugi z kolei to nacisk trudniejszy 
do określenia, wynikający z łączenia się miejscowych oraz importowanych 
z Bliskiego Wschodu autorytetów, tworzących coraz bardziej radykalnie zis-
lamizowany świat na Kaukazie. Mimo wszystko wpływów tych na razie nie 
należy przeceniać: główny czynnik zbliżenia Rosji z Organizacją Konferencji 
Islamskiej wynikał z chęci budowy świata wielobiegunowego i zajęcia w nim 
godnej pozycji.

3.1.2. Kluby polityczne

Opcja atlantycka. Fundacja Jegora Gajdara

Spośród grup wpływu politycznego nie wolno zapominać o zjawisku klu-
bów ideologicznych, które w Rosji dzieliły się zasadniczo na dwa obozy. Po-
dział ten różnił się od tych, które znane są w świecie zachodnim (pełnym 
klubów konserwatywnych, nacjonalistycznych, liberalnych, socjalistycznych, 
komunistycznych, antyglobalistycznych etc.), i cechował się szlachetną dy-
chotomiczną prostotą. Stanowiło to w pewnym sensie odzwierciedlenie starej 
zasady dychotomii stronnictw intelektualnych XIX wieku: sporu pomiędzy 
różnymi wcieleniami słowianofilstwa, czyli konserwatywnego nacjonalizmu 
oraz formami okcydentalizmu, skierowanego ku demokratycznemu i liberal-
nemu Zachodowi.

W Rosji początków XXI wieku podział ten był nadal zdumiewająco aktu-
alny, elity bowiem dzieliły się generalnie na starszą i słabnącą opcję atlantyc-
ką, czyli zwolenników liberalizacji polityki wewnętrznej, także gospodarczej, 
oraz stronników współpracy z NATO i Unią Europejską jako najważniejszy-
mi partnerami i wzrastającą w siłę wielopostaciową opcję antyatlantycką, 
w której łączyły się wielkomocarstwowy uniwersalizm z nacjonalizmem, pra-
wosławny tradycjonalizm z socjalistycznym kolektywizmem, a przywiązanie 
do niepowtarzalności ruskiej kultury z eurazjatystyczną megalomanią.

W drugiej dekadzie trzeciego tysiąclecia siły liberalnego atlantyzmu oprócz 
słabych środowisk partyjnych reprezentowała Fundacja im. Jegora Gajdara 

222 Малашенко А.В., Ислам во внешней политике России, IslamRF.ru, 24.04.2008 (do-
stęp: 7.08.2015).
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(Фонд Егора Гайдара). Została ona założona w maju 2010 roku przez istnie-
jącą wcześniej strukturę w postaci Instytutu Polityki Gospodarczej im. Jegora 
Gajdara (Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара) oraz 
wdowę po polityku, Marię Arkadjewną Strugacką. Przewodniczącym rady 
nadzorczej Fundacji został faktyczny następca wicepremiera Gajdara w dzie-
le kontynuacji reform – Anatolij Czubajs. W organizowanych przez Fundację 
imprezach oraz wystąpieniach biorą udział politycy i ekonomiści, którzy po-
zostając poza głównym nurtem rosyjskiej polityki, tworzą jednak atmosferę 
rozwiązań alternatywnych.

Naczelnym zadaniem Fundacji, jasno sformułowanym przez jego kierow-
nictwo, było krzewienie idei liberalnych, przede wszystkim wśród młodzieży, 
w duchu otwartego dialogu. Potrzebę powstania FJG tłumaczy się koniecz-
nością modernizacji sfery instytucjonalnej223. Chociaż Fundacja koncentruje 
się na kwestiach wewnętrznych, w publikowanych przez nią wypowiedziach 
współpracowników i sympatyków można odczytać ewentualną linię postulo-
wanej polityki zagranicznej.

Jej najważniejsze elementy sprowadzają się do dwóch sfer. Pierwszą, choć 
niekoniecznie najważniejszą, jest rozprawienie się z tezą o amerykańskim 
udziale w rozpadzie ZSRR. Temat ten porusza Andriej Kozyriew, pierwszy 
minister spraw zagranicznych FR, który podkreśla, że Stany Zjednoczone 
zawsze obawiały się rozbicia Związku Radzieckiego głównie ze względu na 
zagrożenie przejęcia broni jądrowej przez nieprzewidywalny podmiot. Nie 
można zatem przedstawiać tego państwa jako obiektywnego wroga. Gene-
ralnie bowiem wskazana jest normalizacja stosunków ze wszystkimi sąsia-
dami. W tym sensie polityka Putina, zmierzająca do uregulowania sporów 
granicznych z Chinami, była jak najbardziej prawidłowa, gdyż doprowadziła 
do uspokojenia sytuacji.

Inną kwestią jest jednak zdumiewająca skłonność Rosji do wspierania 
reżimów, które na świecie uważane były za bandyckie. W imię solidarności 
z prawosławnymi Serbami (tak jak gdyby większość sąsiadów nie była prawo-
sławna) wspierano reżim Slobodana Miloševicia, w Iraku – rządy Saddama 
Husajna, w Syrii – Baszara al-Asada (człowieka o niejasnym obliczu religij-
nym). O ile bowiem Zachód niekiedy decyduje się na współpracę z nimi, 
Rosja czyni tak zawsze. W tym sensie zachowuje się jak imperium sowiec-
kie lub raczej jak jego skromniejsza forma, quasi-ZSRR. Tymczasem takie 
zachowania międzynarodowe nie wróżą Rosji niczego dobrego, ponieważ 
może ona skończyć tak jak jej potężny, zdawałoby się, poprzednik. Innymi 
słowy, postępowanie zawsze wbrew Zachodowi, swoista antyzachodnia hi-
steria, obecna zresztą także w czasach jelcynowskich, jest nieproduktywna. 
Stałe postępowanie według wzoru Gromyki w stylu „Mr. Niet” nie znajduje 

223 Чубайс А., Фонд Егора Гайдара, http://gaidarfund.ru/about_fund/ (dostęp: 9.08.2015).
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usprawiedliwienia – jaka bowiem korzyść może wynikać dla młodego po-
kolenia Rosji z tego, że pozostaje ona permanentnie w stanie zimnej wojny 
z państwami najbardziej kreatywnymi, pociągającymi cywilizacyjnie?224

Inną kwestią o zasadniczym znaczeniu, wskazywaną przez Kozyriewa 
i większość sympatyków FJG, jest przekonanie o prymacie praw człowieka 
nad bardziej obecną w międzynarodowych dokumentach zasadą nieingeren-
cji w wewnętrzne sprawy innych państw. W jego przekonaniu jest to tendencja 
nowych czasów, którą lepiej, aby Rosja zrozumiała. Wydaje się, że problem ten 
dotyka fundamentalnie ważnego punktu w rosyjskim myśleniu politycznym, 
szczególnie w kwestii „kulturowej suwerenności”, która jako hasło miałaby 
służyć za usprawiedliwienie konserwowania autorytarnych reżimów, krytyko-
wanych przez państwa zachodnie za naruszanie praw człowieka225.

W opinii niektórych sympatyków FJG głównym zagrożeniem dla stabil-
ności FR jest istotnie czynnik zagraniczny, osadzony jednak nie na Zacho-
dzie ani w racjonalnych Chinach, lecz na południowym podbrzuszu. Dla 
przykładu, zdaniem Denisa Dragunskiego poważnym wyzwaniem jest per-
spektywa naturalnego odejścia dyktatorów środkowoazjatyckich z Islamem 
Karimowem na czele. Radykalizm islamski, który w połączeniu z wpływem 
afgańskich talibów może rozpętać się w tym regionie, grozi potężną falą 
uchodźców. Tymczasem antyzachodnia hurapatriotyczna histeria prowadzi 
do osłabienia zdolności produkcyjnych krajowej gospodarki. Sankcje, któ-
rych skutków nie widać gołym okiem, powstrzymują konieczną moderniza-
cję, co prowadzi do zapaści i faktycznej marginalizacji na światowej scenie226.

Ogólnie zatem rzecz ujmując, Fundacja im. Jegora Gajdara stanowi śro-
dowisko proponujące odmienny od zainicjowanego w 2000 roku kierunek 
polityki zagranicznej. Składa się na tę propozycję:

a)  odrzucenie ideologii oblężonej twierdzy;
b)  skłonność do nawiązania dialogu z Zachodem jako źródłem pozytyw-

nych wzorców integracji społecznej, poszanowania praw człowieka 
i niezbędnych rozwiązań technologicznych;

c)  unikanie popierania autorytarnych reżimów w imię zasady nieinge-
rencji w wewnętrzne sprawy innych państw;

d)  przygotowanie do poważnych turbulencji w świecie islamskim jako re-
alnego zagrożenia dla bezpieczeństwa FR.

224 Лекция Андрея Козырева, Фонд Егора Гайдара, http://lectures.gaidarfund.ru/artic-
les/1170 (dostęp: 15.08.2015).

225 Ibidem.
226 Идеология осажденной крепости: почему мы такие патриоты? Беседа с участием 

Дениса Драгунского, Марка Урнова и Андрея Колесникова, 10.06.2015, http://rakurs.gaidar-
fund.ru/articles/2324 (dostęp: 10.06.2015).
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Fundacja im. Jegora Gajdara nie była jedynym ośrodkiem proatlantyckim 
i liberalnym w Rosji początku trzeciego tysiąclecia. Wśród innych, nieco 
mniej głośnych środowisk tego typu warto wspomnieć chociażby Fundację 
„Liberalna Misja” (Фонд «Либеральная Миссия»). Jej twórcy (z wybitnym 
statystykiem, profesorem Wyższej Szkoły Ekonomii Jewgienijem Jasinem 
na czele) dość jednoznacznie deklarowali, że misją fundacji jest m.in. praca 
na rzecz integracji Rosji do wspólnoty zachodniej227. Przesłanie wypowiedzi 
i analiz FLM w kwestii relacji Rosji do środowiska międzynarodowego za-
wiera m.in. pogląd, iż niemożliwy jest sukces państwa, które odpycha naj-
bardziej twórcze jednostki, najwybitniejszych specjalistów, poprzez trwanie 
w niefortunnym i pozbawionym przyszłości modelu rozwojowym bronią-
cym się przed wpływem najbardziej konkurencyjnych rozwiązań społecz-
nych na świecie.

Argumentacja tego typu, mimo wielu interesujących obserwacji i prowo-
kacyjnych wniosków czynionych w ramach działalności FJG, nie wydawała 
się trafiać do przekonania ekipie Putina, która co najwyżej mogła konfron-
tować własne wątpliwości na szerszych forach dyskusyjnych, zawsze jednak 
w bardzo ograniczonym stopniu. Przykładem mogą być doroczne spotkania 
w Niżnym Tagile na Uralu w ramach tzw. Klubu Tagilskiego.

Opcja antyatlantycka. Klub Izborski i jego preegzystencja

Wśród ośrodków rzeczywistego wpływu, które radykalnie odcięły się od 
liberalnej i atlantyckiej wizji przyszłości Rosji na arenie międzynarodowej 
w drugiej dekadzie XXI wieku, na plan pierwszy zdecydowanie wybija się 
Klub Izborski (Изборский клуб), powstały we wrześniu 2012 roku na ba-
zie Instytutu Dynamicznego Konserwatyzmu (Институт динамического 
консерватизма). Ten ostatni funkcjonował już od października 2009 roku. 
Jego twórcy, dążący do powstania konserwatywnego i patriotycznego gro-
na eksperckiego, powoływali się na wcześniejsze inspiracje konserwatywno-
-nacjonalistyczne, głównie na tzw. Doktrynę rosyjską (Русская доктрина), 
zwaną także Projektem Siergijewskim (Сергиевский проект).

Doktryna rosyjska jako tekst zaproponowany do realizacji była zasadniczo 
projektem jednorazowym, nie można mówić w tym wypadku o stałej grupie 
nacisku, ale jej treści nie należy lekceważyć. Proces powstawania Doktryny 
był długotrwały. Jako pierwsze historyczne wydarzenie prowadzące do jej za-
istnienia autorzy podają jej nieoficjalną prezentację w Grecji 9 października 
2005 roku, a pierwsza prezentacja w Rosji nastąpiła w Jekaterynburgu 5 listo-

227 Работа Фонда, Фонд „Либеральная Миссия”, http://www.liberal.ru/cat/23 (dostęp: 
14.08.2015).
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pada tegoż roku. W 2006 roku zaczęła działać strona internetowa projektu, 
która jednak od końca 2007 roku nie była już modyfikowana228.

Doktryna rosyjska miała nachylenie bardziej religijne i tradycjonalistycz-
ne niż Instytut Dynamicznego Konserwatyzmu, a tym bardziej Klub Izbor-
ski. W pracach nad nią uczestniczyli duchowni prawosławni, a w promocję 
włączył się nawet w 2007 roku metropolita smoleński i kaliningradzki Cy-
ryl, późniejszy patriarcha. Do autorskiego kolektywu projektu należały takie 
osoby jak dobrze znany prawosławny publicysta Witalij Awierjanow, pisarz 
futurolog Władimir Kuczerenko (znany bardziej jako Maksim Kałasznikow), 
ekonomista Aleksandr Anisimow, filolog Ilja Brażnikow, historyk Jarosław 
Butakow, nacjonalistyczny publicysta Jegor Chołmogorow, filozof Piotr Kali-
tin, ekonomista Andriej Kobiakow, pisarz Konstantin Czeremych.

Już ta postać konserwatywnego projektu politycznego zaproponowała jas-
no określone cele polityki zagranicznej Rosji. Można je uznać za bardzo bli-
skie ideom późniejszego Instytutu Dynamicznego Konserwatyzmu i Klubu 
Izborskiego. Były to zasady:

a)  ponownej integracji ziem „ruskiego świata”, czyli państw wschodnio-
słowiańskich lub przynajmniej ich fragmentów w postaci Rusi Zakar-
packiej i Noworosji na Ukrainie, Łatgalii na Łotwie, Okręgu Narwy 
w Estonii, południowej Syberii, tj. północnej części Kazachstanu etc., 
a także obrony Rosjan zamieszkujących za granicą;

b)  zdecydowanego oporu wobec „terroru globalizmu”;
c)  wielkiego eurazjatyckiego sojuszu z innymi państwami, również z mo-

carstwem chińskim, zapewniającego poszanowanie odwiecznych tra-
dycji229.

Klub Izborski powstał z inicjatywy grupy znanych z różnych publikacji 
wizjonerów, jednak nominalnie zwał się „klubem ekspertów”, a w jego orga-
nizacji pewną rolę odegrał gubernator obwodu pskowskiego Andriej Anato-
lijewicz Turczak (ur. 1975), jeden z najmłodszych jednoosobowych zarząd-
ców regionów w historii kraju.

Wśród swych zadań autorzy projektu wymieniają m.in. stworzenie teks-
tów nakierowanych na patriotycznie nastawioną politykę państwa, poznanie 
kraju poprzez wyjazdy przezwyciężające skupianie się wyłącznie na opinii 
ekspertów pochodzących z wielkich metropolii, zagarnianie przestrzeni me-
dialnej w związku z ideowym i moralnym upadkiem paradygmatu liberal-

228 Вся хроника, Русская Доктрина, http://rusdoctrina.ru/page95504.html (dostęp: 19.12. 
2007).

229 Об Институте динамического консерватизма, http://www.dynacon.ru/opr/idk.
php (dostęp: 9.08.2015). Tekst Doktryny rosyjskiej: Русская доктрина (Текст), http://www.
rusdoctrina.ru/page95507.html (dostęp: 17.07.2015).
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nego, kształtowanie znaczącej koalicji „patriotów-państwowców” w walce 
z piątą kolumną obcych państw230.

Klub gromadził znanych rosyjskich polityków, „działaczy społecznych”, 
 filozofów, dziennikarzy, literatów, historyków specjalizujących się w interpre-
tacji historii wygodnej nie tylko dla Kremla, lecz w jeszcze większym stopniu 
dla nacjonalistów różnej orientacji. Twórcy klubu funkcjonowali na ideolo-
gicznym rynku przez wiele wcześniejszych lat (niektórzy rozpoczynali karierę 
intelektualną jeszcze w okresie radzieckim). Dlatego też rozpatrywanie wpły-
wu Klubu z natury rzeczy musi uwzględniać jego prehistorię, bowiem forma 
organizacyjna KI stanowi raczej uwieńczenie wieloletniej walki ideowej niż 
początek nowego rozdziału w dziejach rosyjskiej podaży idei. Do najbardziej 
znanych członków tego grona należą takie postacie, jak Aleksandr Dugin, 
Natalia Narocznickaja, Michaił Leontjew, archimandryta Tichon (Szewku-
now), Maksim Kałasznikow (Kuczerenko), Walerij Korowin.

Przewodniczącym klubu został Aleksandr Prochanow (ur. 1938), znany 
pisarz i przypuszczalnie najoryginalniejszy reprezentant środowiska. Cho-
ciaż studiował w Moskiewskim Instytucie Lotnictwa, po podjęciu kilku mniej 
istotnych zajęć ostatecznie skupił się na pracy literackiej, będąc zatrudniony 
w słynnym piśmie „Litieraturnaja Gazieta”. W 1970 roku został korespon-
dentem gazety w Afganistanie i innych punktach zapalnych, jak Nikaragua 
i Kambodża. W czasach breżniewowskich, w momencie zaostrzenia sto-
sunków radziecko-chińskich (1968), stworzył reportaż na temat konfliktu 
zbrojnego na wyspie Damanskij. Od 1972 roku był członkiem KPZR, a na-
wet został odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru. W 1990 roku został 
sygnatariuszem tzw. Listu 74231, stanowiącego wyraz sprzeciwu wobec różno-
rako rozumianej rusofobii obecnej w publicystyce okresu pierestrojki.

Zmiany polityczne i społeczne wywołane polityką przebudowy Procha-
now przyjął z daleko idącym krytycyzmem, który odzwierciedlała jego dzia-
łalność publicystyczna okresu jelcynowskiego i kilku następnych lat. W 1990 
roku założył gazetę „Dień” o opcji wyraźnie antygorbaczowowskiej i anty-
jelcynowskiej. Po „rozstrzelaniu parlamentu” w 1993 roku gazeta została 
zamknięta na podstawie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, redaktorów 
pobito, a nakład ostatnich numerów skonfiskowano. W tym samym roku 
Prochanow został jednak redaktorem naczelnym powstałej z inicjatywy jego 
zięcia nowej gazety „Zawtra”. Charakterystyczną cechą edycji pisma był spo-
sób jego kolportowania. Redakcja zrezygnowała bowiem ze wszystkich sieci 
sprzedaży na rzecz dystrybucji poprzez zaufane osoby (zwykle w zaawanso-
wanym wieku) w niewielkiej liczbie punktów (w metrze, przejściach pod-

230 Об Изборском клубе, Изборский клуб, http://www.dynacon.ru/opr/izborsk-c.php 
(dostęp: 27.07.2015).

231 Письмо писателей России, „Литературная Россия”, nr 9, 2.03.1990.
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ziemnych etc.). Jak trafnie zauważa Przemysław Sieradzan, pismo nie mia-
ło jasnej afiliacji partyjnej. Prochanow użyczał łamów swej gazety różnym 
autorom, których łączył jedynie antyliberalny radykalizm w wersji zarówno 
prawicowej, jak i lewicowej232.

Trudno dziwić się niechęci nowych władz do Prochanowa, jeśli uwzględ-
nić fakt, że w sierpniu 1991 roku zdecydowanie popierał pucz Janajewa, 
a w 1996 roku kandydaturę Giennadija Ziuganowa na stanowisko prezyden-
ta FR. Jego pogardę dla polityków okresu postradzieckiego wyrażały także 
dzieła literac kie. Największą sławę zdobyła powieść Pan Heksogen (Господин 
Гексоген), w  której przedstawił krytyczną ocenę działania elity politycznej 
i służb specjalnych, dokonujących prowokacji w celu zdobycia władzy233.

Najważniejszą ideą Prochanowa jest nie do końca zarysowany projekt tzw. 
Piątego Imperium. Miałoby ono być kontynuacją poprzednich „rosyjskich” 
(ruskich, русских) imperiów: Rusi Kijowskiej, Rusi Moskiewskiej, „białej Ro-
sji” Romanowów i czerwonego Związku Radzieckiego, jednak tym, co miałoby 
je odróżniać od owych form, jest policentryczność, brak centralizmu. Miałoby 
być zatem imperium sieciowym, ogarniającym wszystkie dziedziny życia234.

Piąte Imperium, zdaniem Prochanowa, istnieje w stanie zalążkowym; jego 
rozwój przede wszystkim ma omijać drogi rozwoju cywilizacji zachodniej, 
która przyniosła światu niemoralne obyczaje, konsumeryzm, rozwój kon-
fliktów, rabunkową gospodarkę. Jest to imperium ideokratyczne, pełne nie-
dookreślonej jeszcze wiary, walczące z zachodnią kulturą pełną bluźnierstw 
wobec świętości. Według Prochanowa idea stoi przed politycznym kształtem 
państwa. Tak było w przypadku misji św. Sergiusza Radoneżskiego, która po-
przedziła powstanie niepodległej Rusi Moskiewskiej, listów Filoteusza wpły-
wających na rządy ostatnich Rurykowiczów, a nawet filozofów nurtu kosmi-
zmu poprzedzających Józefa Stalina235.

Cechą charakterystyczną myślenia Prochanowa oraz niektórych innych 
członków Klubu Izborskiego jest godzenie niekompatybilnych wartości 
w imię misji i potęgi państwa rosyjskiego. W jednej koncepcji odnajdujemy 
pochwałę prawosławnej monarchii i stalinizmu, przede wszystkim jednak 
agresywnej postawy wobec niesprawiedliwego.

Inną sztandarową postacią Klubu Izborskiego jest Aleksandr Gielewicz 
Dugin (ur. 1962), legendarny już twórca postradzieckiej formy ruchu eur-
azjatyckiego. W niemal wszystkich biografiach, gdzie mowa jest o jego domu 

232 Sieradzan P., Próby konceptualizacji „piątego imperium” – przykład Aleksandra Procha-
nowa, [w:] Rosja. Refleksje o transformacji, red. nauk. S. Bieleń, A. Skrzypek, Oficyna Wydaw-
nicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 79.

233 Проханов A., Господин Гексоген, Ad Marginem, Москва 2002.
234 Проханов А., Симфония Пятой Империи, Яуза, Эксмо, Москва 2007, s. 66–67, 73.
235 Проханов A., Кугушев C., Технологии «Пятой империи», http://modernlib.ru/books/

aleksandr_andreevich_prohanov/tehnologii_pyatoy_imperii/read/ (dostęp: 29.07.2015).
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rodzinnym, podaje się, że jest synem generała GRU, choć konkretna afiliacja 
tegoż w służbie nie została podana do oficjalnej wiadomości236. Podobnie jak 
Prochanow studiował on w Moskiewskim Instytucie Lotnictwa, lecz nie zdo-
łał go ukończyć z nie do końca znanych powodów. Według jednych wersji 
chodziło o słabe postępy w nauce, według innych KGB miało znaleźć u mło-
dego Dugina antyradziecką poezję, on sam twierdził, że poszło o wywieszenie 
nieprawomyślnego plakatu w auli, a jeszcze inni uważali, że w rzeczywistości 
ukończył Instytut237. Po jego opuszczeniu Aleksandr Gielewicz zajął się sze-
roko pojętymi naukami społecznymi i obronił rozprawę doktorską o ewolucji 
paradygmatów naukowych, opublikowaną w roku 2002. Z czasem jego myśl 
zaczęła oscylować w kierunku konserwatyzmu, nawet jego rozprawa habili-
tacyjna w zakresie socjologii dotyczyła transformacji instytucji oraz struktur 
politycznych podczas modernizacji społeczeństw tradycyjnych.

Kariera Dugina stanowiła normalne w Rosji (choć odbywające się na 
niezwykłą skalę) połączenie działalności literackiej, naukowej (najczęściej 
jednak paranaukowej) i politycznej. Jako polityk zasadniczo od początku re-
prezentował nurt społecznego tradycjonalizmu, imperialnego wizjonerstwa 
i niekonwencjonalnego nacjonalizmu. Jeszcze w 1988 roku wraz z islamskim 
działaczem politycznym Gajdarem Dżemalem wszedł do pierwszego w po-
wojennym ZSRR ugrupowania nacjonalistycznego – organizacji „Pamiat’” 
założonej przez Dmitrija Wasiljewa. Zajmował się później działalnością 
publicystyczną, której początki związane były z treściami upublicznionych 
materiałów KGB. W 1991 roku założył bardzo aktywne w dziedzinie wy-
dawniczej Historyczno-Religijne Stowarzyszenie Arktogieja. Od 1993 do 
1998 roku wraz z Eduardem Limonowem działał jako jeden z przywódców 
Partii Narodowo-Bolszewickiej. W 2000 roku założył Społeczno-Polityczny 
Ruch Eurazja, stanowiący wyraz jego eurazjatystycznych przekonań i forum 
do dalszego rozwijania doktryny. Ruch ten na krótko przeistoczył w partię 
w roku 2000. W 2003 roku założył Międzynarodowy Ruch Eurazjatycki i ob-
jął jego kierownictwo.

Mimo że sam zamierzał kandydować na urząd prezydenta FR w 2004 
roku, w ostatniej chwili zrezygnował z tego na rzecz poparcia Władimira 
Putina. Od tego momentu obecność Dugina w rosyjskich mediach elektro-
nicznych jeszcze bardziej się wzmogła, wzrosła także jego pozycja naukowa. 
Uważano, że niejawnie doradza Kremlowi i partii Jedna Rosja w kampa-
niach wyborczych i w kreowaniu linii polityki edukacyjnej oraz zagranicznej. 
W 2008 roku został profesorem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowe-

236 Zob. Бойко М., Сенчин Р., Доктор Дугин, „Литературная Россия”, nr 15, 13.04.2007; 
Весь вор в одной избе, http://www.compromat.ru/page_13068.htm (dostęp: 29.07.2015).

237 Dunlop J.B., Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics, http://www.gwu.edu/~ 
ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU_DEMO_12_1/John%20Dun-
lop%20Aleksandr%20Dugin’s%20Foundations%20of%20Geopolitics.pdf, s. 2.
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go, a od roku 2009 pełnił funkcję kierownika Katedry Socjologii Stosunków 
Międzynarodowych. W kwietniu 2014 roku nieoczekiwanie został usunięty 
ze stanowiska. Kulisy tej decyzji nie są do końca jasne, wiadomo było jed-
nak powszechnie, że Dugin jako uczony nie cieszył się uznaniem środowiska. 
Irytację wzbudzała jego paranaukowość i ezoteryka pism. Tajemnicą poliszy-
nela było również, że działalność wydawniczą Dugina wspierały służby, choć 
mało prawdopodobne jest, aby czynnik ten mógł zdecydować o stanowisku 
rektora uczelni, który jest zależny bezpośrednio od władz federalnych.

Cokolwiek powiedzieć o wartości i intencjach publikacji Dugina, trud-
no mu odmówić godnej podziwu pracowitości. Do połowy drugiej dekady 
XXI wieku opublikował ponad 50 książek o dość zróżnicowanym profilu. 
Wiele miało charakter quasi-kulturoznawczy, niektóre stanowiły przykład 
kulturowo zorientowanej filozofii. Największą sławę przyniosły mu jednak 
prace z dziedziny geopolityki. Dotyczy to także mniejszych tekstów, ukazują-
cych się w różnych miejscach, najczęściej w Internecie. Polityczne znaczenie, 
szczególnie w kontekście stosunków międzynarodowych, mają też artykuły 
zamieszczone na stronie Klubu Izborskiego.

Pierwotny i bardzo jednoznaczny rdzeń Duginowskiej wizji w tej materii 
posiadają prace z zakresu geopolitycznego ujęcia stosunków międzynarodo-
wych, zwłaszcza wydane po raz pierwszy w 1997 roku Podstawy geopolityki 
(Основы геополитики) – książka, która doczekała się kilku kolejnych wydań 
oraz tłumaczenia na języki obce, w tym na angielski i francuski, i od wielu 
lat jest dostępna online238. Dugin przedstawia w nim scenę międzynarodo-
wą w typowych dla klasyki geopolitycznej (ciągnącej się jeszcze od Halfor-
da Mackindera i Karla Haushofera) kategoriach przeciwstawienia morza 
i lądu. Siła morza, atlantyzmu, czyli talassokracja, ma jednak walor nie tylko 
geograficzno -polityczny. Reprezentuje ideowy progresywizm, „wodne” roz-
puszczenie wszelkich wartości. W polityce wewnętrznej proponuje demokra-
cję, a w gospodarce – wolnorynkowy kapitalizm. Broni praw jednostki przed 
tradycjami i społecznymi zobowiązaniami. Z kolei siła lądu, eurazjatycka 
tellurokracja, stanowi jego przeciwieństwo, reprezentując tradycję, tendencję 
konserwatywną. Skłania się ku autorytarnym systemom politycznym oraz go-
spodarce socjalistycznej, regulowanej i protekcjonistycznej. Broni praw wspól-
not – narodów, Kościołów etc. – przed naciskiem atlantyckiego mondializmu, 
międzynarodowego zglobalizowanego parcia ku powszechnemu urynkowie-
niu i likwidacji wszelkich zobowiązań politycznych, religijnych czy ideowych.

Zdaniem autora Podstaw geopolityki, mimo że mamy do czynienia 
z mnogością cywilizacji, tylko trzy: prawosławna, zachodnia oraz islam-
ska owładnięte są światową misją. Ponieważ jednak po zakończeniu zimnej 

238 Дугин А., Основы геополитики, http://konservatizm.org/konservatizm/books/13090 
9045213.xhtml (dostęp: 27.07.2015).
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wojny geopolityczna scena utraciła równowagę, według Dugina konieczne 
jest przeciwdziałanie siłom atlantyzmu, obrona tradycji różnych wspólnot, 
głównie eurazjatyckich, przed przetworzeniem ich w zglobalizowaną masę. 
Dlatego też w rozdziale Podstaw geopolityki znamiennie zatytułowanym  
The Rest against the West przedstawia przepis na prowadzenie solidarnej 
anty zachodniej polityki na świecie:

1.  Osłabianie relacji amerykańsko-europejskich w myśl geopolitycznych 
koncepcji Karla Haushofera, Carla Schmitta czy Leo Frobeniusa. Za-
sada ta mogła być wykorzystywana przez Kreml podczas zacieśniania 
stosunków z Niemcami w trakcie sprawowania urzędu kanclerskiego 
przez Gerharda Schrödera i prezydentury Jacques’a Chiraca we Fran-
cji, kontestujących amerykańską politykę wobec Iraku i Rosji.

2.  Przeciwdziałanie integracji państw latynoamerykańskich, wschod-
nioeuropejskich i dalekowschodnich z blokiem euroatlantyckim, wy-
pracowywanie alternatywnych projektów geopolitycznych. Punkt ten 
znalazł odzwierciedlenie m.in. w pogłębianiu „strategicznego partner-
stwa” z Chinami i bliskich stosunków z Wenezuelą.

3.  Zdeterminowane działanie na rzecz pogorszenia stosunków USA z Ro-
sją i Japonią. Postulat ten w drugiej dekadzie XXI wieku sam się realizo-
wał głównie poprzez groźbę budowy tarczy antyrakietowej przez NATO 
i amerykańskie sankcje wobec Rosji w związku z aneksją Krymu oraz 
zbrojnym wspieraniem Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.

4.  Przetwarzanie lokalnych konfliktów w globalną konfrontację z Zacho-
dem.

5.  Wsparcie sił zbrojnych państw islamskich i konfucjańskich wszel-
kiego typu bronią, nie wykluczając broni jądrowej. Chodziło przede 
wszystkim o Iran i Libię. Niektórzy mogliby doszukiwać się w rosyj-
skiej współpracy z Iranem w zakresie energetyki jądrowej częściowej 
realizacji tego postulatu. Natomiast współpraca z Libią załamała się po 
upadku reżimu Kaddafiego.

6.  Wspieranie pacyfizmu w USA poprzez propagowanie nowych ruchów 
religijnych. Było to skuteczne narzędzie, jednak trącące myszką: taj-
ne wsparcie ze strony ZSRR dla amerykańskiej flower power nastąpiło 
w latach 60. i zostało wystarczająco nagłośnione.

7.  Niwelowanie przeszkód w stosunkach pomiędzy państwami prawo-
sławnymi, konfucjańskimi i muzułmańskimi w celu ich wspólnego 
ukierunkowania przeciwko Zachodowi.

8.  Zwalczanie sił przekazujących wpływ zachodni w państwach o nie-
określonym jeszcze statusie geopolitycznym.

9.  Dyskredytacja tych międzynarodowych instytucji, które w rzeczywi-
stości służą interesom Zachodu. W pewnym sensie powstanie Azjatyc-
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kiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych jako ekwiwalentu Banku 
Światowego stanowi jakąś realizację tego postulatu239.

Nietrudno zauważyć, że charakter postulatów geopolitycznych Dugina 
ma charakter dalece militarystyczny, uderzająco bliski myśleniu Prochano-
wa. Nie może to dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że już w latach 1991–
1992 Dugin wraz z Prochanowem zmierzali ku stworzeniu porozumienia 
europejskiej Nowej Prawicy (jej twórcami we Francji byli Alain de Benoist 
i Jean-Yves Leloup)240. Plany Dugina miały być wspierane przez generała po-
rucznika Nikołaja Kłokotowa, szefa Wydziału Strategii Sztabu Generalnego 
i autora pierwszej doktryny wojskowej FR, oraz jego zastępcę, generała Niko-
łaja Piszczewa, chociaż, jak zaznacza Carlo Jean, Kłokotow obawiał się także 
zagrożenia płynącego z islamskiego podbrzusza Rosji. Dugina miał wspierać 
również generał Władisław Iminow, kierownik Wydziału Historii Wojskowo-
ści SG241. Z kolei Stephen Shenfield wspomina o sympatiach generała Igora 
Rodionowa, rektora Akademii Sztabu Generalnego, do idei Dugina, które to 
sympatie miały nabrać realnego wymiaru w czasie, gdy Rodionow sprawował 
urząd ministra obrony, tj. w latach 1996–1997. Faktem jest też, że Podstawy 
geopolityki stały się lekturą obowiązkową studentów Akademii242.

Poglądy Dugina wyrastają z jego krytycznego stosunku do geopolityczne-
go kształtu i umiejscowienia państwa rosyjskiego po upadku ZSRR. Jest on 
przekonany o tym, że Rosja po roku 1991 stała się środowiskiem działającym 
wbrew interesom narodu rosyjskiego, bowiem nie realizuje podstawowego dla 
niego poczucia misji, ekspansjonizmu, instynktu poszerzania wpływów, sta-
nowiącego nieodłączną cechę jego natury. Granice FR są przypadkowe: ani 
nie łączą wszystkich Rosjan, ani nie są dla nich polem do popisu; nie realizują 
żadnej logicznej zasady: państwa narodowego, które zresztą w przypadku Ro-
sjan nie wiadomo, jak miałoby wyglądać, lub uniwersalnego imperium. Tylko 
legitymizacja postimperialna integruje wielkie terytoria eurazjatyckie243.

Myślenie Dugina generalnie wynika z resentymentu, z przekonania, że 
niegdyś wielkie państwo stało się ofiarą polityki Stanów Zjednoczonych, 
a naród stanowiący budulec imperium (tak jak Serbowie stanowili rdzeń 

239 Дугин А., Основы геополитики, The Rest against the West, http://arctogaia.com/pub-
lic/osnovygeo/7rest.htm (dostęp: 27.07.2015).

240 Dunlop J., Aleksandr Dugin’s Foundations of Geopolitics, „Demokratizatsiya”, nr 12.1, 
31.01.2004, http://www.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/GWASHU 
_DEMO_12_1/John%20Dunlop%20Aleksandr%20Dugin’s%20Foundations%20of%20Geo-
politics.pdf, s. 2 (dostęp: 31.07.2015).

241 Jean C., Geopolityka, Ossolineum, Wrocław 2002, s. 308.
242 Shenfield S., Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements, M.E.  Sharpe, Ar-

monk 2001, s. 198 nn.
243 Дугин А., Основы геополитики, http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/geop4-

7.htm#2 (dostęp: 29.07.2015).
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Bałkanów) rozproszono po państewkach, które traktuje się na równi z Ro-
sją. Z czasem retoryka Dugina zaczęła przybierać coraz bardziej obsesyjne 
formy. W obliczu kryzysu ukraińskiego najpierw twierdził, że podbój Kry-
mu stał się pozytywnym i przełomowym elementem budującym nową, pełną 
godności imperialną świadomość narodu rosyjskiego244, później jednak do-
strzegł trudną sytuację swego kraju w obliczu totalnej nagonki, „spisku prze-
ciw Rosji”245. Po pewnym czasie autor Podstaw geopolityki zaczął przejawiać 
także rozgoryczenie wynikające z faktu, iż Putin i jego ekipa zamiast podążać 
za patriotycznym odruchem Rosjan i wspierać patriotów, idzie na ustępstwa 
wobec liberałów, którzy są agentami obcych mocarstw i wrogami Rosji246.

Spośród innych znaczących postaci klubu warto również wspomnieć 
Natalię Narocznicką ze względu na jej duży udział w rosyjskim życiu pub-
licznym i medialnym. Narocznicka (ur. 1948) była deputowaną Dumy pań-
stwowej w latach 2003–2007 z ramienia założonej przez Dmitrija Rogozina 
partii Rodina. W 2004 roku została założycielką Fundacji Perspektywy Hi-
storycznej (Фонд исторической перспективы), której celem było stwo-
rzenie badawczo-informacyjnego pola pozwalającego Rosjanom na rozwój 
swej samoświadomości historycznej. W 2008 roku stanęła na czele Instytutu 
Demokracji i Współpracy w Paryżu (Институт демократии и сотрудни-
чества), czyli rosyjskiej instytucji powołanej w celu monitoringu naruszeń 
praw człowieka w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Została ponadto za-
angażowana w działania Fundacji „Russkij Mir”, której zadaniem jest krze-
wienie rosyjskiego języka i kultury na świecie.

Jej linia polityczna była o wiele mniej agresywna w stosunku do świata 
zachodniego niż w przypadku Dugina i Prochanowa. Głównym celem przy-
świecającym jej popularnym książkom247 i artykułom jest apologia znaczenia 
narodu i państwa rosyjskiego na świecie. Współgra to z faktem, że ich autor-
ka w latach 2009–2012 była członkiem słynnej Komisji ds. Przeciwdziałania 
Próbom Fałszowania Historii na Szkodę Interesów Rosji. Zdaniem Narocz-
nickiej, która notabene nie przejawiała zbytniej oryginalności na tle pozosta-
łych uczestników Klubu Izborskiego, już ZSRR znalazł się pod obstrzałem 
innych państw ze względu na to, że po upadku Rosji carskiej pojawiło się 
mocarstwo zdolne do reintegracji wszystkich terenów dawnego imperium. 
W analogii do tego etapu historii Rosja odzyskująca Krym jest dla państw 

244 Дугин А., Великий и трагический год, http://www.dynacon.ru/content/articles/4700/ 
(dostęp: 9.08.2015).

245 Дугин А., Заговор против России, http://dynacon.ru/content/articles/4131/ (dostęp: 
29.07.2015).

246 Дугин А., Заложник Путин, http://dynacon.ru/content/articles/4130/ (dostęp: 9.08. 
2015).

247 Największe uznanie zdobyła jej monografia: Нарочницкая Н.А., Россия и русские  
в современном мире, Алгоритм, Москва 2009.
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zachodnich solą w oku248. Ten styl myślenia nie uwzględnia nawet subtelności 
podkreślanych przez Dugina ani quasi-mesjańskich wizji Prochanowa; jest 
w nim tylko pragmatyczna gra racji geopolitycznych i ambicji, co bardziej 
odpowiada kremlowskiej elicie, która promowała Narocznicką przy wielu na-
darzających się okazjach.

Nieco inną, inteligentną i prowokującą wizję politycznych procesów 
współczesności prezentuje Michaił Leontjew (ur. 1958). Z wykształcenia eko-
nomista oraz inżynier z zakresu stolarstwa, pracował jako dziennikarz m.in. 
w pismach „Kommersant” i „Niezawisimaja Gazieta”. W połowie lat 90. zaczął 
angażować się politycznie, popierając w swej publicystyce siłowe rozwiązania 
w Czeczenii. Pracował dla telewizji TV Centr, jednak w 1999 roku odszedł 
z kanału, tłumacząc to niezgodnością jego linii z własnymi przekonaniami. 
W latach 2006–2007 prowadził nawet program dla kanału O2TV Master 
class z Michaiłem Leontjewem. Pracował także dla pism Siergieja Rodionowa: 
„Profil” oraz „Moulin Rouge”. W 2009 roku wraz z główną tubą Kremla – 
pierwszym kanałem telewizji publicznej – zaczął współtworzyć czasopismo 
„Odnako”, a na początku 2014 roku został doradcą Igora Sieczina, prezesa 
Rosnieftu, i wiceprezesem ds. PR. 

Jego poglądy można było w latach 90. uznać za skrajnie wolnorynkowe; 
wrogość wobec rozwiązań socjalistycznych (w odróżnieniu od większości 
członków Klubu Izborskiego) zachował także w kolejnych latach. Był rów-
nież wrogiem prób wskrzeszania imperium. Później jednak jego stanowisko 
stawało się bardziej konserwatywne. W ogólnym podsumowaniu Leontjew 
zaczął obawiać się wpływu zachodniego ze względu na panoszące się tam 
lewactwo, utratę poczucia europejskich wartości. Winą Rosji jest zatem od-
mowa uczestnictwa w światowym pędzie kulturowym postmoderny, a wyni-
ka to z faktu, że doświadczyła ona hiperbolizacji tych idei na własnej skórze 
w okresie radzieckim.

Pogląd Leontjewa na stosunki międzynarodowe drugiej dekady XXI wie-
ku nie odchodzi od linii całego Klubu Izborskiego i w znacznej mierze pozo-
staje zbieżny z linią Kremla. W jego przekonaniu głównym problemem jest 
rola Stanów Zjednoczonych, które prowadzą cyniczną politykę wobec wielu 
części świata, nie wyłączając Ukrainy i Wenezueli. W tej ostatniej chodzi jak 
zawsze o opanowanie złóż ropy, podczas gdy Ukraina jest znacznie gorszą 
przeszkodą. Generalnie uważana jest przez Leontjewa za projekt antyrosyj-
ski od samego początku powstania, czyli jeszcze od czasów austriackich. Ta 
Ukraina, która czuje bliskość z Rosją, nie różni się niczym szczególnym od 
innych jej regionów, natomiast reszta, czyli głównie Ukraina zachodnia, tzw. 
zapadency, jest z definicji antyrosyjska, a jej istnienie nie ma sensu.

248 Нарочницкая Н.А., За что и с кем мы воевали, http://www.dynacon.ru/content/
articles/5545/ (dostęp: 29.07.2015).
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Współczesna Ukraina to de facto państwo nazistowskie, nie jest to jednak 
nazizm podobny do hitlerowskiego. Brakuje mu autoteliczności: ukraińscy 
nacjonaliści potrafią działać jedynie służalczo jako agentura obcego mocar-
stwa. Aby w ogóle współczesne państwo ukraińskie mogło egzystować, mu-
siałoby zostać poddane gruntownej federalizacji, w przeciwnym wypadku 
w grę wchodzi ludobójstwo jednej ze stron. Ukraińscy nacjonaliści powin-
ni zasadniczo odpuścić wschód i południe państwa, tylko wówczas mogliby 
stworzyć Ukrainę na miarę swoich marzeń249.

W myśleniu Leontjewa można zatem dostrzec właściwości typowe dla ro-
syjskich (chociaż nie tylko) konserwatystów w odniesieniu do sytuacji w Eu-
ropie Wschodniej:

–  przekonanie o tym, że jakiekolwiek „kolorowe rewolucje”, „Majdany” 
etc. są jedynie dziełem manipulacji amerykańskiej w celu zdobycia 
kontroli nad kolejnymi obszarami;

–  brak wiary w jakikolwiek samoistny projekt ukraiński: tożsamość taka 
jest sztuczna, stanowi młodą kreację czynników zewnętrznych;

– mimo że partie nacjonalistyczne i kandydaci na prezydenta zdobyli 
znikomy procent głosów, projekt niepodległej, nierosyjskiej Ukrainy 
jest w gruncie rzeczy nazistowski (lub faszystowski);

–  Ukraina może zostać albo sfederalizowana, albo podzielona.

Idee Klubu Izborskiego nie wyczerpują się na wymienionych postaciach, 
jednak te zaprezentowane powyżej dość dobrze reprezentują charakter owe-
go środowiska. Po pierwsze, można określić je jako skrajnie antyzachodnie, 
a ściślej: antyamerykańskie. Wynika to z przekonania, że Stany Zjednoczo-
ne prowadziły politykę konsekwentnie antyrosyjską. Należy dodatkowo 
uwzględnić element resentymentu związany z przegraną w zimnej wojnie. 
Po drugie, powszechną cechą przekonań członków klubu jest antyliberalizm, 
do którego odniesienie łączy charakterystykę Zachodu z nieudanym ekspe-
rymentem reformy państwa w latach 90. Kolejna właściwość ideologii klubu 
to agresywny militaryzm, przybierający postać mistyczną, pragmatyczną lub 
ideologiczną. Idee kultu wielkiego zwycięstwa z jednej strony i przygoto-
wań do obrony przed wyimaginowaną agresją NATO z drugiej współtworzą 
panoramę nastawienia do świata zewnętrznego. Myśl Klubu Izborskiego to 
wreszcie kolejna odsłona rosyjskiego imperializmu. Kształt i potrzeba nowe-
go imperium nie mają jednak jasnej postaci. Najważniejsze, by było wielkie, 
protekcjonistyczne i opierało się pokusie globalizmu.

249 Леонтьев М., Обаме за санкции надо дать Госпремию России, http://dynacon.ru/
content/articles/5695/ (dostęp: 29.07.2015).
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3.1.3. Niezależni teoretycy

Spośród czynników wpływających na rosyjską politykę zagraniczną po-
czątków trzeciego tysiąclecia można uwzględnić także pomysły pewnych 
indywidualności niepracujących na niczyje zlecenie, chociaż z góry trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, że wpływ taki jest dalece pośredni i nie należy go 
przeceniać. Ocena ważności koncepcji takich samotnych graczy jest zawsze 
sprawą arbitralną. Wydaje się jednak, że nie popełnimy zasadniczego błędu, 
jeśli w spisie tym uwzględnimy trzy indywidualności, z których tylko jedna 
dożyła drugiej dekady XXI wieku.

Sołżenicyn

Aleksandr Isajewicz Sołżenicyn (1918–2008), wybitny pisarz, laureat Na-
grody Nobla, autor światowej sławy wielotomowego demaskatorskiego eseju 
Archipelag GUŁag, znany jest z tworzonej w ostatnich latach życia wizji rosyj-
skiej katastrofy i sposobu odbudowy kraju. Swe credo na temat odtworzenia 
państwowości rosyjskiej po komunizmie przedstawił w traktacie Jak odbu-
dować Rosję (Как нам обустроить Россию)250, a ocenę stanu Rosji po roku 
1991 w eseju Rosja w zapaści (Россия в обвале)251.

W odniesieniu do wewnętrznych problemów Rosji występował z wy-
razistą krytyką rosyjskiego federalizmu, który jego zdaniem sprawia, że na 
stanowiskach kierowniczych w podmiotach państwa dominują osoby spoza 
etosu rosyjskiego. W opinii Sołżenicyna w ZSRR dokonano sztucznego, nie-
uwzględniającego rzeczywistej sytuacji etnicznej, podziału państwa na jed-
nostki, w których następnie tzw. narody tytularne zaczęły rościć sobie preten-
sje do pełni praw nad danym terenem252.

W kwestii ułożenia stosunków Rosji z resztą środowiska międzynarodo-
wego jeszcze w Liście do przywódców Związku Radzieckiego (Письмо вождям 
Советского Союза) z 1974 roku twierdził, że państwo powinno zrezygno-
wać z ekspansjonizmu na rzecz zagospodarowywania ogromnych terytoriów 
północno-wschodnich, co nie tylko przyczyniłoby się do poprawy sytuacji 
gospodarczej kraju, ale także działałoby na rzecz oddalenia zagrożenia chiń-
skiego253. Sołżenicyn był przeciwnikiem gromadzenia w jednym państwie 
niezwiązanych kulturowo narodów. W szczególności miał na myśli ludy bał-
tyckie i środkowoazjatyckie, które w jego przekonaniu powinny żyć we włas-

250 Tłum. polskie: Sołżenicyn A.I., Jak odbudować Rosję. Refleksje na miarę moich sił, Wy-
dawnictwo Arka, Kraków 1991.

251 Tłum polskie: Sołżenicyn A.I., Rosja w zapaści, Politeja, Warszawa 1999.
252 Ibidem, s. 64.
253 Солженицын A.И., Письмо вождям Советского Союза, YMCA Press, Paris 1974, 

s. 12, 23 nn.
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nych państwach. Inaczej wielonarodowy stop mógłby podkopać kulturową 
tkankę Rosjan. Nie może być już zatem miejsca na imperium, ono wysysa 
z Rosji krew, czego dowodem są losy Związku Radzieckiego254.

Inaczej jest jednak w przypadku Ukraińców i Białorusinów. Jak uważał 
Sołżenicyn, są oni wraz z Wielkorusami częścią jednego wielkiego narodu 
rosyjskiego. Jego rozbicie na trzy gałęzie było owocem nieszczęsnej inwazji 
mongolskiej i polskiej kolonizacji. Stąd też apelował do nich o nierozrywa-
nie pierwotnej więzi. Odcięcie Ukrainy w obecnych warunkach oznaczałoby 
cięcie wewnątrz rodzin. Ponadto jaki sens miałoby uznawanie za ukraińskie 
ziem, które w przeszłości nigdy Ukrainą nie były – takich jak Dzikie Pola, 
Krym, Donbas? Jeśli zatem stosujemy zasadę samostanowienia narodów, na-
leży ludności tych terenów pozostawić autentyczną wolność wyboru wyrażo-
ną w głosowaniu255.

Nie należy także zapominać, że Sołżenicyn miał mało pochlebne zdanie 
o Zachodzie, chociaż schronienie znalazł w Stanach Zjednoczonych. W słyn-
nej mowie harwardzkiej twierdził, że Zachód padł na kolana przed Związ-
kiem Radzieckim i światowym komunizmem256. Liberalny indywidualizm 
doprowadził do powstania w społecznościach zachodnich licznych słabości, 
z których nie potrafią się one wyzwolić257.

Gdyby zatem podsumować inspiracje Sołżenicynowskie dla animatorów 
rosyjskiej polityki zagranicznej, można wymienić przede wszystkim cztery: 
odejście od imperializmu, pozostawienie prawa do samostanowienia naro-
dom byłego ZSRR, wezwanie do ruskiej, wschodniosłowiańskiej jedności 
i brak wiary w cywilizacyjne możliwości Zachodu.

Szafariewicz

Igor Szafariewicz (ur. 1923) to matematyk światowego kalibru, jednak mię-
dzynarodową sławę przyniosły mu nie tylko osiągnięcia w dziedzinie algebry, 
ale także pisma polityczne. Był jednym z najważniejszych dysydentów późnej 
fazy ZSRR i współpracownikiem Sołżenicyna, redagował z nim słynny zbiór 
Spod grud (Из-под глыб)258. Znany jest z obszernej krytyki socjalizmu259, 

254 Солженицын А., Как нам обустроить Россию, http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/ 
s_kak_1990.txt (dostęp: 29.07.2015).

255 Ibidem.
256 Солженицын А.И., Письмо вождям Советского Союза, s. 8 nn.
257 Солженицын А.И., Речь в Гарваде на ассамблее выпускников университета  

8 июня 1978, http://ortodoxia.homepage.dk/SOLZHENITZIN_HARVARD_SPEECH.htm 
(dostęp: 4.08.2015).

258 Из-под глыб. Сборник статей, YMCA Press, Paris 1974.
259 Шафаревич И.Р., Социализм как явление мировой истории, YMCA Press, Paris 1977.
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a jeszcze bardziej z mniej analitycznego, za to bardziej dobitnego pod wzglę-
dem polemicznym dzieła Rusofobia (Русофобия)260.

Jako reprezentant konserwatywno-nacjonalistycznego nurtu w rosyjskim 
ruchu dysydenckim poddał krytycznemu osądowi zarówno wewnętrzne, jak 
i zagraniczne próby dyskredytacji narodu rosyjskiego, sugerując nawet, że 
znaczna część tych prób została podjęta przez osoby pochodzenia żydow-
skiego (Aleksandr Janow, Grigorij Pomieranc, Andriej Siniawski, Richard Pi-
pes). Po pewnym czasie fenomenowi żydowskiemu poświęcił nawet obszerną 
książkę261. Nie oznacza to jednak, że pisma Szafariewicza są wykładnią pry-
mitywnego antysemityzmu, zdaje on sobie bowiem sprawę z wielowymiaro-
wości zjawiska obecności Żydów w życiu świata zachodniego i Rosji262.

W obszarze międzynarodowego uwikłania Rosji od roku 1985 Szafarie-
wicz dostrzegał wiele negatywnych działań przeciwko ZSRR, choć koncepcja 
upadku tego państwa w wyniku konsekwentnego wykonania zaplanowanych 
działań CIA wydawała mu się trudna do weryfikacji. Przede wszystkim pod-
kreślał nieadekwatność ogromnej skali klęski (geopolitycznej, społecznej, go-
spodarczej) do możliwych działań służb wywiadowczych i agentów wpływu. 
Można wręcz powiedzieć, że w jego opinii oddziaływanie ZSRR na Zachód 
było znacznie silniejsze263.

Szafariewicz pokazywał bliskość losu Rosjan z najnowszą historią Serbów. 
Twierdził jednak, że ci ostatni powinni stanowić pozytywny przykład, jak 
pomimo klęski nie poddać się i mocno trwać przy wizji wielkiego państwa. 
Serbowie duchowo nie poddali się, a Zachód nadal jest wewnętrznie słaby, 
jego kryzys został jedynie ukryty264.

Zdaniem Szafariewicza Rosjanie w celu budowania pozycji międzynaro-
dowej powinni wykorzystać pewne specyficzne cechy narodowe. Jedną z nich 
jest zdolność do życia z innymi narodami (w terminologii Sołoniewicza – 
уживчивость), która sprawia fałszywe wrażenie uległości. Drugą – przekona-
nie o istnieniu jednolitego państwa rosyjskiego, tzw. „ziemi ruskiej”, co prze-
ciwdziała dzieleniu rosyjskiego terytorium na wyodrębnione narodowości. 
Jeszcze inną cechą jest ofiarność, energia przejawiająca się w bezkompromiso-
wym tworzeniu państwa i jego obronie. Za Monarchią ludową Sołoniewicza265 

260 Шафаревич И.Р., Русофобия, Вече, München 1988.
261 Шафаревич И.Р., Трeхтысячелетняя загадка. История еврейства и перспективы 

современной России, Библиополис, Санкт-Петербург 2002.
262 Por. Berglund K., The Vexing Case of Igor Shafarevich, a Russian Political Thinker, 

Springer, Basel 2012, s. 278 nn.
263 Шафаревич И.Р., Была ли пресестройка акцией ЦРУ?, [w:] idem, Зачем России За-

пад?, ЭКСМО, Алгоритм, Москва 2005, s. 255 nn. Pierwotna publikacja w: „Наш Совре-
менник”1995, nr 7.

264 Ibidem, s. 285–286.
265 Sołoniewicz o cechach narodu rosyjskiego: Солоневич И.Л., Народная монархия, 

http://www.rus-sky.com/history/library/narmon2.htm (dostęp: 29.09.2012).
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owa asertywność określona została jako postawa „wara” (не замай). Czwartą 
wreszcie cechą narodu rosyjskiego, stanowiącą gwarancję działań dośrodko-
wych, jest umiejętność działania w imię wspólnego dobra, która pozwala na-
wet takiej władzy rosyjskiej, która utraciła więź z narodem, wykorzystywać 
go zgodnie ze swoimi celami, nie licząc się z liczbą ofiar. Cecha ta umożliwiła 
niesłychaną mobilizację w czasie II wojny światowej, ale nie zadziałała pod-
czas dramatycznych i wyniszczających przemian lat 1991–1993266.

Myśl Igora Szafariewicza w ogólnym podsumowaniu skupia się przede 
wszystkim na konieczności takich działań i postaw jak odzyskanie przez 
Rosjan wiary w siebie na wzór Serbów, rezygnacja z propozycji słabnącego 
Zachodu, mobilizacja społeczna, rozwój umiejętności współżycia z innymi 
narodami, a nade wszystko przezwyciężenie patrzenia na własne losy cudzy-
mi oczyma.

Cymburski i jego Wyspa Rosja

Jednym z najciekawszych geopolitycznych projektów Rosji XXI stulecia jest 
niewątpliwie idea izolacjonistyczna Wadima Leonidowicza Cymburskiego 
(1957–2009), nietuzinkowego językoznawcy i kulturologa. Cymburski stro-
nił od czynnego udziału w polityce. Z wykształcenia był filologiem klasycz-
nym, studia na tym kierunku ukończył na Moskiewskim Uniwersytecie Pań-
stwowym. Do końca życia pracował w Akademii Nauk, najpierw do 1995 
roku w Instytucie Badań Wschodnich, a następnie w Instytucie Filozofii. Na 
rynku licznych w Rosji idei geopolitycznych zaistniał jako autor zaprezento-
wanej w 2007 roku książki Wyspa Rosja (Остров Россия), zawierającej teksty 
Cymburskiego na temat miejsca Rosji na mapie Eurazji w przeszłości i na 
przełomie tysiącleci267.

Idea Rosji-Wyspy w pewnym stopniu wyróżnia się spośród innych współ-
czesnych doktryn geopolitycznych. Jej charakterystyczną cechą jest bowiem 
pewien dystans do rzeczywistości połączony z tradycyjną rosyjską niechęcią 
do wtrącania się w jej wewnętrzne sprawy. Z czasem jego koncepcja zaczęła 
wzbudzać coraz większe zainteresowanie znaczących politologów, nawiązu-
jących do idei myśliciela przy różnych okazjach, przede wszystkim zaś wów-
czas, gdy poruszano kwestię strefy wpływów.

Koncepcja Cymburskiego nie była pomysłem całkowicie oryginalnym, 
bowiem izolacjonizm był znacząco wkomponowany w historię rosyjskich 
doktryn politycznych. Do izolacjonistów należeli w znacznym stopniu sło-

266 Шафаревич И.Р., Что с нами будет?, [w:] idem, Мы и они, Алгоритм, Москва 
2010, s. 19–20.

267 Цымбурский В.Л., Остров Россия. Геополитические и хронополитические рабо-
ты 1993–2006, РОССПЭН, Москва 2007.
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wianofile – romantyczni tradycjonaliści XIX wieku, a po manifeście paź-
dziernikowym 1905 roku politycy obozu konserwatywno-nacjonalistyczne-
go w trzeciej Dumie Państwowej. Na plan pierwszy wysuwali się wówczas 
działacze Wszechrosyjskiego Związku Narodowego (Всероссийский наци-
ональный союз), kierowanego przez Siergieja Ruchłowa i Piotra Bałaszo-
wa i znanego z publicystyki takich ideologów jak Michaił Mieńszykow czy 
Paweł Kowaliewskij. Ten ostatni, notabene znany psychiatra, wyrażał nawet 
dezaprobatę wobec posiadania terytoriów zagarniętych Rzeczypospolitej ze 
względu na zagrożenie ze strony wrogich elementów: polskiego i żydowskie-
go268. Izolacjonizm tamtej epoki nosił jej swoiste piętno, nie da się go jednak 
określić jako jednoznacznie drapieżnego, mimo że stopień jego konfrontacyj-
ności mógł być większy niż w innych latach269.

Koncepcja Cymburskiego zaprezentowana w pismach zebranych tomu 
Wyspa Rosja pokazuje to państwo w bardzo charakterystycznej perspektywie. 
Rzecz jasna, konstatuje upadek imperium, lecz odwołuje się do różnych sche-
matów rozpadu tych organizmów. Przede wszystkim zatem pokazuje wariant 
totalnego rozpadu, przeobrażenia strukturalnego, po którym znika dawny 
układ geopolityczny, a na jego miejscu powstają odmienne byty o nowych 
losach i ambicjach. Tak było w przypadku Imperium Rzymskiego, państwa 
mongolskiego czy monarchii austro-węgierskiej. Innym wariantem jest ten, 
w którym peryferyjne posiadłości odnajdują własną drogę, ale jądro impe-
rialne zachowuje swe funkcje; z dawną imperialnością łączy je pewna forma 
dziedziczenia, najczęściej epigonizmu, rewanżyzmu lub świadomej rewizji 
samookreślenia270.

Poszukując istoty położenia Rosji jako postimperium, Cymburski z góry 
odżegnuje się od inspiracji klasycznymi teoriami geopolitycznymi potęgi 
kontynentalnej w stylu Mackindera i Dugina. Jak pokazuje, Rosja nie może 
być traktowana jako Heartland, gdyż odpadnięcie Kazachstanu musiałoby 
całkowicie wyłączyć ją z gry, gdy tymczasem oczywiste jest, że nic podobnego 
się nie stało. Rosja istotnie leży na wielkim lądzie, ale jej tożsamość nie polega 
na panowaniu nad Światową Wyspą, lecz na stanowieniu swoistej wyspy na 
wielkim lądzie. Aby zrozumieć położenie geopolityczne Rosji, konieczne jest 
zrozumienie jej trzech fundamentalnych cech:

1.  Rosja jako byt geopolityczny to naturalna nisza rosyjskiego etosu; 
jest ona oddzielona od platformy romańsko-germańskiej. Nie chodzi 

268 Zob. Ковалевский П.И., Русский национализм и национальное воспитание в Рос-
сии, Книжный мир, Москва 2006, s. 99 nn.

269 Zob. Елисеев A., Спасительная изоляция, Правая.Ру, http://pravaya.ru/look/13450 
(dostęp: 29.07.2015).

270 Cymburski W., Wyspa Rosja. Perspektywy rosyjskiej geopolityki, „Pressje”. Teka 37 Klu-
bu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 65.
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tu jednak o ksenofobiczny model Rosji dla Rosjan, lecz raczej o to, 
że przez wieki ludy Uralu, Syberii czy Powołża weszły do rosyjskiej 
„płaszczyzny etnocywilizacyjnej”.

2.  Rosyjskie państwo od czterystu lat miało do czynienia z ogromnymi 
przestrzeniami do zagospodarowania na wschodzie, które mimo obaw 
różnorakich ideologów z Władimirem Sołowjowem na czele nigdy nie 
stały się źródłem realnego zagrożenia271.

3.  Rosja otoczona jest od zachodu przez terytoria-cieśniny (strait-terri-
tories), czyli sferę tzw. limitrofu. To mało znane na Zachodzie pojęcie, 
wywodzące się zasadniczo z nauk biologicznych, funkcjonowało już 
co prawda w latach 20. XX wieku, ale politologia zawdzięcza je przede 
wszystkim Cymburskiemu. Jak zatem sądzi, na zachodnich peryferiach 
Rosji istnieją obszary przyjmujące niekiedy kształt państw i stanowią-
ce swoisty bufor, zderzak, strefę starcia niszy zachodnioeuropejskiej 
z rosyjską. Co zrozumiałe, jako terytoria graniczne były terenem walk 
pomiędzy obydwiema cywilizacjami.

Cymburski opisywał tę strefę jako pas ludów i terytoriów przylegających 
do rdzennej Europy, ale nie wchodzących w jej skład. Przez długi czas mylnie 
traktowano te tereny jako część rdzennej Europy „podeptanej ruskim bucio-
rem”. Jednak, jak utrzymywał, nie należy ich uważać za Europę Środkową, 
lecz Wschodnią. Na wschód od granicy pomiędzy właściwą Europą a strefą 
limitrofu doszło do wtórnej feudalizacji. Państwa cieśnin przyłączyły się do 
Europy, choć nie na zasadzie uczestnictwa w rozkwicie miast i podniesieniu 
prestiżu burżuazji. Stały się bowiem rolniczym dodatkiem do Europy, a tym 
samym wypracowały odmienne od europejskiego rdzenia wzorce społeczne. 
Tym samym Stalin otrzymał w Jałcie od Zachodu to, czego ten i tak nie uwa-
żał za swoje272.

Autor koncepcji Wyspy Rosji z jednej strony zanurza się w charaktery-
stycznym dla rosyjskiej myśli politycznej lekceważeniu europejskości krajów 
środkowoeuropejskich, bałtyckich i bałkańskich, z drugiej – umiejętnie ma-
nipuluje rosyjskim i europejskim odbiorcą jego tekstów. Niewątpliwie bo-
wiem opiera się w swym rozumowaniu na pewnych faktach gospodarczych. 
Trudno przecież przeoczyć pauperyzację miast osiemnastowiecznej Rzeczy-
pospolitej związaną z rolniczą gospodarką szlachty czy feudalne podporząd-
kowanie sporej rzeszy bałtyckich i ugrofińskich chłopów niemieckojęzycznej 
arystokracji dawnej Kurlandii i Estonii. Ale trzeba mieć na uwadze także to, 
że podobne procesy w XVII i XVIII wieku, a niekiedy dłużej, zachodziły w Ir-

271 Por. komentarz Sykulski L., Rosja-Wyspa i Wielki Limitrof. Myśl geopolityczna Wadima 
Cymburskiego, http://geopolityka.net/rosja-wyspa-i-wielki-limitrof-mysl-geopolityczna-wadima-
-cymburskiego/ (dostęp: 29.07.2015).

272 Cymburski W., Wyspa Rosja…, s. 67 nn.
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landii, Szkocji, Norwegii, na Sycylii i w Lombardii, charakteryzowały Górną 
Austrię, Prusy Wschodnie, nie wspominając o Portugalii i Hiszpanii, których 
jednak nikt nie zaliczyłby do strefy jakiegokolwiek limitrofu.

Jak już wspomniano, koncepcja limitrofu nie była oryginalnym pomy-
słem Cymburskiego, gdyż w obieg nauk politycznych weszła już w latach 20. 
XX wieku. Szczególne zainteresowanie teorią limitrofu wykazało środowisko 
politologów Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (MGU) i to w kon-
tekście stosunków polsko-rosyjskich. W 2011 roku Siergiej Bucharin i Ni-
kołaj Rakitianskij opublikowali nawet obszerną monografię na ten temat273. 
Sądzili oni, że powstanie państw limitroficznych po rozpadzie Imperium Ro-
syjskiego i ZSRR można rozpatrywać w kategoriach idei antyrosyjskiej. Zda-
niem autorów to polskie elity starały się owo zjawisko obrócić w instrument 
polityki międzynarodowej, a przyczyny tej tendencji tkwią raczej w samej 
Polsce niż poza nią. Powołując się na efemeryczną, nieobecną w katalogach 
rosyjskich bibliotek publikację Andrieja Suzdalcewa, wyróżnili kilka specy-
ficznych cech limitrofów:

–  pasożytowanie na współzawodnictwie geopolitycznym mocarstw;
–  wzmacnianie ich punktów spornych;
–  sprzedaż którejś ze swych usług;
–  wciąganie sił zewnętrznych we własne nierozwiązane problemy z Rosją;
–  próby tworzenia alternatywnych wobec Moskwy centrów wpływu;
–  antyrosyjskie kampanie informacyjne274.

Powyższa argumentacja wydaje się stworzoną na użytek polityczny egze-
gezą koncepcji Cymburskiego, który jednak przede wszystkim interesował 
się położeniem własnego kraju i rozwijał swą koncepcję w duchu zupełnie 
odmiennym od pisanej na zamówienie polityczne polemicznej konfrontacji 
z elitami państw ościennych. W jego odniesieniu do Rosji najbardziej za-
skakuje nieco odmienna interpretacja jej zachowań międzynarodowych niż 
w przypadku Sołżenicyna czy Szafariewicza: metodologicznie jest ona bliższa 
Duginowskiemu eurazjatyzmowi, ale nie podziela reprezentowanych przez 
niego politycznych wartości. Cymburski bowiem, odnosząc się z dystansem 
do aspiracji Europy Wschodniej, był również sceptyczny wobec innych tra-
dycyjnych schematów geopolitycznych: przede wszystkim nie zgadzał się 
z tezą, że Rosja była raczej przedmiotem agresji niż jej podmiotem. W jego 
rozumieniu Rosja w wieku XV i XVI realizowała swe powołanie jako wizję 

273 Бухарин С.Н., Ракитянский Н.М., Россия и Польша. Опыт политико-психоло-
гического исследования феномена лимитрофизации, Институт русской цивилизации, 
Москва 2011.

274 Ibidem, s. 21; autorzy powołują się na pracę: Суздальцев А., Манифест лимитроф-
ной политики, Eхpertbyorg, [b.m.] 2007.
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cywilizacji-wyspy. Rozszerzała się głównie w kierunku wschodnim i połu-
dniowym, nie napotykając większego oporu. Później jednak nastąpiła zmia-
na: Rosjanie uwierzyli, że ich ojczyzna jest mocarstwem europejskim, a tym 
samym dokonali swoistego „porwania Europy”. Opcja ta bynajmniej nie była 
dla nich najkorzystniejsza. Owo nowe samookreślenie miało charakter kon-
tynentalny: przez eurazjatystów było interpretowane jako wylanie się Heart-
landu ku obrzeżom, choć zdaniem Cymburskiego to nie oddziaływanie idei 
kontynentalnej spowodowało ekspansję, lecz ekspansja ku Zachodowi mi-
mochodem zaszczepiła w Rosjanach ideę kontynentalizmu275.

Taki model państwa rosyjskiego był rozwijany przez cały okres imperialny 
i w czasach ZSRR. Pod koniec lat 80. doszło jednak do zaskakującej zmiany 
(rozpadu ZSRR), którą w opinii Cymburskiego można interpretować przy-
najmniej na trzy sposoby. Jednym z nich jest płytka interpretacja pragma-
tyczna: koniunkturalne przejęcie przez „demokratów” od tradycjonalistów 
(почвенники) idei Rosji bez ZSRR w celu pozbycia się Gorbaczowa. Drugim 
– odrobinę głębsza interpretacja postępowania ówczesnych liderów państwa 
w kategoriach folgowania geopolitycznej koniunkturze w celu sprostania ros-
nącym potrzebom zagospodarowania rozrastającej się nomenklatury. Trzecia 
eksplanacja podąża ku światowej recesji, która miałaby (przynajmniej według 
teorii systemów technologicznych) doprowadzić do zaostrzenia wewnętrzne-
go kryzysu technologicznego.

W przekonaniu Cymburskiego żaden z tych modeli eksplanacyjnych nie 
tłumaczy jednak tak absurdalnie szybkiego zwężenia i porzucenia teryto-
rium. Dlatego też, jak sugeruje, znacznie lepiej wyjaśnia logikę zmian proces 
powrotu do idei Rosji-Wyspy po wiekach rozrastania się Heartlandu aż do 
granicy w postaci utraty tożsamości276.

Trudno nie zauważyć w tej koncepcji pewnego odwołania do wcześniej-
szych idei Aleksandra Sołżenicyna, który przecież negował tradycyjny ro-
syjski ekspansjonizm, twierdząc, że Rosja posiada na wschodzie dość ziem 
stanowiących dla niej wyrzut sumienia277. Co ciekawe, zdaniem autora Wyspy 
Rosji niepotrzebna jest obawa o zbytnie przerzucenie zasobów do Azji. Za-
gospodarowanie terytoriów wschodnich i właściwie rozumiana federalizacja 
doprowadzą do symetrycznej inicjatywy regionów zachodnich. Tak długo jak 
Azja Środkowa broni Rosję przed inwazją z południa, zwrot ku wschodowi 
poprzez Syberię może „wyprowadzić Rosję z obszaru zderzenia islamu z libe-
ralizmem, stawiając ją w ogóle poza sporem biednego i bogatego świata”278.

275 Ibidem, s. 71 nn.
276 Ibidem, s. 81–82.
277 Солженицын А., Как нам обустроить Россию, Специальный выпуск. Брошюра  

к газете „Комсомольская Правда”, 18.09.1990, http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/s_kak_ 
1990.txt (dostęp: 29.07.2015).

278 Cymburski W., Wyspa Rosja…, s. 86.
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W opinii Cymburskiego przełom tysiącleci wbrew pozorom przyniósł 
zatem Rosji nowe szanse rozwoju, tym razem w formie izolacjonistycznej. 
Problemem było jedynie to, że rosyjscy politycy, pozostający pod wpływem 
innych paradygmatów, nie potrafili owej szansy dostrzec. Koncepcja ta jest 
wyjątkowa, oryginalna na tle rosyjskich idei geopolitycznych czy innych 
doktryn politycznych. Jak słusznie wskazuje Borys Mieżujew, wielu chętnie 
rezygnowało z europeizmu, wielu też z imperializmu, nikt jednak zarówno 
z jednego, jak i drugiego279.

***

Krótkie studium trzech postaci indywidualistów pozostających zdecydo-
wanie poza strukturą decyzyjną po upadku ZSRR wskazuje, że wnioski, do 
których dochodzą, oscylują w zdecydowanie odmiennym kierunku niż linia 
Kremla czy zorganizowanych grup nacisku. W szczególności rzuca się w oczy 
odmienność tej linii nie tylko od haseł kremlowskich „siłowików”, ale jeszcze 
bardziej od Klubu Izborskiego, zwłaszcza od neoeurazjatyzmu czy doktryny 
Piątego Imperium Prochanowa, przewodniczącego ośrodka. Tym, co łączy 
wszystkie trzy koncepcje, jest przekonanie o konieczności odcięcia się rosyj-
skiej cywilizacji od tak czy inaczej rozumianego balastu, by nie utracić zdol-
ności do samoidentyfikacji. W dużej mierze chodzi o lęk przed rozmyciem 
się w żywiole, który pragnęło się opanować.

Warto oczywiście zapytać o szanse realnego wpływu takich idei na ro-
syjskie społeczeństwo, a z czasem również na organy władzy. Powołując się 
na dane WCIOM (Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej) 
z 7 września 2010, Jeffrey Mankoff dochodzi do wniosku, że idee umiarkowa-
nego rozwoju są dla przeciętnych Rosjan bardziej pociągające niż tendencje 
wielkomocarstwowe. O ile bowiem w 2010 roku 33% badanych stwierdziło, 
że Rosja powinna dążyć do odzyskania statusu supermocarstwa, 42% uzna-
ło, że powinna jedynie należeć do 10–15 najlepiej rozwiniętych i politycznie 
wpływowych państw świata. Aż 9% było zdania, że nie powinna aspirować 
do żadnej istotnej roli globalnej280. Z kolei według badania Angus Reid Insti-
tute z października 2008 roku 46,9% badanej grupy stwierdziło, że rosyjskie 
siły zbrojne powinny bronić kraju tylko na swoim terytorium, podczas gdy 
odmiennego zdania było tylko 30,4% ankietowanych281. Badania te dostar-

279 Межуев Б., «Остров Россия»: время и место одной историософской концепции, 
Русский Архипелаг, http://www.archipelag.ru/ru_mir/ostrov-rus/cymbur/ostrov/ (dostęp: 
10.08.2015).

280 Цели России в мире: развитие или сверхдержавность?, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения, Пресс-выпуск № 1576, http://wciom.ru/index.php?id 
=236&uid=13799 (dostęp: 20.07.2015).

281 Mankoff J., Russian Foreign Policy: The Return of Great Power Politics, Rowman & Little- 
field Publishers, Lanham 2012, s. 62.
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czają zatem wyniku niejednoznacznego, ale wskazującego raczej na przewagę 
wariantu izolacjonistycznego przy zachowaniu dużego znaczenia państwa 
w środowisku międzynarodowym.

3.2. Kluby i środowiska eksperckie partii Jedna Rosja

Pewną rolę o charakterze doradczym odgrywają w procesie kształtowania 
polityki zagranicznej Rosji nieliczne ośrodki związane z partiami polityczny-
mi, głównie jednak z partią władzy – Jedną Rosją. Lwią część wpływu zagar-
nia w tym sektorze Centrum Polityki Społeczno-Konserwatywnej (Центр 
социально-консервативной политики, ЦСКП, CSKP). Ośrodek ten dekla-
ruje się jako główny autor politycznej koncepcji rosyjskiego konserwatyzmu. 
Doktryna ta miałaby przede wszystkim prowadzić do stworzenia ładu społecz-
nego opierającego się na tradycyjnych wartościach rosyjskiego społeczeństwa 
i usuwać niebezpieczeństwo wszelkiego typu ekstremizmu. CSKP ma swe od-
działy we wszystkich okręgach federalnych FR, a także oddziały zagraniczne282.

Ton analityki i artykułów ośrodka można uznać za stosunkowo umiar-
kowany. W istocie rzeczy eksperci CSKP balansowanie pomiędzy niebez-
piecznymi skrajnościami i zasadę złotego środka zdają się stawiać sobie za 
cel. Nie negują konieczności szerszego otwarcia się Rosji na realne uczest-
nictwo w strukturach międzynarodowych, ale jednocześnie podkreślają ko-
nieczność zachowania jej suwerenności. Przykładem takiego podejścia jest 
stosunek ośrodka do uczestnictwa Rosji w WTO. Trzeba pamiętać, że przed 
wstąpieniem tego kraju do organizacji wybuchały liczne protesty. Powstał na-
wet ruch „Stop WTO”. Władimir Gołowniow, jeden z analityków Centrum, 
stwierdza, że wstąpienie do tej organizacji czy jakiejkolwiek innej struktury 
międzynarodowej nie może naruszać suwerenności państwa, przede wszyst-
kim zaś dopuszczać do przejęcia strategicznych gałęzi gospodarki przez pod-
mioty zagraniczne283. Ogólnie jednak przeważa w tonie ekspertyz pozytywny 
stosunek do WTO, głównie jako możliwości zarówno wejścia na światowe 
rynki, jak i absorpcji wysoko zaawansowanych technologii284.

Inną kwestią podejmowaną przez CSKP, istotną w świetle celów niniej-
szej pracy, jest wizja kluczowych zadań Federacji Rosyjskiej na polu między- 

282 О ЦСКП, Центр социально-консервативной политики, http://www.cscp.ru/about/ 
(dostęp: 9.08.2015).

283 Por. Савельев О.В., Братерский М.В., Политический контекст вступления Рос-
сии в ВТО, [w:] Невоенные рычаги бнешней политики России. Региональные и глобальные 
механизмы, Издательский Дом Высшей Школы Экономики, Москва 2012, s. 185 nn.

284 Головнев В.А., Вступление России в ВТО, 6.02.2008, http://www.cscp.ru/analyt-
ics/10939/ (dostęp: 9.08.2015).
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narodowym. Szczególny nacisk położony jest na integrację obszaru eur-
azjatyckiego w ramach trzech zasad: chronienia narodów, suwerennej de-
mokracji oraz zrównoważonego rozwoju. Eksperci CSKP wskazują zatem, że 
Rosja powinna zaproponować w regionie postradzieckim raczej współpracę 
narodów niż tygiel multikulturalizmu. Z kolei rozwój w duchu suwerennej 
demokracji oznacza budowanie nowej, nieodwołującej się do rozwiązań ra-
dzieckich struktury podmiotów, których system polityczny miałby być natu-
ralnym owocem politycznego dojrzewania tych krajów, odpowiadającym ich 
historycznemu doświadczeniu285.

Począwszy od drugiej połowy pierwszej dekady nowego wieku, hasło su-
werennej demokracji zrobiło zawrotną karierę, stanowiąc w kraju wyznacz-
nik rozumienia Rosji na arenie międzynarodowej, a przedmiot krytyki i kpin 
w świecie zachodnim. Jest ono jednak czymś na tyle istotnym w rosyjskim 
myśleniu politycznym, że warto poświęcić mu więcej uwagi. Główny popu-
laryzator pojęcia suwerennej demokracji i kuchmistrz idei partii Jedna Rosja 
Władisław Surkow objaśnienie promowanego terminu zawarł w pracy Na-
cjonalizacja przyszłości (Национализация будущего)286. Jego retoryka nie 
zniechęca ani prymitywną nachalnością, ani abstrakcyjną ezoteryką. Prze-
ciwnie, Surkow bardzo trzeźwo pokazuje, że pojęcie suwerennej demokracji 
funkcjonowało już wcześniej w szerokim obiegu: używali go m.in. sekretarz 
stanu USA Warren Christopher i przewodniczący Komisji Europejskiej Ro-
mano Prodi287.

Autor tekstu stanowczo odrzuca zarzut, jakoby pojęcie demokracji nie wy-
magało dodatkowego dookreślenia. Według niego demokracja jest bowiem 
nie tyle stanem, ile procesem. Przeniesienie akcentu na poszczególne skła-
dowe procesu demokratycznego jest zatem według Surkowa nieuniknione. 
Tym jednak, co w idei suwerennej demokracji uderza najbardziej, zwłaszcza 
w kontekście internacjologicznym, jest jej odniesienie do światowej dystry-
bucji dóbr, „owoców oświecenia”. Zdaniem Surkowa każda nadmierna kon-
centracja środków, bez względu na to, czy w rękach mafii, globalnej biuro-
kracji, czy kalifatu, jest zawsze niebezpieczna, powodując niesprawiedliwość 
i zniewolenie288.

Jak wskazuje kremlowski ideolog, głoszone przez tzw. niezależne think 
tanki idee porzucenia suwerenności na rzecz światowej czy europejskiej 
wspólnoty są przejawem hipokryzji, żaden z nich bowiem nie zgodziłby się 

285 Российский проект для Евразии, Центр социально-консервативной политики, 
31.10.2011, http://www.cscp.ru/doklad/11361/ (dostęp: 9.08.2015).

286 Сурков В., Национализация будущего. Параграфы про суверенную демократию, 
„Эксперт” 2006, nr 43. Tu odwołania według: Surkow W., Nacjonalizacja przyszłości. Paragra-
fy za suwerenną demokracją, „Pressje”, Teka 37 Klubu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 88–99.

287 Surkow W., Nacjonalizacja przyszłości…, s. 89.
288 Ibidem, s. 90.
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na likwidację swojego państwa, prawa, gospodarki czy sił zbrojnych. Na-
wet struktura europejska może się stać albo związkiem wciąż suwerennych 
państw, albo nową ogólnozwiązkową suwerenną organizacją paneuropejską. 
Suwerenność we współczesnej postaci oznacza nie tylko zdolność do obrony, 
ale także konkurencyjność. Tej zaś można się nauczyć tylko w warunkach 
międzynarodowej wolności narodów do kształtowania własnej drogi. Istnieją 
co prawda narody, które tradycyjnie funkcjonują pod opieką innych, ale Ro-
sjanie nigdy nie usankcjonują obcej władzy.

Surkow nie do końca zgadza się z poglądem, jakoby w rzeczywistości 
nikomu nie zależało na desuwerenizacji Rosji. Zwraca uwagę, że ogrom ro-
syjskich zasobów przy powszechnym głodzie surowców może powodować 
zagrożenie, szczególnie przy takich rosyjskich plagach jak korupcja czy bez-
myślność. Tymczasem „centrum zysków z międzynarodowych projektów 
wykorzystujących rosyjskie zasoby musi znajdować się w Rosji. Tak samo jak 
centrum władzy nad jej teraźniejszością i przyszłością”289.

Surkowowskie rozumienie suwerennej demokracji wydaje się sprowadzać 
do dwóch kwestii. Jedną z nich jest przekonanie o długotrwałości i swoistości 
niewątpliwie pożytecznych procesów demokratycznych; każde zatem pań-
stwo i naród ma prawo do budowania tej demokracji w długotrwałym proce-
sie. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych było jedną z rozwojowych pato-
logii przezwyciężanych w oryginalnej demokracji amerykańskiej, trudności 
wybaczać należy przeto wszystkim. Jeśli więc ideę suwerennej demokracji 
uważamy nie tylko za intelektualną figurę, ale też za wytyczną rosyjskiej po-
lityki zagranicznej, to mamy do czynienia z ponownym w rosyjskiej historii 
doktryn politycznych odwołaniem się do postulatu „samoistności” systemu 
politycznego i zachowań międzynarodowych. W tym sensie zarówno suwe-
renność, jak i demokracja tracą swe absolutne znaczenie i muszą być rozu-
miane tylko w kulturowym zapośredniczeniu, co usprawiedliwia konstruk-
tywistyczne podejście do współczesnych procesów kształtowania rosyjskiej 
doktryny polityki zagranicznej290.

Kwestia druga to rozumienie demokracji suwerennej w świetle globalnej 
dystrybucji dóbr. Demokracja musi mieć swój wymiar konkretny, inaczej 
koncentracja kapitału i zasobów w nielicznych rękach zawsze będzie powo-
dowała deficyt demokracji na arenie międzynarodowej. Surkowowi chodzi 
zatem o sprawiedliwość dla Rosji w świecie i umożliwienie jej rozwoju. Zdaje 
on sobie sprawę, że ów stabilny rozwój musi polegać na przełomie moderni-
zacyjnym, a to nie jest możliwe bez współpracy z Europą, głównie w sferze 

289 Ibidem, s. 92.
290 Por. uwagi Charlesa Zieglera na temat suwerenności w rozumieniu rosyjskim w per-

spektywie realistycznej i konstruktywistycznej: Ziegler Ch.E., Conceptualizing Sovereignty in 
Russian Foreign Policy: Realist and Constructivist Perspectives, „International Politics” 2012, 
t. 49, nr 4, s. 400–417.
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nauki, techniki i szkolnictwa291. Musimy jednak mieć świadomość, że z tak 
sformułowanej doktryny mimo wszystko przebija przekonanie, iż moderni-
zacja kosztem suwerenności nie znajduje się w zbiorze decyzji dopuszczal-
nych dla Rosjan, a tym samym też dla ośrodka władzy.

Idea stabilnego, zrównoważonego rozwoju Rosji i całego regionu eurazja-
tyckiego jest rzeczywiście ważna dla rosyjskiego centrum decyzyjnego i ma 
charakter raczej hasłowy, odwołuje się do niestabilności powstałej jakoby 
po załamaniu ładu dwubiegunowego. Środowisko eksperckie partii władzy 
twierdziło, że przy budowaniu nowego porządku światowego doszło do 
gwałtownego rozprzestrzeniania się uproszczonego i ujednoliconego modelu 
demokracji, a światowe problemy ekologiczne, gospodarcze, demograficzne 
etc. zostały wtłoczone w procesy modyfikacji prawa międzynarodowego na 
korzyść jedynie najsilniejszych graczy. Głównym problemem współczesnej 
polityki międzynarodowej jest zatem bezalternatywność scenariusza globa-
lizacji292.

Liberalne skrzydło partii Jedna Rosja wygenerowało własne centrum 
eksperckie w postaci Instytutu Społecznego Projektowania (Институт 
общественного проектирования). Instytut działa jako emanacja Klu-
bu Politycznej Działalności 4 Listopada (Клуб политического действия 
4 ноября) powstałego w roku 2004. Charakterystyczną cechą tego środowi-
ska jest dążenie do koncyliacyjnego załatwiania sporów z sąsiadami, m.in. 
z Gruzją, i unikania niepotrzebnej konfrontacji293. Ów bardziej umiarkowany 
ton w środowisku partii władzy został jednak w drugiej dekadzie nieco zagłu-
szony przez skrzydło jastrzębi, które zawładnęło analityką rządową.

Inną emanacją partyjnego środowiska eksperckiego był Narodowy Insty-
tut Rozwoju Współczesnej Ideologii (Национальный институт развития 
современной идеологии) pod kierownictwem Galiny Woronczenkowej. In-
stytut ten promował idee świata nie tyle wielobiegunowego, ile wręcz dwu-
biegunowego. Twórcy Instytutu sądzili bowiem, że w momencie niezdolności 
ONZ do skutecznych działań (czego dowodzi sytuacja w Afganistanie oraz 
w Abchazji i Osetii Południowej) tylko Rosja, obok Stanów Zjednoczonych, 
może służyć jako centrum pozytywnej integracji regionu294. Fakt ignorowa-
nia Chin jako centrum integracji i ich potencjału w kształtowaniu ewentual-
nego porządku bipolarnego świadczy o dość niefrasobliwym, bardziej ideo-
logicznym niż analitycznym podejściu do badanej materii.

291 Surkow W., Nacjonalizacja przyszłości…, s. 97–98.
292 Российский проект для Евразии.
293 Егозарьян В., Материалы международного круглого стола на тему «Россия- 

-Грузия: взгляд в будущее», http://www.inop.ru/publication/table/ (dostęp: 11.08.2015).
294 Воронченкова Г.А., Шатров И.В., Мир через 20 лет после СССР: уже не однопо-

лярный, еще не многополярный. Mесто и роль России в процессах формирования нового 
миропорядка, Национальный институт развития современной идеологии, http://www.
nirsi.ru/140 (dostęp: 12.08.2015).



161Centra analityczne i naukowe

Do Jednej Rosji zbliżone były także indywidualności obecne w różnych 
środowiskach eksperckich. Wśród nich wymienić można takie postacie jak: 
Walerij Fadiejew, dyrektor Instytutu Planowania Społecznego; Wiaczesław 
Nikonow, wnuk Wiaczesława Mołotowa, członek rady naczelnej partii, a jed-
nocześnie przewodniczący Komisji Dumy ds. Edukacji od marca 2013 roku; 
Siergiej Markow, często widywany na zagranicznych forach bardziej umiar-
kowany polityk partii, zastępca szefa Komisji ds. Dyplomacji Publicznej 
i Wsparcia Rodaków za Granicą Izby Społecznej FR.

3.3. Centra analityczne i naukowe

3.3.1. Niezależne think tanki

W Rosji pierwszej dekady XXI wieku wciąż żywe były niezależne centra ba-
dań politycznych, których racja bytu stopniowo jednak wygasała. Przykła-
dem niezależnego think tanku o niejasnym stopniu ewentualnego związku 
z władzami jest Centrum Technologii Politycznych (Центр Политических 
Технологий, ЦПT/CPT). Jego twórcy – Igor Bunin (wieloletni prezes fun-
dacji stojącej u podstaw Centrum), Mark Urnow, Aleksiej Sałmin i Borys 
Makarenko – byli związani generalnie z projektem liberalnym, a pierwotną 
formę centrum stworzyli już w 1991 roku. To CPT poddało władzom pomysł 
organizacji referendum konstytucyjnego w 1993 roku295.

CPT postrzega swoje zadania stosunkowo komercyjnie: organizacja kam-
panii wyborczych, analityka sytuacji politycznej i analiza rynku, analiza kul-
tury korporacyjnej, management w zakresie budowy reputacji, programy 
treningowe dla podmiotów gospodarczych, organizacja kampanii w zakresie 
PR, projekty medialne i kształtowanie opinii publicznej, PR antykryzysowy, 
korekcja image’u korporacji, organizacja kampanii reklamowych, lobbing 
projektów ustaw federalnych, badanie specyfiki regionów i ratingi wpływu 
liderów regionalnych, badania socjologiczne i marketingowe, badania środo-
wiska biznesowego i związków przedsiębiorców296.

Centra niezależne, zgodnie ze swym dobrze pojętym interesem, zatrud-
niają generalnie wysokiej klasy fachowców. W przypadku CPT był to w poło-
wie drugiej dekady XXI wieku zespół blisko trzydziestu uznanych ekspertów. 
Wspierało ich długoletnie doświadczenie kierownictwa, w tym prawdziwej 
legendy rosyjskiej analityki – Aleksieja Makarkina.

295 История, Центр Политических Технологий, http://www.cpt.ru/history.php (dostęp: 
7.08.2015).

296 О фонде, Центр Политических Технологий, http://www.cpt.ru/indeх.php (dostęp: 
7.08.2015).
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Centrum Technologii Politycznych, mimo wysokiego poziomu i dobrego 
zakorzenienia w kręgach biznesu i polityki, jest jednym z podmiotów, któ-
rych świat zaczął odchodzić: kręgi władzy szczebla centralnego w mniejszym 
stopniu potrzebowały wsparcia w wyborach, świat osób decyzyjnych stał się 
znacznie stabilniejszy. Także profil polityczny tego typu ośrodków – liberalny, 
zorientowany na biznes oraz rywalizację – nie wróżył im sukcesu w sytuacji 
narastającego autorytaryzmu. O ile zatem można mówić o znaczącym po-
żytku z umiejętności ekspertów w kwestiach metodologicznych, o tyle nie 
należy się spodziewać, by ich działania mogły w poważny sposób wpłynąć na 
kierunek polityki zagranicznej państwa.

Inne niezależne centra analityki politycznej nie mogą poszczycić się tak 
wysokim poziomem profesjonalizmu. Jednym z nich jest powstała w roku 
1999 Аkademia Problemów Geopolitycznych (Aкадемия геополитических 
проблем)297. Z czasem jej byt stawał się coraz bardziej efemeryczny. Nie-
co więcej szczęścia miała Fundacja „Spuścizna Eurazji” (Фонд «Наследие 
Евразии»), istniejąca od roku 2004. Głównym zadaniem ośrodka są studia 
nad funkcjonowaniem nowych państw, szczególnie na obszarze postradzie-
ckim. Fundacja stawiała sobie za cel wspieranie procesów integracyjnych 
w Eurazji, przede wszystkim poprzez konkursy, staże, granty i działalność 
na rzecz komunikacji w sferze eksperckiej298. Podobnie integracyjny kieru-
nek wykazuje powstała w 2004 roku Fundacja Wsparcia Rozwoju Społecz-
nego „Nowa Eurazja” (Фонд содействия социальному развитию «Новая 
Евразия»). Ośrodek ten ma charakter bardziej społeczny niż polityczny, nie-
mniej interesuje się zagadnieniami międzynarodowego wymiaru procesów 
migracyjnych oraz przeciwdziałaniem konfliktom na poziomie lokalnym 
i regionalnym299. W podobnym duchu działało powstałe w roku 2002 INO 
Centrum (ИНО Центр), które koncentrowało się bardziej na celach huma-
nitarnych300.

Bardzo ograniczone znaczenie, na zasadzie odwołania się do starych 
znajomości, mają fundacje byłych prezydentów: Fundacja Gorbaczowa 
(Международный Фонд социально-экономических и политологиче-
ских исследований – Горбачев-Фонд) i Fundacja „Prezydenckie Centrum 
B.N.  Jelcyna” (Фонд «Президентский центр Б.Н.  Ельцина»). Pierwsza 
powstała już w roku 1992 i od początku funkcję jej przewodniczącego spra-
wował były prezydent ZSRR. Fundacja Gorbaczowa jako środowisko wy-
chodzi raczej z założenia o nieuchronności procesu globalizacji i przez to 

297 Aкадемия геополитических проблем, www.akademiagp.ru (dostęp: 12.07.2013).
298 О нас, Фонд «Наследие Евразии», http://www.fundeh.org/about/ (dostęp: 12.07.2015).
299 Фонд содействия социальному развитию «Новая Евразия», http://www.neweurasia.

ru/ (dostęp: 14.08.2015).
300 Цели и задачи, ИНО Центр, http://www.ino-center.ru/about/object.html (dostęp: 

14.08.2015).
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głosi konieczność przemyślenia na nowo idei postępu i humanizmu301. Inną 
z promowanych idei w sytuacji znacznego zaostrzenia stosunków jest abso-
lutna konieczność ponownego zbliżenia Rosji z Zachodem. Trudno ocenić, 
na ile pozostająca w tym duchu wymowa międzynarodowych forów organi-
zowanych przez Gorbaczowa mogła wpływać na linię polityki zagranicznej 
Kremla. Z kolei Fundacja Jelcyna, jako inicjatywa bardziej wspominkowa, 
archiwalna, odgrywa zupełnie marginalną rolę w kształtowaniu obrazu rze-
czywistości międzynarodowej, generalnie promując wymianę kulturalną 
i międzypaństwowy dialog w duchu polityki prowadzonej przez pierwszego 
prezydenta FR302.

Szczegółowe zadania stawiał przed sobą niezależny Instytut Bliskiego 
Wschodu (Институт Ближнего Востока), działający od roku 1993. Gru-
pa badaczy wyszła wtedy z inicjatywą ratowania zasobów marnotrawionych 
podczas kryzysu wywołanego rozpadem ZSRR. Instytut wydał tysiące arty-
kułów, a także monografie, serie książek, poradniki. Prezentuje konsekwent-
nie obiektywizm, brak ideologizacji badanych problemów. W jego polu za-
interesowania pozostają w zasadzie wyłącznie obszar Bliskiego Wschodu 
i stosunki Rosji z tym regionem303. Subskrypcja prac Instytutu jest płatna.

Innym zjawiskiem jest Instytut Analizy Gospodarczej (Институт Эко-
номического Анализа) założony przez Andrieja Iłłarionowa, który w latach 
2000–2005 był doradcą Władimira Putina, potem jednak złożył dymisję 
i przeszedł na stronę opozycyjną, nie rezygnując z poglądów libertariańskich. 
Instytut trzyma się tej linii, mimo że generalnie nie wpisuje się również w ża-
den z celów polityki amerykańskiej, w tym w rozszerzanie NATO czy pomoc 
Gruzji. Zadania Instytutu koncentrują się na dostarczeniu narzędzi prowa-
dzenia racjonalnej polityki dowolnym podmiotom państwowym i niepub-
licznym304.

Zagadnieniami bezpieczeństwa zajmowało się kilka względnie niezależ-
nych ośrodków. Jednym z nich był Instytut Analizy Politycznej i Wojskowej 
(Институт политического и военного анализа)305, który od roku 2010 
praktycznie przestał funkcjonować. Innym ośrodkiem skupionym na tej te-
matyce było Centrum PIR (ПИР Центр), powstałe w 1994 roku. W kręgu 
jego zainteresowań znajduje się wiele sfer bezpieczeństwa, m.in. problem 
ewentualnego zagrożenia nuklearnego związanego z irańskim programem 
energetyki atomowej i roli Rosji w zachowaniu zasady nieproliferacji. Cen-

301 О Фонде, Горбачев-Фонд, http://www.gorby.ru/gorbi_fund/about/ (dostęp: 14.08.2015).
302 О «Фонде Ельцина», http://www.yeltsin.ru/about/ (dostęp: 14.08.2015).
303 Об институте, Институт Ближнего Востока, http://www.iimes.ru/?page_id=222 

(dostęp: 14.08.2015).
304 Об институте, Институт Экономического Анализа, http://www.iea.ru/about.php 

(dostęp: 14.08.2015).
305 Институт политического и военного анализа, www.ipma.ru (dostęp: 14.08.2015).
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trum stara się promować rosyjskie środowisko eksperckie, także przez szko-
lenia dla młodych analityków306.

Bliskie tej tematyce było również Centrum Energetyki i Bezpieczeństwa 
(Центр энергетики и безопасности), niezależny ośrodek analityczno-
-badawczy, którego główne pole zainteresowania stanowiły kwestie energe-
tyki jądrowej i nieproliferacji, przede wszystkim w kontekście roli Rosji. Jego 
ważną inicjatywą publikacyjną jest kwartalnik „Jadiernyj Klub”, redagowany 
przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i in-
nych instytucji z tego sektora307.

Jednym z najstarszych, bo funkcjonującym już od lutego 1992 roku, ośrod-
ków skoncentrowanych wokół zagadnień obronności i bezpieczeństwa jest 
Rada ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej (Совет по внешней и оборонной 
политике). Stawia sobie ona za cel wypracowywanie strategicznych koncep-
cji polityki zagranicznej Rosji, jednak w duchu bezstronności, bezpartyjno-
ści i wolności poglądów. Rada nie ukrywa stałej współpracy z administracją 
prezydenta, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony 
i stosownymi komisjami Dumy308. De facto jest zatem założonym przez no-
menklaturowych ekspertów, oficjalnie pozarządowym podmiotem żyjącym 
z zamówień państwowych. Jego wpływ, mimo nominalnie pozarządowego 
charakteru, nie ulega wątpliwości.

Z kolei Centrum Analizy Strategii i Technologii (Центр Анализа Стра-
тегий и Технологий) to założony w 1997 roku ośrodek zajmujący się za-
gadnieniami przemysłu zbrojeniowego oraz wojskową współpracą państw. 
Widocznym efektem działalności Centrum jest dwumiesięcznik „Eksport Wo-
orużenij”, wychodzący od momentu powstania ośrodka. Do jego zasług należy 
nie tylko obiektywna informacja o zbrojeniówce i przepływach w ramach wy-
miany międzynarodowej, ale także promocja tego kluczowego sektora rosyj-
skiego przemysłu. Oprócz tego od 2002 roku CAST wydaje przegląd „Periskop”,  
anglojęzyczne pismo „Moscow Defense Brief” oraz książki. Szczególną popu-
larność zdobył podręcznik o wojskowej i technicznej współpracy Rosji z innymi 
państwami309 oraz zbiór artykułów poświęconych wojnie rosyjsko-gruzińskiej 
w 2008 roku310. Centrum dostarcza ponadto usług eksperckich dla ministerstw 
i urzędów oraz podmiotów gospodarczych związanych z obronnością311.

306 О ПИР-Центре, ПИР Центр, http://www.pircenter.org/pages/48-about-pir-center 
(dostęp: 14.08.2015).

307 О Центре, Центр энергетики и безопасности, http://ceness-russia.org/rus/About 
CENESS/ (dostęp: 19.08.2015).

308 Совет по внешней и оборонной политике, http://svop.ru/about/ (dostęp: 14.08.2015).
309 Рыбас А.Л. et al., Военно-техническое сотрудничество России с зарубежными го-

сударствами: анализ рынков, Наука, Москва 2008.
310 Барабанов М., Лавров А., Целуйко В., Танки августа, ЦАСТ, Москва 2009.
311 О Центре, Центр анализа стратегий и технологий, http://www.cast.ru/about/ (do-

stęp: 14.08.2015).
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Problematyką daleką od obronności zajmuje się Instytut Prawa i Polityki 
Publicznej (Институт права и публичнoй политики), specjalizujący się 
w zagadnieniach prawa międzynarodowego. Faktycznie działał już od 1993 
roku, jednak do 2000 roku tylko w ramach Moskiewskiej Społecznej Fundacji 
Naukowej (Московский общественный научный фонд) jako Centrum Ba-
dań Konstytucyjnych (Центр конституционных исследований)312.

Na problemach obszaru postradzieckiego skupia się istniejący od roku 
1996 Instytut Krajów WNP (Институт Стран СНГ), nominalnie nie-
zależny, choć do jego założycieli należały takie instytucje jak Urząd Miasta 
Moskwy, instytuty Rosyjskiej Akademii Nauk czy MGIMO. Dyrektorem 
ośrodka był od początku Konstantin Fiodorowicz Zatulin (ur. 1958), należą-
cy do ekipy mera Moskwy Jurija Łużkowa, żywo zainteresowanego sytuacją 
rodaków za granicą, głównie na Krymie.

Swą misję Instytut określał jednoznacznie jako zdefiniowanie i ochronę 
rosyjskich interesów na obszarze byłego ZSRR. Badał procesy zachodzące 
w tym regionie i miał ambicje wypracowywania modeli integracyjnych. Wy-
stępował jako obrońca interesów rosyjskojęzycznej diaspory, a także wspierał 
związki rodaków z Rosją. Przeprowadzał monitoring konfliktów etnospo-
łecznych na obszarze byłego ZSRR i działał na rzecz ich wygaśnięcia.

Instytut był podzielony na oddziały zajmujące się poszczególnymi obsza-
rami zainteresowania: Ukrainą i Krymem, Mołdawią i Naddniestrzem, Bia-
łorusią, Kazachstanem i Azją Środkową, Kaukazem, gospodarczą integracją 
państw WNP, badaniami porównawczymi nad ich prawodawstwem oraz kon-
taktami z diasporą. Posiadał także filie w Erewaniu i Biszkeku. Wydawał sze-
reg publikacji, głównie zbiorów tekstów na temat problemów państw WNP, 
m.in. o bezpieczeństwie narodowym Kazachstanu, stosunkach rosyjsko-ukra-
ińskich, integracji Rosji i Białorusi. Dwa razy w miesiącu wychodziły informa-
tory analityczne „Ukraina” oraz „Mołdowo-Pridniestrowskij Region”313.

Innym znanym centrum badawczym był Instytut Ocen Strategicznych 
i Analizy (Институт сpaтегических оценок и анализа), założony w 2000 
roku i kierowany przez Wagifa Guseinowa. Ważnym przedsięwzięciem 
ośrodka jest kwartalnik „Wiestnik Analitiki”. Do kolegium redakcyjnego pis-
ma należą tak znane z politycznej publicystyki i świata eksperckiego postacie, 
jak: Michaił Dieliagin, Jurij Porojkow, Siergiej Karaganow, Andriej Kokoszyn, 
Nikołaj Michajłow, Aleksandr Nazarczuk, Alexander Rahr, Władimir Ryż-
kow, Leonid Słuckij, Andriej Fiodorow, Aleksandr Cypko314.

312 Об Институте, Институт права и публичнoй политики, http://ilpp.ru/about/ 
(dostęp: 14.08.2015).

313 Об Институте, Институт стран СНГ, http://www.materik.ru/institute/about/ (do-
stęp: 14.08.2015).

314 Институт стратегических оценок и анализа, http://www.isoa.ru/about_inform.php 
(dostęp: 13.08.2015).
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Całkowicie niezależnym ośrodkiem, agendą Carnegie Endowment for In-
ternational Peace, jest Moskiewskie Centrum Carnegie (Московский Центр 
Карнеги) pod kierownictwem Dmitrija Trienina, kierującego także progra-
mem „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo”. Jak się wydaje, jest ono naj-
bardziej nośnym i jednocześnie najbardziej krytycznym think tankiem osa-
dzonym w Rosji i swoistą solą w oku władz. Centrum powstało w 1994 roku 
i od tamtego czasu wydało ogromną liczbę publikacji, prowadzi także często 
wykorzystywaną w kraju i za granicą stronę internetową. W rankingu Glo-
bal Go To Think Tank Index zа rok 2014 sporządzanym przez University of 
Pennsylvania zostało uznane za najbardziej wpływowy ośrodek w Europie 
Wschodniej315.

Ponieważ linia polityczna MCC pozostaje krytyczna wobec reżimu Puti-
nowskiego, wykazując jego oczywiste porażki, trudno uwierzyć w kreatorską 
moc ośrodka w kształtowaniu rosyjskiej polityki zagranicznej. Wydaje się 
raczej, że eksperci rządowi skrupulatnie czytają publikacje Centrum w celu 
przygotowania kontrargumentów i poznania zachodniego (nieprzyjazne-
go) sposobu patrzenia na Rosję. Mimo to naukowa rzetelność i krytycyzm 
ekspertów, takich jak Aleksiej Arbatow, Nikołaj Kożanow, Maksim Samoru-
kow, Aleksandr Baunow, Andriej Kolesnikow, Piotr Topyczkanow, Aleksandr 
Gabujew, Aleksiej Małaszenko, Władimir Dworkin czy Andriej Mowczan, 
z pewnością przyczynia się do poszerzania świadomości pola opinii rosyj-
skiego ośrodka decyzyjnego. W przeszłości z gronem eksperckim współpra-
cowała Lilia Szewcowa, jeden z najwybitniejszych analityków rosyjskich, jed-
nak z czasem odeszła z zespołu ze względu na pojawiające się różnice zdań 
i podjęła współpracę z Brookings Institution.

Powstaje oczywiście pytanie o motywacje Kremla pozwalające Centrum 
na tak ożywioną działalność. Zdaniem Leonida Bershidsky’ego w grę wcho-
dzi uniknięcie jeszcze gorszej sytuacji, tj. zaistnienia ośrodka na scenie świa-
towej wraz z jego dziełem i poglądami. Nie oznacza to jednak, że tolerancja 
obozu Putinowskiego nie ma granic316.

Bardziej naukowy, choć nie w ścisłym tego słowa znaczeniu, charak-
ter miało Centrum Badań Społeczeństwa Postindustrialnego (Центр ис-
следований постиндустриального общества), zorganizowane w 1997 
roku przez Władisława Inoziemcewa. Założycielami Centrum były: Instytut 
Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk, czasopismo „Wiestnik Rossijskoj Aka-
demii Nauk” i Bank Parysko-Moskiewski. Współpracowało ono z innymi 

315 О Московском Центре Карнеги, Московский Центр Карнеги, http://carnegie.ru/
about/ (dostęp: 14.08.2015).

316 Bershidsky L., Putin Hurts a Think Tank by Not Banning It, Bloomberg Vieshh, 29.07.2015, 
http://www.bloombergview.com/articles/2015-07-28/how-putin-tarnishes-moscow-carnegie-
center-by-omission (dostęp: 30.07.2015).
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wyspecjalizowanymi organizacjami, jak wydawnictwa czy Fundacja Gorba-
czowa, na zasadzie kontraktowej. Centrum publikowało artykuły oraz książki 
autorów zajmujących się zagadnieniami epoki postindustrialnej317.

Nieco bardziej określone pod względem linii programowej było Centrum 
Kurginiana (Центр Кургиняна МОФ-ЭТЦ) o szerokim spektrum działal-
ności, głównie wydawniczej. Centrum działało w ramach Fundacji „Eks-
perymentalne Centrum Twórcze” (Международный общественный фонд 
«Экспериментальный творческий центр», ETC). Powstało już w roku 
1990 jako organizacja niezależna. Jej przewodniczący i główny założyciel 
Siergiej Jerwandowicz Kurginian (ur. 1949), geofizyk i działacz teatralny, były 
członek KPZR, był znany w polityce jako zdecydowany przeciwnik „kolo-
rowych rewolucji”. W 2012 roku, gdy doszło do masowych demonstracji na 
rzecz uczciwych wyborów, jako pomysłodawca tzw. trzeciej siły występował 
otwarcie przeciwko scenariuszowi przejęcia ruchu protestu przez siły dzia-
łające w duchu „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie, tworząc „komitet 
anty pomarańczowy”. Korporacja ETC oprócz Fundacji zawierała w sobie 
także nieformalne kluby, pismo „Rossija XXI” i kierowany przez Kurginia-
na Teatr „Na deskach” (Театр «На досках»)318. Od roku 2013 intensywność 
działalności Centrum znacznie się zmniejszyła.

Z kolei Centrum Informacji Politycznej (Центр политической ин-
формации), zarejestrowane w lutym 1997 roku, to ośrodek konsultingowy 
w zakresie zarzadzania ryzykiem. W obszarze jego działalności znajdujemy 
badania nad instrumentami służącymi redukcji ryzyka inwestycyjnego i ba-
dania nad reputacją korporacyjną i osobistą. Klientami Centrum były przed-
siębiorstwa naftowe i gazowe, a także placówki obcych państw na terenie FR. 
Badania CIP są przeprowadzane w Rosji, w państwach WNP i w Mongolii319.

Inną, zdecydowanie niezależną inicjatywą jest Centrum Naukowej Myśli 
Politycznej i Ideologii (Центр научной политической мысли и идеологии). 
Stworzone zostało przez Siergieja Sułakszyna (ur. 1954). Ten radiofizyk i po-
litolog z wykształcenia, niegdyś centrowy polityk o nie do końca określonej 
linii, z czasem stał się krytykiem reżimu Putinowskiego. Kierunek myślenia 
Sułakszyna doprowadził go do stworzenia szerokiego centrum eksperckiego, 
w którym udział biorą specjaliści i ideolodzy o różnej proweniencji. Sułak-
szyn przewodził w latach 2006–2013 innemu ośrodkowi – Centrum Prob-
lemowej Analizy Projektowania Państwowo-Zarządczego, jednak po napi-
saniu krytycznej analizy wyników wyborów parlamentarnych z 4 grudnia 

317 Центр исследований постиндустриального общества, http://www.postindustrial.
net/ (dostęp: 16.08.2015).

318 О Центре, Международный общественный фонд «Экспериментальный творче-
ский центр» (Центр Кургиняна МОФ-ЭТЦ), http://www.kurginyan.ru/ (dostęp: 16.08.2015).

319 Центр политической информации, www.polit-info.ru (dostęp: 14.08.2015).
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2011 roku, w której wykazywał rzekome zwycięstwo komunistów320, stracił 
stanowisko. W wyniku tego zaproponował zjednoczenie niezależnych eks-
pertów wokół nowej inicjatywy, która od adresu internetowego zwana jest 
niekiedy Rusrand.ru. Co zrozumiałe, wpływ Centrum Naukowej Myśli Poli-
tycznej i Ideologii na kierunek rosyjskiej polityki zagranicznej miał charakter 
wyłącznie potencjalny.

Z kolei Centrum Opracowań Strategicznych (Центр стратегических 
разработок) to ośrodek, podobnie jak w przypadku wielu innych think tan-
ków, oparty na fundacji. Jego przewodniczącym został Władimir Kniaginin. 
Jako organizacja niekomercyjna dostarczał wiedzy i rozwiązań z zakresu wy-
pracowania strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju państwa, jego 
podmiotów i gałęzi gospodarki. Szczególnym punktem zainteresowania Cen-
trum była współpraca podmiotów dalekowschodnich FR z zagranicą321.

W przypadku niektórych z wymienionych ośrodków badawczo-anali-
tycznych trudno o jednoznaczne stwierdzenie ich niezależności, wiele z nich 
bowiem jest jedynie de iure pozarządowymi organizacjami, które w rzeczywi-
stości zakładały podmioty publiczne lub przynajmniej osoby blisko związane 
z polityką. Istnieją jednak i takie, które także w sensie prawnym stanowią 
instytucje państwa.

3.3.2. Analitycy Kremla

Ośrodkiem badawczym będącym nie tylko oficjalną emanacją Kremla i wy-
razicielem jego stanowiska, lecz przede wszystkim instytucją przeznaczoną 
do badań sytuacji politycznej na świecie dla jego bezpośrednich potrzeb jest 
Rosyjski Instytut Badań Strategicznych (Российский институт страте-
гичеcких исследований, РИСИ/RISI). Powstał w 2012 roku na mocy de-
kretu prezydenta Miedwiediewa, ustalającego jego statut322. Jego głównym 
i oficjalnym przeznaczeniem jest zapewnienie stosownej bazy informacyj-
nej dla administracji prezydenta, obu izb Zgromadzenia Narodowego, Rady 
Bezpieczeństwa, aparatu rządowego i poszczególnych ministerstw. Dla wy-
żej wymienionych instytucji sporządza materiały informacyjne, analizy, eks-
pertyzy etc.

320 Сулакшин С.С., Избирательная система и успешность государства, Центр на-
учной политической мысли и идеологии, 5.09.2013, http://rusrand.ru/docconf/izbiratelna-
ja-sistema-i-uspeshnost-gosudarstva (dostęp: 6.09.2015).

321 О Фонде, Центр стратегических разработок, http://www.csr.ru/istoriya-fonda.html 
(dostęp: 14.08.2015).

322 Указ Президента Российской Федерации Д.А. Медведева № 23 от 4 января 2012 
года Oб утверждении устава федерального государственного научного бюджетного уч-
реждения «Российский институт стратегических исследований», http://riss.ru/images/
pdf/ustav_docs/ukaz-2012.pdf (dostęp: 5.06.2015).
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W kompetencjach RISI leżą analityczne i prognostyczne prace nad:

–  kwestiami bezpieczeństwa i stosunkami FR z innymi państwami;
–  kierunkami przewidywanych procesów politycznych i społeczno- 

-gospodarczych na szczeblu globalnym i regionalnym;
–  możliwościami zachowania „strategicznej stabilności” i unikania ryzy-

ka we współczesnych warunkach geopolitycznych;
–  sposobami regulowania sytuacji kryzysowych i walki z terroryzmem;
–  przeciwdziałaniem fałszowaniu historii na obszarze postradzieckim.

Prace RISI w praktyce wykonywane są przez jego subjednostki w postaci 
Centrum Badań Problemów Krajów Bliskiej Zagranicy (Центр исследова-
ния проблем стран ближнего зарубежья), Centrum Badań Humanistycz-
nych (Центр гуманитарных исследований), Centrum Azji i Bliskiego 
Wschodu (Центр Азии и Ближнего Востока), Centrum Badań nad Gospo-
darką (Центр экономических исследований), Centrum Badań Euroatlan-
tyckich (Центр евроатлантических исследований), Centrum Projektów 
Informacyjno-Analitycznych (Центр информационно-аналитических 
проектов), Centrum Badań Obronnych (Центр оборонных исследований). 
Oprócz centralnej placówki w Moskwie Centrum posiada oddziały w kilku 
miastach Rosji, a ponadto przedstawicielstwa we Francji, Finlandii, Serbii, 
Naddniestrzu i Polsce.

W ramach prac niemających charakteru tajnego lub poufnego wydawane 
są przez Instytut serie książek, materiały konferencyjne, wydawnictwa perio-
dyczne: „Rossijskij Wiektor” oraz „Analiticzeskije obzory RISI”, czasopismo 
„Problemy Nacionalnoj Strategii”323. Ton tych publikacji, jak w przypadku 
większości państwowych centrów analitycznych na świecie, reprezentuje ofi-
cjalną linię ustalonej na dany czas retoryki administracji i rządu. Podczas 
trzeciej kadencji Władimira Putina można ją określić jako konfrontacyjną 
wobec Zachodu, podkreślającą niebezpieczeństwo ze strony państw NATO. 
Nietrudno spostrzec narastającą tendencję do uwypuklania polityki informa-
cyjnej. Nie da się bez wewnętrznego wglądu w dokumentację RISI stwierdzić, 
na ile podobny ton pojawia się w przypadku prac, których treść poznali tylko 
przedstawiciele władz, czyli na ile zarówno kierownictwo RISI, jak i jego mo-
codawcy kierują się samospełniającą się przepowiednią.

Innym, obok RISI, ważnym państwowym centrum badawczym był Instytut 
Współczesnego Rozwoju (Институт Современного Развития, ИНСОР/
INSOR), wyodrębniony w 2008 roku z Centrum RIO (РИО-Центр). Od po-
czątku był związany z modernizacyjnym projektem Dmitrija Miedwiediewa, 
który zresztą został honorowym przewodniczącym Rady Programowej, zaś 

323 Об институте, Российский институт стратегичеcких исследований, http://riss.
ru/about/ (dostęp: 5.06.2015).
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przewodniczącym zarządu był Igor Jurgens324. Instytut został podzielony na 
pięć dyrekcji, z których jedna zajmowała się kwestiami międzynarodowymi 
(Дирекция по проблемам международного развития) pod przewodnic-
twem Siergieja Kulika325. Co zrozumiałe, ośrodek ten stał się ważnym źród-
łem analizy w świetle konieczności modernizacji relacji współczesnej Rosji 
z zagranicą najpierw dla administracji, później zaś, po przeprowadzce Mie-
dwiediewa do moskiewskiego Białego Domu, dla rządu.

Inne centrum badawcze, Rosyjska Rada ds. Międzynarodowych (Россий-
ский совет по международным делам), zostało utworzone na podstawie 
rozporządzenia prezydenta Miedwiediewa z 2 lutego 2010 roku326. Jego głów-
nym zadaniem było opracowywanie rozwiązań na rzecz pomyślnego wejścia 
Rosji do struktur zglobalizowanego świata. Z drugiej strony w kręgu jej zadań 
znajdowały się prace na rzecz przeciwdziałania konfliktom327.

Z kolei Centrum Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju Oświa-
ty (Центр международного сотрудничества по развитию образования, 
CICED) powstało na podstawie rozporządzenia rządowego z 14 lipca 2008 
roku328. Głównym zadaniem Centrum było opracowywanie inicjatyw w za-
kresie wspierania rozwoju oświaty na szczeblu międzynarodowym. Najważ-
niejszym partnerem Centrum jest Bank Światowy.

Wymienione centra, z wyjątkiem RISI, mają charakter bardziej fasado-
wy. Jest to istotne o tyle, że ten pierwszy opanowany został przede wszyst-
kim przez ekipę zbliżoną do kremlowskich „siłowików”, którzy w połowie 
drugiej dekady, ze względu na ich dominację w administracji, mieli prze-
wagę nad Miedwiediewowskim środowiskiem zmierzającym do koncyliacji 
i modernizacji.

324 Об Институте. История, Центр Современного Развития, http://www.insor-rus-
sia.ru/ru/about_us/history (dostęp: 13.08.2015).

325 Дирекции, Центр Современного Развития, http://www.insor-russia.ru/ru/depart 
ments (dostęp: 13.08.2015).

326 Распоряжение Президента Российской Федерации от 2.02.2010 г. № 59-рп О соз-
дании некоммерческого партнерства «Российский совет по международным делам», 
http://kremlin.ru/acts/bank/30576 (dostęp: 13.08.2015).

327 Общая информация, Российский совет по международным делам, http://
russiancouncil.ru/about-us/rsmd/ (dostęp: 13.08.2015).

328 Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 1000-р О выделении бюд-
жетных ассигнований Всемирному банку на реализацию международной программы по-
вышения качества базового образования в странах СНГ, Азии и Африки и Управлению 
делами Президента РФ для создания Центра международного сотрудничества по разви-
тию образования на базе ГОУВПО «Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации», Система ГАРАНТ, http://base.garant.ru/6390397/#ixzz3jdJB4cH7 
(dostęp: 14.08.2015).
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3.3.3. Instytuty naukowe

Inną grupą, mogącą odgrywać pewną rolę jako baza intelektualna dla wy-
znaczania kierunków rosyjskiej polityki zagranicznej, są instytucje stricte na-
ukowe. Spośród nich na największe uznanie zasługują instytuty Rosyjskiej 
Akademii Nauk:

–  Instytut Afryki (Институт Африки РАН), funkcjonujący od 1959 
roku329;

–  Instytut Dalekiego Wschodu (Институт Дальнего Востока РАН), 
funkcjonujący od 1966330;

–  Instytut Europy (Институт Европы РАН), funkcjonujący od 1987 
(przez wiele lat kierowany przez Nikołaja Szmieliowa, a po jego śmier-
ci przez wnuka legendarnego breżniewowskiego „Mr. Niet”, czyli An-
drieja Gromyki – Aleksieja Gromykę)331;

–  Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych 
(Институт мировой экономики и международных отношений 
РАН), funkcjonujący od 1956332;

–  Instytut Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego (Институт 
проблем международной безопасности РАН), istniejący od roku 1999 
i od 2000 wydający pismo „Koncepcija Nacionalnoj Biezopasnosti”333;

–  Instytut USA i Kanady (Институт США и Канады РАН), funkcjo-
nujący od 1967 roku334.

Innym ważnym ośrodkiem badawczym o ściśle naukowej proweniencji 
było afiliowane przy Wydziale Polityki Światowej Moskiewskiego Uniwersy-
tetu Państwowego (MGU) Centrum Problemów Bezpieczeństwa i Rozwoju 
(Центр проблем безопасности и развития). Powstało ono dopiero w 2011 
roku. Deklarowana misja ośrodka obejmowała opracowania naukowe inter-
dyscyplinarnych problemów na styku bezpieczeństwa i rozwoju. W szcze-
gólności chodziło o publikację materiałów analitycznych, przygotowywanie 
rekomendacji działań dla organów władzy lub podmiotów gospodarczych, 
budowę sieci partnerstwa krajowego i zagranicznego, pomoc w przygoto-
waniu kadr. Spośród kierunków badań na uwagę zasługuje bezpieczeństwo 
gospodarcze, energetyczne i technologiczne, ekonomia polityczna przemocy 

329 Институт Африки РАН, www.inafran.ru (dostęp: 13.08.2015).
330 Институт Дальнего Востока РАН, www.ifes-ras.ru (dostęp: 13.08.2015).
331 Институт Европы РАН, http://www.ieras.ru/ (dostęp: 13.08.2015).
332 Институт мировой экономики и международных отношений РАН, www.imemo.

ru (dostęp: 13.08.2015).
333 Институт проблем международной безопасности РАН, http://www.ipmb.ru/ (do-

stęp: 13.08.2015).
334 Институт США и Канады РАН, http://www.iskran.ru/ (dostęp: 13.08.2015).
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zbrojnej, stabilność państw, transformacja globalnego ładu, budowa pokoju 
oraz zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i nadzwyczajnymi335.

Mniejsze znaczenie miało funkcjonujące pod kierownictwem Olega Bekle-
miszewa Centrum Badań nad Polityką Gospodarczą (Центр исследования 
экономической политики). Afiliowane było na Wydziale Ekonomii MGU 
i zajmowało się m.in. międzynarodowymi uwikłaniami polityki gospodarczej 
Rosji336.

Last but not least, warto także wziąć pod uwagę instytucję o miesza-
nym charakterze, skupiającą w większości jednostki naukowe, wsparte jed-
nak ośrodkami analitycznymi. Fundacja „Jedność w Imię Rosji” (Фонд 
«Единство во имя России») powstała jako swego rodzaju polityczno-finan-
sowy patronat nad ekspertami. Jej założycielami w 2003 roku były: Uniwer-
sytet MGU, Moskiewska Państwowa Akademia Prawnicza, Instytut Infor-
macji Naukowej Nauk Społecznych (Институт научной информации по 
общественным наукам РАН, INION RAN), Fundacja „Rosyjskie Centrum 
Społeczno-Polityczne” (Фонд «Российский общественно-политический 
центр»), Fundacja „Polityka” (Фонд «Политика») oraz Fundacja Rozwoju 
Parlamentaryzmu w Rosji (Фонд развития парламентаризма в России)337.

W miarę upływu czasu linia programowa Fundacji skręcała coraz bardziej 
ku stylowi polityki uprawianej przez Jedną Rosję, tym bardziej że prezesem 
Fundacji został członek Rady Naczelnej partii Wiaczesław Nikonow, a prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Siergiej Naryszkin, przewodniczący Dumy 
o opisanej wcześniej proweniencji. Jej naukowy charakter sprowadza się za-
tem do dokumentu założycielskiego.

335 Центр проблем безопасности и развития, Факултет Мировой Политики МГУ, 
http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=231 (dostęp: 14.08.2015).

336 Директор Центра исследования экономической политики ЭФ Олег Буклеми-
шев – лауреат Первой Экспертной Премии, учрежденной экспертным радио «Сто-
лица ФМ», Экономический факультет МГУ, http://www.econ.msu.ru/about/our_wins/
Article.20141201113259_2010/ (dostęp: 15.08.2015).

337 Информация о фонде, Фонд «Единство во имя России», http://www.fondedin.ru/o-
fonde.html (dostęp: 15.08.2015).



Rozdział 4

Ewolucja oficjalnej koncepcji  
polityki zagranicznej

4.1. Tradycja ujęć teoretycznych

W badaniach nad rozwojem rosyjskiej doktryny polityki zagranicznej nie 
można uciec od rzeczy najbardziej oczywistej, tj. od jej brzmienia wyrażo-
nego w najważniejszych dokumentach państwa. Stanowią one ukoronowa-
nie, pewien wynik wysiłków niezależnych teoretyków, ideologów, ośrodków 
wpływu, centrów analitycznych, ośrodków naukowych, przede wszystkim zaś 
organów władzy i poszczególnych osób w nich zasiadających. Rzecz jasna, 
dokumenty te powstają w określonych okolicznościach, mają na nie wpływ 
zarówno tradycje historyczne, jak i doświadczane bezpośrednio różnorakie 
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Problemem jest jednak, czy można je 
traktować jako rzeczywiste wyznaczniki, którymi kierują się organy władzy 
w stosunkach międzynarodowych, czy tylko jako zagrywkę, narzędzie do 
kształtowania opinii wewnętrznej i międzynarodowej lub w najlepszym razie 
mało istotny dodatek, kwiatek do kożucha.

Jakakolwiek byłaby odpowiedź na to pytanie, nie ulega wątpliwości, że 
koncepcje polityki zagranicznej, wsparte niektórymi innymi dokumenta-
mi państwowymi, dostarczają jednak pewnych informacji. Jeśli nie oddają 
rzeczywistych założeń polityki zagranicznej wprost, to przynajmniej można 
z nich odczytać jakąś regułę zakłamania. Doświadczenie ćwierćwiecza prze-
mian po upadku ZSRR wskazuje raczej na to, że z grubsza odzwierciedlają 
one sposób patrzenia ośrodka decyzyjnego na międzynarodową scenę.

W literaturze naukowej tradycyjnie wskazuje się na kilka wzorów ro-
syjskiego myślenia o polityce zagranicznej. Zwięzłego ich podsumowania 
dokonuje Cygankow, twierdząc, że można mówić o trzech podstawowych 
modelach:
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1.  Model okcydentalistyczny (westernism, западничество), zwany w in-
nych źródłach atlantyzmem:
–  We wcześniej występującej wersji „socjaldemokratycznej”, repre-

zentowanej przez Gorbaczowa, Rosja miała być państwem, którego 
interesy są w znacznej mierze, choć nie całkowicie, zbieżne z inte-
resami innych państw; największe problemy miałyby wynikać z na-
ruszania praw człowieka, w tym pluralizmu kulturowego.

–  W nieco późniejszej wersji „liberalnej”, promowanej przez Kozyrie-
wa, Rosja miałaby być częścią świata zachodniego, z którym powin-
na się w pełni zintegrować. Problemem Rosji byłby raczej wpływ 
państw niedemokratycznych.

2.  Model etatystyczny (statism, государственничество):
 W modelu etatystycznym, reprezentowanym m.in. przez Primakowa, 

państwo rosyjskie jest suwerenne, ma swoiste dla siebie interesy, jest 
też potęgą gwarantującą stabilność ładu międzynarodowego. Najwięk-
szym wyzwaniem pozostają wewnętrzni rewizjoniści podważający sta-
bilność państwa.

3.  Model cywilizacjonistyczny (civilizationism, цивилизационизм):
–  W wariancie „narodowego komunizmu” (national communism, 

народный коммунизм) reprezentowanym przez Ziuganowa Rosja 
jest socjalistyczną superpotęgą. Jej interesy są rozbieżne z interesa-
mi świata kapitalistycznego, zatem także największe zagrożenie jest 
związane z zachodnim imperializmem.

–  W wariancie eurazjatystycznym (eurasianism, евразийство) Rosja 
to imperium kontynentalne, którego interesy są rozbieżne z inte-
resami potęg morskich; to ich ekspansja stanowi najpoważniejszy 
problem338.

Powyższa lista niekoniecznie wyczerpuje wszystkie możliwe wersje opisu 
wielowariantowości i zmienności rosyjskiej polityki zagranicznej, niemniej 
tworzy nie najgorsze tło dla studium jej oficjalnej koncepcji, która w miarę 
upływu lat w swych kolejnych emanacjach pokazuje odmienność spojrzenia 
na międzynarodową scenę.

4.2. Punkt wyjścia: radosny atlantyzm. Wersja 1993

Pierwszym dokumentem ustanawiającym zasady rosyjskiej polityki zagra-
nicznej Federacji Rosyjskiej po upadku ZSRR były Podstawowe założenia 
koncepcji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Основные положения 

338 Tsygankov A.P., Russia’s Foreign Policy…, s. 62.
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концепции внешней политики Российской Федерации) z 23 kwietnia 
1993 roku339. Tekst ten, opracowywany jeszcze w roku 1992, a udoskonalo-
ny, jak słusznie przypomina Agnieszka Bryc, przez „grupę ekspertów Mini-
sterstwa Obrony, Federalnej Służby Wywiadu (FSW), Ministerstwa Handlu 
Zagranicznego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracowników Komitetu 
ds. Bezpieczeństwa Strategicznego i Rady Bezpieczeństwa FR”340, zasadni-
czo nie był przeznaczony do publikacji i tylko jego fragmenty znalazły się 
w dzienniku „Niezawisimaja Gazieta” z 29 kwietnia. Trudno było także w ko-
lejnych latach szukać całości tekstu w Internecie. Ujrzał on światło dzienne 
dzięki cennej kompilacji materiałów dotyczących polityki zagranicznej FR 
sporządzonej przez MGIMO i wydanej w czterech tomach w roku 2002341,

Dokument w dużej mierze nosi znamię czasów niepewności i zamętu. 
W swym wstępie wyraźnie zaznacza, że priorytetem polityki państwa musi 
być zachowanie integralności terytorialnej; podmioty Federacji mogą być 
uważane za uczestników stosunków międzynarodowych, jednak wyłącznie 
wówczas, gdy ich działalność nie stoi w sprzeczności z Konstytucją i ustawami 
federalnymi342. Założenia… uznają koniec świata dwubiegunowego i ustanie 
walki dwóch ideologii, lecz nie oznacza to zaniku różnorodności interesów 
państw. Autorzy dokumentu konstatują, że wśród republik postradzieckich 
oraz w Europie Środkowej i Wschodniej przez dłuższy czas może utrzymy-
wać się sytuacja wzrostu nacjonalizmu i kryzysów społecznych, które mogą 
rzutować także na państwa ościenne. Chęć zerwania więzów gospodarczych 
z Rosją i zbliżenia do struktur zachodnich może owocować opóźnieniami 
w wychodzeniu z kryzysu343.

Spośród priorytetów polityki zagranicznej określonych w dokumencie 
wymienia się przede wszystkim:

–  zapewnienie bezpieczeństwa, suwerenności oraz integralności teryto-
rialnej;

–  stworzenie zewnętrznych warunków dla przeprowadzenia reform de-
mokratycznych i stworzenia społeczeństwa obywatelskiego;

–  mobilizację poparcia finansowego i technicznego w celu stworzenia 
wydajnej gospodarki rynkowej;

339 Основные положения концепции внешней политики Российской Федерации, 
утвержденные распоряжением Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. 
N 284-рп, „Независимая Газета”, 29.04.1993.

340 Bryc A., Cele polityki zagranicznej…, s. 34.
341 Концепция внешней политики Российской Федерации, Внешняя политика и бе-

зопасность современной России 1991–2002, т. 4: Хрестоматия, МГИМО, Москва 2002, 
s. 21–54.

342 Ibidem, s. 21.
343 Ibidem, s. 23.
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–  kształtowanie nowych, równoprawnych i obustronnie korzystnych 
stosunków z państwami WNP i innymi krajami „bliskiej zagranicy”;

–  zapewnienie Rosji stosownej roli w globalnej równowadze wpływów, 
odpowiadającej statusowi wielkiego mocarstwa;

–  kontynuację światowej roli ZSRR zarówno w sferze praw, jak i obo-
wiązków w konsultacji z innymi partnerami z WNP344.

Jeśli chodzi o główne kierunki rosyjskiej polityki, w pierwszym rozdziale 
Założeń… mowa jest o państwach WNP. Jednak cele FR w regionie nie zo-
stały nakreślone w jakiś wyjątkowo interesujący sposób. Chodzi generalnie 
o ukształtowanie dobrze funkcjonującej organizacji międzynarodowej, zaś 
w pierwszej kolejności ważne są dla Rosji umowy z Białorusią, Ukrainą i Ka-
zachstanem. Rozdział drugi z kolei mówi o kwestiach bezpieczeństwa, wśród 
których dominuje problematyka rozbrojenia, głównie w obszarze arsenałów ją-
drowych. W punkcie 12 rozdziału wspomina się wręcz o współpracy z NATO, 
a wśród kolejnych państw i obszarów wymienionych w dokumencie to właś-
nie Stany Zjednoczone (o których mowa w rozdziale czwartym) uważane są 
za przedmiot szczególnej uwagi w partnerstwie zagranicznym. Mimo to auto-
rzy dokumentu zdają sobie sprawę, że wspólne działania na rzecz rozbrojenia 
mogą zostać wystawione na próbę z uwagi na prawdopodobną niechęć pra-
wicowych kręgów w USA, popierających krajowy przemysł zbrojeniowy, do 
proporcjonalnego rozłożenia kosztów konwersji. Stanowczo odrzuca się także 
możliwość realizacji przez Stany Zjednoczone scenariusza budowy The Lonely 
Superpower, sugerując jako jedyną drogę wzmacnianie partnerstwa, zwłaszcza 
że Amerykanie mogliby przy okazji położyć nacisk na przestrzeganie praw 
człowieka w państwach bałtyckich i innych krajach WNP345.

Zagadnieniom europejskim poświęcono rozdział piąty. Jeśli chodzi o Eu-
ropę Zachodnią, uznano za konieczne nawiązanie szeroko zakrojonego part-
nerstwa gospodarczego, kulturalnego i społecznego z państwami Wspólnoty. 
Uznano również za ważne zainicjowanie konstruktywnego dialogu z UZE, 
szczególnie w zakresie eliminacji globalnego zagrożenia w postaci zaopatrzo-
nych w głowice jądrowe rakiet balistycznych. Już w tej wersji Założeń… pod-
kreśla się konieczność nawiązania ścisłych związków z Niemcami, głównie 
w zakresie gospodarki i technologii. W odniesieniu do obszaru wschodnio-
europejskiego autorzy dokumentu deklarują chęć wyzbycia się przez Rosję 
nastawienia imperialistycznego i egocentrycznego. Sądzą też, że należy uni-
kać traktowania państw wschodnioeuropejskich jako kordonu sanitarnego 
chroniącego przed Zachodem. Państwa te bowiem, mimo zdystansowania 
od Rosji, tradycyjnie zorientowane są, zwłaszcza pod względem kulturowym,  

344 Ibidem, s. 26.
345 Ibidem, s. 34 nn.
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na obszar WNP. W relacjach z państwami bałtyckimi uwypuklono m.in. kwe-
stię rozmów w sprawie dostępu do korytarzy transportowych i podróżowania 
do obwodu kaliningradzkiego346.

W rozdziale szóstym omówiono sprawy stosunków z regionem Azji i Pa-
cyfiku. Podkreślono konieczność odejścia od dotychczasowej orientacji mili-
tarnej na rzecz współpracy gospodarczej. Wyrażono zamiar normalizacji sto-
sunków z Chinami, by uniknąć rozgrywania przez inne strony ewentualnego 
konfliktu, oraz uporządkowania stosunków z Japonią. Możliwości finansowe 
tego mocarstwa nie mogłyby zostać wykorzystane ku pożytkowi gospodarki 
rosyjskiej w wypadku braku uregulowania powojennego statusu relacji obu 
krajów. Zwrócono uwagę na stosunki z regionem Azji Południowo-Zachod-
niej, wyrażając obawę, że niejasny status tych państw może powodować za-
grożenia z uwagi na zmaganie się tendencji sekularystycznych i fundamen-
talistycznych. Odrębny passus poświęcono Indiom, wskazano jednak na 
równosilne znaczenie Pakistanu347.

Rozdział ósmy porusza kwestie bliskowschodnie. Jego ton zbliża się do 
retoryki amerykańskiej i europejskiej: nastawiony jest na przezwyciężenie 
konfliktu izraelsko-arabskiego w celu ułożenia dobrych stosunków ze wszyst-
kimi partnerami. Autorzy dokumentu są świadomi konieczności przeglądu 
niektórych umów z państwami regionu, ale w miarę możliwości bez szkody 
dla interesów gospodarczych FR348.

W następnych rozdziałach omawia się kolejno stosunki z Afryką (roz-
dział 9) i Ameryką Łacińską (rozdział 10). Te fragmenty wyrażają nadzieję na 
intensyfikację stosunków z tymi regionami, lecz nie wnoszą zaskakujących 
zmian. W rozdziale dotyczącym Ameryki Łacińskiej mowa jest o „zreformo-
waniu stosunków z Kubą”, co świadczy o rzeczywistym odejściu od konfron-
tacji ze Stanami Zjednoczonymi349. Rozdział trzynasty z kolei stanowi o po-
zytywnym wkładzie Federacji w walkę o przestrzeganie praw człowieka, co 
świadczy o odejściu od prymatu suwerenności, tak charakterystycznego dla 
reżimów autorytarnych350.

Brzmienie pierwszej poradzieckiej strategii wykazuje zatem radykal-
ną zmianę w stosunku do międzynarodowego usytuowania ZSRR: miejsce 
Rosji wśród innych podmiotów rozumiano teraz analogicznie do retoryki 
amerykańskiej i europejskiej. Co prawda nadal uważano obszar postradzie-
cki za najbliższego partnera, w naturalny sposób związanego z Rosją, ale już 
w następnej kolejności umieszczono Stany Zjednoczone. Jak jednak zauwa-
ża Cygankow, bilans atlantyckiej polityki Rosji nie przedstawiał się imponu-

346 Ibidem, s. 38 nn.
347 Ibidem, s. 41 nn.
348 Ibidem, s. 46–48.
349 Ibidem, s. 50–51.
350 Ibidem, s. 54.
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jąco. W kwestii bezpieczeństwa uniknięto co prawda ewentualnych zagro-
żeń z kierunku mołdawskiego, środkowoazjatyckiego czy kaukaskiego, lecz 
w sferze bytowej mimo makroekonomicznej stabilizacji doszło do zubożenia 
społeczeństwa, załamania sfery usług publicznych, stagnacji w przemyśle. 
W kontekście międzynarodowym można natomiast mówić o uzależnieniu 
od zachodnich pożyczkodawców i strategii bezpieczeństwa. Rosyjska duma 
została zraniona, co nie mogło pozostawać bez wpływu na postrzeganie kie-
runku polityki zagranicznej351.

4.3. Rodzenie się niepokoju. Wersja 2000

Rezultatem tych czynników stały się modyfikacje zarówno oficjalnego do-
kumentu, jak i realnego kształtu polityki w sensie behawioralnym. Jaskół-
ką zmian była już Koncepcja bezpieczeństwa narodowego z roku 1997, gdzie 
odnajdujemy przede wszystkim jasno określone interesy państwa, sprowa-
dzające się głównie do wszechstronnego rozwoju, oraz zdefiniowanie źródeł 
zagrożenia, wśród których na pierwszym miejscu wymieniony jest kryzys go-
spodarczy i ograniczenie możliwości produkcyjnych352. Na tym etapie zaczę-
ła już być odczuwalna irytacja zaistniałą sytuacją gospodarczą i postępującą 
marginalizacją państwa.

Kolejna wersja Koncepcji polityki zagranicznej FR, powstała w 2000 roku, 
niosła już zatem pewne zmiany, choć trudno nazwać je zasadniczymi. Nie-
wątpliwie jednak już w przedstawionych we wstępie Ogólnych założeniach 
(Общие положения) zwraca się uwagę, że nie sprawdziły się niektóre oczeki-
wania dotyczące nowych, równoprawnych i partnerskich stosunków Rosji ze 
środowiskiem międzynarodowym. Wzmocniony zostaje także zapis o koniecz-
ności obrony rosyjskich obywateli i rodaków za granicą. W rozdziale drugim 
pt. Współczesny świat i polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej (Современный 
мир и внешняя политика Российской Федерации) warto zwrócić uwagę na 
krytyczny akcent w postaci potępienia działań jednostronnych, w szczególno-
ści przy użyciu siły353. Co najważniejsze, w rozdziale tym znajdziemy kluczowy 
zapis o wielobiegunowym ładzie międzynarodowym jako przedmiocie działań 
FR, stanowiący odzwierciedlenie wpływu doktryny Primakowa354.

351 Tsygankov A.P., Russia’s Foreign Policy…, s. 86 nn.
352 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Ука-

зом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300, „Дипломатиче-
ский Вестник” 1998, nr 2, s. 3–18.

353 Por. komentarz: Wyciszkiewicz Е., Cele i kierunki polityki zagranicznej Federacji Rosyj-
skiej, PISM, Dokumenty robocze, Seria Z, nr 92, s. 664.

354 Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена Президентом 
Российской Федерации В. Путиным 28 июня 2000, I. Общие положения, http://www.scrf.
gov.ru/documents/25.html (dostęp: 15.08.2015).
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W kolejnych częściach zwraca się uwagę na konieczność wzmocnienia 
współdziałania międzynarodowego na rzecz pokoju i stabilizacji. Jest to sta-
ry, dobrze znany zabieg, pochodzący z czasów radzieckich, gdzie odwołanie 
się do instytucjonalnej architektury systemu światowego, w szczególności do 
ONZ jako jedynej płaszczyzny decyzyjnej, miało być środkiem zapobiega-
nia inicjatywom USA. Trudno zatem się dziwić, iż Koncepcja… z 2000 roku 
wyraźnie konstatuje, że choć Rosja opowiada się za reformą ONZ, powin-
na ona wychodzić od „niezbywalnego prawa weta członków stałych Rady 
Bezpieczeństwa”355.

Jak słusznie wskazuje Agnieszka Bryc, uwagę zwraca także zamiana 
miejsc w kierunkach priorytetowych, gdzie po niezmiennie pierwszym miej-
scu obszaru WNP na kolejnym znalazła się Europa zamiast Stanów Zjed-
noczonych356. Był to wyraźny sygnał, że rosyjskim decydentom zależało na 
wzmocnieniu partnerów mniej postrzeganych jako konkurent militarny. 
Warto również odnotować wyrażone w trzecim rozdziale Koncepcji… prze-
konanie o konieczności rozwoju stosunków z Iranem (do czego najbardziej 
sceptycznie nastawione były wówczas Stany Zjednoczone wraz z Izraelem).

4.4. Odrodzenie mocarstwa. Wersja 2008

Kolejna Koncepcja…, zatwierdzona 15 lipca 2008 roku, była już owocem in-
nych doświadczeń Rosji, nade wszystko jej rosnącej pozycji międzynarodo-
wej jako „mocarstwa energetycznego”. Nominalnie jednak stanowiła tylko 
modyfikację poprzedniczki. Mocnym akcentem tej wersji jest kolejne, tym 
razem bardziej dobitne zwrócenie uwagi na konieczność wsparcia i popula-
ryzacji języka rosyjskiego i kultury narodów Rosji (rozdz. I)357.

W rozdziale drugim zwraca uwagę passus o wzroście potencjału nowych 
centrów globalnej akumulacji, co odpowiada postulatowi bardziej równo-
miernej dystrybucji zasobów, głównie dzięki liberalizacji rynków światowych. 
Z kolei w rozdziale trzecim, dotyczącym priorytetów Federacji Rosyjskiej 
w rozwiązywaniu światowych problemów, interesujące uwagi znajdujemy 
w punkcie 5, gdzie mowa jest m.in. o przeciwdziałaniu zjawiskom neofaszy-
zmu (trzeba pamiętać, że tekst tej wersji Koncepcji… powstał już po „poma-
rańczowej rewolucji”), antysemityzmu, ksenofobii, próbom przepisywania 

355 Ibidem, cz. III, pkt 1.
356 Bryc A., Cele polityki zagranicznej…, s. 35.
357 Концепция внешней политики Российской Федерации, утверждена Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 12 июля 2008 г., http://kremlin.ru/acts/785 (do-
stęp: 19.08.2015).



180 Ewolucja oficjalnej koncepcji polityki zagranicznej 

na nowo historii w celu wykorzystywania jej do konfrontacji i rewanżyzmu 
w polityce światowej.

Rozdział czwarty, mówiący o priorytetach regionalnych, zdecydowane 
pierwszeństwo oddaje krajom obszaru postradzieckiego. Mowa jest w nim 
m.in. o budowaniu państwa związkowego Rosji i Białorusi poprzez przejście 
w obrotach dwustronnych na zasady w pełni rynkowe. W szerszym kontek-
ście autorzy dokumentu kreślą wizję powstania unii celnej między Rosją, 
Białorusią i Kazachstanem, a w dalszej perspektywie – jednolitej przestrzeni 
gospodarczej w ramach Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

Jeśli chodzi o  kierunek europejski, Rosja miała występować jako pro-
motor otwartego, demokratycznego systemu regionalnego bezpieczeństwa 
i współpracy, która zapewniałaby jedność regionu euroatlantyckiego – „od 
Vancouver do Władywostoku”. Celem tych działań miałoby być zapobiegnię-
cie nowej fali fragmentaryzacji i odtworzenia podejścia blokowego, których 
bezwładność utrzymuje się w architekturze europejskiej. Rosja opowiadała 
się zatem za pełnym zjednoczeniem Europy, bez dotychczasowych barier. 
Tym samym występowała za wzmocnieniem roli Rady Europy jako organiza-
cji określającej standardy prawne we wszystkich państwach kontynentu.

W tymże rozdziale czwartym znajduje się fundamentalne zdanie, według 
którego „z długofalowym interesem Rosji zgodne jest wypracowanie z Unią 
Europejską umowy o strategicznym partnerstwie, ustanawiającej szczegól-
ne, maksymalnie rozciągnięte formy równoprawnej i wzajemnie korzystnej 
współpracy z Unią Europejską we wszystkich dziedzinach z perspektywą 
porzucenia reżimu wizowego”. Oznaczało to wyraźną eksplikację wizji stra-
tegicznego wyboru proeuropejskiego, w którym, jak należało się domyślać, 
Unia Europejska otrzymałaby szczególnie korzystny dostęp do surowców 
obszaru eurazjatyckiego, zaś Rosja i jej mniejsi partnerzy zjednoczeni z nią 
w Unii Celnej zyskaliby dostęp do technologii pozwalający w dalszej perspek-
tywie na skok cywilizacyjny.

Rozdział zawiera także uwagi na temat współpracy z NATO. Autorzy do-
kumentu wyraźnie zaznaczają gotowość do równoprawnego partnerstwa we-
dług zobowiązań podjętych w ramach Rady NATO-Rosja. Mimo to bardzo 
kategorycznie stwierdzają, iż ta ostatnia przeciwna jest rozszerzaniu paktu, 
w szczególności o Gruzję i Ukrainę, jak również zbliżaniu się jego infrastruk-
tury wojskowej do granic FR.

W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych mówi się o konieczności prze-
kształcenia stosunków do „stanu strategicznego partnerstwa”. Kluczowe jest 
zatem porzucenie strategicznych barier przeszłości i skupienie się na real-
nych zagrożeniach. W sytuacji różnicy zdań konieczna miałaby być praca 
nad ich przezwyciężeniem.

Podobnej retoryki nie stosuje się wobec obszaru Azji i Pacyfiku, mimo że 
mowa jest o rozwoju przyjaznych stosunków z Chinami i Indiami. Owszem, 
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autorzy Koncepcji… z 2008 roku zdają sobie sprawę z roli tego szybko roz-
wijającego się regionu w ewentualnym podniesieniu poziomu rozwojowego 
Syberii i Dalekiego Wschodu, a także z konieczności wzmocnienia Szanghaj-
skiej Organizacji Współpracy i partnerstwa w ramach ASEAN, jednak nie 
ma w tej wersji dokumentu wzmianki o perspektywie zmiany wektora poszu-
kiwań partnera strategicznego.

4.5. Przeciw dyktatowi. Wersja 2013

Brzmienie kolejnej Koncepcji…, zatwierdzonej prezydenckim dekretem z 20 lu-
tego 2013 roku358, zawiera już pewne modyfikacje tego stanowiska. W doku-
mencie tym, podzielonym na 104 punkty, bardziej dobitnie niż w poprzed-
nich zaznaczona jest struktura celów państwa, wśród których wymienia się: 
zapewnienie bezpieczeństwa państwa, stworzenie sprzyjających warunków 
dla dynamicznego wzrostu gospodarczego, wsparcie kursu zmierzającego do 
ogólnoświatowego pokoju, kształtowanie stosunków dobrosąsiedzkich, rozwój 
dwustronnych stosunków równoprawnego partnerstwa, wzmocnienie pozycji 
handlowej Rosji na rynkach światowych, wszechstronną obronę praw i intere-
sów obywateli rosyjskich i Rosjan za granicą, wzmocnienie pozycji języka ro-
syjskiego na świecie, wspomaganie rozwoju konstruktywnego dialogu między 
cywilizacjami (pkt 4). W związku z faktem wzrostu cywilizacyjnej tożsamości, 
głównie na Bliskim Wschodzie i w Maghrebie, autorzy Koncepcji… z 2013 roku 
zwracają uwagę na niedopuszczalność narzucania innym cywilizacjom własnej 
hierarchii wartości, może ono bowiem owocować reakcją w postaci ksenofobii, 
nietolerancji i powstaniem sytuacji konfliktowych (pkt 14).

W interesującej nas kwestii poszukiwania partnera strategicznego doku-
ment oferuje zdecydowany priorytet obszarowi państw WNP, co podkreśla 
się wyraźniej niż w poprzednich koncepcjach. Rosja zamierzała aktywnie 
wspierać proces integracji eurazjatyckiej poprzez przekształcenie Eurazjatyc-
kiej Wspólnoty Gospodarczej (Евразийское экономическое сообщество) 
w Eurazjatycką Unię Gospodarczą (Евразийский экономический союз) i po-
dejmowanie kroków w kierunku pogłębiania i doskonalenia mechanizmów 
prawnych Unii Celnej oraz Jednolitej Przestrzeni Gospodarczej (pkt 48 g). 
Także o Ukrainie mówi się jako o „priorytetowym partnerze w WNP”, któ-
rego podłączeniu się do procesów integracyjnych należy sprzyjać (pkt 48 d). 
Warto zwrócić uwagę, że tekst tej wersji Koncepcji… powstawał w momencie 
pełni władzy Janukowycza i Azarowa na Ukrainie, kilka miesięcy przed ogło-

358 Концепция внешней политики Российской Федерации утверждена Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., Совет Безопасности РФ, http://
www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html (dostęp: 15.08.2015).
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szeniem zamiaru podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską 
na szczycie wileńskim pod koniec grudnia 2013 roku. Wyraźne novum stano-
wi deklaracja umieszczenia na liście priorytetów wsparcia dla powstania Re-
publiki Abchazji i Republiki Osetii Południowej jako współczesnych państw 
demokratycznych. Deklaruje się też zamiar wzmocnienia ich pozycji między-
narodowej, bezpieczeństwa oraz sfery ekonomiczno-socjalnej (pkt 51).

O priorytetowości w stosunkach dwustronnych mówi się również w od-
niesieniu do państw europejskich i całego regionu atlantyckiego, z którymi 
Rosję łączą głębokie więzi cywilizacyjne (pkt 54). Wciąż roztaczana jest wi-
zja jednolitej przestrzeni gospodarczej i „humanistycznej” (экономическое 
и  гуманитарное пространство) od Atlantyku po Pacyfik (pkt 56). Rosja 
traktuje Unię Europejską jako głównego partnera z punktu widzenia stosun-
ków handlowych i jednego z najważniejszych w sferze politycznej. Rosjanie 
deklarują realizację inicjatywy „Partnerstwo dla modernizacji” oraz partner-
stwa energetycznego w celu stworzenia jednolitego kompleksu energetyczne-
go Europy na bazie ścisłej realizacji umów dwustronnych. Zadaniem perspek-
tywicznym ma być stworzenie jednolitego rynku rosyjsko-unijnego. Wciąż 
ważnym i niespełnionym zamiarem pozostaje zniesienie obowiązku wizowego 
dla krótkotrwałych wizyt obywateli obu obszarów (pkt 57). Co ważne jednak, 
nie używa się już określenia „partnerstwo strategiczne”, lecz mówi się jedynie 
o obustronnie korzystnych związkach z państwami UE, głównie z Niemcami, 
Francją, Włochami i Holandią. Autorzy projektu mają nadzieję, że podobny 
charakter będzie można nadać stosunkom z Wielką Brytanią (pkt 60).

O Stanach Zjednoczonych dokument wyraża się w chłodnym tonie. Mowa 
jest o konieczności wypracowania dialogu opartego na solidnym fundamen-
cie ekonomicznym w postaci równoprawnej, niedyskryminacyjnej współpra-
cy. W kwestiach obronnych Rosja rości sobie prawo do żądania gwarancji, że 
budowa globalnego systemu obrony przeciwrakietowej USA nie będzie wy-
mierzona w rosyjskie siły powstrzymywania ataku jądrowego (pkt 70).

Po raz pierwszy pojawia się także zapis o konieczności wzmocnienia 
współpracy w regionie Arktyki. Podkreśla się dążenie do stworzenia bazy 
traktatowej pozwalającej na określenie granic szelfu kontynentalnego w re-
gionie arktycznym, jak również narodowego transportu Rosji w Arktyce, ot-
wartego dla statków innych państw (pkt 73).

W odniesieniu do państw azjatyckich zaszła poważna zmiana, bowiem do 
dotychczasowych założeń doszło sformułowanie „opartego na zaufaniu rów-
noprawnego partnerstwa i strategicznego współdziałania” (равноправное 
доверительное партнертсво и стратегическое взаимодействие) z Chi-
nami, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zgodność poglądów na wiele klu-
czowych problemów polityki światowej (pkt 80).

Jeszcze lepiej rozpoczyna się punkt poświęcony Indiom, w których przy-
padku mowa jest o pogłębianiu „uprzywilejowanego strategicznego partner-
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stwa” poprzez długoterminowe umowy. Rosja wyobraża sobie dalszy rozwój 
mechanizmu efektywnej i korzystnej dla wszystkich stron współpracy w ra-
mach trójkąta Rosja–Indie–Chiny. W kwestii Półwyspu Koreańskiego Kon-
cepcja… wyraźnie obstaje przy wizji tego obszaru jako strefy bezatomowej. 
Mimo to Rosja pragnie budować przyjazne stosunki z KRLD na równi z Re-
publiką Korei i służyć pomocą w dialogu obu państw. Wśród innych państw 
wyróżniono w dokumencie Wietnam i Mongolię (pkt 81–84).

W odniesieniu do państw bliskowschodnich i północnoafrykańskich 
mowa jest o dążeniu do zaprowadzenia pokoju w regionie na podstawie za-
sady suwerenności oraz integralności terytorialnej podmiotów tam się znaj-
dujących. W zrównoważonym tonie utrzymane są wypowiedzi o irańskim 
programie atomowym, co do którego, zdaniem autorów dokumentu, po-
trzebne są stopniowe kroki na drodze do pogłębiania dialogu i konsekwencja 
w stosowaniu zasady nieproliferacji broni jądrowej. Z tekstu dowiadujemy 
się także, że Rosję niepokoi perspektywa wyprowadzenia wojsk koalicji z Af-
ganistanu, które może być groźne dla stabilności nie tylko Rosji, ale także 
niektórych innych państw WNP (pkt 88–91).

W Koncepcji… wymienia się ponadto region Ameryki Łacińskiej jako ob-
szar o wzrastającym znaczeniu. Szczególnie wyróżniona zostaje Brazylia jako 
przedmiot „strategicznej współpracy” w ramach BRICS (pkt 92–93). W od-
niesieniu do Afryki brak nowych propozycji: współpraca miałaby opierać się 
nie tylko na stosunkach dwustronnych, ale też na partnerstwie z Unią Afry-
kańską i organizacjami subregionalnymi (pkt 94).

***

Próbując podsumować ton Koncepcji… z lutego 2013 roku z punktu widze-
nia wyboru geostrategicznej opcji, można bez trudu zauważyć, że wprowadza 
ona zasadnicze modyfikacje w porównaniu z poprzedniczkami mimo zacho-
wania niektórych założeń. Do stałych elementów wszystkich wersji Koncep-
cji… można zaliczyć:

–  priorytetowe traktowanie obszaru WNP, co raczej nie może dziwić ze 
względu na geograficzną bliskość i głębokie więzi historyczne, a tak-
że proporcjonalnie duże możliwości samodzielnego oddziaływania 
w tym regionie;

–  pragnienie ułożenia pozytywnych stosunków z państwami europejski-
mi, zwłaszcza w dziedzinie wymiany handlowej oraz ruchu ludności;

–  uznanie istotnej roli Stanów Zjednoczonych i NATO jako kluczowych 
graczy w polityce międzynarodowej;

–  dążenie do budowy świata pozbawionego tradycyjnych podziałów po-
litycznych i gospodarczych, otwarcie granic dla przepływów gospodar-
czych, niedyskryminacja w handlu;
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–  obstawanie przy zasadzie suwerenności oraz nieingerencji w sprawy 
wewnętrzne państw;

–  dążenie do przezwyciężenia konfliktów na Bliskim Wschodzie, szcze-
gólnie konfliktu izraelsko-arabskiego, oraz dążenie do dialogu z pań-
stwami muzułmańskimi;

–  umieszczanie partnerów latynoamerykańskich oraz afrykańskich na 
końcu listy zainteresowań.

Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Rosji doprowadziła jednak do 
istotnych zmian w porównaniu z wersją wyjściową, a ich kierunek nie jest 
trudny do określenia, sprowadzając się do kilku prawidłowości:

–  coraz głębszego podkreślania strategicznej dla Rosji roli państw WNP, 
owocującego ostatecznie postulatem jak najściślejszej integracji eur-
azjatyckiej;

–  coraz wyraźniejszego spadku Stanów Zjednoczonych w hierarchii bli-
skości i perspektyw partnerstwa;

–  przeistaczania się Unii Europejskiej z roli strategicznego partnera 
w przedmiot pragmatycznej wymiany;

–  wzmacniania wizji świata multipolarnego;
–  coraz wyraźniejszego definiowania sprzeciwu wobec rozszerzania 

NATO i ekspansji jego infrastruktury;
–  wzmacniania nacisku na rolę różnorakich organizacji międzynarodo-

wych w budowaniu dialogu międzynarodowego;
–  narastania krytyki wobec jednostronnych działań Zachodu w różnych 

regionach świata.

Witold Rodkiewicz słusznie podkreśla, że Koncepcja… z roku 2013 wręcz 
wskazuje Zachód jako źródło problemów: jego polityka gospodarcza odpowia-
da za kryzys światowy, polityka bezpieczeństwa realizowana poprzez działania 
jednostronne destabilizuje świat i prowokuje islamski radykalizm, wreszcie – 
używanie soft power wobec innych regionów manipuluje świadomością spo-
łeczną mas, narzucając im obce ich cywilizacjom wartości359. W podobnym 
duchu utrzymany jest tekst Doktryny wojskowej FR z roku 2014, gdzie w punk-
cie 12 (ppkt a), czyli na pierwszym miejscu listy zagrożeń dla bezpieczeństwa 
państwa, znajduje się wzrost potencjału NATO, nadanie mu funkcji global-
nych oraz przybliżanie jego infrastruktury do granic Federacji360.

359 Rodkiewicz W., Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Analizy OSW, 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-02-20/koncepcja-polityki-zagranicznej-
-federacji-rosyjskiej (dostęp: 20.02.2013).

360 Военная доктрина Российской Федерации, утверждена Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, опубликовано: 30 декабря 2014 г. в «Российской Газете», Фе-
деральный выпуск № 6570.
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Gdyby prześledzić ton zmian w wymienionych dokumentach, można by 
się w pewnej mierze zgodzić z Christianem Thorunem, że rosyjskie myślenie 
koncepcyjne zmieniało się przed zakończeniem drugiej kadencji Władimira 
Putina trzykrotnie. Najpierw, jak sugeruje badacz, w latach 1992–1994 mie-
liśmy do czynienia z ideami liberalnymi, potem z realizmem geopolitycznym 
(1994–2000), pragmatycznym realizmem geoekonomicznym (2000–2004), 
wreszcie z kulturowym realizmem geostrategicznym (2004–2007)361. Kolejne 
lata, jak się wydaje, prowadziły natomiast Rosję ku najbardziej klasycznej for-
mie realizmu. Trudno nie zauważyć, że ton dokumentów w coraz większym 
stopniu przeniknięty jest niepokojem o los Rosji i całego świata, chociaż 
w porównaniu z okresem jelcynowskim liczba konfliktów w bezpośrednim 
otoczeniu Rosji raczej nie wzrastała.

Najbardziej oczywistym rysem ewolucji oficjalnej koncepcji polityki za-
granicznej Rosji jest wzrastająca obawa przed NATO i kontestacja polityki 
zachodniej. Ta miałaby być odpowiedzialna za większość zła na świecie: po-
wodować destabilizację w sferze bezpieczeństwa, ubóstwo w krajach Trze-
ciego Świata, wreszcie – kulturową agresję (obcą, jak wiadomo, rosyjskiemu 
doświadczeniu historycznemu).

Rosja, podobnie jak było to w okresie radzieckim, w swych oficjalnych 
dokumentach i wypowiedziach polityków chętnie skłaniała się do plura-
lizacji dialogu międzynarodowego poprzez uwydatnianie roli organizacji 
międzynarodowych, takich jak Unia Afrykańska (dawniej Organizacja Jed-
ności Afrykańskiej), Organizacja Współpracy Islamskiej, SzOW, BRICS etc. 
Wszystko to miało i nadal ma na celu zniwelowanie dominacji NATO, czy 
szerzej, struktur euroatlantyckich, dla których pozostałe organizacje, w tym 
przede wszystkim ONZ z jej Radą Bezpieczeństwa, w której Rosja ma status 
członka stałego obdarzonego prawem weta, mają być osłabiającą je alterna-
tywą. Powstaje oczywiście pytanie o perspektywy międzynarodowe dla pań-
stwa, którego narastającym idée fixe jest działanie przeciwko najpoważniej-
szemu czynnikowi w stosunkach międzynarodowych, którego hipotetyczny 
brak na światowej scenie nie został jeszcze teoretycznie rozpatrzony.

361 Thorun Ch., Explaining Change in Russian Foreign Policy…, s. 28.





Rozdział 5

Strefa wyłącznych wpływów

5.1.  Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw jako priorytetowy 
kierunek polityki zagranicznej Rosji

Dokonany przegląd bazy koncepcyjnej rosyjskiej polityki zagranicznej wyraź-
nie wskazuje, że w miarę upływu lat coraz wyraźniej gasła wiara w strategiczne 
partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi oraz NATO; podobnie, choć mniej 
dynamicznie, stygł ton deklaracji na temat roli Unii Europejskiej w rosyjskiej 
polityce zagranicznej. Przeciwwagę dla tej tendencji stanowił coraz mocniej-
szy nacisk na obszar państw WNP jako przedmiot strategicznego partnerstwa 
i głębokich działań reintegracyjnych. Wydaje się, że rozpatrywanie tego za-
gadnienia powinno zawierać zasadniczo trzy elementy: zarys działań, w tym 
prawno-instytucjonalnych, podjętych w kierunku zaistnienia i utrwalenia zin-
tegrowanej wspólnoty eurazjatyckiej; próbę rekonstrukcji krótko- i długoter-
minowych celów państwa rosyjskiego, kryjących się za podjętymi działania-
mi o charakterze instytucjonalnym; wstępną ocenę skuteczności tych działań 
w stosunku do założonych celów i zarysowanie obrazu pierwszych wyników 
funkcjonowania nowej struktury polityczno-gospodarczej.

5.1.1. Działania instytucjonalne

W sensie instytucjonalnym integracja obszaru po upadku ZSRR przebiegała 
wieloetapowo. Pierwszym z tych etapów był paradoksalnie układ białowieski 
z 8 grudnia 1991 roku, któremu obszar ten zawdzięcza dezintegrację, mimo 
wszystko bowiem właśnie wówczas zdecydowano o powstaniu Wspólnoty 
Niepodległych Państw. Choć wydawać się to może niezbyt istotne, trzeba pa-
miętać o fundamentalnym fakcie: w składzie WNP od początku nie było kra-
jów bałtyckich, które wyszły z ZSRR jeszcze przed wydarzeniami z grudnia 
1991 roku. Ich ewentualnego udziału w reintegracji obszaru postradzieckie-
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go nigdy nie brano poważnie pod uwagę, co zresztą konstatowały w mniej-
szym lub mniejszym stopniu kolejne wersje Koncepcji polityki zagranicznej 
FR. W praktyce oznaczało to, że reintegrowana struktura została pozbawiona 
ważnego elementu europeizującego, który odgrywał znaczącą rolę zarówno 
w czasach Imperium Rosyjskiego, jak i w ZSRR.

Zaledwie trzynaście dni po układzie białowieskim podpisano Deklarację 
z Ałma Aty, w której określono równoprawność wszystkich stron i demo-
kratyczny charakter podejmowania decyzji. Już wówczas pojawiła się idea 
stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej oraz wspólnego rynku o cha-
rakterze ogólnoeuropejskim i eurazjatyckim362. Z czasem współpraca zaczę-
ła nabierać barw. 22 stycznia 1993 roku przyjęto w Mińsku Statut WNP363, 
który został ratyfikowany przez Azerbejdżan, Armenię, Białoruś, Kazach-
stan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. 
Ukraina nie ratyfikowała ani Statutu, ani nawet Protokołu do Porozumienia 
o powstaniu WNP, można ją zatem uważać za de facto martwego członka or-
ganizacji. Z kolei Gruzja na mocy jednogłośnej decyzji parlamentu opuściła 
WNP 14 sierpnia 2008 roku mimo wcześniejszej ratyfikacji Statutu. Było to 
wyraźnym sygnałem, że państwo to, doświadczone wojną z Rosją, traktuje 
Wspólnotę jako projekt rosyjski, służący głównie jej interesom. Tym samym 
najbardziej europejskie państwo Kaukazu opuściło WNP, jeszcze bardziej de-
terminując jej eurazjatycki charakter.

WNP podczas wielu lat istnienia nie wykazywało cech organizacji dy-
namicznie działającej. Wyjątek stanowiło podpisanie 18 października 2011 
roku przez osiem państw-członków: Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, 
Armenię, Kirgistan, Mołdawię oraz Tadżykistan umowy o strefie wolnego 
handlu364, która zastąpiła ponad sto innych dokumentów o charakterze dwu-
stronnym. Wkrótce do układu przystąpił Uzbekistan.

Znacznie większe znaczenie przybrały inne formy współpracy na obsza-
rze postradzieckim, z których na pierwszym miejscu należy wymienić Orga-
nizację Paktu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, powstałą na bazie układu tasz-
kenckiego z 15 maja 1992 roku365. Organizację zakładało dziewięć państw: 

362 Алма-атинская декларация, 21.12.1991, http://gaidar-arc.ru/file/bulletin-1/DE-
FAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/2880 (dostęp: 16.08.2015).

363 Устав Содружества Независимых Государств принят 22 января 1993 года на 
заседании Совета глав государств в городе Минске, Соотечественник, http://emigrant-
ussr.ru/index/ustav_sodruzhestva_nezavisimykh_gosudarstv_sng/0-117 (dostęp: 16.08.2015).

364 Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года, Исполнительный Ко-
митет СНГ, http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13922 (dostęp: 16.08.2015).

365 Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (с изменениями, вне-
сенными Протоколом о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности) 
от 15 мая 1992 года, подписанным 10 декабря 2010 года, Организация Договора о кол-
лективной безопасности, http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_
ID=126 (dostęp: 16.08.2015).
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Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Ta-
dżykistan i Uzbekistan, jednak trzy z nich: Gruzja, Azerbejdżan i Uzbekistan 
opuściły ją w różnych okolicznościach. Azerbejdżan i Gruzja zrobiły to w roku 
1999, natomiast Uzbekistan uczynił to dwa razy: w 1999 wraz z wymieniony-
mi państwami, by ponownie wstąpić w sierpniu 2006 roku, oraz w 2012, gdy 
znów przewagę zyskała w nim opcja zwolenników polityki dystansującej się 
od Rosji i skłaniającej się do współpracy z Zachodem i Chinami.

Z czasem kluczowe znaczenie przybierać zaczął inny proces: gospodarcza 
integracja eurazjatycka, która w pewnym stopniu, ze względu na swą orienta-
cję, może być uznana za analogon integracji europejskiej. Historia tej linii in-
tegracyjnej sięga roku 1995, gdy podpisano pierwsze porozumienie o Związku 
Celnym (Томоженный Союз) między Rosją i Białorusią366. Wówczas jednak 
projekt ten nie został wystarczająco jasno uszczegółowiony i nie nabrał odpo-
wiedniego rozmachu. Rozwój integracji w zakresie ceł nastąpił dopiero w mo-
mencie powołania Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (Евразийское 
экономическое сообщество) na mocy układu astańskiego z 10 października 
2000 roku367. Dopiero jednak w październiku 2007 roku podpisano kluczo-
wy dokument, stosunkowo jasno określający zasady funkcjonowania Związku 
Celnego, tym razem już pomiędzy Rosją, Białorusią i Kazachstanem. W roz-
dziale 1 mowa jest o zniesieniu ceł w obrocie pomiędzy stronami, zaś w roz-
dziale 2 porozumienie stwierdza, iż strony stosować będą identyczne taryfy 
wobec państw trzecich368. Ujednolicone taryfy weszły w życie od stycznia 
2010 roku. Od lipca 2011 roku zniesiono wewnętrzną kontrolę transportową, 
przenosząc ją na zewnętrzne granice Związku Celnego.

Wkrótce integracja zaczęła przybierać jeszcze ściślejsze formy. 18 listopa-
da 2011 roku prezydenci Białorusi, Kazachstanu i Rosji podpisali w Moskwie 
umowy wznoszące współpracę na kolejny poziom: Deklarację o Eurazjaty-
ckiej Integracji Gospodarczej (Декларация о Евразийской экономической 
интеграции)369, Umowę o Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej (Договор  
о Евразийской экономической комиссии)370 oraz Regulamin Pracy Eurazja-

366 Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 6 января 1995 года, Евразийская экономическая комиссия, http://www.tsouz.
ru/Docs/IntAgrmnts/Pages/Dogovor_06011995.aspx (dostęp: 16.08.2015).

367 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ред. от 
6.10.2007, с изм. от 10.10.2014), подписан в Астане, 10.10.2000, http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_106656/ (dostęp: 16.08.2015).

368 Договор о создании единой таможенной территории и формировании Тамо-
женного союза от 6 отября 2007, http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 
base=LAW;n=93361 (dostęp: 16.08.2015).

369 Декларация о Евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года, http://
base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121934 (dostęp: 16.08.2015).

370 Договор о Евразийской экономической комиссии подписан в г. Москве, 18.11.2011, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_121990/ (dostęp: 16.08.2015).
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tyckiej Komisji Gospodarczej (Регламент работы Евразийской экономиче-
ской комиссии)371. W pierwszym z wymienionych dokumentów mowa jest 
o ustanowieniu od 1 stycznia 2012 roku Jednolitej Przestrzeni Gospodarczej 
(Единое экономическое пространство, ЕЭП). Celem tej inicjatywy było 
doprowadzenie do stanu całkowicie wolnego przepływu towarów, usług, 
osób i kapitału. Decyzją Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej powstało jesz-
cze siedemnaście porozumień, precyzujących zasady JPG.

Kolejnym etapem pogłębiania i rozszerzania praktyki integracyjnej było 
powołanie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na mocy umowy z 29 maja 2014 
roku372. Tym samym straciła rację bytu Eurazjatycka Wspólnota Gospodar-
cza. W umowie powołującej organizację działającą w ramach udoskonalonej 
Jednolitej Przestrzeni Gospodarczej, w rozdziale 4 mowa jest o jej głównych 
celach, których brzmienie nie budzi zaskoczenia. Chodzi o stworzenie wa-
runków do stabilnego wzrostu gospodarek oraz wolnego rynku towarów, 
usług, kapitałów i siły roboczej, a także do wszechstronnej modernizacji, ko-
operacji i zwiększenia konkurencyjności gospodarek państw członkowskich 
w warunkach globalizacji. Owe szczytne cele od 2015 roku realizowało już 
pięć państw: Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan.

Ten stan rzeczy nie był jednak szczytem marzeń ani korporacji Putinow-
skiej, ani innych środowisk prointegracyjnych. Kolejnym, jeszcze dosko-
nalszym etapem zjednoczenia miałaby ich zdaniem być Unia Eurazjatycka, 
twór analogiczny do Unii Europejskiej o postaci dostosowanej do specyfiki 
regionu. Pierwszą ideę tego typu podsunął już Nursułtan Nazarbajew w 1993 
roku; główną linię swych pomysłów podtrzymywał zresztą także w kolejnych 
latach. Generalnie chodziło o takie wykorzystanie potencjału niektórych kra-
jów dawnego ZSRR, by doprowadzić do pragmatycznego związku niepod-
ległych państw w celu stworzenia rynku gospodarek otwartych na procesy 
globalizacyjne, a przez to konkurencyjnych i zdolnych do modernizacji373. 
Ponieważ jednak proponowana przez niego struktura miała być zrzeszeniem 
w pełni równoprawnych państw, Rosja odrzuciła wówczas projekt kazachski, 
przypuszczalnie obawiając się utraty uprzywilejowanej pozycji na obszarze 
postradzieckim.

371 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.11.2011 N 1 (ред. 
от 23.12.2014) О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии, http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121933/ (dostęp: 16.08.2015).

372 Договор о Евразийском экономическом союзе, 29 мая 2014 г., Министерство 
экономического развития Российской Федерации, http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depSNG/agreement-eurasian-economic-union (dostęp: 16.08.2015).

373 Нурсултан Назарбаев рассказал о своем видении Евразийского союза, Новая 
Союзная Инициатива, 26.10.2011, http://nsi-press.ru/2011/10/nursultan-nazarbaev-rasska-
zal-o-svoem-videnii-evrazijjskogo-soyuza/ (dostęp: 17.08.2015).



191Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw jako priorytetowy kierunek polityki...

Nowy zarys idei Unii Eurazjatyckiej zaproponował Władimir Putin 
w październiku 2011 roku. Prezydent zastrzegł, że nie chodzi o wskrzesze-
nie ZSRR, lecz o stworzenie silnego bieguna stanowiącego łącznik pomiędzy 
Unią Europejską a dynamicznie rozwijającym się regionem Azji i Pacyfiku. 
UEA miałaby się stać centrum dalszych procesów integracyjnych poprzez 
połączenie w jeden system Jednolitej Przestrzeni Gospodarczej i Unii Cel-
nej. W zamyśle Putina UEA nie powinna być traktowana jako konkurencja 
dla WNP. Co jednak najważniejsze, projekt ten nie jest także wariantem wy-
kluczającym integrację ze strukturami europejskimi. Przeciwnie, nowa Unia 
miałaby się rozwijać na uniwersalnych zasadach Wielkiej Europy, połączonej 
wspólnymi wartościami i wspólnym rynkiem374.

Problemem fundamentalnym tej wizji integracji jest skala unifikacji, która 
jest postrzegana inaczej przez Rosję, a inaczej przez pozarosyjskie podmioty 
EUG. W grę wchodzi wiele spraw, w tym problem ewentualnej waluty dla 
obszaru eurazjatyckiego na wzór euro. Idea ta wzbudza sporo kontrowersji, 
a w rosyjskich planach integracyjnych była jak najbardziej brana pod uwa-
gę; sadzono, że do skonkretyzowania tej kwestii dojdzie po roku 2015. Tak 
przynajmniej deklarował szef Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej Siergiej 
Christienko, mając nadzieję na deregulację kredytowo-walutowej polityki 
państw-uczestników375. Jednak w lutym 2013 roku Aleksandr Łukaszenka 
wyraźnie stwierdził, że nie wyobraża sobie wskrzeszenia ZSRR i że hipote-
tyczna Unia może być tylko zrzeszeniem niepodległych państw bez wspólnej 
waluty. Jest to ciekawe o tyle, że jeszcze w 2004 roku proponował stworzenie 
wspólnego pieniądza dla rosyjsko-białoruskiego Państwa Związkowego376. 
W maju 2015 roku także Eurazjatycka Komisja Gospodarcza jasno sformuło-
wała pogląd, że EAUG nie jest jeszcze gotowa do przyjęcia wspólnej waluty. 
Jako przekonujący argument podała fakt, że o ile w Unii Europejskiej wskaź-
nik wymiany handlowej oraz inwestycji sięga 60%, o tyle w EAUG wynosi za-
ledwie 11,7%377. Lęk przed unią walutową pogłębiło katastrofalne osłabienie 
rubla w 2014 i 2015 roku, które nie tylko spowodowało poważne zmniejsze-
nie zdolności nabywczych Rosjan, ale także spadek wartości walut sąsiadów, 

374 Путин В.В., Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое 
рождается сегодня, „Известия”, 3.10.2011, http://izvestia.ru/news/502761 (dostęp: 17.08.2015).

375 В Евразийском союзе появится единая валюта, „Известия”, 18.11.2011, http://iz-
vestia.ru/news/507241 (dostęp: 17.08.2015).

376 Лукашенко: Единой валюты и наднациональных надстроек в евразийском союзе 
не будет, босстановление СССР нежелательно и неразумно, Русская народная линия, 
http://ruskline.ru/politnews/2013/10/02/lukashenko_edinoj_valyuty_i_nadnacionalnyh_
nadstroek_v_evrazijskom_soyuze_ne_budet_vosstanovlenie_sssr_nezhelatelno_i_nerazum-
no/ (dostęp: 17.08.2015).

377 Евразийский экономический союз пока не готов к единой валюте, „Известия”, 
6.05.2015, http://izvestia.ru/news/586121 (dostęp: 17.08.2015).
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czego najdobitniejszym przykładem był kazachski tenge, pogrążony dodat-
kowo przez spadające ceny ropy i dewaluację juana.

Podobnie trudnym tematem były plany powołania Parlamentu Eurazjatyc-
kiego. Roztoczył je pod koniec 2012 roku przewodniczący Dumy Państwo-
wej, Siergiej Naryszkin378. Również ta idea nie zyskała jednak przez kolej-
ne lata poparcia z oczywistego względu różnicy potencjału ludnościowego 
krajów członkowskich EAUG. Tym samym zaczęły pojawiać się symptomy 
uświadamiania oczywistych barier dla ewentualnych korzyści wynikających 
z dalszej integracji.

Jeszcze innym trudnym aspektem instytucjonalnym funkcjonowania 
struktur eurazjatyckich jest dotychczasowy brak nadania im kompetencji 
wykraczających ponad kompetencje państw członkowskich. Chodzi przede 
wszystkim o prawny status Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej, a w jeszcze 
większym stopniu o fakt braku niezależnego trybunału379.

5.1.2. Rekonstrukcja celów polityki Federacji Rosyjskiej w obszarze WNP

Upadek Związku Radzieckiego był zdarzeniem nieoczekiwanym, wzbudzają-
cym wiele wątpliwości nie tylko w społeczeństwach upadłego imperium, ale 
także w państwach zachodnich, które miały powody obawiać się utraty kon-
troli nad bronią jądrową, lecz również napływu imigrantów czy ogranicze-
nia dostaw surowców. Powstała na gruzach ZSRR Wspólnota Niepodległych 
Państw była zatem pewnym sposobem na złagodzenie skutków rozpadu. Tak 
można określić jej pierwotny cel, który odpowiadał sygnatariuszom układu 
białowieskiego, ale nie dawał żadnej konkretnej wskazówki co do celów naj-
większego podmiotu powstałego po rozpadzie. Jeśli spojrzeć na kolejne lata 
funkcjonowania organizacji, trudno nie wyciągnąć wniosku Erica Engle’a, 
stwierdzającego, że WNP w zasadzie nigdy nie miała jasno sprecyzowanych 
celów380. Wynika to w dużej mierze z faktu, że najpierw nowo powstałe pod-
mioty musiały rozpoznać i zdefiniować swoje interesy; społeczeństwa i elity 
tych państw nie przypuszczały, że staną kiedyś przed takim dylematem.

Rosja na tym tle była jednak w innej sytuacji. Mogła albo spojrzeć na bieg 
wydarzeń jak na powstanie czegoś nowego, wyzwolenie się ze starej skorupy 
i zyskanie nowej szansy, albo jak na utratę znacznej części terytorium i lud-

378 Голубкова М., Над пространством: Сергей Нарышкин объявил о создании 
Евразийского парламента, „Российская Газета”, 24.12.2012, http://www.rg.ru/2012/02/24/
parlament.html (dostęp: 17.08.2015).

379 Zob. Kembayev Z., Legal Aspects of the Regional Integration Processes in the Post-Soviet 
Area, Springer, Berlin–Heidelberg 2010, s. 169.

380 Engle E., The EU, Russia, and the Commonwealth of Independent States (CIS), [w:] Rus-
sia, the European Union and the CIS, red. E. Engle, Eleven International Publishing, The Hague 
2012, s. 11.
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ności, czyli postrzegać siebie samą jako dawny Związek Radziecki, któremu 
uczyniono krzywdę. Problem z samoidentyfikacją powodował także trudno-
ści z nakreśleniem struktury interesów państwa, a tym samym jego bliższych 
i dalszych celów.

Interesy państwa na tle grupy krajów można rozpatrywać z różnych punk-
tów widzenia. Zgodnie z tradycją Morgenthaua można mówić o celach stałych 
i zmiennych. Jeśli chodzi o cele stałe, w tym przede wszystkim egzystencjalne, 
Rosja nie musiała się raczej obawiać o przetrwanie, choć dość szybko, m.in. 
ze względu na konflikt w Czeczenii, objawiło się zagrożenie integralności te-
rytorialnej. Nie pochodziło ono jednak z obszaru partnerów z WNP: jedynie 
na terenie niektórych z nich, głównie w Azerbejdżanie i Gruzji, przebywali 
czeczeńscy uchodźcy i ukrywający się bojownicy.

W sytuacji gospodarczego krachu Rosja powinna była przede wszystkim 
pomyśleć o zagrożeniu codziennego bytu obywateli, lecz w miarę upływu 
czasu czynnik ten schodził na dalszy plan w praktyce polityki zagranicznej. 
Sprzedaży Białorusi gazu i ropy po dwukrotnie niższych cenach niż w przy-
padku Ukrainy i państw UE nie da się przecież wytłumaczyć interesem go-
spodarczym. Integracyjne plany wysuwane przez Rosję i jej sojuszników ob-
fitowały w zapewnienia o dążności do modernizacji, wzajemnych korzyści, 
wzrostu konkurencyjności w warunkach globalizacji etc. Trudno jednak po-
jąć determinację w działaniach na rzecz zbliżenia do siebie Ukrainy, Białorusi 
czy Armenii, jeśli kraje te nie mogły zaoferować żadnych pomysłów moder-
nizacyjnych, za to stanowiły ukryty lub jawny „region dotacyjny”. Większość 
badaczy nie ma zatem wątpliwości co do tego, że w rosyjskiej idei integracyj-
nej specjalną rolę odgrywa sytuacja geopolityczna381. Geopolityka stała w ro-
syjskim centrum decyzyjnym ponad racjonalnym sądem nad gospodarczymi 
i społecznymi korzyściami. Obszar postradziecki coraz bardziej przestawał 
być dla Moskwy przedmiotem partnerstwa dla zyskania wzajemnych korzy-
ści, a coraz mocniej przeistaczał się w nostalgiczne kresy, obiekt wyimagino-
wanego powołania. Zdaniem Katji Yafimavy Rosja nie potrafiła wydobyć się 
mentalnie z reszty WNP, a samą organizację uważała w zasadzie za sposób 
odzyskania kontroli nad utraconym obszarem382.

Jeśli więc spojrzeć na długofalową strategię Moskwy na obszarze WNP, 
trudno nie zgodzić się z opinią Moniki Nizioł-Celewicz, że długoterminowa 
strategia Rosji miała na celu przede wszystkim odbudowę jej mocarstwowej 
pozycji, a oparta była na dwóch fundamentalnych założeniach: na wewnętrz-
nym wzmocnieniu państwa poprzez reformy i wszechstronny rozwój oraz 

381 Zob. Stroev E.S., Bliakhman L.S., Krotov M.I., Russia and Eurasia at the Crossroads: 
Experience and Problems of Economic Reforms in the Commonwealth of Independent States, 
Springer, Berlin 1999, s. 487.

382 Yafimava K., Post-Soviet Russian-Belarussian Relationships: The Role of Gas Transit 
Pipelines, Ibidem Verlag, Stuttgart 2007, s. 29.
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na integracji przestrzeni postradzieckiej z wyłączeniem państw bałtyckich. 
Tym samym proces integracji miał charakter odgórny: wychodził od Rosji 
i zmierzał do uzależnienia od niej państw postradzieckich, a integracja na 
terenie WNP miała stanowić instrument do realizacji celu taktycznego w po-
staci zbudowania mocarstwa eurazjatyckiego oraz celu strategicznego, czyli 
osiągnięcia statusu mocarstwa globalnego383.

Bardzo jasną eksplikację celów polityki rosyjskiej w stosunku do obsza-
ru postradzieckiego znajdujemy u Piotra Kochno, który snuje wizję powrotu 
Rosji do pozycji supermocarstwa, w tym do miejsca trzeciego państwa na 
świecie z punktu widzenia demografii. Jego kryterium sukcesu rosyjskiej 
strategii uderza szlachetną prostotą: sukces ten miałby zależeć od roli i miej-
sca Rosji w zrzeszeniu, do którego miałaby należeć. Badacz ten sądzi również, 
że globalna pozycja Rosji może być związana z sukcesem kilku rodzimych su-
perkorporacji, w które powinny się włączyć także państwa stowarzyszone384. 
Mamy tu do czynienia z wizją nie publicysty, lecz autora poważnej pracy wy-
danej przez Rosyjską Akademię Nauk. Tego typu poglądy niekoniecznie trze-
ba uważać za charakterystyczne dla całego grona eksperckiego (z pewnością 
nie są one też tożsame z wnioskami większości środowiska RAN). Mimo to 
stanowią rodzaj „lustra marzeń”, objawiającego nie tyle realne plany, ile idea-
listyczną wizję kryjącą się w tle strategii polityki zagranicznej.

Główny cel strategiczny i taktyczny otoczony był celami szczegółowymi, 
wśród których niebagatelną rolę odgrywała sfera obronności. W jej ramach 
zaczęto coraz intensywniej stawiać na przejmowanie instalacji wojskowych 
od byłych republik, co dotyczyło głównie Armenii i Białorusi. Nie chodziło 
jednak tylko o kwestie infrastrukturalne. Z czasem dało się zauważyć wy-
korzystywanie przez Moskwę lokalnych konfliktów, w tym przede wszyst-
kim ormiańsko-azerski spór o Górski Karabach. Stawało się coraz bardziej 
oczywiste, że utrzymywanie zamrożonych konfliktów na terenie WNP było 
w dużej mierze korzystne dla Federacji Rosyjskiej, pozwalało jej bowiem wy-
stępować w roli arbitra i głosiciela pokoju385.

Za tak postrzeganymi interesami i celami państwa rosyjskiego, szczegól-
nie już po roku 2000, stał odpowiedni aparat pojęciowy, retoryka oraz system 
mediów niosących pożądane przez Kreml treści. Duże zasługi w zobrazo-
waniu istoty i taktyki rosyjskiej polityki informacyjnej ma Ośrodek Studiów 

383 Nizioł-Celewicz M., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru Wspólnoty Niepodleg-
łych Państw, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2006, s. 135 nn.

384 Кохно П.А., Союзное Государство, кн. VI: Модели управления политико-финансо-
вой интеграцией, ред. И.В. Прангишвили, Наука, Москва 2006, s. 66–68.

385 Por. Kłaczyński R., Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi 
od 1990 do kwietnia 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 
2014, s. 130.
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Wschodnich. Na uwagę zasługują zwłaszcza: praca Jolanty Darczewskiej 
o rosyjskiej polityce informacyjnej386 oraz rozbudowany komentarz Marka 
Mienkiszaka o „doktrynie Putina”. Darczewska zwraca uwagę na cały system 
budowania przez państwo środków przeciwdziałania propagandzie zachod-
niej, a zarazem narzędzi oddziaływania własnego.

W sensie teoretycznym wyróżnia szkołę Aleksandra Dugina, o któ-
rym traktuje już wcześniejszy rozdział naszego studium, oraz szkołę Igora 
Panarina, profesora Akademii Dyplomatycznej, który rozpoczynał karierę 
w 1976 roku jako pracownik KGB. Darczewska słusznie uwydatnia fakt, że 
to właśnie Panarin, autor znanej pracy o technologii wojny informacyjnej387, 
wysunął pogląd, iż „kolorowe rewolucje” były owocem kolejnego zmasowa-
nego zachodniego ataku informacyjnego skierowanego przeciwko Rosji (po-
przednie to polityczne zamieszanie podczas rewolucji 1917 roku oraz ideo-
logiczna ofensywa w czasie pierestrojki). Dlatego też postuluje stworzenie 
solidnego systemu bezpieczeństwa informacyjnego państwa wraz z doradcą 
prezydenta ds. informacyjnych. Domaga się również społecznego sądu nad 
Gorbaczowem za rozpad państwa388.

Jeśli przyjrzeć się tej argumentacji, jedyną logiczną linią interpretacyjną, 
którą można jej przypisać, jest idea wielkomocarstwowości połączona z ob-
sesją spisku świata liberalnego, dla którego Rosja stanowi jedyną przeszkodę. 
W sensie budowy koncepcyjnej przypomina zatem nieco opisany w rozdzia-
le 1 schemat Imperium Wschodniego i zwalczającej ową ostoję sprawiedliwo-
ści Rewolucję w doktrynie Fiodora Tiutczewa. Na marginesie można dodać, 
że Panarin, prezentujący paranoidalny sposób postrzegania losów swojego 
państwa na międzynarodowej scenie, jest głównym autorem Doktryny Bez-
pieczeństwa Informacyjnego Federacji Rosyjskiej389.

Z kolei Marek Mienkiszak zwraca uwagę na system pojęć i styl retoryki 
doktryny Putina w polityce zagranicznej. Nie bez powodu podkreśla znacze-
nie terminu „Rosyjski Świat” (Русский мир) jako jednego z najważniejszych 
spoiw rosyjskiej polityki zagranicznej na terenie WNP oraz pojęcia „rodacy” 
(соотечественники)390. Pojęcie Rosyjskiego Świata jest ciekawe o tyle, że 

386 Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej, „Punkt Widzenia” 2014, nr 42, 
http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_informacyjnej.pdf (dostęp: 
17.08.2015).

387 Панарин И., Технология информационной войны, КСП+, Москва 2003.
388 Idee zawarte w tekście: Панарин И., Вторая мировая информационная война 

– война против России, http://oko-planet.su/politik/politwar/97452-vtoraya-mirovaya-
informacionnaya-voyna-voyna-protiv-rossii.html (dostęp: 17.08.2015).

389 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Пре-
зидентом РФ от 9 сентября 2000 г. N Пр-1895), Система ГАРАНТ, http://base.garant.
ru/182535/#ixzz3kEXBruj2 (dostęp: 17.08.2015).

390 Mienkiszak M., Doktryna Putina. Tworzenie koncepcyjnych podstaw rosyjskiej domina-
cji na obszarze postradzieckim, Komentarze OSW, 27.03.2014, http://www.osw.waw.pl/pl/pub-
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w powszechnym obiegu funkcjonuje jako idea polityczna dopiero od począt-
ku XXI wieku. Jego znaczenie jest dalece niejasne. Odnosi się do trzech na-
rodów wschodniosłowiańskich traktowanych w przeszłości przez rosyjskich 
panslawistów jako części jednego narodu rosyjskiego, istniejącego w postaci 
elementu wielkoruskiego, białoruskiego i małoruskiego (ukraińskiego)391. Po 
upadku ZSRR zaczęto określać tym pojęciem Rosjan rozsianych po świecie, 
w tym głównie po krajach byłego ZSRR. W tym sensie rodakiem, częścią 
Rosyjskiego Świata, była osoba mówiąca po rosyjsku i zakorzeniona w jakiś 
sposób w rosyjskiej kulturze bez względu na miejsce zamieszkania. Zasad-
niczym pytaniem, które pojawia się na tle tego problemu, jest stopień poli-
tyzacji owej więzi, zwłaszcza zaś odpowiedzialności rosyjskiego państwa za 
wspólnotę rodaków. Problemem może być przy okazji także to, czy państwo 
rosyjskie powinno w równym stopniu czuć się odpowiedzialne za diasporę 
Buriatów i Czeczenów, dla których ojczyzną jest przecież terytorium FR. Tym, 
co szczególnie istotne w rosyjskim podejściu do kwestii rodaków za granicą, 
jest potencjalna możliwość militarnej interwencji w wypadku zagrożenia ich 
interesów. Jak odczytuje to Mienkiszak, Moskwa może uważać, że ma wolną 
rękę w przypadku spełnienia dwóch warunków: stwierdzenia zagrożenia życia 
i zdrowia osób rosyjskojęzycznych oraz prośby o pomoc z ich strony.

Mienkiszak streszcza także niepisane warunki, jakie Moskwa stawia pań-
stwom WNP, jeśli te chcą mieć z nią przyjazne stosunki. Należy do nich prze-
de wszystkim: nieuczestniczenie w strukturach niekontrolowanych przez 
Moskwę, przestrzeganie praw ludności rosyjskojęzycznej na własnym tery-
torium i uczestnictwo w integracji eurazjatyckiej na warunkach Kremla392. 
Taka struktura celów dość jednoznacznie da się odczytać m.in. z przebie-
gu opisanych wcześniej perturbacji w stosunkach rosyjsko-ukraińskich oraz 
rosyjsko-gruzińskich.

Obszar WNP, mimo wspólnych losów historycznych (nie tylko w XX stu-
leciu), cechuje się ogromnym zróżnicowaniem, zatem również stosunek Rosji 
do wchodzących w jego skład państw nie jest jednakowy. Wśród zdecydo-
wanej większości rosyjskich elit istnieje pewna zgoda co do tego, że niektó-
re kraje dawnego ZSRR są traktowane jako część żywego organizmu Rosyj-
skiego Świata, zaś niektóre już jako świat obcy, nawet jeśli Rosjanie w jakimś 
stopniu go zamieszkują. W ten sposób państwa bałtyckie uznawane są przez 
Kreml jako irytujący partner, którego wprawdzie należy strofować za nie-
zgodne z prawami człowieka podejście do mieszkańców rosyjskojęzycznych, 
nie wolno jednak zmuszać do uczestnictwa w rosyjskiej wspólnocie cywili-

likacje/komentarze-osw/2014-03-27/doktryna-putina-tworzenie-koncepcyjnych-podstaw-
-rosyjskiej (dostęp: 17.08.2015).

391 Por. Rodkiewicz W., Rosja i jej sąsiedzi – postimperialny syndrom, [w:] Rosja i jej sąsie-
dzi, Zeszyty Instytutu Studiów Strategicznych, z. 40, Kraków 2000, s. 15.

392 Ibidem.
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zacyjnej. Ze stanowiskiem takim godzi się nie tylko obóz Jednej Rosji, ale 
nawet grupa eurazjatyckich radykałów z Aleksandrem Duginem na czele393. 
Nie obserwuje się też determinacji Moskwy w celu zbliżenia Uzbekistanu, 
najludniejszego i najkapryśniejszego z punktu widzenia polityki zagranicznej 
państwa Azji Centralnej.

Inaczej jest jednak w przypadku prawosławnych państw obszaru post-
radzieckiego, szczególnie tych, w których liczba Rosjan lub osób rosyjsko-
języcznych pozostaje znaczna. Głównym punktem międzynarodowego zainte-
resowania Rosji stała się zatem Ukraina, gdzie znaczny odsetek etnicznych 
Rosjan i powszechne użycie języka rosyjskiego musiały być poważnym prob-
lemem o międzynarodowych konsekwencjach. Jak podaje Richard Sakwa, po 
rozpadzie ZSRR etniczni Rosjanie stanowili około 22,5% ludności Ukrainy, 
a osoby rosyjskojęzyczne, bez względu na narodowość, około 32,8%394.

Republika Ukrainy stała wobec trudnego zadania sprostania standardom 
cywilizowanym państw europejskich z jednej strony i budowania społecznie 
koherentnej wizji państwa z drugiej. Malinowskij nie bez racji zauważa, że 
państwo ukraińskie już w latach 90. przyjmowało politykę mimikry, podwój-
nych standardów, próbując coraz bardziej dystansować się od Rosji. Tym sa-
mym doszło do utraty tożsamości przez rosyjskojęzyczną ludność zasiedlają-
cą odłamki zdezintegrowanego olbrzyma, do swoistej alienacji395.

Polityka Rosji w stosunku do sąsiada, którego niezależność traktowa-
no jako chwilowy kaprys, była zatem obciążona tymi uwarunkowaniami. 
W protekcjonalnym traktowaniu Ukrainy pomagała przez lata znaczna go-
spodarcza zależność tego państwa od Rosji zarówno w obszarze dostaw su-
rowców, jak i odbioru ukraińskiej produkcji mechanicznej i zbrojeniowej. Co 
prawda pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy Leonid Krawczuk dążył do 
zerwania związków z Rosją, ale jak słusznie wskazuje Eric Miller, polityczni 
poplecznicy Krawczuka osadzeni w komunistycznej nomenklaturze nie byli 
skłonni do reform, które mogłyby doprowadzić do realnej niezależności396.

Retoryka stosowana przez Kreml wobec Ukrainy była w praktyce dość 
monotonna. Nawet w okolicznościach „pomarańczowej rewolucji” i zwycię-
stwa Euromajdanu pisano i mówiono o braterstwie obu społeczeństw, a Pu-

393 Дугин А., «Есть органичная граница России и Евразии, это территории туран-
ской цивилизации», Azglobus, www.azglobus.net/5019-aleksandr-dugin-est-estestvennaya-
organichnaya-granica-rossii-i-evrazii-eto-territorii-turanskoy-civilizacii-video.html (dostęp: 
19.08.2015).

394 Sakwa R., Russian Politics and Society, Routledge, London 2002, s. 392–393.
395 Малиновский П.В., Россия в «славянском треугольнике» СНГ: глобальный кон-

текст, [w:] Россия и ее соседи: «Славянский треугольник» в СНГ. Сборник статей и об-
зоров, ред. П.В. Малиновский, ИНИОН РАН, Москва 2002, s. 21.

396 Miller E., To Balance or Not to Balance: Alignment Theory and the Commonwealth of 
Independent States, Ashgate, Aldershot 2006, s. 141 nn.
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tin w atmosferze ponownie zaostrzającej się sytuacji na wschodzie Ukrainy 
w sierpniu 2015 roku sugerował, że mamy wręcz do czynienia z jednym naro-
dem397. „Pomarańczową rewolucję” i Euromajdan, a także europejskie ambi-
cje Ukraińców Kreml komentował zawsze jako efekt amerykańskiej ofensywy 
informacyjnej, czego najlepszym dowodem jest koncepcja Panarina. Jeszcze 
surowiej traktowano inicjatywy nacjonalistyczne, które dla rosyjskiej opinii 
publicznej były przejawem faszyzmu, a nawet nazizmu. Euromajdan i dąże-
nie do ukrainizacji przestrzeni medialnej w kraju uznawano za opanowanie 
Kijowa przez „banderowców”398. Z kolei pozbywanie się przez prezydenta 
Petra Poroszenkę rodzimych skorumpowanych urzędników i zastępowanie 
ich obcokrajowcami ukazywano jako haniebne oddawanie kraju pod obcą 
kontrolę399. Tylko niektóre rosyjskie interpretacje sytuacji na Ukrainie po 
wydarzeniach Euromajdanu cechują się większą oryginalnością. Przykładem 
może być pogląd Wasilija Pichorowicza, który uważa je za wyraz konfliktu 
różnych grup oligarchów400.

Wśród polityków i badaczy tematu polityki rosyjskiej wobec Ukrainy ist-
niały wahania co do rzeczywistych planów Kremla wobec tego państwa i in-
nych krajów wschodnioeuropejskich. Tradycyjnie przeważał pogląd, że Rosja 
zasadniczo nie bierze pod uwagę jakiegokolwiek odstąpienia od wchłonięcia 
całego obszaru WNP, tym bardziej zaś Ukrainy, której stolica uważana jest za 
macierz ziemi ruskiej401. Z czasem zaczęły się jednak pojawiać opinie, że pod 
wpływem trudnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej obstrukcji Rosja 
może zmienić swe plany i zmierzać w kierunku podziału Ukrainy402. Ozna-
czałoby to realizację planu minimum, a jednocześnie uspokoiło sytuację we-
wnętrzną na konfliktowych obszarach, lecz pozostawiłoby uczucie niedosytu 
w kręgu kreatorów rosyjskiej geopolityki.

397 Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, Первый канал, 
17.08.2015, http://www.1tv.ru/news/social/290254 (dostęp: 18.08.2015).

398 Zob. Долгов: Ситуация на Украине напоминает «агонию бандеровского беспре-
дела», „Российская Газета”, 10.06.2015, http://www.rg.ru/2015/06/30/dolgov-anons.html 
(dostęp: 19.08.2015).

399 Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, Первый канал, 
17.08.2015, http://www.1tv.ru/news/social/290254 (dostęp: 18.08.2015).

400 Пихорович В.Д., Украина между Западом и Востоком. Хроники Евромайдана, 
URSS, Москва 2014, s. 78.

401 Zob. np. Schwarzenberg: Putin Wants Whole Ukraine and Will Succeed, „Prague Daily 
Monitor”, 30.04.2015, http://praguemonitor.com/2015/04/21/schwarzenberg-putin-wants-
whole-ukraine-and-will-succeed (dostęp: 19.08.2015).

402 Kłaczyński R., Strategia polityczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i Białorusi od 
1990 do kwietnia 2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014.
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5.1.3. Skutki wysiłków reintegracyjnych

Funkcjonalność sfery instytucjonalnej

Gdyby spróbować dokonać jedynie wstępnej oceny względnego zbliżania 
się do siebie państw byłego ZSRR pod dyktando Rosji, wyniki byłyby dalece 
niejednoznaczne. Z korzyści i słabości integracji zdają sobie sprawę zresztą 
także eksperci rządowi FR403. Ze względu na koniunkturę cenową początku 
XXI wieku bilans handlowy Rosji wobec reszty WNP był w latach 2003–2004 
niezwykle korzystny. W styczniu 2003 roku wynosił 444,9, a w styczniu 2004 
– 767,6. Analogiczny bilans dla pozostałych państw był zatem fatalny. Dla 
przykładu, w przypadku Ukrainy wynosił on 566,7404.

Tak czy owak, współpraca państw WNP w miarę upływu czasu wyka-
zywała tendencję do pogłębiania się. W latach 2000–2010 obrót towarowy 
wzrósł trzykrotnie, produkcja rolna 1,3 raza, zaś udział FR w ogólnym PKB 
przekraczał 70%. Miliony migrantów wspierało pieniędzmi zarobionymi 
w Rosji rodziny w innych krajach WNP. Trudności wywołane niepełnym ot-
warciem rynku towarów i usług z czasem istotnie były niwelowane. Celem 
działań najpierw Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, a następnie EUG 
było doprowadzenie do całkowicie wolnego handlu, na przeszkodzie stały 
jednak bardzo realne problemy. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że PKB per 
capita Rosji wynosił w 2010 roku 15 tys. dolarów, podczas gdy Tadżykistanu 
zaledwie około 2 tys., co stawia m.in. to państwo na nierównej pozycji w kwe-
stii obrony własnych podmiotów gospodarczych.

Rosja od początku konsekwentnie stawiała się na obszarze WNP w roli 
obrońcy i arbitra. W Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym 
(OUBZ) była podmiotem analogicznym do Stanów Zjednoczonych w NATO. 
Tylko teoretycznie można mówić o bezpieczeństwie zbiorowym, w którym 
udział każdej strony się liczy. Istnieje wśród wojskowych sojuszu świadomość 
konieczności zwiększenia efektywności całej OPBZ: jego siły i środki ani razu 
nie zostały użyte w działaniach zbrojnych. Jak niekiedy się sądzi, w organi-
zacji mamy do czynienia z „wielofunkcjonalnością” utrudniającą działanie. 
Zalicza się do niej np. analogiczną do NATO zasadę konsensusu przy po-
dejmowaniu decyzji i trwanie przy tej regulacji. Brak także jednoznacznego 
programu politycznego organizacji, jak i pozycjonowania jej w systemach 
bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. Mimo to trudno zaprzeczyć, że 
zarówno OUBZ, a przede wszystkim działania Rosji w regionie przyczyniają 
się do uspokojenia sytuacji w zagrożonych miejscach, lecz na zasadzie siłowe-

403 Zob. Каширкина А.А., Морозов А.Н., Россия, евразийский экономический союз 
и Всемирная торговая организация, Институт законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации, Москва 2014, s. 20.

404 Nizioł-Celewicz M., op. cit., s. 145.
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go zamrażania konfliktu. Przykładem tego jest postawa Rosji i całego układu 
w stosunku do Górskiego Karabachu405.

Problem stosunków z państwami kaukaskimi

Nawet jednak najzatwardzialsi zwolennicy integracji i wzmacniania rosyj-
skiej kontroli nad obszarem Kaukazu Południowego stwierdzają, że Rosja 
zasadniczo nie wypracowała jednolitej koncepcji swej polityki w stosunku do 
tego regionu406. Potwierdzeniem tej tezy mogą być jej słodko-gorzkie relacje 
z Azerbejdżanem. Państwo to stanowi przykład swoistej demokratury klano-
wej, będąc rządzone najpierw (po przewrocie w 1993 roku) przez prezydenta 
Hejdara Alijewa, a następnie, po stabilnej dekadzie, odstąpione jego synowi, 
Ilhamowi. Rosja miała zatem do czynienia ze stosunkowo wygodnym dla sie-
bie partnerem: przewidywalnym, żyjącym z eksportu surowców, niepozwala-
jącym sobie na „kolorowe rewolucje”, kontrolującym przepływy gospodarcze, 
pragmatycznie nastawionym do stosunków z innymi podmiotami.

Pewnym cieniem na tej stabilności kładł się konflikt ormiańsko-azerski 
w Górskim Karabachu. Rosja była i jest tradycyjnie postrzegana jako obroń-
ca interesów ormiańskich, ale nie przeszkodziło to w 1997 roku w podpisa-
niu przez Azerbejdżan z Federacją Rosyjską umowy o przyjaźni, współpracy 
i bezpieczeństwie. Państwu azerskiemu niepotrzebny był jakikolwiek konflikt 
z Rosją, chociażby ze względu na fakt skomplikowanych stosunków z Iranem 
(gdzie notabene mieszka więcej Azerów niż w Azerbejdżanie) i z powodu 
kłopotów z transportem ropy naftowej. Jeden ze służących temu celowi ru-
rociągów, prowadzący do gruzińskiej Supsy, był już technicznie niewydolny, 
drugi natomiast przebiegał przez Czeczenię, która do początków pierwszej 
dekady nowego stulecia pozostawała terenem skrajnie niestabilnym.

Podpisanie w 2001 roku przez Hejdara Alijewa i Władimira Putina Dekla-
racji bakijskiej stanowiło ważny krok w uregulowaniu stosunków dwustron-
nych. Tekst dokumentu oprócz konwencjonalnych banałów zawiera istotne 
zapewnienie o dążeniu do rozwiązania konfliktu karabachskiego w duchu 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz, co jeszcze bardziej istotne, o współ-
pracy w zakresie zwalczania terroryzmu i ekstremizmu407. Korzyść z takie-
go brzmienia Deklaracji była obopólna. Z jednej strony Rosjanie zyskiwali 
pewność unikania przez muzułmański Azerbejdżan zbytniego poparcia dla 

405 Михайленко А.Н., Политика России на постсоветском пространстве, [w:] Внеш-
няя политика России. Теория и практика, s. 201–223.

406 Захаров В.А., Арешев А.Г., Кавказ после 08.08.08: старые игроки в новой расставке 
сил, Квадрига, Москва 2010, s. 133.

407 Бакинская декларация принята Президентом России Владимиром Путиным и Пре-
зидентом Азербайджана Гейдаром Алиевым в Баку 9 января 2001 года, Президент России, 
http://archive.kremlin.ru/events/articles/2001/01/130538/133329.shtml (dostęp: 17.08.2015).
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czeczeńskich bojowników i rezygnację z siłowych rozwiązań w Górskim Ka-
rabachu, z drugiej – wzrastała potencjalnie stabilność azerskiego eksportu 
ropy. W konsekwencji przyjętych zobowiązań Azerbejdżan dokonał około 
8000 ekstradycji Czeczenów do Rosji, a z czasem podjęto także inne działa-
nia antyczeczeńskie.

Także w kolejnych latach stosunki obu państw układały się dobrze. Prze-
prowadzono wspólne manewry marynarki wojennej na Morzu Kaspijskim, 
a w roku 2002 przedłużono dzierżawę stacji radarowej w Gabali na kolejne 
10 lat. W 2004 roku podpisano kolejną deklarację w Moskwie408, przedłuża-
jąc ustalenia porozumienia z 1997 roku oraz Deklaracji bakijskiej. Wkrótce 
w tym samym roku podjęto współpracę w dziedzinie obronności, Azerbej-
dżan potrzebował bowiem części zamiennych do sprzętu wojskowego i szko-
leń dla kadry oficerskiej409. Rosyjskie wsparcie okazało się dla młodszego 
Alijewa dość ważne, gdy doszło do międzynarodowej krytyki reżimu zwią-
zanej z wyborami parlamentarnymi w Azerbejdżanie w 2005 roku. Na ulice 
Baku wyległy tysiące demonstrantów niezadowolonych z domniemanych 
fałszerstw. Na tle krytyki ze strony Unii Europejskiej, która nawet zagroziła 
wstrzymaniem przygotowań do przyjęcia Azerbejdżanu do programu Part-
nerstwa Wschodniego, rosyjscy obserwatorzy nie dopatrywali się szczegól-
nych naruszeń azerskiego prawa wyborczego410.

Jak słusznie zauważa Jan Brodowski, z wyniku wyborów byli jednak zado-
woleni najwięksi gracze: Rosja, ponieważ zyskiwała przewidywalnego part-
nera, Stany Zjednoczone, zdobywając gwarancję trwałości dotychczasowych 
kontraktów, wreszcie Turcja, która nie musiała się obawiać o losy oddanego 
do użytku w lipcu 2006 roku rurociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, omijającego 
Rosję oraz jej sprzymierzeńca – Armenię i biegnącego przez Gruzję bezpo-
średnio na południowe wybrzeże Turcji411.

Konkretny wynik zabiegów Rosji o dobre stosunki z Azerbejdżanem 
w sensie gospodarczym zakończył się raczej porażką tej pierwszej, rurociąg 
(administrowany przez BP) stanowi bowiem element forsowanego przez nie-
które kraje Unii Europejskiej programu stworzenia systemu przesyłowego 
alternatywnego wobec propozycji rosyjskich.

408 Московская декларация Российской Федерации и Азербайджанской Республики, 
6.02.2004, Президент России, http://www.kremlin.ru/supplement/1860 (dostęp: 17.08.2015).

409 Zob. Nygren B., The Rebuilding of Greater Russia: Putin’s Foreign Policy towards the CIS 
Countries, Routledge, New York 2008, s. 112.

410 Sultanova A., Results Voided in 2 Azeri Votes, „Moscow Times”, 9.11.2005, s. 4.
411 Brodowski J., Wzajemne relacje Federacji Rosyjskiej i Azerbejdżanu w ramach WNP, 

[w:] Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, red. nauk. E. Cziomer, 
M.  Czajkowski, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Kraków 
2006, s. 97.
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Nieporównanie wygodniejszym partnerem i najbliższym sojusznikiem Ro-
sji na Kaukazie Południowym była Armenia. Jej pozycja międzynarodowa była 
trudna ze względu na przynajmniej trzy czynniki. Pierwszy to utrzymujący się 
konflikt z Azerbejdżanem: pomimo odparcia Azerów w Górskim Karabachu 
Armenia pozostaje rywalem potencjalnie i realnie słabszym. Większe możli-
wości finansowe Azerbejdżanu pozwoliły temu państwu na znaczne wzmoc-
nienie sił zbrojnych, czego nie można powiedzieć o siłach ormiańskich. Czyn-
nikiem drugim były tradycyjnie złe stosunki z Turcją i zamknięta od 1993 roku 
granica z tym krajem, który przez cały wiek nie potrafił się rozliczyć z ludobój-
stwa popełnionego na Ormianach. Niebezpodstawnie spodziewano się także, 
że w razie konfliktu z Azerami Turcja może stanąć po ich stronie. Problemem 
trzecim była fatalna sytuacja gospodarcza Armenii wywołana krachem lokal-
nej wytwórczości i wzrostem cen surowców. Czynniki te powodowały kolejne 
fale emigracji Ormian, w największym stopniu do Rosji. Brak wsparcia rodzin 
mieszkających w Armenii pieniędzmi zarobionymi w Moskwie i innych ro-
syjskich metropoliach mógłby mieć katastrofalny wpływ na gospodarkę kraju. 
Z drugiej strony napływ prywatnych środków z Rosji wywołał nieproporcjo-
nalny do poziomu gospodarczego kraju wzrost cen na ormiańskim rynku we-
wnętrznym, a w konsekwencji niekorzystny wzrost cen w obrocie międzynaro-
dowym, zmniejszający konkurencyjność krajowej gospodarki.

Kombinacja tych czynników dawała Rosji w stosunkach z Armenią oczy-
wistą przewagę. Sprawiło to, że Armenia stroniła od pomijających Rosję pro-
jektów integracyjnych, w tym GUAM, o Unii Europejskiej nie wspominając, 
a na propozycję Partnerstwa Wschodniego była otwarta w minimalnym za-
kresie. O żadnej formie stowarzyszenia, które zostało zawarte przez Gruzję, 
Mołdawię oraz (po dramatycznych wydarzeniach Euromajdanu) Ukrainę, nie 
mogło, rzecz jasna, być mowy. Rosja stała się jedynym realnym gwarantem 
bezpieczeństwa Armenii, co znalazło wyraz najpierw w podpisanej 16 marca 
1995 roku umowie ustalającej obecność wojsk rosyjskich w bazie w Giumri. 
Mimo że kontrakt został zawarty na 25 lat, już w sierpniu 2010 roku podczas 
wizyty prezydenta Miedwiediewa przedłużono ważność umowy dzierżawy 
do roku 2044412. Tym samym zamknięte granice z Turcją oraz Iranem są bro-
nione zasadniczo przez Rosjan, trudno bowiem uwierzyć, że ormiańskie siły 
zbrojne byłyby zdolne do odparcia ewentualnego ataku z tamtych kierunków.

Rosja nie tylko praktycznie kontroluje militarnie przestrzeń Armenii. 
Zacieśniano także współpracę gospodarczą, której podstawą była najpierw 
umowa o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z 29 sierpnia 1997 roku 

412 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской во-
енной базе на территории Республики Армения (с изменениями на 20 августа 2010 
года), Ратифицирован Федеральным законом РФ от 26 мая 1997 года N 85-ФЗ, Элек-
тронный фонд правовой и нормативно-технической информации, http://docs.cntd.ru/
document/901933348 (dostęp: 17.08.2015).



203Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw jako priorytetowy kierunek polityki...

podpisana przez prezydentów Borysa Jelcyna oraz Lewona Ter-Petrosjana. 
Trwalsze podstawy dalszej współpracy nakreśliła sygnowana już przez Ro-
berta Koczariana i Władimira Putina późniejsza deklaracja współpracy 
o szerokim zakresie, wychodząca koncepcyjnie ku nowemu stuleciu413. Zasa-
dy współpracy precyzowała z kolei umowa z września 2001 roku414. Najwięk-
szym problemem w tych stosunkach wydaje się to, że Ormianie w zamian 
za darowanie długu w wysokości zaledwie 98 mln dolarów zgodzili się na 
przejęcie przez podmioty rosyjskie ważnych przedsiębiorstw państwowych, 
w tym elektrowni wodnej Hrazdan, która produkowała znaczną część energii, 
sięgającą około 20% krajowego zapotrzebowania. Z czasem doszło do prak-
tycznego przejęcia niemal całej produkcji energii przez Rosjan. Spektakular-
nym przykładem był kazus elektrowni jądrowej w Mecamor, gdzie z przyczyn 
prawnych niemożliwe było oddanie zakładu w ręce podmiotu zagranicznego. 
Odnaleziono zatem formułę, w ramach której strona rosyjska przejęła jedy-
nie „zarząd nad finansami przedsiębiorstwa”415.

Mimo tak przyjaznej wobec FR polityki strona ormiańska nie doczekała 
się jakiejś spektakularnej obniżki cen surowców rosyjskich. Dużym szokiem 
było także podniesienie cen gazu przez ArmRusGazprom o 18% w lipcu 2013 
roku. Wzmogło to obawy Ormian o wzrost bezrobocia, a tym samym o wy-
wołanie kolejnej fali inflacji416.

Zdecydowanie najtrudniejszym partnerem Rosji na Kaukazie Południo-
wym była Gruzja. Jej jednoznaczne odseparowanie się od sowieckiej prze-
szłości i nacjonalistyczny kurs w polityce wewnętrznej, zaprowadzony przez 
prezydenta Zwiada Gamsachurdię, nie mogły być Rosji na rękę. W tragicz-
nym konflikcie abchasko-gruzińskim, wywołanym nierozważną polityką pre-
zydenta, Rosja, oficjalnie trzymająca się z dala od zajmowania jednoznaczne-
go stanowiska, wspierała jednak po cichu Abchazów, pozostając w zgodzie 
z zasadą divide et impera. Rosjanie wsparli również opozycję gruzińską żą-
dającą ustąpienia prezydenta. Po jego klęsce i powrocie do kraju powtórnie 

413 Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Армения, ориентированном в XXI век принята Президентом России Влади-
миром Путиным и Президентом Армении Робертом Кочаряном в Москве 26 сентября 
2000 года, Президент России, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2000/09/130152.shtml 
(dostęp: 17.08.2015).

414 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном 
экономическом сотрудничестве на период до 2010 года подписан Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и Президентом Армении Робертом Кочаряном в Ерева-
не 15 сентября 2001 года, Президент России, http://www.kremlin.ru/supplement/3261 
(dostęp: 17.08.2015).

415 Zob. Iwaszkiewicz P., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Armenii, [w:] Polityka Federa-
cji Rosyjskiej…, s. 101.

416 Grigoryan M., Armenia: Could a Gas Price Hike Have Political Implications?, Eurasian-
et, 10.06.2013, http://www.eurasianet.org/node/67096 (dostęp: 19.08.2015).
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wsparli zbrojnie opozycję podczas wojny domowej 1993 roku, przede wszyst-
kim natomiast przewodniczącego parlamentu i byłego ministra spraw zagra-
nicznych ZSRR Eduarda Szewardnadzego. Był on co prawda zdecydowanym 
przeciwnikiem abchaskiego separatyzmu, ale nie głosił haseł antyrosyjskich, 
zaś z rosyjskim establishmentem łączyły go stare znajomości.

Dzięki zwycięstwu Szewardnadzego stosunki rosyjsko-gruzińskie znacz-
nie się poprawiły. 3 grudnia dramatycznego 1993 roku Gruzja wstąpiła nawet 
do WNP, a 3 lutego 1994 podpisano traktat o przyjaźni, współpracy i dobro-
sąsiedzkich stosunkach, na mocy którego Rosjanie zachowali prawo do sta-
cjonowania na terenie Gruzji417. W tej sytuacji nieaktualny stał się argument 
abchaski. Rosjanie zaczęli wręcz zmierzać do zakończenia konfliktu, dzięki 
czemu 14 maja 1994 roku podpisano porozumienie pokojowe. Także w ko-
lejnych latach Moskwa starała się, prawdopodobnie szczerze, odgrywać rolę 
mediacyjną. 14 sierpnia 1997 roku Primakow zorganizował nawet spotkanie 
Szewardnadzego i prezydenta samozwańczej Republiki Abchazji, Władisła-
wa Ardzinby, które zaowocowało oświadczeniem o nieuciekaniu się do prze-
mocy w stosunkach wzajemnych.

Ważnym krokiem na drodze ku umocnieniu współpracy rosyjsko-gruziń-
skiej było podpisanie porozumienia z 15 września 1995 roku, które mówiło 
o instalacji na okres 25 lat czterech rosyjskich baz w Gruzji: Achalkalaki, Ba-
tumi, Gudauta oraz Waziani418. Ciekawe, że żadna ze stron nie ratyfikowała 
porozumienia, co ilustruje charakterystyczną do dziś skomplikowaną drogę 
do podejmowania przez strony regionu postradzieckiego decyzji w stosun-
kach międzynarodowych. Ostatecznie podczas szczytu OBWE w Stambule 
strony porozumiały się w sprawie opuszczenia baz Waziani i Gudauta przed 
lipcem 2001 roku oraz co do zakończenia do końca 2000 roku negocjacji 
w sprawie baz w adżarskim Batumi i Achalkalaki.

Podobnie jak w przypadku Azerbejdżanu, Rosjanie oskarżali Gruzję 
o przyzwolenie na przebywanie bojowników czeczeńskich na terytorium 
kraju, konkretnie zaś w wąwozie Pankisi. Prezydent Putin zagroził wręcz in-
terwencją zbrojną w wypadku niepodjęcia kroków przeciwko Czeczenom. 
Działania takie zostały istotnie podjęte, dokonywano także nielicznych eks-
tradycji, a Szewardnadze zobowiązał się do ścisłej współpracy w zakresie 
działań antyterrorystycznych.

Zasadniczą zmianę przyniosła omówiona w podrozdziale 2.2.7 „rewolu-
cja róż”: zniknięcie Szewardnadzego z życia politycznego Gruzji oznaczało 

417 Договор между Российской федерацией и Республикой Грузия о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве, подписан в г. Тбилиси 3.02.1994, Петербургский Правовой 
Портал, http://ppt.ru/newstext.phtml?id=17138 (dostęp: 19.08.2015).

418 Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о российских военных 
базах на территории Республики Грузия от 15 сентября 1995 года, Законодательство 
стран СНГ, http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=25425 (dostęp: 19.08.2015).
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dla Rosji utratę spolegliwego partnera na Kaukazie Południowym. Nowy 
prezydent – Micheil Saakaszwili z jednej strony był krytyczny wobec Rosji, 
z drugiej zaś powracał do idei przywrócenia państwu integralności teryto-
rialnej. Ważnym sukcesem było niewątpliwie odzyskanie kontroli nad Adża-
rią – jedyną ze zbuntowanych prowincji, gdzie nie stacjonowały wojska rosyj-
skie. Połączenie tego faktu z ewidentnymi sukcesami w życiu gospodarczym 
i w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie udało się wykorzenić korupcję, oraz 
z dystansowaniem się od Rosji było dla Moskwy szczególnie niewygodne nie 
tylko z punktu widzenia współpracy wojskowej i gospodarczej, ale jeszcze 
bardziej w obszarze wizerunku. W kolejnych latach stosunki bynajmniej się 
nie ocieplały, a dodatkowego smaczku temu ochłodzeniu nadała odmowa 
Siergieja Ławrowa złożenia kwiatów pod pomnikiem gruzińskich żołnierzy 
poległych w Abchazji podczas jego wizyty w 2005 roku.

Pod naciskiem decyzji gruzińskiego parlamentu 30 maja 2005 roku Rosja-
nie podpisali w Moskwie porozumienie, na mocy którego bazy miały ostatecz-
nie zniknąć do końca 2008 roku. Ciągle jednak nie rozwiązano problemu sta-
cjonowania wojsk rosyjskich w Abchazji i Osetii Południowej. 1 października 
2005 roku gruziński parlament wyznaczył Rosjanom daty ostatecznego wyco-
fania się ze zbuntowanych republik (1 lipca 2006 oraz 10 lutego 2006). Dało 
to Moskwie pretekst do wstawienia się za obu prowincjami, które odtąd nie 
były traktowane jako separatystyczne, lecz jako państwa w stanie tworzenia, 
zwłaszcza jeśli społeczność międzynarodowa uznałaby niepodległość Koso-
wa, które miało stać się chętnie wykorzystywanym przez Rosjan precedensem.

Rosjanie podjęli dodatkowe retorsje wobec Gruzji w postaci sankcji go-
spodarczych. Zakazano importu gruzińskich produktów spożywczych, 
w tym win. Podniesiono dwukrotnie cenę dostarczanego gazu. Doszło tak-
że do niewyjaśnionego wybuchu na terenie rosyjskiego Kaukazu (w Osetii 
Północnej), który zatrzymał dostawy do Gruzji. Strona gruzińska oskarżyła 
władze rosyjskie o świadome działania przeciwko gruzińskiemu systemowi 
energetycznemu.

Mimo spotkania prezydentów obu państw w Petersburgu 13 czerwca 2006 
roku stosunki bynajmniej nie uległy poprawie. W lipcu gruziński parlament 
wezwał rząd, by doprowadził do zakończenia rosyjskiej misji w zbuntowa-
nych prowincjach i zastąpienia jej siłami międzynarodowymi; tymczasem sy-
tuacja nadal się zaostrzała. Gdy w abchaskim wąwozie Kodori gruzińskie siły 
zbrojne przeprowadzały operację przeciwko oddziałom zbuntowanego prze-
ciwko Saakaszwilemu Emzara Kvitsianiego, zaniepokojeni Rosjanie wykony-
wali ćwiczebne ruchy wojsk, przygotowując się na ewentualną interwencję. 
Kolejne miesiące przyniosły eskalację konfliktu: we wrześniu doszło w Gruzji 
do zatrzymania czterech oficerów GRU pod zarzutem szpiegostwa, na co ro-
syjskie władze odpowiedziały chwilowym wycofaniem personelu dyploma-
tycznego i deportacją obywateli gruzińskich za rzekomą nielegalną imigrację. 
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Obserwowano także kolejne prowokacje w postaci naruszania przestrzeni 
powietrznej Gruzji i kierowania pocisków na jej terytorium. Z drugiej jednak 
strony Rosjanie wycofali się z baz, o których traktowało porozumienie stam-
bulskie zawarte jeszcze z Szewardnadzem. Wycofanie ostatnich oddziałów, 
jak już wspomnieliśmy, było przewidziane zawczasu z myślą o ewentualnym 
konflikcie, który mógłby postawić bazy rosyjskie w bardzo trudnej sytuacji. 
Z drugiej strony wydaje się, że Rosjanie najprawdopodobniej zrezygnowali 
z wojny totalnej, zadowalając się przejęciem całkowitej kontroli nad Abchazją 
i Osetią Południową oraz wzmacniając ochronę ich terytorium, co skutkowa-
ło m.in. niespodziewanym incydentem w położonym na terytorium właści-
wej Gruzji wąwozie Kodori, gdzie podczas walk gruzińsko-abchaskich doszło 
do zabicia rosyjskich oficerów.

Na początku kolejnej kadencji Saakaszwilego spodziewano się pewnej po-
prawy stosunków. Wkrótce wznowiono nawet regularne loty między Tbilisi 
a Moskwą. O istocie rosyjskiego podejścia do kwestii konfliktów gruzińsko-
-abchaskiego i gruzińsko-południowoosetyjskiego świadczy jednak nagła 
zmiana oficjalnego stanowiska wobec tych republik tuż przed ogłoszeniem 
niepodległości przez Kosowo. Rosja zniosła wszelkie sankcje wobec Abcha-
zji, mimo że od 1996 roku zostały one nałożone przez WNP. Oliwy do ognia 
dolał fakt nagłego zwiększenia szans wstąpienia Ukrainy i Gruzji do NATO, 
sugerowanego głównie podczas bukareszteńskiego szczytu Paktu. Powszech-
nie kontestowany w Brukseli Rogozin, którego mianowano ambasadorem 
przy NATO, zapowiedział, że może to zaowocować odłączeniem od Gruzji 
zbuntowanych republik, a szef sztabu rosyjskich sił zbrojnych generał Jurij 
Bałujewskij, zaniepokojony militaryzacją Gruzji, groził podjęciem kroków 
o charakterze militarnym w celu zabezpieczenia rosyjskich interesów419.

Gra nerwów toczyła się dalej, Moskwa zapowiedziała bowiem nawiązanie 
stosunków z Abchazją i Osetią Południową. Z czasem dochodziło do jeszcze 
większej eskalacji konfliktu poprzez zbrojne incydenty, wywołujące reakcję 
Moskwy w postaci zwiększenia kontyngentu zbrojnego. 7 sierpnia Saaka-
szwili wydał rozkaz interwencji zbrojnej w Osetii Południowej, owocujący 
kluczową w stosunkach rosyjsko-gruzińskich tzw. wojną pięciodniową, za-
kończoną wyparciem sił gruzińskich, chwilową okupacją terytorium Gruzji 
właściwej i podpisaniem przez Saakaszwilego i Miedwiediewa rozejmu, do 
którego nakreślenia przyczyniła się dyplomacja francuska. Rosyjski prezy-
dent złożył obietnicę wycofania sił rosyjskich z rdzennej Gruzji w ciągu mie-
siąca; obietnica ta została dotrzymana.

Dla Kremla wydarzenia z sierpnia 2008 roku stały się dobrą okazją do kry-
tyki wpływów zachodnich na Kaukazie. Zarówno wypowiedzi polityków, jak 

419 Zob. Генерал Балуевский обеспокоен милитаризацией Грузии, VSESMI.RU, 14.12.2006, 
http://www.vsesmi.ru/news/353102/825763/ (dostęp: 25.08.2015).
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i publicystyka, a nawet pisane na zamówienie władz opracowania naukowe za-
częły sugerować, że wojna była logicznie zaplanowaną akcją Zachodu420. Na te-
mat konfliktu wypowiadali się w mediach i opracowaniach rosyjscy wojskowi 
objaśniający szczegóły działań zbrojnych. Generalnie starali się dowodzić, że 
były one zaplanowane znacznie wcześniej i to wyłącznie przez stronę gruziń-
ską. Jak wskazuje najbardziej analityczne z takich opracowań, ofensywa wojsk 
lądowych została poprzedzona atakiem hakerskim na serwery południowo-
osetyjskie421. Ponieważ w innych krajach dostarczano również szereg kontr-
argumentów, które wykazywały bardzo dobre przygotowanie wojsk rosyjskich 
do starcia, twierdzono, że po sierpniu 2008 roku rozgorzała „propagandowa 
i sieciowa wojna szóstej generacji zorganizowana przeciwko Rosji”422.

Ta ostatnia zaś realizowała plan trwałego odłączenia Osetii Południowej 
i Abchazji od Gruzji i uznania ich niepodległości, co stało się 26 sierpnia. 
W odpowiedzi 29 czerwca Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Fede-
racją Rosyjską, ta natomiast 9 września nawiązała stosunki dyplomatyczne 
z byłymi prowincjami gruzińskimi, czego jednak w kolejnych latach nie uczy-
niło żadne inne państwo, nawet najwierniejszy sojusznik Rosji – Białoruś. 
17 września prezydent Miedwiediew podpisał z Siergiejem Bagapszem, pre-
zydentem Abchazji, i Eduardem Kokoitym, prezydentem Osetii Południowej, 
traktaty o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy423, które dawały Rosji 
prawo do stałego utrzymywania baz na terytoriach nowych państw. Wkrótce 
pojawiły się obietnice zwiększenia wydatków na ich zbrojne zabezpieczenie.

Rosjanie konsekwentnie zmierzali ku pełnemu podporządkowaniu Ab-
chazji i Osetii Południowej, które notabene i tak stało się faktem, nie znaj-
dowało jedynie podstaw prawnomiędzynarodowych. Stosunki między Ro-
sją a Gruzją siłą rzeczy pozostawały zatem nadal napięte. Moskwa prężyła 
muskuły, organizując manewry Kaukaz 2009, które w Gruzji zostały odebra-
ne jako prowokacja. Incydenty i oskarżenia pojawiały się po obu stronach. 
Mimo to 1 marca 2010 roku udało się otworzyć ponownie przejście graniczne 
Górny Lars, dzięki któremu można było przedostać się z gruzińskiej stolicy 
do Rosji przez Władykaukaz (stolica Osetii Północnej), odtworzono też po-
łączenie lotnicze.

420 Захаров В.А., Арешев А.Г., op. cit., s. 6.
421 Цыганок А.Д., Россия на Южном Кавказе: грузино-осетинская война 8–13 августа 

2008 года, АИРО-ХХI, Москва 2010, s. 207.
422 Захаров В.А., Арешев А.Г., op. cit., s. 21.
423 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Фе-

дерацией и Республикой Абхазия ратифицирован Федеральным законом РФ от 24 но-
ября 2008 года N 211-ФЗ, Электронный Фонд Правовой и Нормативно-Технической 
Документации, http://docs.cntd.ru/document/902151095 (dostęp: 19.08.2015); Договор  
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Респу-
бликой Южная Осетия ратифицирован Федеральным законом РФ от 24 ноября 2008 
года N 210-ФЗ, http://docs.cntd.ru/document/902151096 (dostęp: 19.08.2015).
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Umacnianie rosyjskiej pozycji w Abchazji i Osetii Południowej w kolej-
nych latach znalazło wyraz m.in. w ich zgodzie na utrzymywanie baz w obu 
krajach przez 49 lat. Dobitnym uwieńczeniem procesu wiązania tych repub-
lik z Rosją było podpisanie w lutym 2015 roku umowy o związku i strate-
gicznym partnerstwie między Rosją i Abchazją oraz analogicznej umowy 
z Osetią Południową, które to dokumenty decydują o włączeniu sił zbroj-
nych i organów bezpieczeństwa do odpowiadających im struktur Federacji 
Rosyjskiej424. Akty te można uważać nieomal za inkorporację, przynajmniej 
jeśli uznać suwerenną kontrolę nad własnymi siłami zbrojnymi za warunek 
rzeczywistej niepodległości.

Stosunki między Federacją Rosyjską a Gruzją w drugiej dekadzie nie wró-
żyły nic dobrego, ale mimo incydentów takich jak np. udaremnienie w 2011 
roku zamachów bombowych, które miały być kierowane przez oficera rosyj-
skiego, nie prowadziły do konfliktu zbrojnego. W samej Gruzji zresztą sporo 
się zmieniło i to raczej na korzyść wzajemnych relacji, bowiem kolejne wybo-
ry przyniosły odsunięcie oskarżanego o praktyki autorytarne Saakaszwilego 
od władzy. W wyborach parlamentarnych w 2012 roku zwyciężyło Gruzińskie 
Marzenie, założone przez bardziej umiarkowanego w stosunku do Rosji mi-
liardera Bidzinę Iwaniszwilego425, a 27 października 2013 roku już w pierw-
szej turze zwyciężył popierany przez niego kandydat Giorgi Margwelaszwili. 
Polityk ten, wyrażający, jak się wydaje, także poglądy całego Gruzińskiego 
Marzenia z Iwaniszwilim na czele, wypowiadał się sceptycznie o polityce ro-
syjskiej, sugerując, iż mimo dobrej woli ze strony Gruzji, Ukrainy i Mołdawii 
Rosja przez narzucanie obcych tym krajom standardów, praktycznie nie daje 
im wyboru i skłania do współpracy ze strukturami zachodnimi426.

Okoliczności prowadzenia polityki rosyjskiej na Kaukazie Południowym 
wskazują na duży stopień skomplikowania, ale i stałości w zarysowanych ce-
lach, retoryce i metodyce działania. Inny okazał się charakter relacji wobec 
zmuszonej do spolegliwości Armenii, inny wobec pragmatycznego i grają-
cego na wszystkie strony Azerbejdżanu, a całkiem odmienny wobec konte-

424 Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве 
и стратегическом партнерстве ратифицирован Федеральным законом от 3.02.2015 
N 3-ФЗ, Электронный Фонд Правовой и Нормативно-Технической Документации, 
http://docs.cntd.ru/document/420248221 (dostęp: 19.08.2015); Договор между Россий-
ской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и стратегическом 
партнерстве ратифицирован Федеральным законом от 3.02.2015 N 3-ФЗ, Электрон-
ный Фонд Правовой и Нормативно-Технической Документации, http://docs.cntd.ru/
document/420248221 (dostęp: 19.08.2015).

425 Por. Coalson R., News Analysis: Ivanishvili and the Russians, Radio Liberty, 10.03.2013, 
http://www.rferl.org/content/analysis-georgia-ivanishvili-and-the-russians/24733895.html 
(dostęp: 19.08.2015).

426 Георгий Маргвелашвили: «Я не собираюсь проводить Путину ликбез», „Эхо Кав-
каза”, 25.04.2014, http://www.ekhokavkaza.mobi/a/25363075.html (dostęp: 19.08.2015).
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stującej rosyjski wpływ Gruzji. Bez względu na te różnice Rosja zdecydowa-
nie zmierzała do narzucenia regionowi swej obecności, sugerując, niekiedy 
nie bez pewnej racji, że jest ona gwarancją stabilności i bezpieczeństwa. Bez 
obecności sił rosyjskich, jak twierdzą niektóre opracowania z kręgu resortów 
siłowych, „ludzie na Kaukazie by się pozabijali”427. Jednocześnie jednak wy-
daje się, że zaangażowanie strony rosyjskiej w regionie kaukaskim nie cechuje 
się aż tak głęboką determinacją jak w przypadku partnerów wschodnioeuro-
pejskich.

5.1.3. Ofensywa wschodnioeuropejska

Gdyby spróbować w maksymalnym skrócie ocenić skutki rosyjskich wysił-
ków integracyjnych w Europie Wschodniej, trudno nie odnieść się do ducha 
wypowiedzi Margwelaszwilego. Determinacja Moskwy w zbliżaniu do siebie 
tych obszarów stała się bowiem przyczyną odwrócenia się od niej zarówno 
większości Ukraińców, jak i Mołdawian. Wbrew argumentacji kremlowskich 
propagandzistów wydarzenia Euromajdanu, a następnie wyniki wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich na Ukrainie pokazały, że przede wszystkim 
samo społeczeństwo nie życzyło już sobie pozostawania w kręgu oddziały-
wań cywilizacyjnych, które niosą korupcję, autorytaryzm władzy połączony 
z samowolą polityków i organów siłowych, militaryzm i pogróżki związane 
z ciągłym liczeniem się z interesami obcego mocarstwa.

Rosja zdecydowała się co prawda na zajęcie Krymu i zakamuflowaną po-
moc dla separatystów w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej, ponios-
ła jednak przy okazji dwie porażki. Pierwszą była dyskredytacja na arenie 
międzynarodowej, którą wzmocniła emisja filmu Droga do ojczyzny (Путь 
на родину). Można było się z niego dowiedzieć, iż rosyjskie władze, obawia-
jąc się działań władz kijowskich przeciwko ludności Krymu, starannie przy-
gotowały scenariusz przejęcia półwyspu428. Druga porażka związana była 
z przywróceniem Rosji znacznej części ludności rosyjskiej lub przynajmniej 
z odcięciem jej od wpływu Kijowa. Sukces ten okupiony został jednak pozba-
wieniem się sporej części piątej kolumny na Ukrainie, co skutkowało okre-
ślonym wynikiem wyborów parlamentarnych i prezydenckich w tym kraju.

Te pierwsze, które odbyły się 26 października 2016 roku, przyniosły zde-
cydowane zwycięstwo obozowi Euromajdanu, głównie partiom: Front Lu-
dowy Arsenija Jaceniuka, która zdobyła 22,14% głosów, oraz Blok Petra Po-
roszenki, który osiągnął wynik 21,81%. Nacjonalistyczna Swoboda uzyskała 

427 Захаров В.А., Арешев А.Г., op. cit., s. 19.
428 Путь на родину, фильм Андрея Кондрашова, Россия 1, http://russia.tv/brand/show/

brand_id/59195 (dostęp: 19.08.2015).
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4,71%, a skrajny Prawy Sektor zaledwie 1,80%429. Ze względu na nieprzekro-
czenie progu wyborczego partie nacjonalistyczne nie weszły do parlamen-
tu. Podobny był wynik wyborów prezydenckich, w których bezapelacyjnie 
wygrał Petro Poroszenko z wynikiem 54,7% w pierwszej turze. Kandydat 
Swobody – Ołeh Tiahnybok uzyskał 1,16%, zaś szef Prawego Sektora, Dmy-
tro Jarosz – 0,70%. Wadim Rabinowicz, kandydat pochodzenia żydowskiego, 
zdobył 2,25%, zatem prawie dwa razy więcej niż Tiahnybok430. Wyniki te nie 
tylko ukazały ówczesne poparcie dla Poroszenki i obozu Euromajdanu, ale 
także kłamliwość rozpowszechnianej przez kremlowskich technologów poli-
tycznych tezy o zwycięstwie idei „banderowskich”.

Kolejnym wynikiem rosyjskich nacisków na Ukrainę była umowa stowa-
rzyszeniowa tego kraju z Unią Europejską. Początkowo podpisano jedynie 
część polityczną, a następnie, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, również go-
spodarczą431. Umowa ta oczywiście nie może być uważna za remedium na 
wszystkie problemy Ukrainy, daje jednak obraz efektów rosyjskich nacisków 
na ten kraj.

Niewątpliwie mniejszym problemem dla Rosji pozostaje kwestia jej sto-
sunków z Mołdawią. Mołdawia jako była republika ZSRR, składająca się 
w znacznej mierze z zagarniętej przez ZSRR na mocy paktu Ribbentrop-
-Mołotow Besarabii, jest krajem zamieszkanym w większości przez ludność 
romańskojęzyczną (około 76%). Pozostałe grupy to Ukraińcy, Rosjanie, Ga-
gauzi oraz kilka mniej liczebnych nacji. Mniejszości używają głównie języka 
rosyjskiego; jest tak nawet w przypadku Gagauzów – tureckiego, lecz prawo-
sławnego ludu używającego rodzimej mowy bardziej w domu niż w swych 
oficjalnych instytucjach mniejszościowych. Mniejszości, szczególnie gagau-
ska i, co oczywiste, rosyjska, wykazują obawy przed rumunizacją Mołdawii, 
a być może nawet wchłonięciem jej przez Rumunię, co oznaczałoby dla tych 
grup obudzenie się w państwie o innej kulturze i nastawieniu cywilizacyjnym 
mimo wyznawania tej samej religii.

Największym jednak problemem Mołdawii, zwłaszcza w jej stosunkach 
z Rosją, jest separatyzm Naddniestrza, czyli wąskiego pasa ziemi położonego 
na lewym brzegu Dniestru. Naddniestrze to ta część państwa mołdawskiego, 
która stanowiła międzywojenną Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziec- 
ką, nie zaś zachodnią większość, będącą przed II wojną światową rumuńską 
Besarabią. W czasie rozpadu ZSRR, który skutkował wprowadzeniem w nie-

429 Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року, Цен-
тральна виборча комісія Україні, http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp095_2?PT001F01 
=910&pt049f01=2 (dostęp: 19.08.2015).

430 Позачергові вибори Президента України 25.05.2014, Центральна виборча комісія 
Україні, http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001 (dostęp: 19.08.2015).

431 Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Ukrainą, z drugiej strony, Dz.Urz. UE 2014L 161, s. 3.
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podległej Mołdawii języka mołdawskiego jako jedynego języka urzędowego, 
zapisywanego w dodatku pismem łacińskim zamiast poprzednio używanego 
alfabetu rosyjskiego, Naddniestrze oddzieliło się od reszty kraju, funkcjonu-
jąc odtąd jako de facto niezależna republika, uznana dopiero po latach przez 
jeszcze bardziej nieakceptowane na świecie – Abchazję i Osetię Południową.

Państwu mołdawskiemu nie udało się odzyskać kontroli nad prowincją 
mimo interwencji w 1992 roku. Jest to zasługą dowodzonej przez generała 
Aleksandra Lebiedzia 14. Armii Rosyjskiej stacjonującej wówczas na spornym 
obszarze. Tym samym przez długie lata funkcjonował twór posiadający wszel-
kie cechy państwa oprócz międzynarodowego uznania. Rosyjska polityka wo-
bec Mołdawii nader chętnie wykorzystywała Naddniestrze jako argument, ale 
i narzędzie oddziaływania na międzynarodową afiliację państwa mołdawskie-
go. Władze regionu nie zgodziły się na powrót do Mołdawii nawet wtedy, gdy 
w referendum 1994 roku Mołdawianie opowiedzieli się zdecydowanie prze-
ciwko włączeniu do Rumunii. W październiku Mołdawia porozumiała się 
z Rosją na temat wycofania wojsk rosyjskich z terenów tej pierwszej, jednak  
26 marca 1995 roku w Naddniestrzu zorganizowano referendum, w którym 
ponad 90% mieszkańców zagłosowało przeciwko opuszczeniu tego teryto-
rium przez wojska rosyjskie. Tym samym doszło do sytuacji ciągłego zawie-
szenia. Mołdawia skłaniała się wyłącznie ku własnej niepodległości, zaś jej 
de facto odłączona prowincja ku radzieckiej macierzy, która już nie istniała, 
ewentualnie ku państwu, od którego oddzielały ją setki kilometrów.

Dalsze postępowanie zarówno Moskwy, jak i władz Naddniestrza z samo-
zwańczym prezydentem Igorem Smirnowem na czele prowokowało do zaog-
nienia stosunków z Mołdawią: rosyjska Duma Państwowa w listopadzie 1995 
roku ogłosiła Naddniestrze obszarem strategicznych interesów Rosji, a już 
w grudniu przyjęta została w Naddniestrzu konstytucja uznająca ten teren za 
niepodległe państwo. Jednocześnie w referendum mieszkańcy zbuntowanej 
republiki opowiedzieli się za włączeniem do WNP na równoprawnych zasa-
dach, co oczywiście nie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak uzna-
nia naddniestrzańskiej państwowości. Kreml sprzyjał normalizacji sytuacji 
nad Dniestrem, upatrując w tym możliwość nacisku na region i utrzymania 
Mołdawii w swojej strefie wpływów. W Moskwie zorganizowano zatem spot-
kanie prezydenta Mołdawii Petru Lucinschiego oraz Igora Smirnowa, któ-
rzy sygnowali memorandum decydujące, iż Naddniestrze będzie traktowane 
nadal jako część Mołdawii, a normalizacja stosunków pomiędzy obydwoma 
stronami Dniepru gwarantowana będzie przez Federację Rosyjską i Ukrainę. 
Nie należy zapominać, że na czele Republiki Ukrainy stał wówczas Leonid 
Kuczma, który szukał raczej poprawnych stosunków z Moskwą, zatem powo-
ływanie się na stronę ukraińską było wówczas Rosjanom na rękę.

Dalszy bieg spraw nie przyniósł jednak istotnego przełomu. Rozmowy 
w formacie „2 w 5”, w których oprócz Mołdawii i Naddniestrza uczestniczyły 
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jeszcze Rosja, Ukraina oraz OBWE, nie przyniosły rezultatu, głównie z winy 
władz mołdawskich, niepotrafiących się pogodzić z rzeczywistym stanem 
rzeczy w Tyraspolu. Z kolei zaproponowane rokowania w formacie „2 + 5”, 
uwzględniające jeszcze Stany Zjednoczone oraz UE, nie były kontynuowane 
przez władze Naddniestrza.

Gdy w fotelu prezydenckim na Kremlu zasiadł Władimir Putin, zaintere-
sowanie sytuacją nad Dniestrem wyraźnie spadło. Z czasem znów starano się 
zagrać naddniestrzańską kartą; rosyjskie propozycje rozwiązania problemu 
odłączonej prowincji z początku XXI wieku nie wydawały się pozbawione 
sensu, choć wydają się bardziej owocem manipulacji niż rzeczywistego zamia-
ru rozwiązania problemu. Prezydent Putin w początkach swej prezydentury 
proponował przyłączenie Republiki Mołdawii do Rumunii, a Naddniestrza 
do Federacji Rosyjskiej. Były to jednak propozycje sprzeczne przede wszyst-
kim z wolą społeczeństwa Mołdawii, które opowiedziało się za zachowaniem 
niepodległości. Oprócz tego doszłoby do powstania podmiotu Federacji Ro-
syjskiej między Mołdawią i Ukrainą, co stanowiłoby nie lada problem dla 
ewentualnego przemieszczania się z Naddniestrza do rosyjskiego mainlandu.

We wrześniu 2005 roku przeprowadzono referendum niepodległościowe, 
w którym aż 97% głosów zyskała opcja całkowitej niezależności. Dopiero po 
trzech latach doszło do spotkania Igora Smirnowa i prezydenta Mołdawii 
Władimira Woronina – przedstawiciela prorosyjskiej partii komunistycz-
nej, którzy dopiero po roku, z wyraźnym poparciem Moskwy, podpisali tam 
oświadczenie, zgadzając się na zastąpienie sił rosyjskich misją OBWE.

W marcu 2014 roku parlament naddniestrzański zwrócił się do władz Fe-
deracji Rosyjskiej o rozważenie zmian w rosyjskiej legislacji dotyczącej ewen-
tualnej inkorporacji innych terytoriów w taki sposób, aby możliwe było także 
wchłonięcie Naddniestrza. Dotyczyło to m.in. kwestii uznania „nieefektyw-
ności” władz państwa, na którym leży terytorium, choć przecież nie dało się 
jej przypisać Mołdawii. Duma wolała jednak najpierw zająć się rozwiązaniem 
problemu Krymu, zaś minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow jedno-
znacznie stwierdził, że Rosja opowiada się za Naddniestrzem w obrębie Moł-
dawii, ale o statusie określonym przez dialog w formule „2 + 5”432.

Strategia Moskwy, która nie podzielała naddniestrzańskiego entuzjazmu 
co do ostatecznej secesji i powtórzenia wariantu krymskiego, miała zna-
mię dalekowzroczności, lecz nie wnosiła niczego konstruktywnego w życie 
mieszkańców obu stron Dniestru. Rosja mogła teoretycznie uznać niepod-
ległość Republiki Naddniestrza, być może nawet doszłoby do spontanicznej 
wymiany części ludności, jednak rosyjscy liderzy zdawali sobie sprawę, że 
wówczas ostatecznie popchnięto by Mołdawię w kierunku Unii Europejskiej 

432 «Россия возьмет только Приднестровье, Гагаузию и юг Украины», REGNUM, 
12.04.2014, http://www.regnum.ru/news/polit/1789726.html (dostęp: 20.08.2015).



213Białoruś jako partner szczególnej troski

i NATO. Naddniestrze natomiast – państewko w postaci wąskiego pasa ziemi 
pomiędzy romańską Mołdawią a coraz bardziej antagonistycznie do Rosji na-
stawioną Ukrainą – pozostałoby w stanie trwałej izolacji i braku perspektyw 
na pomyślny rozwój gospodarczy. Rosja z kolei nie tylko pozbawiłaby się na-
rzędzi nacisku na Mołdawię, ale także podałaby na tacy kolejny argument za 
intensyfikacją sankcji i sama spychałaby się w otchłań coraz bardziej postę-
pującej izolacji. Tym samym w połowie drugiej dekady XXI wieku Moskwa 
uważała aneksję Naddniestrza za ostateczność.

5.2. Białoruś jako partner szczególnej troski

Na tle innych państw WNP szczególny przypadek stanowi dla Rosji Republi-
ka Białorusi. Wynika to z życzliwego nastawienia zarówno ludności tego pań-
stwa, jak i jego lidera do zacieśniania współpracy z Federacją Rosyjską. Było 
tak w zasadzie od początku białoruskiej niepodległości. Wytłumaczenie spe-
cyficznego zachowania Białorusinów w stosunku do upadku ZSRR i przyszłej 
integracji nie nastręcza zbyt wielu problemów. Badacze najczęściej podkreś-
lają takie powody jak słaba tożsamość narodowa i ograniczone formy histo-
rycznej niepodległości433, a także niewielkie doświadczenie dyplomatyczne434. 
W istocie rzeczy Białorusini, podobnie zresztą jak Ukraińcy, w niewielkim 
stopniu mieli do czynienia z wyzwaniem niepodległości. Można ją odszukać 
częściowo w Wielkim Księstwie Litewskim, którego zdecydowaną większość 
ludności stanowili Białorusini, zaś dokumenty spisywane były w białoruskiej 
redakcji cerkiewszczyzny. Innym, bardzo krótkotrwałym przejawem biało-
ruskiej państwowości była Białoruska Republika Ludowa, funkcjonująca od 
25 marca 1918 do 1 stycznia 1919 roku w warunkach okupacji niemieckiej. 
Wcześniej Białorusini mieszkali na terenach WKL w ramach Rzeczypospo-
litej, a po rozbiorach byli poddanymi rosyjskich imperatorów. Po wojnie 
polsko-bolszewickiej i traktacie ryskim tereny Białorusi zostały podzielone 
między II Rzeczpospolitą i ZSRR; w tym drugim przypadku tworzyły tzw. 
Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką.

We współczesnej Białorusi mamy do czynienia z typowym zjawiskiem 
irlandyzacji. Zdecydowana większość obywateli tego państwa używa na 
co dzień języka rosyjskiego. Białoruski przetrwał gdzieniegdzie na wsiach, 
głównie w obwodach północno-zachodnich, jest także językiem części bia-
łoruskiej inteligencji oraz urzędów, w których oba języki mają równoprawny 

433 Tsygankow A., Pathways after Empire: National Identity and Foreign Economic Policy in 
the Post-Soviet World, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2001, s. 123 nn.

434 Por. Mironowicz E., Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010, Trans Humana, Biały-
stok 2011, s. 7.
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status. Interesujące uwagi na temat tej sytuacji wniósł były minister spraw 
zagranicznych Rosji Andriej Kozyriew, który przypomniał, że przez Białoruś 
przetoczyły się dwie potężne nawałnice wojenne. Szczególnie mordercza była 
II wojna światowa, podczas której front przeszedł przez tereny białoruskie 
dwukrotnie. Głównie rok 1941 okazał się dla Białorusi czasem pożogi, po 
której, zdaniem Kozyriewa, większość ludności kraju (być może nawet 80%) 
wyginęła, a braki wypełnił element napływowy, w lwiej części pochodzący 
z terenów rosyjskich435. Szacunki byłego ministra wydają się przesadzone, 
wspomniany czynnik warto jednak wziąć pod uwagę przy analizie zachowań 
społeczeństwa białoruskiego po roku 1991.

Było ono zaskoczone efektem układu białowieskiego z 8 grudnia, chociaż 
akt ten podpisany został na ziemi białoruskiej i po raz pierwszy w historii 
dawał jej realną niepodległość. Trzeba pamiętać, że 27 lipca 1990 roku Rada 
Najwyższa BSRR ogłosiła co prawda suwerenność państwową, ale zrobiła to, 
idąc za przykładem analogicznej Rady w Rosyjskiej FSRR. 17 marca 1991 
roku w referendum tylko 16,1% mieszkańców Białoruskiej SRR opowiedzia-
ło się za porzuceniem Związku Radzieckiego, który był utożsamiany ze sta-
bilizacją, bezpieczeństwem socjalnym, udostępnieniem możliwości oświaty 
i mieszkań w miejskich blokach436. Jurij Surowcew nie bez racji zauważa, że 
ważnym elementem łączącym słowiańskie państwa WNP jest typ państwo-
wości, który ukształtował społeczności tych państw. Jeśli przyjąć podział na 
cztery typy: wojskowo-mobilizacyjny, paternalistyczny, liberalny i partner-
ski, to dziedzictwo ZSRR dostarczało dwóch pierwszych437. Tymczasem nowe 
władze w Mińsku zaproponowały coś zupełnie odmiennego: w pełni demo-
kratyczny ustrój parlamentarno-gabinetowy, uznanie białoruskiego za jedyny 
język urzędowy oraz powrót do symboliki Białoruskiej Republiki Ludowej.

Na Białorusi zachodził proces w pewnej mierze analogiczny do sekwen-
cji wydarzeń w Rosji. W tej ostatniej demokratyzacja polityki i liberalizacja 
życia społecznego spotkały się nie tylko z problemami zapaści sowieckiej go-
spodarki, ale też z brakiem przygotowania do reform i fatalną dekoniunkturą 
na główne rosyjskie artykuły eksportowe, co spowodowało kilkuletnie prob-
lemy finansowe i upadek przemysłu. Wywołało to skojarzenie demokratyza-
cji i liberalizacji z cywilizacyjną zapaścią. Z kolei wzrost cen surowców to-

435 Лекция Андрея Козырева, Фонд Егора Гайдара, http://lectures.gaidarfund.ru/artic-
les/1170 (dostęp: 15.08.2015).

436 Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь О результа-
тах голосования на референдуме СССР 17 марта 1991 года в Белорусской ССР по вопросу 
о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, http://pravo.kulichki.com/
zak/year1991/doc47707.htm (dostęp: 29.01.2015).

437 Суровцев Ю.И., Псевдоальтернатива: Белоруссия и Украина между «Европой»  
и «и Россией», [w:] Россия и ее соседи: «Славянский треугольник» в СНГ. Сборник статей 
и обзоров, ред. П.В. Малиновский, ИНИОН РАН, Москва 2002, s. 39–40.
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warzyszył powolnemu narastaniu autorytaryzmu Putinowskich „siłowików”. 
Również na Białorusi pierwszych lat niepodległości mieliśmy do czynienia 
z mimowolnym skojarzeniem: koniec ZSRR, nastanie rządów demokratycz-
nych, powrót do narodowych tradycji i symboli białoruskich, przerwanie 
więzi z Rosją szły w parze z powszechną biedą i niepewnością.

W wymiarze geopolitycznym Białoruś przyjmowała zrazu raczej neutral-
ne stanowisko, lecz to niekoniecznie zadowalało większość parlamentarną, 
skłonną do współpracy w ramach dawnego układu. Lider państwa, przewod-
niczący Rady Najwyższej Stanisław Szuszkiewicz, był zwolennikiem neutral-
ności państwa. Kiedy zatem podpisano traktat taszkencki o bezpieczeństwie 
zbiorowym, sprzeciwiał się przystąpieniu do tej inicjatywy. Mimo to Białoruś 
sygnowała traktat dzięki większości białoruskiego parlamentu, który zdecy-
dował wówczas o akcesji; stała się ona faktem w ostatnim dniu grudnia 1993 
roku, co zadowalało Moskwę, niechętną dotychczasowej doktrynie neutral-
ności sąsiada.

Po zmianach konstytucyjnych państwo białoruskie przyjęło ustrój prezy-
dencki. W pierwszych wyborach powszechnych zwyciężył Aleksandr Łuka-
szenka, szef parlamentarnej komisji ds. korupcji. To dzięki krytyce porząd-
ków poradzieckich udało mu się na wiele lat zdominować scenę polityczną 
Białorusi. Łukaszenka głosił konieczność utrzymywania dobrych relacji ze 
wszystkim sąsiadami, w praktyce jednak tylko w stosunkach z Rosją upatry-
wał szans na poprawę sytuacji w państwie. Nie ukrywał swego sentymentu do 
ZSRR, ogłosił także referenda, na mocy których doszło do wielu zmian, m.in. 
język rosyjski powrócił do statusu urzędowego, a symbolika radziecka stała 
się na powrót oficjalną symboliką państwa438.

Rosja jelcynowska w stosunku do Białorusi przyjmowała retorykę dwo-
jaką – z jednej strony wyrażała zadowolenie z procesu integracji, z drugiej 
często udzielała nagany, wpisując się w rodzaj taktyki straszenia439. Wybór 
Łukaszenki przyjęto generalnie z zadowoleniem, dzięki czemu już w lutym 
1995 roku doszło do wizyty Borysa Jelcyna w Mińsku, gdzie prezydenci obu 
państw podpisali szereg umów, w tym kluczową Umowę o przyjaźni, dobro-
sąsiedztwie i współpracy440. Nie niosła ona z sobą szczególnie istotnych zmian 
w stosunku do prowadzonej wcześniej polityki Szuszkiewicza i bardziej pro-
rosyjskiego premiera Wiaczasłaua Kiebicza. Jak się okazało, już w 1995 roku 
pojawił się charakterystyczny rys polityki rosyjskiej wobec Białorusi Łuka-

438 Referendum dotyczące języka urzędowego i symboliki państwowej odbyło się 14 maja 
1995 roku.

439 Splidsboel-Hansen F., Russia’s Relations with Belarus: NATO Enlargement and Beyond, 
„International Relations Research Papers” 1999, nr 5, s. 16.

440 Договор о дружбе, добрососедстве и содружестве между Российской федерацией 
и Республикой Беларусь, 21 февраля 1995, Информационно-аналитический портал Со-
юзного государства, http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor1/ (dostęp: 21.08.2015).
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szenki polegający na gospodarczych koncesjach w zamian za bliskie partner-
stwo. Od dłuższego czasu zawieszona była kwestia wzajemnych zobowiązań. 
W 1996 roku zdecydowano się na przyjęcie opcji zerowej, mimo że była ona 
znacznie korzystniejsza dla strony białoruskiej. Rosja została pozbawiona 
długu za obsługę wywozu broni jądrowej, natomiast Białorusi nie policzono 
zadłużenia zaciągniętego w celu zakupu rosyjskich surowców441.

Dalsze kroki ku pogłębianiu współpracy przebiegały szybko. 29 kwiet-
nia 1996 roku strony porozumiały się w sprawie utworzenia Zgromadzenia 
Parlamentarnego obu państw. 2 kwietnia 1997 roku Jelcyn i Łukaszenka 
podpisali umowę o powołaniu Związku Białorusi i Rosji (Союз Белоруси 
и России)442, natomiast 8 grudnia 1999 roku prezydenci uroczyście sygnowali 
Umowę o utworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji443. Po ratyfika-
cji przez oba podmioty umowa weszła w życie 26 stycznia 2000 roku. Nowy 
twór, Państwo Związkowe (Союзное государство), wbrew swej nazwie trud-
no byłoby traktować jako typową unię państw, konfederację ani tym bardziej 
państwo federacyjne. Jest to raczej dość daleko idące porozumienie dwu-
stronne. Państwo Związkowe posiada organy w postaci Wyższej Rady Pań-
stwowej (Высший Государственный совет), Zgromadzenia Parlamentar-
nego (Парламентское Собрание), Rady Ministrów (Совет Министров), 
Komitetu Stałego (Постоянный комитет), Sądu (Суд), Izby Obrachunko-
wej (Cчетная Палата) oraz organów resortowych i funkcjonalnych444.

Dla niektórych badaczy i publicystów działania Łukaszenki na rzecz in-
tegracji z Rosją miały przede wszystkim podłoże osobiste i ambicjonalne. 
Umowa z 1999 roku miała w zamyśle Łukaszenki służyć za akcelerator pro-
cesu osiągnięcia władzy nad zjednoczonym państwem rosyjsko-białoruskim. 
Zdawano sobie bowiem sprawę, że kondycja zdrowotna Jelcyna w końcu 
przeszkodzi mu w sprawowaniu władzy. Nadzieje te jednak nie ziściły się, re-
alia bardzo zawiodły białoruskiego prezydenta, który wówczas nie zrozumiał 
do końca procesów zachodzących za kulisami rosyjskiej sceny politycznej445.

441 Селиванова И., Экономическая интеграция России и Белоруссии и её влияние на 
развитие народного хозяйства Белоруссии, «Белоруссия и Россия: общества и государ-
ства», ответственный редактор-составитель доктор исторических наук Д.Е.  Фурман, 
Москва, издательство «Права человека», 1998 год, s. 316–338, http://www.yabloko.ru/
Themes/Belarus/belarus-25.html (dostęp: 25.08.2015).

442 Договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997, ЗОНА Спецпроект, http://
www.zoneby.net/legal/n74docs/zk74760i.htm (dostęp: 25.08.2015).

443 Договор о создании Союзного Государства. Совершено в Москве 8 декабря 1999 
года, http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/ (dostęp: 29.01.2015).

444 Szczegóły m.in. w: Пивовар Е.И., Постсоветское пространство. Альтернативы 
интеграции, Алетейя, Санкт-Петербург 2010, s. 61 nn.

445 Adam Eberhardt nie bez racji twierdzi, że pochodząca ze strony Łukaszenki kryty-
ka rosyjskiej zachowawczości wobec propozycji zjednoczeniowych była już raczej sygnałem 
bezsilności, zorientował się on bowiem, że nie skłoni rosyjskiej elity do podzielenia się z nim 
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Mimo że Moskwa zdawała sobie sprawę z geopolitycznej gry o Białoruś, 
rosyjska polityka wobec tego państwa początkowo nie zmierzała ku pełnej in-
tegracji. Między partnerami dochodziło do różnych kontrowersji. Niewątp-
liwym problemem było na początku to, że w czasach wojującego atlantyzmu 
Rosja patrzyła na zbyt sowieckiego Łukaszenkę z dystansu, sądząc, iż nie 
rozumie on, w jakich czasach przychodzi mu budować dobrobyt nowego 
państwa. U zarania poradzieckiej drogi rosyjska elita odeszła od sowieckich 
wzorów, podczas gdy Białorusini nie potrafili się z nimi rozstać i zmuszeni 
byli do tego kroku dopiero w wyniku decyzji organów władzy wielkiego są-
siada. Z czasem jednak także w Rosji wzrósł sentyment za utraconym wspól-
nym państwem wielu narodów. Tymczasem działania integracyjne, z których 
obie strony mogłyby korzystać, zostały wyraźnie spowolnione. Z pewnoś-
cią nie mogło to być na rękę ani Łukaszence, pragnącemu odnowić dawne 
więzi z czasów ZSRR, ani Jelcynowi, którego obarczano winą za upadek im-
perium446. Przyczyną tych opóźnień był opór ze strony elit oligarchicznych 
Rosji, jak i postawa nowego prezydenta, o którym niewiele jeszcze wówczas 
wiedziano.

Środowisko „siłowików” skłaniało się do współpracy z nową dyktaturą, 
ale dla mającego specyficzne plany Putina „zażyłość ze skompromitowanym 
Łukaszenką nie pomagała w zbudowaniu prestiżu na arenie międzynarodo-
wej, gdzie prezydent próbował kreować się na strażnika demokracji i stabili-
zacji w Rosji”447. Jego spojrzenie na mechanizmy polityczne odpowiedzialne 
za rosyjski sukces było początkowo bardzo ekonomiczne, tymczasem biało-
ruski partner stawiał wymagania. Innymi słowy – współpraca z Łukaszenką 
była w pewien sposób perspektywiczna i zapowiadała ograniczony sukces 
geopolityczny, nie wróżyła jednak zysków w wymiarze finansowym.

Putin, w odróżnieniu od swojego poprzednika, nie miał też „komplek-
su białowieskiego” charakterystycznego dla Jelcyna, początkowo nie czuł się 
zatem szczególnie zobowiązany do działań integracyjnych448. W istocie rze-
czy mało interesował się Białorusią, lecz wzrost świadomości geopolitycznej 
nowej ekipy wkrótce zaczął przynosić skutki. Zrozumiano m.in., że Białoruś 
odgrywa ważną rolę jako teren przesyłu surowców energetycznych do Unii 
Europejskiej. Z czasem stwierdzono także, iż Białoruś była dla Rosji atrakcyj-
na jako partner w zakresie bezpieczeństwa: aż 90% produkcji białoruskiego 

władzą; mimo to akceptował propozycje Moskwy ze względu na korzyści gospodarcze i pro-
pagandowe. Zob. Eberhardt A., Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991–2008, Polski 
Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 58.

446 Margarita Balmaceda stwierdza wręcz, że Jelcyn chciał w ten sposób objawić się Ro-
sjanom jako „zbieracz ziem ruskich”, za co gotów był zapłacić gospodarczym wsparciem dla 
Białorusi. Zob. Balmaceda M.M., Living the High Life in Minsk…, s. 89.

447 Mironowicz E., op. cit., s. 151.
448 Ibidem, s. 119.
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przemysłu zbrojeniowego było przecież używane w rosyjskich siłach zbroj-
nych449. Także doktryny wojenne Białorusi, aby nie prowokować rosyjskiego 
partnera, przyjmowały postać analogiczną do rosyjskich450.

Świadomość Łukaszenki, że zrobienie kariery w połączonym państwie 
wschodniosłowiańskim stanowi pomysł niemożliwy do zrealizowania, sta-
ła się pierwszym ważnym przełomem w kształtowaniu celów jego polityki. 
Odtąd zdawał sobie sprawę, że jedynym polem do popisu, które mu pozo-
stało, była sama Białoruś. Stosownie do tego przekonania zaczął prowadzić 
politykę coraz bardziej pogłębiającą trwałą niepodległość swego państwa. 
Niepodległość ta była wprawdzie ubrana w system dalece protekcjonistyczny, 
o ile nawet nie nakazowo-rozdzielczy, jednak dyktatura okazała się sprawna 
i zapewniała społeczeństwu godziwy byt.

O nowej postawie Łukaszenki świadczą już wydarzenia pierwszych lat 
nowego tysiąclecia. Putin po pewnym czasie doszedł do wniosku, że albo 
będzie miał do czynienia z partnerem niezależnym, z którym będzie się 
opłacało współpracować, albo z podmiotem być może dotacyjnym, ale cał-
kowicie sobie podporządkowanym. Łukaszenka z kolei zmierzał do rozwią-
zania przeciwstawnego, czyli do zgody na sponsoring ze strony rosyjskiej 
przy jednoczesnym zachowaniu niezależności. Rosyjski ośrodek decyzyjny 
po przeanalizowaniu wspomnianych korzyści wynikających z trzymania 
białoruskiego partnera blisko siebie poszedł zatem bardzo daleko w swych 
propozycjach, które zakładały faktyczne wchłonięcie Białorusi przez Rosję 
i zachowanie rosyjskiego rubla jako wspólnej waluty. Trzeba zdawać sobie 
sprawę z faktu, że przyjęcie wariantu inkorporacyjnego było w zasadzie prze-
sądzone i nie chodziło tylko o kwestie gry polegającej na przesuwaniu granic 
sfer wpływów. Jak nie bez racji wskazuje Katja Yafimava, gdyby doszło do 
powstania nowego państwa federacyjnego, konieczne byłoby ponowne ubie-
ganie się o status stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Niezbędna stałaby 
się też wewnętrzna konwersja systemów, która nie byłaby potrzebna w przy-
padku wariantu inkorporacyjnego451. Nie można wykluczyć, że Łukaszen-
ka bardzo przyzwoicie odegrał rolę zdeterminowanego zwolennika ścisłej 
integracji, w rzeczywistości dążąc jedynie do wynegocjowania w przyszło-
ści kolejnych koncesji i jak najkorzystniejszych warunków partnerstwa obu 
podmiotów.

449 Hedenskog J., Filling ‘the Gap’: Russian Security Policy towards Belarus, Ukraine and 
Moldova under Putin, [w:] Russia as a Great Power: Dimensions of Security under Putin, red. 
J.  Hedenskog, V.  Konnander, B.  Nygren, I.  Oldberg, Ch. Pursiainen, Routledge, New York 
2012, s. 132–135.

450 Zob. Закон Республики Беларусь, 3 января 2002 г. N 74-З Об утверждении военной 
доктрины Республики Беларусь одобрен Советом Республики 20 декабрря 2001 года, 
http://www.belvpo.com/en/8730.html (dostęp: 17.08.2015).

451 Yafimava K., op. cit., s. 33.
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Władze białoruskie stanęły zatem przed dylematem, czy poddać się cał-
kowicie Putinowskiemu żądaniu pełnej integracji452. Ale Łukaszenka miał 
już inną ocenę sytuacji zarówno własnej, która z pewnością nie uległaby po-
prawie, jak i swojego kraju, przed którym roztoczono perspektywę podda-
nia pod zarząd sąsiedniego mocarstwa. Ponieważ niewiele miał do stracenia, 
w kwestii rosyjskiej propozycji integracyjnej zajął stanowisko jednoznacznie 
negatywne, godząc się na ryzyko osamotnienia. Wiedział jednak, że geopo-
lityczna orientacja kremlowskich „siłowików”, jak i powiązania w zakresie 
zbrojeń i tras przesyłowych stanowią ważny atut w negocjacjach. Jak wskazu-
je Wojciech Konończuk, białoruski prezydent okazał się zwycięzcą w sytuacji 
napięcia: do zjednoczenia na zasadzie wchłonięcia przez rosyjski system po-
lityczny nie doszło, nie wprowadzono także rosyjskiego rubla453.

Na tle tych zmagań znamienne są wydarzenia 2003 roku, gdy rosnący 
w potęgę Gazprom, działający zgodnie z założeniami Putinowskiej polityki 
uzależniania sąsiadów, prowadził działania na rzecz przejęcia pakietu kon-
trolnego Biełtransgazu, który był odpowiedzialny za transport i sprzedaż 
błękitnego paliwa na Białorusi. Brak zgody ze strony Łukaszenki doprowa-
dził do drastycznego (prawie trzykrotnego) zwiększenia przez Gazprom cen 
do poziomu bliskiego europejskiemu. Odpowiedzią strony białoruskiej było 
podniesienie cen tranzytu. W wyniku sporu Gazprom wstrzymał dostawy, 
co skutkowało także problemami po stronie odbiorców europejskich. Rzecz 
jasna, również w mediach białoruskich roiło się od oskarżeń wobec rosyj-
skiego kontrahenta, którego uczyniono (nie bez podstaw) winnym podwyżek 
cen. Ale i to starcie zakończyło się zwycięstwem białoruskiego lidera: dotych-
czasowe warunki zachowano, a Białoruś otrzymała nawet kredyt na zakup 
surowca. Kreml nie tylko nie skorzystał finansowo na sporze, lecz nawet za-
płacił częściową utratą zaufania, bezcennego statusu sojusznika, na którego 
spoglądano dotąd w kategoriach braterstwa z lat radzieckich.

Scenariusz asertywnej polityki o tak zarysowanym schemacie był realizo-
wany z powodzeniem także w kolejnych latach. Trudnym momentem w sto-
sunkach białorusko-rosyjskich była m.in. odmowa uznania Abchazji i Osetii 
Południowej w 2010 roku oraz przejęcia rafinerii przez koncerny rosyjskie. 
Łukaszenka zagrał va banque: odmówił rosyjskim żądaniom, a gdy Rosja 
zwiększyła cła eksportowe na ropę naftową dla Białorusi, tym samym po-
wodując zmniejszenie białoruskiej produkcji rafineryjnej, i tak, dzięki eks-
portowi nawozów potasowych, poprawił wskaźniki gospodarcze, przez co 
podniósł płace i bez większych problemów wygrał wybory 2010 roku, cho-

452 Por. Nygren B., The Rebuilding of Greater Russia: Putin’s Foreign Policy towards the CIS 
Countries, Routledge, London–New York 2008, s. 80–81.

453 Konończuk W., Trudny sojusznik. Białoruś w polityce Rosji, Prace OSW, Warszawa 
2008, s. 6.
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ciaż co do rzetelności liczenia głosów istnieją poważne wątpliwości. Kreml 
na tydzień przed wyborami obiecał nowe, znacznie korzystniejsze taryfy na 
ropę dla swego mniejszego partnera, dowodząc tym samym słuszności poli-
tyki Łukaszenki454.

Moskwa coraz bardziej utrwalała schemat partnerstwa z Białorusią na 
zasadzie korzystania jedynie z tzw. intangible goods, o których już w 1989 
roku pisał Christopher Carney. Jak sugerował, nieraz w stosunkach między 
partnerami bardzo odmiennymi z punktu widzenia siły i wpływu partner 
silniejszy zadowala się prestiżem, utrwaleniem stosunków na zasadzie życz-
liwej hegemonii455. Białoruski prezydent miał świadomość ograniczeń swego 
kraju, ale dobrze znał także mentalność rosyjskiej elity, dla której obciążenia 
finansowe narzucone na obywateli państwa niewiele znaczyły w porównaniu 
z perspektywą zdobycia partnera o postawie klientelistycznej. W grę wcho-
dził szczególny aspekt tego, co ogólnie nazwać można „różnicą skali” obu 
partnerów456.

W rzeczywistości Łukaszenka miał przede wszystkim świadomość, że 
o ile sam myślał w kategoriach wymiernych korzyści, o tyle rosyjski part-
ner stawiał na pierwszym planie racje geopolityczne. Tym samym zyskiwał 
poparcie zarówno jedynego rozgrywającego podmiotu na obszarze WNP, jak 
i własnego społeczeństwa, żyjącego na koszt państwa sąsiedniego. Mimo że 
Rosja mogła uważać innych potencjalnych liderów Białorusi za ewentualnie 
bardziej sprzyjających interesom Kremla, jak np. sądzono przez pewien czas 
o Aleksandrze Kazulinie, Łukaszenka pozostawał partnerem sprawdzonym 
na zasadzie sprzymierzeńca obiektywnego. Tym samym opozycja, bez wzglę-
du na jej pierwotne zabarwienie, coraz bardziej skłaniała się ku promowaniu 
europejskiego wektora rozwoju Białorusi457.

Rosja tymczasem coraz bardziej odchodziła od wektora prozachodniego. 
Doświadczenie „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie sprawiło, że Kreml 
gotów był zrobić wiele dla zachowania geopolitycznej dominacji w regionie. 
Cokolwiek powiedzieć o Łukaszence, był on jednak znakomitym gwarantem 
niemożliwości powtórzenia kijowskiego scenariusza na Białorusi. Państwo 
to istotnie przechodziło najbardziej konsekwentnie wszystkie etapy integra-
cji. W 2001 roku na mocy układu w Biszkeku stało się częścią Eurazjatyckiej 

454 Por. Balmaceda M.M., The Politics of Energy Dependency: Ukraine, Belarus and Lithu-
ania between Domestic Oligarchs and Russian Pressure 1992–2012, University of Toronto Press, 
Toronto 2013, s. 203–204.

455 Carney Ch.P., International Patro-Client Relationships: A Conceptual Framework, 
„Studies in Comparative International Development” 1989, t. 24, nr 2, s. 42–55.

456 Viëtor M., Russian Foreign Policy between Security and Economics: Exporting Gas and 
Arms to Belarus and China 1990–2008, Lit Verlag, Berlin 2009, s. 25.

457 Zob. Александр Кaзулин: «Будущее Беларуси – в Европе», Новая Еўропа, http:// 
n-europe.eu/content/p/3635 (dostęp: 29.01.2015).
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Wspólnoty Gospodarczej, w 2009 roku przyjęło Kodeks Celny Unii Celnej Re-
publiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej obowiązujący 
od 1 lipca 2010 roku, od początku roku 2012 uczestniczyło zgodnie z harmo-
nogramem w Jednolitej Przestrzeni Gospodarczej, a od 1 stycznia 2015 roku 
funkcjonowało już w strukturach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Wszystko to nie przeszkadzało jednak białoruskiemu prezydentowi za-
równo próbować szczęścia w stosunkach z państwami zachodnimi, jak i de-
klarować pogłębiającej się niezależności. W 2004 roku na spotkaniu z kor-
pusem dyplomatycznym Łukaszenka podkreślał, że położenie pomiędzy 
Unią Europejską a Rosją stanowi raczej szansę korzyści gospodarczych niż 
zagrożenie wasalizacją458. Po doświadczeniach z dyktatem Gazpromu Łuka-
szenka wyraźnie stwierdził, że błędem był dotychczasowy „lot na jednym 
skrzydle”459. Przypuszczalnie przestał wtedy ufać Moskwie i przyjął ostatecz-
nie kurs na pragmatyczną współpracę, ale i faktyczną niezależność, pozwala-
jącą pozostawiać otwartą furtkę dla rozwiązań alternatywnych.

Ciekawym aspektem relacji rosyjsko-białoruskich jest na tle tego typu po-
lityk zachowanie Cerkwi prawosławnych obu krajów. Ponieważ Białoruska 
Cerkiew Prawosławna podporządkowana jest Patriarchatowi Moskiewskie-
mu, podlega naciskom z jego strony, aby działać na rzecz jedności prawosław-
nych Słowian wschodnich pod egidą moskiewskiego patriarchy. Ze strony 
państwa białoruskiego jednak mamy do czynienia z wektorem przeciwstaw-
nym: skłania ono Cerkiew do zachowania charakteru narodowego. BCP 
przyjęła zatem stanowisko dość wyważone, a jednocześnie czysto chrześci-
jańskie, deklarując na synodzie w 2009 roku, że jest przede wszystkim częścią 
prawosławia światowego, a dopiero potem prawosławia rosyjskiego (русское 
православие)460.

Łukaszenka starał się dostarczać dowodów na poparcie tezy o korzystnym 
położeniu swego państwa (jako pomostu między skonfliktowanymi państwa-
mi i cywilizacjami). Świadczą o tym chociażby jego działania w trakcie sporu 
rosyjsko-ukraińskiego związanego z konfliktem w samozwańczych republi-

458 Лукашенко: Беларусь не буферное государство и не вассал ни Евросоюза, ни Рос-
сии, Naviny.by, http://naviny.by/rubrics/politic/2004/07/22/ic_news_112_251038/ (dostęp: 
29.01.2015).

459 Карбаневич В., Александр Лукашенко. Политический портрет, Партизан, Москва 
2010, s. 492. Wypowiedź Łukaszenki została opublikowana w gazecie „Zwiazda” 31 stycznia 2007 
roku.

460 Zob. Domańska M., Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na 
obszarze poradzieckim, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 447. Hierarchowie 
użyli określenia: русское православие, które zasadniczo odnosi się do Kościoła prawosław-
nego wszystkich ziem ruskich, nie tylko Rosji. W sensie kanonicznym tworzą one Rosyjską/
Ruską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. Inne Kościoły prawosławne na te-
renie Rosji, Białorusi oraz Ukrainy nie mają w oczach światowego prawosławia statusu Cerkwi 
kanonicznych.
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kach wschodniej Ukrainy. Zarówno Moskwa, jak i Kijów wraz z partnerami 
zachodnimi – Niemcami oraz Francją – przyjęły propozycję strony białoru-
skiej, aby to Mińsk stał się miejscem negocjacji pokojowych. Przez organiza-
cję spotkania 5 września 2014 roku (zakończonego podpisaniem protokołu 
określającego warunki zawieszenia broni) Łukaszenka dokonał próby zacho-
wania bardziej neutralnego stosunku do istoty sporu. Podobne kroki strona 
białoruska podejmowała w kolejnych miesiącach, mimo że o rzeczywisty po-
kój na wschodzie Ukrainy było trudno461. Białoruś utrzymywała także stały 
dialog z Paktem Północnoatlantyckim.

Szczególny wymiar ma fakt sprytnego wykorzystywania przez Białoruś, 
będącą przecież członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, rosyjskiego 
embarga na unijne produkty żywnościowe, stanowiącego retorsję na sankcje 
UE. Białorusini, korzystając z jednolitej przestrzeni gospodarczej, niejedno-
krotnie sprzedawali na rosyjski rynek produkty europejskie, w tym polskie, 
które na terenie Białorusi zmieniały tożsamość i kierowane były do Rosji już 
jako białoruskie. Moskwa, poirytowana tymi praktykami, starała się im prze-
ciwdziałać, jednak z różnym skutkiem462.

Białoruś, mimo sporego uzależnienia swej gospodarki od Rosji, o poli-
tyczno-militarnych związkach nie wspominając, konsekwentnie pozwalała 
sobie zatem na wiele w relacjach z potężnym sąsiadem i protektorem. Wyni-
kało to, jak się wydaje, z tego, że jako słabszy partner mogła wykorzystywać 
stosowany przez niektóre państwa jeszcze w czasach zimnej wojny mecha-
nizm straszenia Wielkiego Brata odejściem z aliansu i tym samym dopro-
wadzeniem do możliwego efektu domina463. Trudno się dziwić, że taktyka 
ta stosowana była w okolicznościach porażki prorosyjskiej ekipy w Kijowie.

Na pytanie, czy bilans polityki Rosji wobec Mińska, polegającej na znacz-
nych koncesjach natury gospodarczej w zamian za bliskie partnerstwo poli-
tyczne i wojskowe, można uznać za rosyjski sukces, nie da się jednoznacznie 
odpowiedzieć, bowiem zasadniczo każdy wariant rozwoju sytuacji we wza-
jemnych stosunkach można było uznać za realny. Pewne natomiast było to, iż 
traktowanie Rosji jako dojnej krowy, a w dodatku gwaranta bezpieczeństwa 
opłaciło się Białorusi gospodarczo. Według niektórych szacunków oszczęd-
ności Białorusi wywołane obniżką cen surowców energetycznych w stosunku 
do cen stosowanych wobec krajów UE mogły tylko do roku 2008 wynosić 
nawet około 37,7 mld dolarów464. Rosjanie zasadniczo nie zarzucali Białorusi 
pasożytnictwa. Raczej wyrażali podziw dla sukcesów białoruskiego przemy-

461 W intencje te wpisują się negocjacje między prezydentami Rosji i Ukrainy przy obec-
ności prezydenta Francji i kanclerz Niemiec w Mińsku 11 lutego 2015 roku.

462 Zob. Россия вернула в Белоруссию 190 тонн польских и молдавских яблок, http://
lenta.ru/news/2015/01/05/apple/ (dostęp: 29.01.2015).

463 Balmaceda M.M., Living the High Life in Minsk…, s. 7.
464 Карбаневич В., op. cit.
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słu i rolnictwa. Autorzy zestawienia sporządzonego przez Rosyjską Akade-
mię Nauk pokazują niewątpliwy progres, szczególnie w porównaniu z Rosją. 
Białoruś po gospodarczym krachu regionu wywołanym upadkiem ZSRR jako 
pierwsze państwo WNP osiągnęła poziom rozwoju gospodarki z roku 1990 
i przełamała proces spadku inwestycji. Na początku tysiąclecia produkowała 
53% włókien sztucznych, 48% ciągników, 31% lodówek całego obszaru WNP, 
a rolnictwo produkowało dwa razy mięsa per capita niż w Rosji465.

Korzyści wynikających z tak ukształtowanej wymiany świadome jest bia-
łoruskie środowisko naukowe i eksperckie. Dla przykładu, Michaił Miasni-
kowicz pokazuje korzystną dla Białorusi strukturę wymiany z Rosją, o ile bo-
wiem w białoruskim imporcie z Rosji dominują surowce energetyczne, o tyle 
w eksporcie najwięcej jest przede wszystkim artykułów przemysłu mecha-
nicznego i chemicznego466. Nie należy jednak zapominać, że wynik ten Biało-
ruś zawdzięcza specyficznemu zapotrzebowaniu rosyjskiego partnera; mało 
prawdopodobne jest ewentualne szybkie przestawienie wektora eksportu ku 
partnerom z innych regionów.

Tym, co zdumiewa w prawidłowościach relacji białorusko-rosyjskich, jest 
trwałość zgody animatorów rosyjskiej polityki zagranicznej na ponoszenie 
kosztów integracji i to nawet w niezbyt sprzyjających okolicznościach go-
spodarczych. Przykładem tego może być chociażby fakt przyznania Białorusi 
kredytu w wysokości 760 mln dolarów wiosną 2015 roku przy topnieniu re-
zerw walutowych FR467.

Mimo tych ustępstw polityka Łukaszenki, popierana zresztą w tym 
aspekcie przez większość białoruskich elit, skłaniała się nadal ku umacnia-
niu białoruskiej suwerenności. Było to szczególnie zauważalne w momencie 
narastania rosyjskiej determinacji w promowaniu idei Rosyjskiego Świata, 
którą białoruski prezydent odrzuca jako obcą białoruskim interesom. Jak 
bowiem konkluduje (a jest to bardzo jasny przekaz rzucony kreatorom ro-
syjskiej polityki traktowania państw „bliskiej zagranicy” jako strefy wyłącz-
nych wpływów), idea Russkiego Miru jest nonsensem narzuconym rosyjskiej 
propagandzie468. Tym samym nieoczekiwanie „ostatni dyktator Europy” stał 

465 Социально-экономические, политические и духовные основы создания Союзного 
Государства, ред. В.В. Качалов, Российская Академия Наук, Компания Спутник, Мо-
сква 2003, s. 91.

466 Мясникович М.В., Союзное госудраство: создание и перспективы устойчивого 
развития, Научно-исследовательский экономический институт Министерства эконо-
мики Беларусь, Минск 2006, s. 260.

467 Na mocy decyzji: Распоряжение от 28 марта 2015 года №531-р О подписании Со-
глашения между правительствами России и Белоруссии о предоставлении Белоруссии 
государственного финансового кредита, http://government.ru/media/files/LCdiqBsU5yY.
pdf (dostęp: 25.08.2015); ostateczne zatwierdzenie ze strony rządu FR nastąpiło 17 lipca.

468 Белоруссия и Русский мир, Институт Стран СНГ, 13.08.2015, http://www.materik.
ru/rubric/detail.php?ID=21026 (dostęp: 13.08.2015).



224 Strefa wyłącznych wpływów

się rzecznikiem poszanowania interesów każdego podmiotu i deideologizacji 
stosunków międzynarodowych.

Białoruś ponad wszelką wątpliwość stała się w pierwszym ćwierćwieczu 
istnienia Federacji Rosyjskiej najbliższym jej partnerem o wyjątkowym sta-
tusie. Była to jednak bliskość jemioły i drzewa, na którym tej pierwszej przy-
szło egzystować. Łatwo było pod nią o braterski pocałunek, znacznie trudniej 
o realną korzyść.



Rozdział 6

Strefa zainteresowania

W kręgu rosyjskiego zainteresowania spośród tych obszarów, których zwykle 
nie bierze się pod uwagę jako strefy geostrategicznego partnerstwa i uważa 
za niszę pewnej egzotyki, na plan pierwszy wybija się zespół państw zamiesz-
kanych przez narody muzułmańskie. Tradycje stosunków z tym obszarem 
sięgają czasów ZSRR, gdy nie tylko można było mówić o przynajmniej częś-
ciowym zaangażowaniu w konflikt arabsko-izraelski, ale przede wszystkim 
o licznych umowach gospodarczych zawieranych z państwami regionu. Tra-
dycyjnie dzieli się go na obszar arabski, czyli Bliski Wschód wraz z Magh-
rebem, oraz Środkowy Wschód składający się zasadniczo z Afganistanu 
i Iranu. W radzieckiej przeszłości gros interakcji ze Środkowym Wschodem 
przypadało na Afganistan, ale były to kontakty, o których obie strony wolały-
by zapomnieć. Po upadku czerwonego imperium na Środkowym Wschodzie 
jako realny partner pozostał Rosji jedynie Iran. Jest to jednak państwo na tyle 
problematyczne z jednej strony i kluczowe z drugiej, że poświęcimy rosyj-
skiemu myśleniu o nim nieco więcej uwagi aniżeli pozostałym partnerom.

6.1. Bliski Wschód

Obszar Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej pozostaje w sferze zaintere-
sowania Federacji Rosyjskiej z kilku podstawowych powodów. Pierwszym 
z pewnością jest tradycja – fakt zaangażowania Związku Radzieckiego, po-
przednika FR, w sprawy regionu. Drugi jest związany ze stałym wzrostem 
 liczebności jego mieszkańców ze względu na potężną dynamikę demograficz-
ną469. Trzeci, pozostający w analogii do czasów radzieckich, sprowadza się do 

469 Por. Фокин С.В., Внешняя политика России в регионе Ближнго, Среднего Востока 
и в Северной Африке, [w:] Внешняя политика России. Теория и практика, s. 317.
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aspektu rywalizacji. Jeśli w regionie obecni są Amerykanie czy Europejczycy, 
jak można pozostawić ich samych? Czwarty dotyczy sfery gospodarczej – i to 
w dwóch odmiennych rozumieniach. Z jednej strony chodzi bowiem o moż-
liwość korzystnego finansowo partnerstwa, z drugiej natomiast o wypraco-
wanie wspólnej polityki cenowej w obszarze surowców energetycznych. Piąty 
motyw jest związany z bezpieczeństwem – Rosjanie z coraz większymi oba-
wami spoglądają na wpływ arabskich autorytetów na życie religijne Kaukazu 
Północnego, dlatego też wyciszenie radykalizacji nastrojów na tym obszarze 
jest Rosji jak najbardziej na rękę.

Trudno zaprzeczyć, że w przeszłości pomoc ze strony ZSRR pozwoliła wie-
lu krajom regionu stanąć gospodarczo na nogi. W momencie rozpadu czer-
wonego imperium obrót handlowy z tymi państwami stanowił około 30% jego 
obrotów z tzw. Trzecim Światem. Współpraca handlowa i naukowo-technicz-
na układała się mniej więcej na poziomie 6,5–7 mld dolarów w skali rocznej. 
Znaczący udział we współpracy handlowej miał obrót bronią. Według niektó-
rych danych w latach 1983–1990 ZSRR dostarczył uzbrojenie do Iraku, Syrii, 
Egiptu, Jemenu, Algierii i Libii na ogólną sumę ponad 55 mld dolarów, jednak 
niewypłacalność niektórych państw doprowadziła do zadłużenia wobec ZSRR 
na kwotę 35 mld dolarów. Garb ten przejęła postradziecka Rosja, której, dla 
przykładu, Irak winny był 8 mld dolarów, Syria – około 11 mld, Algieria – po-
nad 4 mld, a Egipt – 3 mld dolarów. Problem ten znalazł kontynuację w ko-
lejnych latach. Według danych CIA w 2008 roku zadłużenie Iraku wynosiło 
12 mld dolarów, Libii – 4,5 mld, zaś Syrii w roku 2005 – 9,8 mld470.

Sytuacja zmuszała Rosję do anulowania starych długów, których odzy-
skanie było w praktyce niemożliwe. Stało się tak w przypadku Libii, Iraku 
czy Syrii. Nawet Irakowi darowano w końcu wskazaną wyżej kwotę 12 mld 
dolarów. Trudności pogłębiał fakt stałego pogarszania się sytuacji w regionie. 
Na skutek tego nie doszło zarówno do budowy przez Koleje Rosyjskie w Libii 
trasy Syrta–Bengazi o wartości 2,5 mld dolarów, jak i do zawarcia kontraktu 
państwowej firmy naftowej z Gazpromem471. Ogólnie rzecz ujmując, straty 
strony rosyjskiej można uznać za niebagatelne także w okresie poprzedzają-
cym „arabską wiosnę”. Rosjanie zatem, przyglądając się sytuacji w państwach 
takich jak Irak czy Syria, mieli konkretne powody, aby kontestować politykę 
amerykańską na Bliskim Wschodzie; z pewnością nie sprzyjała ona ich inte-
resom handlowym.

Szczególnie duże nadzieje wiązano w Rosji z Irakiem – państwem, na któ-
re zostały nałożone sankcje ONZ, ale zamożnym ze względu na zasoby ropy 
naftowej i posiadającym tradycje współpracy z ZSRR. Jak wskazuje Robert 
Freedman, Putin odziedziczył po ekipie jelcynowskiej trzy zadania w stosun-

470 Dane za: The World Factbook, CIA, 2007, http://kaig.ru/rf/debt2.pdf (dostęp: 25.08.2015).
471 Por. Фокин С.В., op. cit., s. 320.
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ku do tego kluczowego państwa. Pierwszym było odzyskanie długu zaciągnię-
tego przez Saddama Husajna, drugim – pomoc w zainstalowaniu rosyjskich 
inwestycji, w tym głównie projektów Gazpromu, trzecim wreszcie – przynaj-
mniej częściowe zdjęcie sankcji w celu umożliwienia prac na irackim rynku472. 
Sytuacja jednak wyjątkowo nie sprzyjała tym celom zarówno ze względu na 
zachowanie irackich władz, jak i determinację strony amerykańskiej.

Mimo daleko idącego zaangażowania gospodarczego w Iraku Rosja nie 
zawetowała rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1284 z 17 grudnia 1999 
roku, która nakładała na Irak poważne ograniczenia, m.in. powoływała Komi-
sję Monitoringu, Weryfikacji i Inspekcji (UNMOVIC), a przez to nakazywała 
akces do wszelkich instalacji międzynarodowym obserwatorom. Nie było tak-
że weta w przypadku rezolucji nr 1441 z 8 listopada 2002 roku, która groziła 
Irakowi poważnymi konsekwencjami w przypadku odmowy likwidacji broni 
masowego rażenia lub utrudniania inspektorom dostępu do irackich instala-
cji. Na pierwszy rzut oka Rosjanie współdziałali zatem z partnerami zachod-
nimi, choć ich głównym celem było niedopuszczenie do rozwiązań siłowych.

Saddam Husajn dostarczył jednak wystarczających argumentów Amery-
kanom, by ci zdecydowali się na kolejną operację w Iraku. Tym razem wojna 
prowadzona wiosną 2003 roku i zakończona zdobyciem Iraku przez wojska 
amerykańskie nie została poparta przez Radę Bezpieczeństwa, sceptycznie 
podeszły do tego projektu także Francja i Niemcy, nie widząc podstaw do 
aż tak daleko idących działań. Co zrozumiałe, strona rosyjska zdecydowa-
nie sprzeciwiała się interwencji, zdając sobie sprawę z tego, że doprowadzi 
ona do resetu powiązań gospodarczych. Rosyjski prezydent odmówił nawet 
spotkania z szefem Tymczasowych Władz Koalicyjnych w Iraku, Paulem Bre-
merem, godząc się jedynie spotkać z członkami Rady Zarządzającej. Wkrótce 
wyszły na jaw pewne fakty, które naświetliły podłoże rosyjskiej frustracji.

W 2004 roku John Shaw, zastępca podsekretarza Pentagonu, bez sto-
sownego zezwolenia ogłosił rewelacje, jakoby w obawie przed inspekcjami 
Husajn usunął broń masowego rażenia z terenu Iraku, posługując się funk-
cjonariuszami GRU. Puszczenie w obieg prasowy tego typu informacji o nie-
jawnym charakterze doprowadziło do zwolnienia Shawa473, aczkolwiek nie 
da się wykluczyć świadomego przeprowadzenia wycieku. Jeśli informacje 
podane przez Shawa nie były jedynie grą w celu zdyskredytowania poten-
cjalnego konkurenta na Bliskim Wschodzie, stanowiły dowód daleko posu-
niętej determinacji rosyjskich władz w odzyskiwaniu wpływów nad Tygry-
sem i Eufratem.

472 Freedman R.O., Putin and the Middle East, „Middle East Review of International Affairs” 
2002, t. 6, nr 2, http://www.rubincenter.org/meria/2002/06/freedman.pdf (dostęp: 25.08.2015).

473 Zob. Pentagon Ousts Official Who Tied Russia, Iraq Arms, „The Washington Times”, 
29.12.2004, http://www.washingtontimes.com/news/2004/dec/29/20041229-113041-1647r/#! 
(dostęp: 25.08.2015).
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Jak jednak zauważa Helen Belopolsky, kluczem do rosyjskiej polityki 
w stosunku do Iraku były kwestie kształtowania rosyjskiej tożsamości mię-
dzynarodowej. Rosjanom z pewnością nie odpowiadała amerykańska dyplo-
macja prowadzona środkami nacisku militarnego, w szczególności kosztem 
rosyjskich interesów. Narastanie sytuacji dominacji świata zachodniego pod 
przywództwem USA powodowało kontestację ze strony rosyjskiej i poszu-
kiwanie aliansów z innymi partnerami, czego przykładem było stanowisko 
Francji czy Chin w stosunku do interwencji z 2003 roku. Rosyjskie zachowa-
nia w kwestii irackiej były tylko kolejnym potwierdzeniem realizacji koncep-
cji multilateralizmu. Tym samym można stwierdzić, że nie zaszły one w poli-
tycznej próżni, lecz były owocem działań amerykańskich474.

W tamtym okresie Rosjanom nie pozostawało jednak nic innego jak po-
szukiwanie nowych kontaktów w państwie irackim, które tworzyło się niemal 
od podstaw. 28 czerwca 2004 roku Tymczasowa Władza Koalicyjna przeka-
zała kompetencje władcze tymczasowemu rządowi pod kierownictwem Ijada 
Allawiego, a w kolejnym roku odbyły się pierwsze wolne wybory do Zgro-
madzenia Narodowego, które 6 kwietnia 2005 roku wybrało prezydentem 
polityka kurdyjskiego Dżalala Talabaniego. Po utworzeniu nowych władz 
irackich Putin nie omieszkał spotkać się najpierw z tymczasowym premie-
rem Allawim w grudniu 2004 roku, a następnie z prezydentem Talabanim 
14 września 2005 roku, starając się nawiązać do dobrych stosunków iracko-
-radzieckich.

W kolejnych latach można było dostrzec wyraźną dążność Rosjan do 
kontynuacji starego kursu. Dla przykładu, w latach 2008–2009 Rosja soli-
darnie z Irakiem potępiała izraelską politykę wobec Strefy Gazy, zdomino-
wanej przez Hamas. Trzeba notabene zaznaczyć, że Rosja jest zasadniczo 
jedynym mocarstwem posiadającym bezpośrednie kontakty z Hamasem475. 
Obiektywnie rzecz biorąc, zadanie, przed którym stała dyplomacja rosyjska 
w post saddamowskim Iraku, było trudne ze względu na nawiązanie zupeł-
nie nowych kontaktów gospodarczych przez to państwo. Mimo to Rosjanom 
udało się doprowadzić do zawarcia długo oczekiwanych kontraktów na do-
stawy broni. W 2012 roku umowa opiewająca na 4,2 mld dolarów dotyczyła 
różnego rodzaju uzbrojenia, w tym śmigłowców bojowych Mi-35 oraz Mi-
-28N (które dostarczono już w kolejnym roku), natomiast w 2014 samolotów 
Su-25, a także materiałów wybuchowych i dział za ogólną sumę około 1 mld 
dolarów476.

474 Belopolsky H., Russia and the Challengers: Russian Alignment with China, Iran and Iraq 
in the Unipolar Era, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2009, s. 173.

475 Zob. komentarz: Ислам и политика России, Svargaman, 4.07.2012, http://www.glo-
balaffairs.ru/number/Rossiiskie-musulmane-i-vneshnyaya-politika-15597 (dostęp: 25.08.2015).

476 Zob. komentarz: Россия завалит оружием Ближний Восток, Третья мировая война, 
http://3mv.ru/publ/rossija_zavalit_oruzhiem_blizhnij_vostok/3-1-0-42585 (dostęp: 25.08.2015).
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21 maja 2015 roku z wizytą do Moskwy przybył premier Iraku Hajdar al-
-Abadi, co wpisało się w politykę dynamicznego powrotu Moskwy na Bliski 
Wschód. Iracki premier podkreślił zresztą, że przybył do Rosji mimo sugestii 
„niektórych sił”, by powstrzymać się od wizyty. Podczas spotkania z Władi-
mirem Putinem iracki premier usłyszał, że Rosja nie zostawi partnera w po-
trzebie, którą jest konieczność zmagania się z Państwem Islamskim477. Jak 
podkreślił także minister Ławrow, Rosjanie nie zamierzają stawiać Irakowi 
ani innym bliskowschodnim partnerom żadnych szczególnych warunków, 
bowiem państwa takie jak Irak, Syria czy Egipt stoją na pierwszej linii frontu 
walki z terroryzmem478.

Innym kluczowym partnerem Rosji na Bliskim Wschodzie była od wielu 
dziesięcioleci Syria. Rosjanie byli od czasów radzieckich głównym dostawcą 
broni dla Syrii rządzonej przez Hafiza al-Asada, a następnie przez jego syna 
Baszara. Wśród głównych nabytków syryjskich warto wymienić taktyczne 
rakiety Iskander, samoloty Jak-13 czy MiG-29SMT, zestawy obrony przeciw-
potnej Pancyr-S1E, a także okręty podwodne Amur-1650. Zdaniem Dmitrija 
Trienina z Moskiewskiego Centrum Carnegie tylko w dekadzie 2000–2010 
Syria zakupiła w Rosji uzbrojenie o wartości przynajmniej 1,5 mld dolarów. 
Jest to główną przyczyną tego, że Rosjanie nie zgadzali się na międzynarodo-
wą misję zbrojną przeciwko reżimowi Asada i ograniczali się do deklaratyw-
nego potępiania jego zbrodni479.

To zrozumiałe, że Rosja działa na rzecz powetowania sobie strat poniesio-
nych w Iraku czy Libii. Pozostaje jednak sprawą dyskusyjną, czy reżim Asada 
jest partnerem na tyle zamożnym, by w warunkach wojny domowej służyć za 
solidnego płatnika480. Pod uwagę można brać różne warianty, m.in. ewentual-
ne wsparcie finansowe Iranu dla lidera-alawity, które mogłoby poprawić kon-
dycję Syrii. Dlatego też rosyjskie poparcie należy rozpatrywać znów bardziej 
w kategoriach odzyskiwania utraconych pozycji.

Współpraca wojskowa Rosji z Syrią nie ogranicza się do sprzedaży broni. 
Ważnym tematem rozmów dwustronnych jest obecność wojskowa Rosjan 
w regionie. Po rosyjskiej katastrofie cywilizacyjnej lat 90. na Bliskim i Środ-
kowym Wschodzie Rosjanom pozostała tylko jedna baza wojskowa (nomi-

477 Zob. komentarz: Разочарование в Вашингтоне привело иракцев в Москву, „Взгляд”, 
21.05.2015, http://vz.ru/politics/2015/5/21/746637.print.html (dostęp: 25.08.2015).

478 Сергей Лавров: Россия готова помогать Сирии и Ираку, чтобы обеспечить из-
гнание террористов, Russia Today, 21.05.2015, http://russian.rt.com/article/92996 (dostęp: 
25.08.2015).

479 Trenin D., Why Russia Supports Assad, „The New York Times”, 9.02.2012, http://www.ny-
times.com/2012/02/10/opinion/why-russia-supports-assad.html?_r=3&partner=rss&emc=rss 
(dostęp: 25.08.2015).

480 Por. Bojarczyk B., Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Bliskiego Wschodu, 
[w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, s. 241.
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nalnie: punkt obsługi materialno-technicznej, Пункт материально-тех-
нического обеспечения) w syryjskim porcie Tartus. Po roku 2008 ubiegali się 
oni o prawo do poprawy parametrów portu w celu umożliwienia stacjonowa-
nia w nim okrętów zaopatrzonych w rakiety z głowicami jądrowymi, na co 
otrzymali zezwolenie ze strony Asada, który postrzega rosyjskie statki jako 
rodzaj zabezpieczenia w wojnie domowej zagrażającej jego pozycji481. Jak 
sam stwierdzał, obecność rosyjskich sił zbrojnych stanowi akt przywrócenia 
równowagi zachwianej przed 20 laty482. Dotychczasowe spekulacje na temat 
ewentualnego wsparcia syryjskiego dyktatora były jednak zawsze demento-
wane przez stronę rosyjską, a lotniskowce oraz okręty desantowe z dużą licz-
bą żołnierzy piechoty morskiej jak dotąd nie były obsługiwane w Tartus.

Współpraca z Syrią posiada także ważny komponent pozamilitarny. 
Pierwszą umowę po upadku ZSRR podpisano już w 1994 roku, a jej owocem 
było powołanie Międzypaństwowej Komisji Stałej (MKS), która po czterech 
latach ustaliła główne kierunki współpracy. W grę wchodziła przede wszyst-
kim energetyka, kwestie ropy i gazu, transport, melioracja czy wykorzystanie 
energii atomowej. Kolejne posiedzenia Komisji w latach 2001 i 2005 uzgad-
niały następne elementy współpracy, dzięki czemu kontrakty w zakresie 
naftowym zawarły z podmiotami syryjskimi firmy Sojuznieftiegaz, Tatnieft 
i Strojtransgaz. Posiedzenie MKS w roku 2005 stanowiło generalnie potężny 
bodziec dla wzmożonej aktywności firm rosyjskich w Syrii. Czwarte posie-
dzenie, zorganizowane rok później, ostatecznie doprowadziło do porozu-
mienia w kwestii wielomiliardowego zadłużenia syryjskiego z czasów radzie-
ckich. Piąte posiedzenie w roku 2007 nie przyniosło zasadniczych zmian, 
ale w kolejnej dekadzie zaczęto nawet rozmawiać o stowarzyszeniu Syrii 
ze strukturami eurazjatyckimi poprzez utworzenie strefy wolnego hand lu  
między tym państwem a Unią Celną, w której skład wchodziły Rosja, Biało-
ruś i Kazachstan483.

Postawa Rosji wobec Syrii, tak jak w przypadku Iraku, wynikała zarówno 
z celów gospodarczych, które mogła realizować dzięki eksportowi broni, jak 
też z celów geopolitycznych, czyli dążenia do ograniczenia monopolu amery-
kańskiego. Konflikt, który rozpoczął się w roku 2011, doprowadził do potę-
pienia reżimu Asada (stosującego przeciwko swym oponentom politycznym 
broń chemiczną) przez ONZ, lecz jak każdy akt deklaratywny nie przyniósł 

481 Zob. Katz M.N., Putin’s Foreign Policy towards Syria, „Middle East Review of Inter-
national Affairs” 2006, nr 1, http://informationcollective.org/wp-content/uploads/2013/08/
Putin-Syria-MERIA.pdf (dostęp: 19.08.2015).

482 Башар Асад: Сирия не будет против решения РФ превратить базу в Тартусе 
в военную, Russia Today, 26.03.2015, http://russian.rt.com/article/81971 (dostęp: 25.08.2015).

483 Zob. komentarz: ТС и Сирия могут подписать соглашение о зоне свободной тор-
говли, РИА Новости, 25.05.2012, http://ria.ru/world/20120525/657418626.html (dostęp: 
25.08.2015).
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pożądanego skutku. Rosja jako eksporter broni do Syrii znalazła się w nie-
zręcznym położeniu, niespodzianie jednak w sukurs przyszło jej powstanie 
Państwa Islamskiego jako kolejnego poważnego rywala reżimu Asada. Tym 
samym Kreml mógł tłumaczyć się koniecznością wsparcia mniejszego zła, 
w czym notabene paradoksalnie upodobnił swe podejście do izraelskiego484. 
W rosyjskich mediach i analizach naukowych zaznaczało się także zadowo-
lenie, iż podobne stanowisko zajmują Chiny, które wolą podtrzymywanie 
status quo niż uczestniczenie w jakikolwiek sposób w walce grup wpływu485.

Eskalacja działań zbrojnych w syryjskiej wojnie domowej latem 2015 
roku połączona z brakiem sukcesów kierowanej przez USA koalicji walczącej 
z Państwem Islamskim zostały wykorzystane przez Rosję do podjęcia bardziej 
zdecydowanych kroków. 28 września podczas sesji plenarnej Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ prezydent Federacji Rosyjskiej po raz kolejny skrytykował 
Stany Zjednoczone za używanie ładu pozimnowojennego do egoistycznego 
wzmacniania własnej pozycji i nieliczenia się z Organizacją Narodów Zjed-
noczonych jako jedynym forum mającym legitymizację do zbrojnych działań 
na arenie międzynarodowej. Podkreślił, że narzucanie światu jedynie słusz-
nego modelu rozwoju prowadzi do tragicznych skutków i społecznej degra-
dacji. W szczególności, zdaniem Władimira Putina, dotyczy to państw Bli-
skiego Wschodu i Afryki Północnej, gdzie pojawienie się politycznej próżni 
po upadku poprzednich rządów prowadziło do powstawania „stref anarchii” 
zasiedlanych przez terrorystów486.

W ślad za tym, począwszy od 30 września 2015 roku, Rosja rozpoczęłą 
regularne naloty na stanowiska sił wrogich reżimowi Asada. W retoryce po-
lityków amerykańskich oraz ich sojuszników podkreślano, że siły rosyjskie 
atakują nie tyle pozycje Państwa Islamskiego, ile obiekty służące syryjskiej 
opozycji. Dyplomacja rosyjska z kolei zaznaczała, że Amerykanie unikali ot-
wartych rozmów na temat klasyfikacji obiektów i nie wykazali się zamiarem 
zbudowania szerszej koalicji zmierzającej do usunięcia zagrożenia terrory-
stycznego. Zdaniem ministra Ławrowa niekonsekwencja i podwójność stan-
dardów państw zachodnich wpędzają te państwa w kłopoty, muszą one bo-
wiem z czasem mierzyć się z problemami, które same wywołały, dostarczając 
uzbrojenia przypadkowym siłom487.

484 Фокин С.В., op. cit., s. 331.
485 Арутюнян А., Позиция Китая относительно сирийского кризиса, [w:] Состояние 

и тенденции развития ситуациина Ближнем Востоке, Российский институт стратеги-
ческих исследований, Москва 2013, s. 117.

486 Путин В.В., Выступление. 70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 28.09.2015, 
Президент России, http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (dostęp: 15.10.2015).

487 Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова программе «Поздня-
ков» на телеканале НТВ, Москва, 13 октября 2015 года, Министерство Иностаранных 
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„Arabska wiosna” wywołała podobne problemy dla rosyjskich interesów 
w Libii. Przed rokiem 1991, tak jak w przypadku Iraku i Syrii, ZSRR łączy-
ły z reżimem Muammara Kaddafiego przyjazne stosunki. Wielu rosyjskich 
analityków sądzi zatem, że rezygnacja Rosji z weta przy przyjmowaniu Re-
zolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973 o sankcjach wobec reżimu Kad-
dafiego (wprowadzających m.in. ścisłe embargo na uzbrojenie) była błędem. 
Rosja straciła wszak w Libii wielomiliardowe kontrakty, szczególnie w branży 
naftowej, nie mówiąc o stratach wizerunkowych. Odrobienie ich zawsze jest 
procesem długotrwałym. Co ciekawe, mimo że ZSRR jako pierwszy uznał 
rządy pułkownika Kaddafiego, to dopiero Władimir Putin złożył w 2008 roku 
wizytę w Libii na najwyższym szczeblu. Zaowocowała ona szeregiem porozu-
mień, w tym krótką deklaracją o wieloresortowej współpracy, która otwierała 
drogę do zawierania konkretnych kontraktów488. Na przełomie października 
i listopada tegoż roku do Moskwy przybył sam Muammar Kaddafi. Wizyta 
skutkowała podpisaniem kolejnych umów, w tym porozumienia o współpra-
cy w wykorzystaniu energii jądrowej w celach pokojowych489.

Realizację tych porozumień uniemożliwiła „arabska wiosna”. Na począt-
ku października 2013 roku, ze względu na zaatakowanie rosyjskiej ambasa-
dy w Trypolisie, władze FR zdecydowały się na odwołanie w Libii swej misji 
dyplomatycznej na czas nieokreślony. Był to kolejny przejaw zawiedzionych 
nadziei w regionie; ponownie też Rosja negatywnie wypowiadała się o wspie-
raniu sił przeciwnych reżimowi Kaddafiego i oskarżała Zachód o spowodo-
wanie w Libii katastrofy humanitarnej. Szczególnym cynizmem, zdaniem 
rosyjskiej dyplomacji, było w dodatku zabieganie o rosyjską pomoc w likwi-
dacji skutków tragedii490.

Również w tym wypadku Rosjanie podjęli po tragedii minionych lat dy-
namiczne próby odzyskania rynku libijskiego. Co zrozumiałe, do zapropo-

Дел Российской Федерации, http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_
ministra/-/asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/1846271 (dostęp: 15.10.2015).

488 Распоряжение Правительства РФ от 11.04.2008 N 473-р О подписании Деклара-
ции о намерениях по развитию многоотраслевого сотрудничества между Правитель-
ством Российской Федерации и Великой Социалистической Народной Ливийской Араб-
ской Джамахирией, Левоневский, http://pravo.levonevsky.org/bazaru09/raspor/sbor05/
text05467.htm (dostęp: 25.08.2015).

489 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Великой Соци-
алистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией о сотрудничестве в об-
ласти мирного использования атомной энергии, 1.11.2008, ПИР Центр, http://www.
pircenter.org/articles/1202-soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossijskoj-federacii-i-velikoj-
socialisticheskoj-narodnoj-livijskoj-arabskoj-dzhamahiriej-o-sotrudnichestve-v-oblasti-
mirnogo-ispolzovaniya-atomnoj-energii (dostęp: 25.08.2015).

490 Zob. Сергей Лавров: Разрушив Ливию, Запад просит Россию о помощи в ликви-
дации последствий, Russia Today, 27.04.2015, http://russian.rt.com/article/88227 (dostęp: 
25.08.2015).
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nowania mieli broń, o której w lutym 2015 roku rozmawiał w Moskwie ze 
stroną rosyjską premier Abd Allah as-Sani. Podczas kolejnej wizyty, 15 kwiet-
nia 2015 roku, premier potwierdził wolę zacieśnienia współpracy i, co waż-
niejsze, utrzymania w mocy umów z 2008 roku. As-Sani wyraził nadzieję, że 
współpraca z Rosją pomoże w ustabilizowaniu instytucji państwa libijskie-
go, nade wszystko w zakresie bezpieczeństwa. Był to główny wątek rozmowy 
z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, byłym szefem FSB Nikoła-
jem Patruszewem. Libijski premier dał także zielone światło dla powrotu ro-
syjskiego biznesu491.

Podobny schemat, świadczący o rosyjskiej determinacji, by powrócić 
na Bliski Wschód jako dostawca uzbrojenia, miało odnowienie stosunków 
z Egiptem – kluczowym ze względu na swe rozmiary państwem w regionie. 
„Arabska wiosna” obeszła się z tym krajem nieco mniej brutalnie: po oba-
leniu prezydenta Husniego Mubaraka doszło tam wprawdzie do demokra-
tycznego przejęcia władzy przez Bractwo Muzułmańskie, jednak po krótkim 
czasie pochodzący z niego prezydent Muhammad Mursi został odsunięty od 
władzy przez armię, osadzony w więzieniu i skazany na karę śmierci.

Rewitalizacja stosunków rosyjsko-egipskich rozpoczęła się w listopadzie 
2013 roku od wizyty rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu w Egip-
cie, po której 9–10 lutego 2014 roku Moskwę odwiedził Abd al-Fattah as-
-Sisi, wówczas jeszcze w charakterze ministra obrony. 8 czerwca marszałek 
został prezydentem Egiptu, czego Kreml nie zamierzał przegapić. 28 lutego 
2015 roku doszło zatem do wizyty Władimira Putina w Kairze (poprzednie 
spotkanie prezydentów odbyło się jeszcze za czasów Mubaraka w roku 2005). 
Głównym owocem spotkania było podpisanie wstępnego memorandum na 
temat budowy elektrowni atomowej w zachodnim Egipcie, a także porozu-
mienia dotyczącego podwojenia wzajemnej wymiany handlowej. Nie pod-
jęto jednak decyzji w kwestii dostaw broni, chociaż w prasie spekulowano, 
że kontrakty mogą osiągać wartość ponad 3 mld dolarów492. Na koniec lipca 
2015 roku egipskie zamówienia w Rosji obejmowały według analiz amery-
kańskiego Kongresu: rakietowe zestawy dalekiego zasięgu Antiej-2500 oraz 
49 samolotów wielozadaniowych MiG-29493.

Rosjanie starali się wykorzystać pogorszenie stosunków USA z Egiptem, 
którego prezydent nie mógł wybaczyć Amerykanom rezygnacji z dostaw sa-
molotów F-16, a także wątpliwości co do słuszności obalenia demokratycznie 
wybranego islamistycznego prezydenta. W ten sposób pojawił się obopólny 

491 Глава кабмина: Ливия рада возвращению российского бизнеса в страну, Новости@
mail.ru, 24.02.2015, https://news.mail.ru/politics/21177416/ (dostęp: 25.08.2015).

492 Zob. komentarz: Маген Ц., Кам Э., Визит Путина в Египет 2014, Israel, News 1, 
http://inosmi.ru/world/20150228/226533423.html (dostęp: 25.08.2015).

493 Sharp J., Egypt: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service 7-5700, 
Washington, DC 2015, s. 14.
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interes: Rosjanie odzyskali szansę wejścia na potężny rynek egipski, a wła-
dze tego kraju poczuły oddech niezależności od Waszyngtonu. Ponadto obie 
strony zawierały kontrakty w duchu walki z terroryzmem, czego nie omiesz-
kał docenić w swych wypowiedziach egipski prezydent494. Egipt, podobnie 
jak Rosja, zdobył okazję do prowadzenia bardziej asertywnej polityki, jednak 
odwrócenie się od USA i trwałe przejście na współpracę z Rosją wydaje się 
mało prawdopodobne495.

Mimo że podstawowym problemem na Bliskim Wschodzie był przez 
całe dziesięciolecia konflikt arabsko-izraelski, rzeczą ciekawą jest, iż dla Ro-
sji stanowi on raczej jakąś niewygodną okoliczność niż czynnik warunkują-
cy najważniejsze rosyjskie interesy. Stracił on notabene na zainteresowaniu 
w obliczu „arabskiej wiosny” oraz innych dramatycznych zjawisk w regionie, 
począwszy od roku 2011. Rosjanie, mimo tradycyjnie nie najlepszych stosun-
ków z Izraelem, poczynili jednak kroki ku normalizacji stosunków również 
z tym państwem. W 2005 roku Putin jako pierwsza głowa państwa rosyjskie-
go odwiedził nie tylko Egipt, ale także Izrael i Palestynę.

Kolejne lata przynosiły dalsze umiarkowane postępy. Ważnym krokiem 
było z pewnością wzajemne zniesienie reżimu wizowego, które zaczęło obo-
wiązywać od 28 września 2008 roku. W 2012 roku Putin ponownie odwiedził 
Izrael, choć i tym razem wizyta miała bardziej kurtuazyjny charakter – pre-
zydent wziął udział w odsłonięciu ufundowanego przez imigrantów z ZSRR 
i FR pomnika żołnierzy Armii Czerwonej w Netanii. Interesującą inicjatywą 
strony rosyjskiej zgłoszoną w 2014 roku była propozycja ustanowienia bez-
pośredniej linii szyfrowanego połączenia telefonicznego między rosyjskim 
prezydentem a premierem Izraela496.

Między Rosją a najpotężniejszym militarnie i gospodarczo graczem w re-
gionie istnieją, co zrozumiałe, liczne kontrowersje. Najistotniejszym prob-
lemem jest przede wszystkim wsparcie dla państw wrogo nastawionych do 
Izraela, z Iranem i Syrią na czele. Mimo to w połowie drugiej dekady no-
wego wieku klimat dla polepszenia stosunków można było uznać za sprzy-
jający. Izrael nie zajął żadnego stanowiska wobec kryzysu ukraińskiego, co 
wzbudziło dezaprobatę w Waszyngtonie, jednak zdaniem analityków dobrze 
znających izraelskie realia decyzja strony izraelskiej była zrozumiała. Zbyt-
nie zaangażowanie po którejś ze stron mogłoby spowodować tarcia wewnątrz 
Izraela, gdzie żyje ogromna liczba imigrantów zarówno z Ukrainy, jak i Rosji. 

494 Russia’s Putin in Cairo for Talks with Egypt’s Sisi, BBC News, 10.02.2015 (dostęp: 
10.02.2015).

495 Chęć М., Niedźwiedź wraca nad Nil. Stosunki egipsko-rosyjskie po 2011 r., „Bliski Wschód. 
Analizy”, http://bliskiwschod.pl/2014/10/niedzwiedz-wraca-nad-nil-stosunki-egipsko-rosyjskie-
-po-2011-r/ (dostęp: 25.08.2015).

496 Na podstawie niezatytułowanego rozporządzenia rządowego: Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2014, № 881-р.
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Dlatego też nie można było uznać rosyjskich dostaw broni do Iranu za akt 
braku wdzięczności497.

Izraelczyków może niepokoić także zakorzenione jeszcze w czasach ra-
dzieckich poparcie dla idei państwa palestyńskiego. Trzeba pamiętać, że kon-
takty palestyńskich liderów z władzami rosyjskimi były najczęściej bardzo 
dobre. W latach 90. częstym gościem w Moskwie był przewodniczący Orga-
nizacji Wyzwolenia Palestyny Jasir Arafat, zaś jego następca Mahmud Abbas 
był związany z Rosją w szczególny sposób. Studia prawnicze odbył co praw-
da na Uniwersytecie Damasceńskim, lecz doktorat uzyskał na Uniwersytecie 
Przyjaźni Narodów im. Patrice’a Lumumby w Moskwie, co w naturalnie zbli-
żało go do rosyjskiego widzenia świata i ułatwiało przyszłe kontakty.

9 lutego 2006 roku podczas wizyty w Madrycie Putin oświadczył, że za-
mierza zaprosić liderów Hamasu do Moskwy, stwierdzając, że nie uważa tej 
organizacji za terrorystyczną498. W marcu istotnie doszło do spotkania mini-
stra Ławrowa z przywódcą Hamasu Khaledem Mashalem; podczas rozmów 
strona rosyjska zajmowała konstruktywne stanowisko, starając się skłonić 
Hamas do przestrzegania zapisów Mapy Drogowej oraz saudyjskiego planu 
pokojowego. Oznaczało to, że celem polityki rosyjskiej była realizacja idei 
współegzystencji Izraela z państwem palestyńskim. W świetle tych decyzji 
zrozumiałe było też potępienie izraelskiej polityki wobec Strefy Gazy w latach 
2008–2009. Rosjanie wysłali ponadto na teren Gazy pomoc humanitarną499.

Głównym środowiskiem, na dialogu z którym Moskwie zależało szcze-
gólnie, był jednak Al-Fatah z jego zasłużonym przywódcą. W styczniu 2010 
roku Abbas spotkał się z prezydentem Miedwiediewem, który obiecał użyć 
rosyjskich wpływów w celu rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. 
Zaowocowało to rosyjskim udziałem w tzw. kwartecie działającym na rzecz 
realizacji planów pokojowych (wraz z Unią Europejską, ONZ i Stanami Zjed-
noczonymi). Rosja w dużym stopniu ignorowała ataki Hamasu, za to ostro 
potępiła incydent u wybrzeży Strefy Gazy z 31 maja 2010 roku, w którym zgi-
nęło dziewięciu aktywistów przybywających z pomocą humanitarną dla pale-
styńskiej eksklawy. W kwestii kompetencji Autonomii Palestyńskiej Moskwa 
zmierzała do powstania wspólnych władz w obliczu konfliktu pomiędzy Za-
chodnim Brzegiem, w którym przewagę miał Al-Fatah, a Strefą Gazy, gdzie 
pełnią władzy dysponuje Hamas500.

497 Aren R., Despite S-300s to Iran, Israel to Stay Close to Russia, „The Times of Israel”, 
21.04.2015, http://www.timesofisrael.com/after-arms-deal-with-iran-israel-assesses-ties-with-
russia/ (dostęp: 25.08.2015).

498 The President Tells Shamil Basaev from Hamas, Коммерсантъ, 10.02.2006, http://www.
kommersant.com/page.asp?id=648482 (dostęp: 25.08.2015).

499 Zob. Российская гуманитарная помощь доставлена в сектор Газа, 3.01.2009, РИА 
Новости, http://ria.ru/society/20090103/158559525.html (dostęp: 25.08.2015).

500 Briefing by Alexei Sazonov, Deputy Director of the Press and Information Department 
of the Russian Foreign Ministry, April 28, 2011, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
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Rosji, podobnie jak Stanom Zjednoczonym, nie na rękę była eskalacja 
konfliktu izraelsko-palestyńskiego, dlatego rosyjscy politycy ochoczo po-
tępiali zarówno ostrzeliwanie południowego Izraela z terytorium Gazy, jak 
też odpowiedzi ze strony państwa żydowskiego, jednak tego typu działania 
dyplomatyczne wykazywały się dotąd znikomą skutecznością. Z tego powo-
du Moskwa generalnie zmierzała ku wzmocnieniu Autonomii Palestyńskiej 
i nadaniu jej bardziej podmiotowego charakteru. Oznaczałoby to zarówno 
zmniejszenie zagrożenia ze strony terroryzmu palestyńskiego, jak i osła-
bienie izraelskiej polityki faktów dokonanych. Dlatego też za zwycięstwo 
w pewnej mierze również dyplomacji rosyjskiej (a porażkę izraelskiej i ame-
rykańskiej) należy uważać przegłosowanie przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ rezolucji 67/19, nadającej Autonomii Palestyńskiej status obserwatora 
w ONZ501.

Zrozumiałe na tym tle było także zaangażowanie rosyjskich władz w pró-
by załagodzenia ponownego wybuchu konfliktu w Gazie w roku 2014. Rosja 
wykorzystała walki, szczególnie zaś przypadkowe zaatakowanie szkoły ONZ 
w Bajt Hanun, do kolejnej próby zaistnienia w regionie poprzez działania dyplo-
matyczne polegające m.in. na apelu Władimira Putina o pokojowe rozwiązanie 
sporu, ofercie działań mediacyjnych ze strony Komisji Spraw Międzynarodo-
wych Rady Federacji oraz potępieniu ataku na budynek szkolny przez rosyjski 
MON połączonym z żądaniem natychmiastowego zawieszenia ognia502.

Przegląd działań rosyjskiego centrum decyzyjnego Rosji po 2000 roku na 
Bliskim Wschodzie, zarówno w opisanych przypadkach, jak i w bardziej ogól-
nym wymiarze, pozwala na stwierdzenie kilku zasadniczych prawidłowości. 
Najważniejszą jest niewątpliwy powrót Rosji do aktywnej polityki w regionie 
po załamaniu rosyjskiej gospodarki i drastycznej redukcji możliwości inwe-
stycyjnych na skutek konfliktów zmieniających oblicze tego obszaru. Drugą 
stanowi jednoznaczny powrót do głównej oferty wobec państw regionu,  czyli 
dostaw broni dla nowych władz oraz ryzykownej pomocy w zakresie wyko-
rzystania energii jądrowej. Rosja dąży raczej do petryfikacji miejscowych 
reżimów niż do nowego rozdania, uważając je za mniejsze zło i gwarancję 
zbytu dla swych towarów. Najistotniejszym celem rosyjskim jest jednak po-
zbawienie Stanów Zjednoczonych monopolu na głównego gwaranta stabil-
ności Bliskiego Wschodu i kreatora powiązań między państwami oraz ich 
polityk wewnętrznych. Rosjanie dostrzegają niebezpieczeństwa czające się na 

Federation, 28.04.2011, http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcb
b3/8a2f0895ae153061c32578810039399a?OpenDocument (dostęp: 25.08.2015).

501 Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 2012, 67/19. Status of Pales-
tine in the United Nations, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19 
(dostęp: 25.08.2015).

502 МИД осудил обстрел израильскими танками школы ООН в Газе, DNL, 31.07.2014, 
http://dailynewslight.ru/?u=310720141475 (dostęp: 25.08.2015).
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tym terenie, a szczególny niepokój budzi w nich fenomen Państwa Islamskie-
go, który w dalekosiężnej perspektywie może być groźny dla południowych 
sąsiadów Rosji z grona państw WNP, a nawet dla Kaukazu Północnego jako 
atrakcyjna oferta cywilizacyjna. Polityka Moskwy zmierza zatem do wzmoc-
nienia coraz mniej zamożnych dyktatur w celu oddalenia niebezpieczeństwa. 
Paradoksalnie wszak, wzmacniając w ten sposób swą pozycję na Bliskim 
Wschodzie, Rosjanie częściowo uwalniają od tego ciężaru Stany Zjedno-
czone, sami narażając się na powstanie nowych kredytów, których nikt nie 
będzie im w stanie spłacić ze względu na niestabilność sytuacji politycznej 
i gospodarczej w skali zarówno wewnątrzpaństwowej, jak i regionalnej.

6.2. Iran – islamska alternatywa cywilizacyjna

Zupełnie inaczej miała się rzecz z pespektywami reżimu irańskiego. Stosun-
ki z Iranem były dla państwa rosyjskiego tematem ważnym z jednej strony 
ze względu na fakt geograficznej bliskości, z drugiej zaś z powodu dużego 
znaczenia perskiego mocarstwa na arenie międzynarodowej. W okresie ra-
dzieckim miały one zróżnicowany charakter, trudno jednak nie docenić 
współpracy obu krajów w zakresie przemysłu. Tuż przed II wojną światową 
ZSRR był najważniejszym partnerem handlowym Irańczyków, przypadało 
nań około 40% wymiany towarowej. Z kolei w latach 1950–1980 radzieccy 
specjaliści zbudowali dla partnera irańskiego ponad 200 zakładów, w tym 
kombinat metalurgiczny w Isfahanie, zakłady mechaniczne w Araku, elektro-
wnię wodną na Araksie, gazociąg Chaczsaran-Astara czy elektrownie cieplne 
Ramin oraz Szachid Montazeri. Współpraca ta była kontynuowana, mimo że 
Iran przystąpił w 1955 roku do CENTO, a nawet (w roku 1959) podpisał ze 
Stanami Zjednoczonymi umowę pozwalającą na wprowadzenie wojsk tego 
państwa na własne terytorium.

ZSRR był dla Iranu ważnym dostawcą uzbrojenia, eksportował m.in. czoł-
gi T-55 i PT-76, wozy bojowe BMP-1, transportery opancerzone BTP-50PK, 
BTP-60 i BTP-152, zestawy przeciwpancerne Malutka, samochody wojsko-
we GAZ, ZiŁ, MAZ, KrAZ, UAZ, samobieżne zestawy rakietowe Strieła-1M, 
Strieła-2. Pod Teheranem zbudowano zakład serwisowy sprzętu wojskowego 
Babek, który także później stanowił główny ośrodek remontowy sprzętu bo-
jowego wojsk lądowych. Jak podaje Władimir Jewsiejew, w latach 1964–1979 
w Związku Radzieckim wyszkolono 500 irańskich oficerów503.

Rewolucja islamska 1979 roku otwarła nowy rozdział w historii stosun-
ków obu państw. Kierownictwo KPZR odnosiło się do zmiany w sposób 

503 Евсеев В.В., Российско-иранское «настороженное партнерство», „Вестник Кавка-
за”, 5.07.2010, http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/22111.html (dostęp: 29.07.2015).
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ambiwalentny: z jednej strony doszło do przewrotu w kierunku stworzenia 
państwa religijnego, co ideologicznie nie mogło odpowiadać przywódcom 
państwa radzieckiego, z drugiej zaś sprzyjała im antymonarchistyczna reto-
ryka rewolucyjna oraz zdecydowany antyamerykanizm. Początkowo zatem 
przyjęto rewolucję ze zrozumieniem, a może nawet życzliwie, upatrując 
w niej szans na osłabienie najważniejszego konkurenta. Skrajnie niekorzyst-
ne zmiany dla współpracy rosyjsko-irańskiej nastąpiły jednak w czasie wojny 
irańsko- irackiej (1980–1988), gdy Moskwa aktywnie wspierała Irak dostawa-
mi uzbrojenia, co doprowadziło do zamrożenia dawnych stosunków.

W latach 90. na początku jeszcze ZSRR, a od końca 1991 roku Federa-
cja Rosyjska w stosunkach z Iranem dążyły przede wszystkim do uratowania 
swego handlu bronią504. Po porozumieniu w 1989 roku (osiągniętym dzięki 
mediacjom prowadzonym z Moskwą przez przewodniczącego parlamen-
tu irańskiego Alego Akbara Haszemiego Rafsandżaniego) możliwa stała się 
kontynuacja korzystnej wymiany sprzed lat. Zaowocowała ona kontraktem 
z 10 maja 1990 roku na okręty podwodne typu 877EKМ. Dwa z nich dostar-
czono zgodnie z umową do roku 1993, z pozostałych czterech pod naciskiem 
Stanów Zjednoczonych ukończono tylko jeden505. O wstrzymaniu współpra-
cy zadecydował poufny protokół Czernomyrdin-Gore podpisany 30 kwietnia 
1995 roku, określający ograniczenia możliwości eksportu uzbrojenia do Ira-
nu. Dalsze szczegóły omówili prezydenci Bill Clinton i Borys Jelcyn w maju, 
ustalając, że zostaną wypełnione dotychczasowe zobowiązania w handlu 
z Iranem, nie będą jednak zaciągane kolejne.

Postanowienia szczytu bardzo mocno uderzyły w perspektywy rosyjskie-
go eksportu broni do Iranu i nie mogły być obojętne dla kondycji całego sek-
tora zbrojeniowego. Rezygnacja tylko z dostarczenia kolejnej transzy okrętów 
podwodnych oznaczała straty w wysokości 2,2 mld dolarów. O możliwoś-
ciach współpracy wojskowej FR z Iranem w tamtym okresie niech świad-
czy fakt, że według niezależnych ekspertów rosyjskich w latach 1993–2000 
dostarczono Iranowi na podstawie kontraktów sprzed porozumienia Czer-
nomyrdin-Gore aż 422 czołgi Т-72S506 i 413 BMP-2507 wraz z amunicją na 
ogólną kwotę 668 mln dolarów508.

504 Por. Saikal A., Russian Policy toward Central Asia and the Middle East, [w:] Russian 
Foreign Policy since 1990, red. P. Shearman, Westview Press, Boulder –San Francisco–Oxford 
1995, s. 274.

505 Барабанов М., Россия на рынке вооружений Ирана, „Экспорт Вооружений” 2005, 
nr 5, http://www.cast.ru/journal/2005/5_2005_2/ (dostęp: 29.07.2015). Według Jewsiejewa za-
kontraktowano 10 okrętów.

506 Produkcja Urałwagonzawodu.
507 Produkcja Kurgańskich Zakładów Mechanicznych.
508 Коротченко И., Россия и Иран возобновили сотрудничество, „Независимое Во-

енное Обозрение”, 12.01.2001 (dostęp: 29.07.2015).
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Kreml stosunkowo szybko zorientował się, że podjął zobowiązania, które 
w zbyt poważnym stopniu uderzają w kondycję podupadającej gospodarki, 
ale w drugiej połowie lat 90., mimo bardziej asertywnego kierunku polityki 
zagranicznej zarysowanego przez Jewgienija Primakowa, nie zdecydowano 
się na wycofanie z porozumienia. Dla rosyjskiej dyplomacji wciąż cenne były 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, od których spodziewano się wsparcia 
na arenie międzynarodowej, także poprzez decyzje MFW, w którym USA ma 
najpoważniejszy wkład. Próbowano zatem nawiązywać współpracę w obsza-
rach niezwiązanych ze zbrojeniami. W 1996 roku oba kraje stworzyły komisje 
do spraw współpracy gospodarczej, a 14 marca 1997 roku podpisano porozu-
mienie między rządem FR i rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy 
handlowej i gospodarczej, które weszło w życie w grudniu 1997 roku509.

Nowa ekipa władzy, dostrzegając jednostronność ponoszenia kosztów 
embarga, rozpoczęła wraz z początkiem trzeciego tysiąclecia odwrót od nie-
korzystnej tendencji do ograniczania dostaw. 3 listopada 2000 roku minister 
spraw zagranicznych Igor Iwanow powiadomił stronę amerykańską o zamia-
rze wznowienia dostaw do Iranu już od następnego miesiąca, na co Stany 
Zjednoczone przystały, skierowując jedynie 8 grudnia przez ambasadora 
USA w Moskwie Davida Collinsa wezwanie do „umiarkowania w dostawach 
broni konwencjonalnej”.

Równolegle, próbując zrównoważyć straty wynikłe z ograniczenia handlu 
bronią, podjęto działania na rzecz wymiany w innych sektorach. Ważny im-
puls stanowiło w 2000 roku nowojorskie spotkanie Władimira Putina z pre-
zydentem Iranu Mohammadem Chatamim, który przyjechał do Rosji w 2001 
roku. 12 marca podpisano umowę510, dzięki której w latach 2004–2006 obrót 
towarowy między obu państwami wyniósł 2,294 mld dolarów. Z Rosji spro-
wadzano stal i wyroby metalowe, drewno, broń, natomiast z Iranu żywność, 
części zamienne do samochodów, pojazdy mechaniczne. Rosjanie skonstru-
owali pierwszego irańskiego sztucznego satelitę. Podpisano również proto-
koły o współpracy w zakresie inżynierii kosmicznej i lotniczej oraz budowy 
śmigłowców511.

Wyjście z ram protokołu Czernomyrdin-Gore na pierwszy rzut oka do-
prowadziło do rozwinięcia pomyślnych perspektyw współpracy rosyjsko-
-irańskiej w zakresie zbrojeń. W Dumie Państwowej Komisja ds. Obrony 

509 Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Ис-
ламской Республики Иран О торговом и экономическом сотрудничестве, „Бюллетень 
Международных Договоров” 1999, nr 3, s. 69.

510 Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Ратифицирован Федеральным 
законом РФ от 29 декабря 2001 года N 191-ФЗ, http://docs.cntd.ru/document/901820401 
(dostęp: 29.07.2015).

511 Фокин С.В., op. cit., s. 329.
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oceniała potencjał irańskich zamówień na 7 mld dolarów. Sądzono m.in., że 
zamówione zostaną systemy obrony powietrznej – osiem dywizjonów ZRK 
S-300PMU-1, samoloty wielozadaniowe Su-25K, śmigłowce transportowe 
Mi-171 etc.512 Rzeczywistość okazała się o wiele mniej radosna, Irańczycy 
bowiem, zniechęceni doświadczeniami z przeszłości, nie wykazali zaintere-
sowania produkcją Urałwagonzawodu czy Kurgańskich Zakładów Mecha-
nicznych. W Rosji winą za trwałe załamanie perspektyw współpracy w za-
kresie zbrojeń przez kolejną dekadę oskarżano Stany Zjednoczone, a jeszcze 
bardziej Czernomyrdina i ekipę jelcynowską, którym zarzucano bezmyślną 
uległość wobec nacisków amerykańskich.

Szczególne miejsce w stosunkach gospodarczych Rosji z Iranem zajmu-
je współpraca w zakresie energetyki jądrowej. Stosowną umowę w tym za-
kresie podpisano już w sierpniu 1992 roku. W rozdziale 5 postanowiono, że 
strona rosyjska będzie także dostawcą paliwa dla projektowanej elektrowni 
przez cały okres jej funkcjonowania. Rozdział 9, pkt 1 postanawia, iż dostar-
czane paliwo nie może zostać użyte przez stronę irańską do produkcji broni 
jądrowej, zaś pkt 2 dodatkowo zaznacza, że nie ma mowy o wzbogacaniu 
dostarczonego paliwa513. Historia elektrowni jądrowej w irańskiej Buszerze 
jest interesująca o tyle, że budowa została zaprojektowana i rozpoczęta jesz-
cze w 1974 roku przez spółkę-córkę Siemensa – Kraftwerk Union AG, jednak 
rewolucja islamska spowodowała wycofanie się Niemców z projektu i odłoże-
nie go w czasie. Umowa rosyjsko-irańska z 1992 roku pozwoliła na kontynu-
owanie inwestycji, a we wrześniu 2011 roku z elektrowni popłynęła pierwsza 
energia dla irańskich odbiorców.

Kwestia samego irańskiego projektu atomowego, jak też udziału strony 
rosyjskiej stała się przedmiotem licznych kontrowersji. Stawiano dość oczy-
wiste pytania o potrzebę energetyki jądrowej w kraju, gdzie Rosjanie zbudo-
wali elektrownie cieplne i wodne, gdzie nie ma też najmniejszego problemu 
z dostępem do paliw węglowodorowych. W 2006 roku opozycyjna „Nowa-
ja Gazieta” opublikowała materiał o wymownym tytule Wzbogacanie Iranu 
(Обогащение Ирана), w którym rosyjscy eksperci przedstawili wątpliwości 
dotyczące bezpieczeństwa kontraktów z mało przewidywalnym i stosunkowo 
nieodległym geograficznie partnerem. Wypowiedzi niektórych noszą znamię 
sceptycyzmu co do właściwych intencji Irańczyków. O chęć zbudowania 
bomby atomowej podejrzewają władze Iranu m.in. Jurij Wiszniewskij, były 
przewodniczący Państwowego Urzędu Kontroli Atomowej, czy Konstantin 

512 Por. Коротченко И., op. cit.
513 Правительство Российской Федерации, Постановление о подписании Соглаше-

ний между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Ре-
спублики Иран о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии 
и в сооружении в Иране атомной электростанции, от 17 августа 1992 г. N 592, Москва, 
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/rf-instrukcii/o5v.htm (dostęp: 29.07.2015).
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Kuranow, były wiceminister energetyki jądrowej. Rzecznik Rosatomu Sier-
giej Nowikow uważa, że obawy o możliwość takiej opcji są stanowczo przesa-
dzone, Iran bowiem nie posiada żadnego personelu przygotowanego do pro-
dukcji broni jądrowej. Z kolei Walerij Bogdan, były wiceminister energetyki 
jądrowej w latach 1996–1998, sądzi, że Irańczycy w razie silnej motywacji 
do tak radykalnego wzbogacenia własnego arsenału mogliby także bez rosyj-
skiego udziału posiąść broń atomową, dysponując wykształconymi kadrami 
i stosowną, choć nieco już może przestarzałą, wiedzą514.

Sprzeczność dwóch ostatnich wypowiedzi oznacza, że w połowie pierw-
szej dekady nowego wieku brak było w Rosji jednoznacznej oceny stanu 
rzeczy na zapleczu irańskiej energetyki. Co więcej, podejście rosyjskich spe-
cjalistów do kwestii postawy, którą należałoby przyjąć w odniesieniu do irań-
skich ambicji atomowych, jest także bardzo odmienne. O ile np. były minister 
energetyki atomowej (lata urzędowania: 1992–1998) Wiktor Michajłow pod-
kreśla wynikające z polityki USA szkody wyrządzone rosyjskiej gospodarce 
przez wprowadzenie embarga i wycofanie się z projektów w Iranie i Korei 
Północnej, o tyle jego zastępca Konstantin Kuranow postrzega kontrakty 
energetyczne z Iranem jako wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia. 
Mało tego, wskazuje na oczywiste symptomy irańskiego dążenia do produkcji 
broni jądrowej: dla Iranu projekt budowy zakładu wzbogacającego dla ma-
łej liczby reaktorów nie ma głębszego sensu, istnieją zatem inne motywacje 
prób stworzenia potencjalnie groźnych instalacji. Podpisanie przez ministra 
energetyki jądrowej porozumienia w sprawie wzbogacania irańskiego paliwa 
w 1995 roku stało się zresztą skandalem, dokument wyciekł bowiem do mię-
dzynarodowych mediów z winy strony irańskiej, a zaginął w dokumentacji 
po stronie rosyjskiej515.

Druga dekada XXI wieku przyniosła nie tylko uwieńczenie inicjatywy bu-
dowy elektrowni buszerskiej w postaci pierwszych dostaw prądu, ale przede 
wszystkim inne warunki polityczne po obu stronach. Wyzwoliło to kolej-
ne zmiany, które pobudzają do refleksji na temat specyfiki stosunków Rosji 
z Iranem w kontekście celów polityki zagranicznej tej pierwszej. Rozpoczęcie 
trzeciej kadencji prezydentury Władimira Putina w 2012 roku było związa-
ne najpierw ze znaczącymi protestami społecznymi, co wywołało zaostrze-
nie polityki wewnętrznej Kremla i wzrost jego podejrzliwości w stosunku do 
partnerów zachodnich. W Iranie z kolei wybory prezydenckie wygrał Hasan 
Rouhani, kojarzony z liberalnym podejściem do kwestii wewnętrznych i ot-
warciem kraju na świat, także zachodni. W czasie kampanii wyborczej otrzy-
mał poparcie liberalnych poprzedników: Rafsandżaniego i Chatamiego, któ-
rzy w przeszłości odegrali znaczącą rolę w nawiązaniu współpracy z Rosją.

514 Обогащение Ирана, подг. Р. Шлейнов, „Новая Газета”, 9.03.2006.
515 Ibidem.
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Zdaniem Nikołaja Kożanowa Rosja nadal zmierzała do realizacji swych 
stałych celów w stosunkach z Iranem: utrzymania względnie dobrych stosun-
ków z Zachodem, uznania przez stronę irańską obszaru WNP za strefę swych 
wyłącznych wpływów oraz zabezpieczenia granic tej strefy, także dzięki kon-
sekwentnemu stosowaniu zasady nieproliferacji broni jądrowej516. Z drugiej 
strony zaszły również nowe okoliczności, do których zaliczyć należy przede 
wszystkim zaostrzenie stosunków Rosji z Zachodem (tym razem już nie tylko 
ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Unią Europejską) w związku z kryzysem 
ukraińskim. Siłą rzeczy Rosja otrzymała kolejny impuls do poszukiwania 
strategicznego partnera poza obszarem euroatlantyckim. Innym fundamen-
talnym czynnikiem skłaniającym do zacieśnienia stosunków były wydarzenia 
„arabskiej wiosny”. Upadek reżimu Kaddafiego w Libii i osłabienie pozycji 
Baszara al-Asada w Syrii (zarówno przez opozycję, jak i Państwo Islamskie) 
spowodowały znaczne zmniejszenie możliwości rosyjskiego oddziaływania 
na Bliskim Wschodzie, także gospodarczego. Tym samym, na skutek kurcze-
nia się obszaru potencjalnej ekspansji, Iran jako partner strategiczny stał się 
obiektem szczególnych zabiegów Moskwy. Podobny odbiór sytuacji nastąpił 
po stronie irańskiej. Ciągnące się negocjacje na temat irańskiego programu 
atomowego wyzwoliły przekonanie, że Rosja jest naturalnym sojusznikiem 
Iranu w realizacji jego usprawiedliwionych dążeń do technologicznej i ener-
getycznej samodzielności.

Krótko po wyborze na trzecią kadencję, 7 czerwca 2012 roku prezydent 
Putin spotkał się z jeszcze urzędującym wówczas prezydentem Iranu Mah-
mudem Ahmadineżadem na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy w Pekinie517. W rozmowach z irańskim politykiem, znanym 
z agresywnego języka w stosunku do Izraela i Stanów Zjednoczonych, nazwał 
Iran „starym, tradycyjnym partnerem Rosji” i podkreślił konieczność oży-
wienia wzajemnych kontaktów. Omówił także kluczowe kwestie irańskiego 
programu nuklearnego oraz statusu prawnego Morza Kaspijskiego. Wkrótce 
po tej rozmowie doszło do wizyty ministra Ławrowa w Teheranie, dzięki któ-
rej rozszerzono zakres rozmów i planów współpracy. Dalszy rozwój sytuacji 
w regionie: narastanie ekstremizmu na Bliskim Wschodzie, powstanie Pań-
stwa Islamskiego i daleko posunięta islamizacja Kaukazu Północnego sprzy-
jały tej pozytywnej linii. W maju 2014 roku Ławrow nazwał nawet Islamską 

516 Kozhanov N., Understanding the Revitalization of Russian-Iranian Relations, Carnegie 
Endowment, Moscow, May 2015, s. 4, http://carnegieendowment.org/files/CP_Kozhanov_
web_Eng.pdf (dostęp: 29.07.2015).

517 W szczycie oprócz delegacji sześciu członków SzOW: Chin, Rosji, Kazachstanu, Uz-
bekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu brali udział reprezentanci państw-obserwatorów: Indii, 
Iranu, Pakistanu, Mongolii i Afganistanu oraz państwa zaproszonego – Turkmenistanu. Z wy-
jątkiem Indii wszystkie te kraje reprezentowali prezydenci; państwo indyjskie reprezentował 
minister spraw zagranicznych, sędziwy Somanahalli Mallaiah Krishna.
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Republikę Iranu (wraz z Syrią) „naturalnym sojusznikiem” Moskwy w walce 
z religijnym ekstremizmem na Środkowym Wschodzie518.

Wybór Rouhaniego na prezydenta Iranu w naturalny sposób poprawił sto-
sunki tego kraju ze światem, w tym również z Rosją. Doszło zatem do kilku 
spotkań Putina z nowym szefem irańskiego rządu: w Biszkeku na marginesie 
szczytu SzOW 13 września 2014 roku, 21 maja 2014 roku w Szanghaju pod-
czas szczytu Konferencji o Współdziałaniu i Środkach Budowania Zaufania 
w Azji (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia) 
i na kolejnym szczycie SzOW w Duszanbe 12 września 2014 roku.

5 sierpnia 2014 roku rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak pod-
pisał z ministrem ds. ropy naftowej Bijanem Namdarem Zangenehem umo-
wę dotyczącą zasad stosunków handlowych między obydwoma państwami, 
która stała się podstawą obrad komisji dwustronnej obradującej we wrześniu 
2014 roku. Strony zarysowały wówczas fantastycznie brzmiące możliwości 
dziesięciokrotnego wzrostu obrotu gospodarczego, sięgającego w 2015 roku 
aż 15 mld dolarów, a w kolejnych dwóch latach aż 70 mld519. Wciąż utrzy-
mywało się jednak napięcie w związku z irańskim programem nuklearnym 
i zakaz eksportu broni konwencjonalnej do tego kraju. Nałożenie sankcji 
międzynarodowych na Iran było dla Rosji wyjątkowo niekorzystne, chociaż 
teoretycznie nie miały one godzić w Moskwę. Szukano zatem luk pozwalają-
cych na sprzedaż pewnych segmentów uzbrojenia, m.in. zestawów rakieto-
wych S-300, którymi strona irańska była od dawna zainteresowana.

Relacje rosyjsko-irańskie nie układały się jednak aż tak korzystnie, jak 
głosiły deklaracje przywódców. Rosjanie przez dłuższy czas pozostawali pod 
wrażeniem braku zgody strony irańskiej na wizytę rosyjskiego prezydenta 
w 2013 roku. Ta ostatnia nie życzyła sobie, aby wizyta Putina w Teheranie 
była tylko jednym z etapów jego podróży po krajach basenu Morza Kaspij-
skiego, nalegając na odrębne spotkanie. Tym samym dano sygnał, że Iran nie 
jest państwem, które można traktować przedmiotowo jako środek do realiza-
cji własnych interesów globalnych.

Kolejne spotkania dyplomatyczne, już w 2014 roku, miały jednak istot-
ny sens. Moskwa stanęła wobec poważnego problemu swych stosunków ze 
Środkowym Wschodem w okolicznościach „arabskiej wiosny” i coraz wyraź-
niejszych perspektyw porozumienia w sprawie irańskiego programu atomo-
wego. W obliczu znacznego spadku cen ropy naftowej wynikającego z ros-
nącej podaży w Stanach Zjednoczonych oraz mniejszego od spodziewanego 
zapotrzebowania w Chinach (ze względu na spowodowane pęknięciem bańki 

518 Лавров: Сирия и Иран – наши естественные союзники в борьбе против ИГ, „Взгляд. 
Деловая газета”, 15.09.2014, http://vz.ru/news/2014/9/15/705727.html (dostęp: 29.07.2015).

519 Envoy: Tehran, Moscow Agree to Boost Trade Value to $15bln, „Farsnews”, 20.09.2014, 
http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930629000333 (dostęp: 31.07.2015).
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spekulacyjnej i niekorzystnymi zmianami na rynku pracy spowolnienie go-
spodarcze) pojawiły się obawy, że dodatkowy impuls podażowy w postaci 
swobodniejszego eksportu surowców węglowodorowych przez Iran może 
doprowadzić do załamania kondycji rosyjskiego sektora naftowo-gazowego. 
Dlatego też Moskwa dążyła do porozumienia z Iranem w kwestiach surowco-
wych, aby polityka obu państw w tym obszarze stanowiła mniej więcej wspól-
ny front.

Gdy na skutek rosyjskiej aneksji Krymu i aktywnego wsparcia separa-
tystów na wschodzie Ukrainy Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogło-
siły sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, ta ostatnia odpowiedziała retorsja-
mi w postaci embarga na liczne produkty żywnościowe z terenu UE i USA. 
Zastąpienie tego importu produkcją własną było możliwe tylko częściowo, 
zatem Iran jawił się jako przydatne źródło niektórych produktów rolnych. 
Pierwsze dostawy tego dobrze ocenianego towaru zaplanowano już na sty-
czeń 2015 roku520. Co jednak zrozumiałe, produkcja irańska nie była w stanie 
zaspokoić wszystkich potrzeb rosyjskiego rynku.

Jednocześnie kontynuowano współpracę w zakresie rozwoju energetyki 
jądrowej. W listopadzie 2014 roku zawarto umowy zakładające udział strony 
rosyjskiej w budowie kilku (maksymalnie ośmiu) kolejnych bloków, począw-
szy od dwóch w dobrze znanej elektrowni buszerskiej. Z kolei wizyta rosyj-
skiego ministra obrony Siergieja Szojgu w Teheranie między 19 a 21 stycznia 
2014 roku miała służyć wymianie informacji, szkoleniom w zakresie obron-
ności i koordynacji działań antyterrorystycznych. Prezydencki dekret zniósł 
także dotychczasowe ograniczenia dekretowe w eksporcie broni, podpisane 
jeszcze przez Dmitrija Miedwiediewa w 2010 roku521, co posłużyło rozpoczę-
ciu eksportu zestawów rakietowych S-300.

Teheran przez pewien czas traktował propozycję bliskiej współpracy 
z Rosją jako plan awaryjny w wypadku niepowodzenia negocjacji w sprawie 
programu nuklearnego. Gdy w listopadzie roku 2014 rozmowy Irańczyków 
z grupą P-5+1 (Chiny, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Francja plus Niemcy 
– jedyny uczestnik rozmów nieposiadający statusu stałego członka Rady Bez-
pieczeństwa ONZ) zakończyły się fiaskiem, do Teheranu niemal natychmiast 
przybył rosyjski minister rozwoju Aleksiej Uljukajew, aby podpisać ze swym 
odpowiednikiem – Muhammadem Rezą Nematzadehem oświadczenie woli 
zawarcia porozumienia dotyczącego wzajemnego wsparcia inwestycji oraz 

520 Россельхознадзор: поставки продовольствия в РФ из Ирана начнутся в янва-
ре 2015 года, Федеральная Служба по Втеринарному и Фитосанитарному Надзору, 
22.12.2014, http://www.fsvps.ru/fsvps/press/138808.html (dostęp: 29.07.2015).

521 Указ Президента Российской Федерации О мерах по выполнению резолюции Со-
вета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 года (с изменениями на 13 апреля 2015 
года Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2015 года N 190), http://
docs.cntd.ru/document/902235942 (dostęp: 29.07.2015).
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„strategicznego partnerstwa” pomiędzy Rosyjską Agencją Ubezpieczenia 
Eksportu i Funduszem Gwarancyjnym Eksportu Iranu.

14 lipca 2015 roku doszło jednak do historycznego porozumienia w spra-
wie irańskiego programu nuklearnego, co z jednej strony mogło być korzyst-
ne dla Rosji. Po pierwsze, pozwoliłoby jej uznać proces znoszenia sankcji za 
rozpoczęty, a tym samym domagać się uznania swego prawa eksportu broni. 
Po drugie, minister Ławrow mógłby wreszcie stwierdzić, że teraz nie ma już 
powodów, by instalować tarczę antyrakietową w Europie, która miała prze-
cież bronić państwa NATO przed atakami ze strony państwa irańskiego522.

Z drugiej jednak strony podpisanie porozumienia rozwiązało ręce wszyst-
kim potencjalnym partnerom Iranu, co postawiło Rosjan przed perspektywą 
konkurencji. W lipcu 2015 roku przestawała być ona niezbędnym wariantem 
alternatywnym dla irańskiej polityki zagranicznej. Tym samym znacznie bar-
dziej otwarta stała się kwestia współpracy Iranu w zakresie bezpieczeństwa 
i energetyki jądrowej.

Nad motywacjami Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich 
dotyczącymi kierunku ich polityki w stosunku do Islamskiej Republiki Iranu 
można spekulować, lecz bardzo wątpliwe jest, by chęć zbliżenia z tym pań-
stwem wynikała z jakichkolwiek pobudek antyrosyjskich. Rosja ponownie 
znalazła się w mniej korzystnym położeniu w stosunku do partnerów za-
chodnich bardziej z przypadku. Zbliżenie z Iranem odpowiadało różnym 
stronom z całkiem odmiennych powodów. Stany Zjednoczone, główny gracz, 
dostrzegły, że według starej brytyjskiej zasady balance of powers korzystne 
będzie wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Iranu – szyickiej 
stabilnej i stosunkowo tolerancyjnej demokracji teokratycznej jako natural-
nej przeciwwagi dla ekstremizmu sunnickiego, przede wszystkim w wydaniu 
Państwa Islamskiego. Ponadto nowe otwarcie w relacjach irańsko-amerykań-
skich dawało USA duże szanse na eksport nowoczesnego uzbrojenia i innych 
technologii dla irańskiej gospodarki. Poprawa stosunków z Iranem pozwalała 
także żywić nadzieję na dalszą stabilizację w regionie Środkowego Wschodu, 
zwłaszcza w świetle trudnej sytuacji w Afganistanie.

Z kolei partnerzy europejscy, tacy jak Francja, Niemcy czy nawet Wielka 
Brytania, mogli nie bez podstaw liczyć na to, że otwarcie Iranu na świat po-
zwoli na zwiększenie podaży ropy naftowej i gazu ziemnego, a tym samym na 
kolejny spadek cen tych surowców. Spekulacje te sprawdziły się wkrótce po 
podpisaniu lipcowego porozumienia, gdy cena ropy Brent spadła stopniowo 
do poziomu około 52 dolarów za baryłkę, a ropy WTI do około 47 dolarów523. 

522 Лавров напомнил США об обещании не развивать евроПРО при соглашении по 
ИЯП, „Аргументы и Факты”, 14.07.2015.

523 Na podstawie przeglądu cen podanych przez oil-price.net w okresie 15.07.2015–
31.07.2015.
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Sytuacja ta mogła cieszyć także niektóre, choć z pewnością nie wszystkie pod-
mioty na Bliskim Wschodzie. O ile Arabia Saudyjska przy ostrożnym wspar-
ciu niektórych partnerów z OPEC mogła dalej liczyć na wypchnięcie z rynku 
dostawców, którzy musieli się borykać z dużymi kosztami wydobycia (dotyczy 
to przede wszystkim Rosji), o tyle sytuacja Dubaju jako podmiotu korzysta-
jącego z embarga narzuconego na irański eksport (według innej wersji nawet 
wyrosłego na tym embargu) nieco się pogorszyła.

Sytuacja Rosji w tej grze, mimo wielkiego zaangażowania Moskwy, nie 
była do końca stabilna. Jeśli bowiem spojrzeć na bilans faktów, nietrudno 
zauważyć, że obroty handlowe w kilkunastu miesiącach poprzedzających 
porozumienie z lipca 2015 roku sukcesywnie spadały, co przeczy optymi-
stycznej retoryce i dalekosiężnym planom zarysowanym we wrześniu 2014 
roku. Rosjanie nie posiadali także oferty technicznej równie atrakcyjnej dla 
Irańczyków jak propozycje amerykańskie czy europejskie. Mało imponująca 
dynamika obrotów mimo szumnych deklaracji współpracy mogła wynikać 
również z tego, że potencjał współpracy oceniono pochopnie, pokazując co 
prawda wachlarz możliwości, jednak bez realistycznej oceny jakości rosyj-
skiej oferty i opłacalności ewentualnych kontraktów.

Jak się wydaje, nie do końca przemyślano też strukturę kooperacji w per-
spektywie globalnej. O ile bowiem zrozumiały był układ między nieposia-
dającym stosownego know-how i bazy surowcowej klientem dążącym do 
aplikacji technologii jądrowych w swym kraju a dostarczycielem technolo-
gii i paliwa, o tyle nieco gorsze perspektywy ma ewentualne porozumienie 
w zakresie wydobycia i sprzedaży surowców węglowodorowych, gdzie Iran 
i Rosja są raczej potencjalnymi konkurentami niż wspólnikami. Jest to sytua-
cja analogiczna do współpracy FR z Kazachstanem w ramach Eurazjatyckiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Problem ten musi czynić obu partnerów jeśli nie 
wrogami obiektywnymi, to przynajmniej „podmiotami obiektywnie zdystan-
sowanymi”. Na czynnik ten zwraca uwagę Eric Moore, wskazując, że Rosja 
wspierała przecież sankcje ONZ przeciwko Iranowi, wprowadzające znacz-
ne ograniczenia na eksport surowców z tego kraju ze względu na program 
atomowy. Miała w tym oczywisty interes, nie tylko wypychając konkuren-
ta z rynku, ale powodując dodatkowo wzrost cen paliw węglowodorowych. 
Gdy Moskwa zorientowała się, że jej pozycja na interesujących ją rynkach jest 
niezagrożona (przekonanie to okazało się wszakże bardzo mylne), otrzymała 
dodatkowy impuls do pogłębiania wzajemnych więzi z Iranem w dziedzinie 
energetyki jądrowej i sprzyjania idei zdjęcia sankcji z tego państwa524.

W świetle tych faktów warto zadać kluczowe pytanie o rzeczywiste cele 
stron deklarujących zamiar rozwoju strategicznego partnerstwa. Jest to inte-

524 Moore E.D., Russia-Iran Relations since the End of the Cold War, Routledge, New York 
2014, s. 173.
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resujące m.in. w świetle popularyzowanej dzięki poparciu wpływowych ofi-
cjeli resortów siłowych neoeurazjatystycznej geopolityce Dugina. Rzut oka 
na jej intencje mimowolnie prowadzi do analogii z praktyką negocjacyjną 
Federacji Rosyjskiej, począwszy od 2000 roku, gdy powstała w latach 90. dok-
tryna mogła nareszcie wpływać na realny kształt polityki. Dugin proponował 
przecież powstanie osi Moskwa–Teheran, a nawet dozbrojenie partnerów 
muzułmańskich w arsenały nuklearne. Wszystko to, jak wiadomo, miało na 
celu walkę z atlantyckim mondializmem i doprowadzenie do zrównoważenia 
sił liberalno-demokratycznych progresywistów tradycjonalizmem państw 
kontynentalnych. Doktryna eurazjatycka proponuje zatem sojusz Iranowi, 
ale głównie w celu zminimalizowania sił wspólnego przeciwnika.

W pewnym sensie z analogicznym przypadkiem mamy do czynienia w re-
alnej polityce zagranicznej Rosji wobec Iranu w latach 2000–2015. Mało w niej 
rzeczywistego nastawienia na dalekosiężne zyski, bardzo wiele natomiast re-
sentymentu w stosunku do Stanów Zjednoczonych, których obecność lub 
nieobecność w zagranicznej polityce Iranu stanowi rzeczywisty stymulator 
intensywności relacji rosyjsko-irańskich. Innymi słowy, zaangażowanie Rosji 
w stosunki z Iranem miało charakter nie w pełni autoteliczny, gdyż wynikało 
w dużej mierze z celów geopolitycznych i ambicjonalnych jednej strony. Tym 
samym stosunki obu państw cechowały się nie w pełni obiektywnym ciąże-
niem ku sobie nawzajem, wywołanym komplementarnością gospodarczą.

Rosja jednak niezmiennie podkreślała wagę współpracy z Iranem, w pew-
nej mierze kierując się spekulacją nieco innej natury. Rosjanie zainteresowani 
są bowiem zbliżeniem Iranu z Szanghajską Organizacją Współpracy. W myśl 
rosyjskiej logiki teoretycznie chodziłoby głównie o kolejne wzmocnienie 
antyamerykańskiego bloku. Analitycy PIR-Center wskazują wszak również 
na przeciwstawną tendencję: o ile SzOW miałby stać na straży nieingerencji 
USA w sprawy azjatyckie, w tym głównie Środkowego Wschodu, o tyle jej na-
chylenie wcale nie musi być antyamerykańskie; chodziłoby raczej o doprowa-
dzenie do równowagi w skali regionalnej. Zbliżenie dobrze współpracującego 
z Rosją Iranu do SzOW mogłoby przecież zrównoważyć ogromną przewagę 
handlową Chin w ramach organizacji525.

Jak jednak widać, i w tym przypadku mamy do czynienia z mearsheime-
rowskim dążeniem do poszukiwania równowagi przez partnera pogrążonego 
w stanie geopolitycznej frustracji.

525 Всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе в региональном кон-
тексте, „Индекс Безопасности”, t. 21, nr 2 (113), s. 119.
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6.3. Indie – strategiczny odbiorca uzbrojenia

Tradycje bardzo dobrych stosunków z niepodległymi Indiami sięgają czasów 
radzieckich, gdy nawet przeszkadzały one ZSRR w utrzymywaniu „brater-
skich” relacji z Chinami. Po upadku ZSRR ekipa Jelcynowska wyraźnie za-
niedbała współpracę z Indiami, choć jej znaczne zmniejszenie w porównaniu 
z okresem radzieckim nie wynikało z winy partnera indyjskiego. Drużyna 
Jelcyna nie doceniała stosunków z Indiami zarówno ze względu na ogrom 
problemów wewnętrznych, jak i z powodu zdecydowanego otwarcia na 
współpracę z Zachodem. Wizyta prezydenta w Indiach w 1993 roku miała 
zatem charakter czysto kurtuazyjny. Z chwilą objęcia fotela ministra spraw 
zagranicznych przez Jewgienija Primakowa wzrosła świadomość konieczno-
ści realnego odnowienia wzajemnej wymiany, co zaowocowało podpisaniem 
w 1998 roku układu o przyjaźni i współpracy.

W rzeczywistości jednak dopiero zmiana gospodarza Kremla doprowa-
dziła do przełomu w stosunkach rosyjsko-indyjskich. Podczas wizyty Wła-
dimira Putina w Indiach w październiku 2000 roku nowy prezydent w swej 
przemowie do połączonych izb parlamentu podkreślił konieczność ścisłej 
współpracy obu państw w obliczu wspólnych zagrożeń, przede wszystkim 
zaś terroryzmu. Zaostrzenie sytuacji wewnętrznej w obu krajach połączone 
ze zmianą kierownictwa rosyjskiego otwarło więc nowe perspektywy porozu-
mienia. Kluczowym dokumentem w stosunkach rosyjsko-indyjskich począt-
ków trzeciego tysiąclecia stała się zatem podpisana przez Putina i premiera 
Atala Bihariego Vajpayee Deklaracja o strategicznym partnerstwie z 5 paź-
dziernika 2000 roku526. Powołano przy okazji dwustronną grupę ds. zwal-
czania terroryzmu, która w 2003 roku została przekształcona w Grupę Ro-
boczą ds. Przeciwdziałania Wyzwaniom Globalnym (Рабочая группа по 
противодействию глобальным вызовам). Status Indii w polityce zagra-
nicznej Rosji nabrał także szczególnego charakteru ze względu na rosyj-
sko-indyjskie komisje międzyrządowe, odbywające coroczne posiedzenia 
z udziałem większości ministrów obu rządów.

Zdaniem Siergieja Tkaczenki Rosję oraz Indie łączy głębokie przywiąza-
nie do idei ONZ jako kluczowej instytucji XXI wieku. Jest to dość zrozumiałe 
w świetle statusu Rosji w tej organizacji oraz rosyjskiego poparcia dla idei 
włączenia Indii do grona członków stałych Rady Bezpieczeństwa. Kwestia 
bezpieczeństwa, tak jak w przypadku Bliskiego Wschodu, była zresztą ge-
neralnie najważniejszym tematem w stosunkach Rosji z Indiami. Na począt-
ku XXI wieku owo wzajemne zrozumienie nabrało dramatycznego wymia-

526 Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Индией, 5.10.2000, „Дипломатический Вестник” 2000, nr 11, http://docs.cntd.
ru/document/901783728 (dostęp: 25.08.2015).
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ru. Rosja zmagała się wówczas z problemem czeczeńskim, natomiast Indie 
z zadawnionym sporem o Kaszmir527. W tej rozgrywce po 11 września 2001 
roku Moskwa mogła liczyć na poparcie Stanów Zjednoczonych, nieco inaczej 
jednak było w przypadku Indii. Waszyngtonowi zależało na współpracy z Pa-
kistanem w walce z talibami i zasadniczo uzyskały wsparcie jego prezydenta, 
generała Perveza Muszarrafa. Tym samym nie mogły, przynajmniej otwarcie, 
stać w sporze kaszmirskim po stronie indyjskiej.

Moskwa zmierzała generalnie do nakreślenia szeroko zakrojonej współ-
pracy o znaczeniu geopolitycznym. Już w 1998 roku Primakow podczas swej 
wizyty zaproponował powstanie trójkąta Rosja–Chiny–Indie, w którym 
współpraca mogłaby mieć szerokie spektrum, włączając w to kwestie bez-
pieczeństwa. Początkowo azjatyckie mocarstwa zareagowały na tę propo-
zycję chłodno, jednak w 2002 roku w trakcie dorocznej sesji Zgromadzenia 
ONZ doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Indii, Rosji i Chin. 
W tym samym roku nastąpiła też wizyta Putina w stolicach partnerskich 
mocarstw, a w kolejnym roku analogiczną wizytę złożył premier Indii. Z ko-
lei w roku 2007 odwiedził Indie zarówno rosyjski prezydent, jak i minister 
spraw zagranicznych Siergiej Ławrow528. Inicjatywa rosyjska stanowiła kolej-
ny dowód na dążność do tworzenia dowolnych aliansów, które sprzyjałyby 
realizacji uświęconego celu w postaci zbudowania świata wielobiegunowego 
i zakończenia dominacji państw zachodnich z Waszyngtonem na czele.

Mimo tych zabiegów w kolejnych latach nie doszło do zawiązania trwałego 
trójkąta, za to bardzo pomyślnie rozwijały się stosunki bilateralne w różnych 
sektorach, czemu sprzyjała Międzyrządowa Komisja Dwustronna. Działała 
ona zasadniczo w postaci dwóch odrębnych podkomisji. Pierwsza (Межпра-
вительственная Российско-Индийская комиссия по торгово-экономиче-
скому, нагучно-техническому и культурному сотрудничеству) zajmowała 
się współpracą gospodarczo-handlową, naukową i kulturalną, druga nato-
miast wyłącznie kwestiami kooperacji wojskowej (Межправительственная 
Российско-Индийская комиссия по военно-техническому сотрудничеству); 
tej ostatniej przewodzili ministrowie obrony FR i Indii529.

Do tradycji przeszły doroczne spotkania głów obu państw, podczas któ-
rych podpisywano liczne umowy dotyczące różnych sfer gospodarki, obron-
ności, nauki czy życia kulturalnego. Podczas piętnastego szczytu w New 

527 Ткаченко С.Л., Отношения России и Индии после распада Советского Союза 
(1991–2004), [w:] Индия в современном мире, ред. К.К. Худолей, Издательство Санкт-Пе-
тербургского государственного университета, Санкт-Петербург 2004, s. 47.

528 Por. Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 192.

529 Por. Опекунов В.С., Российско-индийские отношения на современном этапе, 
[w:] Россия и Индия в современном мире, Издательство Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Санкт-Петербург 2005, s. 18.
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Delhi 11 listopada 2014 roku podpisano aż 20 dokumentów, odnoszących 
się do współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, 
badań naukowych, inwestycji czy importu przez Indie surowców węglowo-
dorowych. Strony przyjęły obustronne oświadczenie: Drużba-Dosti. Wizja 
wzmocnienia partnerstwa indyjsko-rosyjskiego w ciągu następnej dekady530. 
Liderzy spotkali się także w kuluarach szczytu państw BRICS w Fortalezie 
15 lipca 2015 roku, a prezydent Pranab Mukherjee wziął udział w uroczy-
stościach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie. Z wizy-
tą w Indiach bawili również ministrowie spraw zagranicznych oraz wysocy 
rangą urzędnicy innych resortów, jak minister łączności i telekomunikacji 
Nikołaj Nikiforow czy przewodniczący Dumy Siergiej Naryszkin (luty 2015). 
Tak duże nagromadzenie wizyt wysokiego szczebla świadczyło o determi-
nacji Moskwy w podtrzymywaniu więzi ze zdecydowanie najbardziej per-
spektywicznym i od dawna odpowiedzialnym odbiorcą rosyjskiej broni oraz 
technologii jądrowych w świetle malejących rynków bliskowschodnich i dra-
stycznego spadku cen surowców.

Realna kooperacja obu państw istotnie obejmowała bardzo zróżnicowa-
ne spektrum zagadnień. Interesującym wymiarem współpracy gospodarczej 
okazały się kwestie transportowe. Rosja wystąpiła bowiem z ideą Północno-
-Południowego Korytarza Transportowego, który w różnych branych pod 
uwagę wariantach miał łączyć Bombaj z Moskwą i bałtyckim wybrzeżem 
Rosji, przechodząc przez Teheran i Baku. Projekt nabrał charakteru multi-
lateralnego i mimo czterech spotkań Rady Koordynacyjnej przez dłuższy czas 
nie przybierał realnych kształtów. W 2013 roku w Azerbejdżanie, podczas 
piątego spotkania RK podano wytyczne dla jaśniejszego zarysowania pro-
jektu, dzięki czemu w rok później powstały projekty dwóch alternatywnych 
szlaków: jednego prowadzącego przez Iran do Baku, a drugiego bezpośred-
nio z Iranu do Astrachania531.

Szczególnie istotny charakter w pierwszych latach nowego wieku miała 
kooperacja w zakresie uzbrojenia. Grunt dla współpracy rosyjsko-indyjskiej 
był dobrze przygotowany dzięki kontaktom z czasów radzieckich. Po prze-
rwie stanowiącej owoc pierwszego, atlantyckiego etapu polityki Jelcynow-
skiej w 1997 roku podpisano kolejne porozumienie o współpracy wojsko-
wej z dziesięcioletnim terminem obowiązywania. Współpraca, która została 
w ten sposób zawiązana, obejmowała nie tylko eksport rosyjskiego uzbroje-

530 Joint Statement Druzhba-Dosti: A Vision for Strengthening the Indian-Russian Part-
nership over the Next Decade, 11.12.2014, President of Russia, http://en.kremlin.ru/supple-
ment/4946 (dostęp: 25.08.2015).

531 Dry Run Study of INSTC Trade Route, Business Standard, Delhi, 20.03.2015, http://
www.business-standard.com/article/government-press-release/dry-run-study-of-instc-trade-
route-115032000589_1.html (dostęp: 20.05.2015).
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nia do Indii oraz jego serwis, ale także wspólne przedsięwzięcia technologicz-
ne i ćwiczenia sił zbrojnych532.

Do dwustronnych działań w zakresie zbrojeń należały m.in. projekty: my-
śliwców piątej generacji, rakiet BrahMos, samolotów Su-300MKI, taktycz-
nych transportowców Ił/HAL. Rosjanie wyeksportowali do Indii dwa okręty 
podwodne Akuła-II, lotniskowiec Vikramaditya, 80 samolotów Mi-17, sa- 
moloty Ił-76 Kandid, bombowce Tu-22M3, dokonano też modernizacji  
samolotów MiG-29. W 2012 roku podczas grudniowej wizyty Władimira Pu-
tina w Indiach doszło do podpisania kolejnych umów na dostawę uzbrojenia 
na ogólną kwotę 2,9 mld dolarów. Kontrakty dotyczyły m.in. kolejnej transzy 
(42) samolotów Su-30 oraz czołgów T-90533. Rosja wciąż pozostawała wów-
czas kluczowym eksporterem broni i technologii wojskowych do Indii.

Jak jednak wskazuje Jajant Singh, strategiczne partnerstwo Rosji i Indii 
w wymianie towarowej, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, po znakomi-
tych pierwszych kilkunastu latach zaczęło z czasem wykazywać tendencję do 
utraty pierwotnego znaczenia. Mało tego, charakter wymiany zaczął nawet 
w pewnym stopniu kłaść się cieniem na wzajemnych stosunkach. Było to 
w pewnej mierze wynikiem polityki George’a W. Busha, który zrezygnował 
z ograniczania możliwości militarnych Indii w świetle rosnącego znaczenia 
sił muzułmańskich. Porozumienie 123 pomiędzy USA i Indiami oraz „umowa 
jądrowa” z 2005 roku otwarły nowy rozdział w stosunkach obu mocarstw, 
ale tym samym pogorszyły położenie Rosji, która straciła pierwotne znacze-
nie jako strategiczny dostawca uzbrojenia dla państwa indyjskiego. Rosjanie 
utracili znaczną część tortu na rzecz państw NATO. Hindusi zdecydowali 
się na kontrakty z Francją (36 samolotów Dassault Rafale za 7 mld dolarów) 
i Stanami Zjednoczonymi (zakup patrolowców i samolotów Boeing C-17 
Globemaster III za ogólną kwotę 6,2 mld dolarów). Co prawda Rosjanie sta-
rali się wychodzić z kolejnymi propozycjami, jednak najczęściej przegrywali 
z zachodnią konkurencją. Z drugiej strony wynagradzali sobie straty dosta-
wami Mi-35 do Pakistanu534.

Oprócz dostaw broni współpraca rosyjsko-indyjska obejmowała także 
wspólne manewry wojskowe, które pozwalały na testowanie w warunkach 
poligonowych użytkowanej broni wyprodukowanej w Rosji lub w Indiach na 
rosyjskiej licencji. Co dwa lata odbywały się ćwiczenia INDRA, w których 
brały udział jednostki marynarki wojennej obu państw. Co roku natomiast 

532 Bedi R., India to Sign New 10-Year Defence Deal with Russia, „Jane’s Defence Weekly”, 
1.07.1998, s. 16.

533 India, Russia Sign New Defence Deals, BBC News, 24.12.2012, http://www.bbc.com/
news/world-asia-india-20834910 (dostęp: 25.08.2015).

534 Singh J., Russia and India: A 21st Century Decline, The Diplomat, 20.06.2015, http://
thediplomat.com/2015/06/russia-and-india-a-21st-century-decline/ (dostęp: 29.08.2015).
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organizowano ćwiczenia Avia Indra, z których część prowadzono na terenie 
Rosji, część zaś w Indiach.

Współpraca rosyjsko-indyjska obejmowała ponadto wiele innych sfer. 
Obiecujący charakter miała kooperacja w zakresie technologii kosmicznych, 
którymi Indie ze względu na cele telekomunikacyjne były żywo zaintere-
sowane. Trzeba pamiętać, że przecież pierwszy indyjski satelita został wy-
strzelony z kazachskiego kosmodromu Bajkonur jeszcze w latach breżnie-
wowskich (1975). W 2004 roku w czasie wizyty Władimira Putina podpisano 
umowy dotyczące implementacji w Indiach rosyjskiego systemu nawigacyj-
nego GLONASS (ГЛОНАСС), a w roku 2007 podjęto współpracę rosyjskiej 
agencji Roskosmos z indyjską agencją ISRO w zakresie indyjskiego programu 
badań księżyca „Chandrayaan 2”.

Gospodarcze stosunki Rosji z Indiami rozwijały się w miarę harmonijnie 
i miały charakter wielosektorowy. Do roku 2013 obserwowano stały wzrost 
obrotów. Podczas dorocznej wizyty prezydenta Putina w Indiach w grudniu 
2014 roku przywódcy obu państw wyznaczyli cel w postaci osiągnięcia po-
ziomu 30 mld dolarów w handlu dwustronnym do roku 2025. Generalnie 
Rosja ze względu na swoją pozycję dostarczyciela surowców energetycznych 
oraz kosztownego uzbrojenia posiada znaczną przewagę w bilansie handlo-
wym z Indiami. Rok 2014 (gdy wzajemna wymiana osiągnęła pułap 9,51 mln 
dolarów) pokazał jednak interesującą tendencję. W porównaniu z rokiem 
poprzednim indyjski eksport do Rosji zwiększył się o 2,6%, natomiast import 
z Rosji spadł o 9,2%535. Zmiana ta wynikała ze znacznego spadku cen surow-
ców energetycznych na rynkach światowych.

Rosja jest wreszcie spolegliwym partnerem Indii w zakresie pokojowe-
go użycia energii atomowej. Współpraca ta, trwająca od czasów radzieckich, 
owocowała licznymi przedsięwzięciami na terenie Indii. W pamiętnym 
grudniu 2014 roku agencja Rosatom podpisała z indyjskim Departamentem 
Energetyki Jądrowej (DAE) strategiczną wizję współpracy w tej dziedzinie. 
Wynikiem tej kooperacji była kontynuacja budowy elektrowni w Kudanku-
lam. Jej pierwszy blok został włączony w lipcu 2013 roku, a pełną zdolność 
produkcyjną osiągnęła ona 7 czerwca 2014 roku. Porozumienie rosyjsko-in-
dyjskie dotyczące tej elektrowni (General Framework Agreement on KKNPP) 
zakładało uruchomienie kolejnych bloków536.

Mimo to daje się jednak zauważyć tendencję do zmniejszania się zna-
czenia Rosji dla gospodarki indyjskiej także poza sektorem zbrojeniowym. 
Mimo znaczących wysiłków do końca pierwszej dekady nowego tysiąclecia 
nie osiągnięto poziomu współpracy z okresu zimnej wojny. Jeśli w 2010 roku 

535 Bilateral Relations: India-Russia Relations, Embassy of India Moscow, http://indianem-
bassy.ru/index.php/bilateral-relations/bilateral-relations-india-russia (dostęp: 25.08.2015).

536 Ibidem.
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wymiana rosyjsko-indyjska doszła do poziomu 5 mld dolarów, to indyjsko-
-amerykańska do 45 mld, a indyjsko-chińska do aż 63 mld. O ile zatem Rosja 
pozostawała dotąd znaczącym partnerem Indii, o tyle w kolejnych dekadach 
nie będzie raczej w stanie osiągnąć wobec nich pozycji partnera strategiczne-
go. Innymi słowy, dla prowadzących wielosektorową politykę Indii Rosja nie 
ma szans, by stać się dominującą opcją537.

Wydaje się, że do Indii pasuje określenie strategicznego partnera Rosji 
w wymiarze sektorowym. Współpraca obu państw rozwijała się bowiem od 
początku nowego tysiąclecia bardzo pomyślnie, jednak poziom wymiany, na-
wet gdyby osiągnął pułap 30 mld dolarów, i tak nie uczyniłby z Indii partnera 
w wymiarze globalnym. Problemem może być w tym zakresie wiele kwestii: 
brak infrastruktury przesyłu surowców energetycznych poza terminalami 
morskimi, rosnąca konkurencja ze strony innych państw, podobny proces 
w zakresie zbrojeń (indyjskie zakupy broni we Francji czy USA), pogarszające 
się wewnętrzne moce przerobowe rosyjskiego przemysłu poza zbrojeniówką. 
Państwo indyjskie może wybierać, gdyż jest w dość szczególnym położeniu. 
Postrzegane jest jako pożyteczna przeciwwaga wobec Zachodu i Chin przez 
Rosję, a jako przeciwwaga dla tychże przez Stany Zjednoczone, dla których 
wzrost hinduskiego olbrzyma wydaje się korzystny w świetle rosnącej pozycji 
ChRL w Azji i na całym globie, a także w obliczu ofensywy islamskiej.

***

Dokonany przegląd polityki zagranicznej Rosji wobec niektórych obszarów 
uznanych za „strefę zainteresowania” wykazuje prawidłowości charaktery-
styczne również dla rosyjskiej polityki w stosunku do innych graczy. I tutaj 
mamy do czynienia z działaniem na rzecz odzyskania dawnego rynku zbytu 
dla produkowanego w Rosji uzbrojenia oraz zniwelowania dominacji amery-
kańskiej w regionach zainteresowania. W przypadku współpracy z Indiami 
działania te wpisują się w projekt BRICS, spełniający w rosyjskiej polityce 
funkcję aparatu na rzecz dyspersji wpływu.

537 Zob. Ito T., India’s Pragmatic Diplomacy with Major Powers: A Comparative Study of the 
Strategic Partnership with the US, China, and Russia, [w:] Eurasia’s Regional Powers Compared 
– China, India, Russia, red. S. Tabata, Routledge, London–New York 2015, s. 146.





Rozdział 7 

Strefa oddalenia

Wśród obszarów, które z konieczności znajdują się w orbicie rosyjskiej po-
lityki zagranicznej, wyróżnić można wreszcie i takie, które ze względu na 
znaczną odległość terytorialną i poziom wzajemnego zainteresowania oraz 
wymiany można traktować jako strefę oddalenia. Stanowią one swego ro-
dzaju tło dla głównych działań Rosji na arenie międzynarodowej, będąc jed-
nocześnie probierzem zarówno jakości tej polityki, jak też jakości rosyjskiej 
oferty cywilizacyjnej. Właściwości takie mają przede wszystkim dwa ogrom-
ne terytoria traktowane nieraz jako odrębne cywilizacje dalekie od wysokie-
go poziomu zaawansowania technologicznego: Afryka Subsaharyjska oraz 
Ameryka Łacińska.

7.1. W wyścigu o Afrykę

Tak jak w przypadku Bliskiego Wschodu czy Indii, obszar czarnej Afryki 
był przedmiotem penetracji w czasach radzieckich, która później, głównie 
w latach 90., została w większości zarzucona. ZSRR miał na tym kontynencie 
komfortową sytuację o tyle, że nie był mocarstwem kolonialnym, mógł zatem 
na różnorakich gremiach pastwić się nad bestialstwem zachodnich koloniza-
torów i stawiać się w pozycji orędownika wyzwolenia uciśnionych ludów. Jak 
zauważa Hanna Dumała, w sensie deklaratywnym państwo radzieckie zmie-
rzało do wzmacniania suwerenności krajów postkolonialnych, utrwalenia 
tejże suwerenności nad bogactwami naturalnymi, szerzenia ideologii nauko-
wego socjalizmu, wspierania państw afrykańskich w sferze obronności przed 
ewentualną agresją ze strony światowego imperializmu. Wspierało proces 
likwidacji apartheidu i działalność afrykańskich organizacji, takich jak Afry-
kański Kongres Narodowy, a także ruchy społeczne i partie, w tym Południo-
woafrykańską Partię Komunistyczną czy Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli. 



256 Strefa oddalenia

Realnie jednak ZSRR utrzymywało bliższe kontakty z tylko trzema państwa-
mi czarnej Afryki: Etiopią, Republiką Malgaską i Mozambikiem. W latach 80. 
wewnętrzne problemy ZSRR spowodowały znaczny spadek zainteresowania 
Afryką, a po roku 1991 gwoździem do trumny wzajemnych stosunków hand-
lowych stało się przejście na rozliczenia dewizowe538.

W sytuacji krachu gospodarczego Afryka spadła na daleką pozycję w hie-
rarchii rosyjskich priorytetów w polityce zagranicznej, o czym świadczy cho-
ciażby zamknięcie rosyjskich misji dyplomatycznych w aż dziewięciu krajach 
kontynentu, a także likwidacja 20 centrów kulturalnych. Przejęcie stanowi-
ska ministra spraw zagranicznych przez Primakowa doprowadziło do pewnej 
zmiany optyki, ale ze względu na ograniczone możliwości nie podejmowano 
dalej idących kroków.

Tak też jak w przypadku innych wektorów rosyjskiej polityki zagranicz-
nej odrodzenie kontaktów nastąpiło po przejęciu przez Putina fotela prezy-
denckiego. Rok 2001 przyniósł wizytę prezydentów Gabonu, Gwinei Bissau 
oraz Nigerii, premiera Etiopii, a także ministra spraw zagranicznych Suda-
nu. Z kolei szef dyplomacji rosyjskiej, którym był już wówczas Igor Iwanow, 
odbył długą podróż po Afryce, odwiedzając południowe kraje kontynentu: 
Angolę, Namibię, RPA oraz Tanzanię. Na pierwszy rzut oka polityka rosyjska 
wobec subsaharyjskiej Afryki po 2000 roku była najmniej obciążona dziedzi-
ctwem radzieckim i przybrała najbardziej pragmatyczny charakter539. Nie na-
leży jednak zapominać, że Rosja również wobec państw Czarnego Lądu stała 
się nigdy nie zaspokojonym wierzycielem. Jak podaje Sam Vaknin, państwa 
tego regionu winne były Rosji w 2002 roku aż 14 mld dolarów, a do roku 2001 
dług ten wzrósł o blisko 25%540.

Dzięki nowemu otwarciu eksplorację regionu rozpoczęły rosyjskie firmy. 
W 2004 roku w złotonośne tereny RPA zainwestował metalurgiczny gigant 
Norilski Nikiel, w 2006 roku Sintiez, eksplorujący złoża ropy naftowej, gazu, 
diamentów i miedzi, podjął działania w Angoli, Namibii i RPA, w 2007 roku 
Norilski Nikiel rozpoczął poszukiwania rud w Botswanie, w 2008 roku Sie-
wierstal zainwestował w wydobycie rudy żelaza w Liberii. Łukoil rozpoczął 
wydobycie ropy na Wybrzeżu Kości Słoniowej w roku 2010; nieco bardziej 
rozciągnięty w czasie był proces wchodzenia Rusalu do przemysłu przerobu 
boksytów w Nigerii541.

538 Dumała H., Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, [w:] Federacja 
Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, s. 253–254.

539 Bieleń S., Polityka zagraniczna Rosji, [w:] Federacja Rosyjska 1991–2001, red. J. Ada-
mowski, A. Skrzypek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 319.

540 Veknin S., Russia as a Creditor, UPI, http://www.upi.com/Business_News/2002/03/27/
Analysis-Russia-as-a-creditor/26901017258580/ (dostęp: 25.08.2015).

541 Russia’s Economic Engagement with Africa, „Africa Economic Brief ”, vol. 2, iss. 7, 
11.05.2011.
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Jeśli jednak prześledzić efekty tych coraz aktywniejszych działań Rosji 
w dwóch pierwszych kadencjach prezydentury Władimira Putina w perspek-
tywie makroekonomicznej, to wnioski nasuwają się same i zasadniczo liczby 
można pozostawić bez komentarzy. Jak pokazuje raport UNCTAD z 2008 
roku, na pierwszym miejscu spośród partnerów Afryki jako całości znala-
zły się Stany Zjednoczone, których udział wyniósł 15%. Na drugim miejscu 
uplasowały się najdynamiczniej rozwijające inwestycje w Afryce Chiny, osią-
gające 10,6%, następnie: Francja – 8,3%, Włochy – 6%, Niemcy – 5,6%. Nie-
wielka Portugalia osiągnęła wynik 1,3%, natomiast podejmująca zmasowaną 
ofensywę Federacja Rosyjska – 1,2%542.

Tej trudnej sytuacji próbowano zaradzić w różnoraki sposób, jednak na-
dal dominowały działania dyplomatyczne w konwencji strategicznych alian-
sów na rzecz nowego ułożenia świata. Zdaniem Aleksandry Archangielskiej 
dotychczasowy wektor współpracy afrykańskiej na linii Północ–Południe 
zmieniał się na korzyść udziału państw BRIC w eksploracji Afryki. W tym 
kontekście należy postrzegać aktywność rosyjskiej dyplomacji w postaci 
bilateralnych wizyt prezydenta Miedwiediewa w Angoli, Namibii i Nigerii 
w czerwcu 2009 roku wraz z grupą czterystu biznesmenów, które owocowały 
podpisaniem licznych umów dotyczących użytkowania surowców mineral-
nych i energii jądrowej. Miedwiediewowi udało się także sfinalizować umowę 
dotyczącą angolańskiego satelity Angosat dzięki zaoferowaniu kredytu w wy-
sokości 300 mln dolarów543.

Afryka, nieco inaczej niż w przypadku pozostałych partnerów Moskwy, 
stała się jednak obszarem interesującym ją przede wszystkim ze względu 
na bogate zasoby surowców, o czym świadczy lista wspomnianych już firm, 
które inwestowały w Afryce Subsaharyjskiej w pierwszej dekadzie XXI wie-
ku. Chodziło przy tym nie tyle o zakup tych dóbr (Rosja bynajmniej nie jest 
pozbawiona surowców), ile o kontrakty na techniczną pomoc przy ich wy-
dobyciu544. Ponieważ możliwości techniczne rosyjskich firm nadal na to po-
zwalały, politykę ekspansji w tym kierunku kontynuowano także w kolejnej 
dekadzie. Dobrym przykładem tej prawidłowości jest kontrakt na urucho-
mienie wydobycia ropy naftowej, jaki udało się zawrzeć Rosjanom w Ugan-
dzie w lutym 2015 roku. W 2006 roku niedaleko Jeziora Alberta odkryto 

542 Figure 4: Africa’s Extraregional Trade: Share of Main Trading Partners in 2008, [w:] 
Economic Development in Africa Report 2010, s. 32, UNCTAD, http://unctad.org/en/Docs/al-
dcafrica2010_en.pdf (dostęp: 25.08.2015).

543 Arkhangelskaya A., The Russian Comeback, „The African Quarterly”, t. 51, nr 3–4 (Au-
gust 2011–January 2012), s. 87, 91.

544 Niektóre surowce nie występują jednak w Rosji lub obecne są w niewystarczającej ilo-
ści; sprowadza się je zatem w znacznej mierze z Afryki. Chodzi głównie o mangan (w 100% 
importowany przez Rosję), chrom (80%) czy rudy aluminium (60%), które Rosja kupuje głów-
nie z Gwinei. Por. ibidem, s. 92.
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złoża ropy naftowej, które stanowiły nadzieję na uruchomienie rodzimego 
przemysłu petrochemicznego. W przetargu ofert na wejście w spółkę z miej-
scowym podmiotem ostatecznie zwyciężyła mało znana rosyjska spółka-cór-
ka koncernu zbrojeniowego Rostec o nazwie RT Global Resources. Rafineria 
osiągająca dzienny przerób do 60 tys. baryłek miała zostać wybudowana za 
2,5 mld dolarów, a udział rosyjskiej firmy miał wynosić 60%. Pojawiały się su-
gestie ze strony opozycji w Ugandzie, że wygrana Rosjan jest prawdopodob-
nie wynikiem wcześniejszych porozumień prezydenta Yoweri Museveniego 
z Rosjanami w dziedzinie zbrojeń. Zdaniem opozycji Museveni liczył na to, 
że strona rosyjska dostarczy mu bez zbędnego wnikania w szczegóły takiego 
uzbrojenia, jakie ten uzna za stosowne545. Interpretacja ta jest jak najbardziej 
prawdopodobna, władze Ugandy dość regularnie kupowały bowiem uzbroje-
nie rosyjskie, w tym samoloty Su-30.

Rosyjska doktryna polityki zagranicznej Rosji wobec państw afrykań-
skich została przedstawiona głównie w kolejnych Koncepcjach polityki zagra-
nicznej Federacji Rosyjskiej. W 2013 roku znalazła jednak bardziej analityczną 
eksplikację w postaci ogłoszonego publicznie krótkiego studium specjalistów 
Instytutu Afryki Rosyjskiej Akademii Nauk w ramach dyskusyjnego Klubu 
Wałdajskiego. Aleksiej Wasiliew, dyrektor Instytutu, oraz Jewgienij Karendia-
sow na podstawie prognostycznych ekspertyz rozwoju samej Rosji i Afry-
ki jako kontynentu dochodzą do wniosku, że w obu przypadkach mamy 
do czynienia z podobnymi wskaźnikami i tendencjami rozwojowymi. Oba 
światy, przewidujące swój dynamiczny rozwój w nadchodzących latach, po-
winny poszukiwać antidotum na zagrożenia związane z ewentualnymi sko-
kami na rynku surowców w celu uniknięcia załamania budżetu. Oprócz tego 
konieczne jest zdefiniowanie celów i priorytetów rosyjskiej polityki wobec 
Afryki, stworzenie warunków dla promocji rosyjskich towarów oraz inwesty-
cji na rynkach afrykańskich, wdrożenie mechanizmów finansowego wspar-
cia eksportu, stworzenie agencji dla promocji rozwoju międzynarodowego, 
wspieranie rosyjskich inwestycji w przemyśle wydobywczym w kooperacji 
z rodzimymi firmami afrykańskimi, wprowadzanie preferencyjnych taryf 
w handlu z krajami afrykańskimi, dostarczenie usług edukacyjnych i wspar-
cia technicznego, wypracowanie kontaktów z południowoafrykańską Wspól-
notą Rozwoju, Wspólnotą Gospodarczą Państw Zachodniej Afryki i innymi 
organizacjami regionalnymi, wreszcie – wykreowanie platformy dialogu.

Badacze spodziewają się pogłębienia tego ostatniego w świetle dążeń 
narodów Afryki do zbudowania świata wielobiegunowego. Wygłaszają tak-
że fundamentalne tezy co do polityki NATO w stosunku do państw blisko-

545 Zob. Macharia J., Potter M., Uganda Picks Russia’s RT Global Resources to Build Refin-
ery, Reuters, 17.02.2015, http://uk.reuters.com/article/2015/02/17/uganda-energy-idUKL5N-
0VR1JT20150217 (dostęp: 25.08.2015).
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wschodnich. Chodzi o odrzucenie możliwości narzucania jedynie słusznego 
modelu demokracji, wspieranie projektów pokojowego rozwiązywania sytua-
cji konfliktowych, włączenie Unii Afrykańskiej i innych organizacji subregio-
nalnych do dzieła zaprowadzenia pokoju, decydowanie o inwazji militarnej 
na podstawie jasnych kryteriów546. Jak zatem można zauważyć, treść referatu 
pozostaje w ścisłym związku z polityką państw zachodnich, zwłaszcza w ob-
szarze bezpośrednio stykającym się z regionem Afryki Subsaharyjskiej.

Wydaje się, że zarówno ze względu na tradycje czasów radzieckich547, jak 
i kooperację po 2000 roku szczególne miejsce w rosyjskiej polityce zajmuje 
Republika Południowej Afryki, mimo że nie jest najludniejszym państwem 
Czarnego Lądu548. Rosja z zadowoleniem przyjęła powiększenie BRIC o RPA, 
spodziewając się, że akt ten będzie stanowił kolejny etap budowy świata wielo-
biegunowego, a także korzystnej dla Rosji platformy dla międzynarodowego 
handlu. Rzeczywistość jednak okazała się nieco odbiegać od pierwotnych za-
miarów. W 2010 roku aż 66% handlu państw BRICS z Afryką zagarnęły Chi-
ny, 20% Indie, a 11% Brazylia. Rosja zadowoliła się zatem udziałem zaledwie 
czteroprocentowym549. Tym samym można uznać nowe otwarcie Rosji wobec 
Afryki Subsaharyjskiej za tylko częściowo owocne.

7.2. Ameryka Łacińska. W cieniu dominacji USA

Podobnie jak w przypadku Afryki, wiele państw Ameryki Łacińskiej ma za 
sobą mniej lub bardziej intensywne kontakty ze Związkiem Radzieckim. 
Szczególnie mocno były one zarysowane w przypadku Kuby, która w 1961 
roku ogłosiła się państwem socjalistycznym. W październiku 1962 roku do-
szło do słynnego kryzysu w stosunkach amerykańsko-radzieckich, gdy ZSRR 
zamierzał umieścić na Kubie instalacje rakietowe z głowicami jądrowymi. 
Kryzys ten rozwiązano jednak bez udziału władz kubańskich, można więc 
stwierdzić, że związana z interesami ZSRR polityka Kuby była znacznie bar-

546 Vasilev A., Korendiasov E., Russian-African Relations in Ten Years: A New Start, Valdai 
Discussion Club, 26.02.2013, http://valdaiclub.com/africa/59520.html (dostęp: 25.08.2015).

547 Fenomen ten opisuje opracowanie: Филатова И., Давидсон А., Россия и Южная Аф-
рика. Наведение мостов, Издательский дом Высшей школы экономики, Москва 2012. 
Główny wywód tej monografii zmierza do udowodnienia tezy, iż działania ZSRR w znacz-
nej mierze przyczyniły się do przełamania apartheidu i powstania nowej sytuacji politycznej 
w RPA.

548 Według danych Banku Światowego RPA zamieszkiwało w 2013 roku 53 mln ludzi, 
a PKB państwa wyniósł 350 mld dolarów. Na tym tle 173-milionowa Nigeria z PKB w wysoko-
ści około 522 mld dolarów przedstawia się zdecydowanie bardziej imponująco.

549 Dane według: Los BRIC miran hacia África, „El Pais” Archivio, 14.03.2010, http://el-
pais.com/diario/2010/03/14/negocio/1268576068_850215.html (dostęp: 25.08.2015).
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dziej niezależna niż polityka tego państwa przed przewrotem, gdy w obszarze 
stosunków międzynarodowych reżim Fulgencia Batisty był całkowicie pod-
porządkowany linii wyznaczonej przez amerykański Departament Stanu.

Nie zmienia to jednak faktu, że Kuba poparła siłowe rozwiązania pod-
czas „praskiej wiosny”, stała się członkiem RWPG i zawarła wiele umów ze 
Związkiem Radzieckim. Gdy ten przestał istnieć, reżim Fidela Castro utracił 
wpływowego protektora w wymiarze geopolitycznym. Co ciekawe, fakt, że 
wobec państwa kubańskiego nie podejmowano wówczas żadnych agresyw-
nych kroków w USA, mógł dać do myślenia zarówno rosyjskiemu ośrodko-
wi decyzyjnemu, jak i innym wyznawcom geopolitycznego realizmu. Tak się 
nie stało, refleksja pojawiła się bowiem najpierw w kręgu samych kubańskich 
władz, co doprowadziło do odnowienia stosunków dyplomatycznych między 
Kubą a USA w 2015 roku.

Relacje rosyjsko-kubańskie odżyły wraz z wizytą premiera Michaiła Frad-
kowa w Hawanie we wrześniu 2006 roku, gdy zapadły decyzje o restruktu-
ryzacji kubańskiego długu o wartości 166 mln dolarów. Udzielono również 
kredytu na zakup części zamiennych i urządzeń za sumę 355 mln dolarów. 
Dalsze pogłębienie kontaktów przyniosły wizyty prezydenta Miedwiediewa 
w grudniu 2008 roku i przewodniczącego Rady Państwa oraz premiera Kuby 
Raúla Castro. Rezultatem wizyty było podpisanie memorandum o zasadach 
przyszłej współpracy. Po raz kolejny powtórzono ideę budowy świata poli-
centrycznego, przewidziano także powstanie wspólnych projektów w dzie-
dzinie energetyki, lotnictwa, nanotechnologii, biofarmaceutyki i użytkowa-
nia surowców energetycznych. Ogólnie jednak rzecz ujmując, Kuba nie stała 
się z pewnością głównym partnerem Rosji w regionie Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów, chociaż pobudzała do tego tradycja bliskich więzi Hawany z ra-
dzieckim imperium.

Stosunki Moskwy z państwami latynoamerykańskimi, pozostającymi 
w analogii do innych regionów, ogromnie ucierpiały po upadku ZSRR, nie-
omal zamierając w latach 90. Minister spraw zagranicznych Andriej Kozy-
riew trzykrotnie odkładał planowaną wizytę w tych krajach, nie zdążywszy 
podczas sprawowania urzędu udać się do nich z oficjalną wizytą. Tak też jak 
w pozostałych przypadkach próby realnego odnowienia stosunków podjęto 
dopiero na początku XXI wieku.

Zadanie to nie było łatwe głównie ze względu na zrozumiałą koncentra-
cję na stosunkach z najbliższymi sąsiadami oraz ze Stanami Zjednoczonymi. 
Region latynoamerykański tylko w pierwszej dekadzie odwiedzany był sześ-
ciokrotnie przez rosyjskich prezydentów i dziesięciokrotnie przez ministrów 
spraw zagranicznych. W odróżnieniu od opisanych dotąd przypadków, sto-
sunki Rosji z państwami latynoamerykańskimi przyniosły w ogólnym roz-
rachunku rzeczywiste efekty, w tym przede wszystkim znaczne zwiększenie 
poziomu wymiany handlowej.
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W zasadzie wszystkie wersje Koncepcji polityki zagranicznej Federacji Ro-
syjskiej zakładały utrzymywanie i rozwijanie dobrych stosunków z państwa-
mi Ameryki Łacińskiej, szczególnie dobitnie zostało to jednak podkreślone 
w dokumencie z roku 2008. Jak sugeruje Mark Smith, mogło to mieć związek 
z faktem amerykańskiego zainteresowania Gruzją i Ukrainą, leżącymi w bez-
pośrednim sąsiedztwie Rosji550. Jak słusznie zauważa Piotr Jakowlew, Rosji 
sprzyjała wówczas bardzo negatywna atmosfera wokół przywództwa amery-
kańskiego wywołana agresywną polityką George’a W. Busha. Niektóre pań-
stwa latynoamerykańskie podchwyciły zatem ten ton i reagowały pozytywnie 
na rosyjskie propozycje551.

Jak trafnie wskazuje Aleksandr Sizonienko, działania Rosji u progu nowe-
go wieku miały charakter dwutorowy, z jednej strony bowiem nawiązywano 
współpracę dwustronną, z drugiej – dialog z organizacjami regionalnymi, 
przede wszystkim z Organizacją Państw Amerykańskich, Grupą Rio oraz 
Mercosurem552. W wymiarze bilateralnym Rosja teoretycznie utrzymywała 
kontakt ze wszystkimi 33 państwami regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
lecz większość umów miała charakter fasadowy. Bardziej ożywione relacje 
widoczne były z państwami Mercosuru, czyli Brazylią, Argentyną, Urugwa-
jem, Paragwajem i Wenezuelą, zaś w roku 2008 realnie reaktywowano współ-
pracę z Kubą. W miarę owocne stosunki nawiązano także z Meksykiem, Chi-
le, Peru i Ekwadorem. Współpracę z grupą państw Mercosuru ułatwiał nie 
tylko ich potencjał, ale i to, że wykazywały one oczywiste zapotrzebowanie na 
inwestycje w energetykę, których akurat Rosja mogła dostarczyć553.

Zdecydowanie największe znaczenie spośród wymienionych państw ma 
dla Rosji Brazylia, co nie może dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę jej po-
tencjał ludnościowy, terytorialny oraz fakt przynależności do grupy BRICS. 
Kontakty obu państw odnowiło spotkanie premiera Michaiła Kasjanowa 
i wiceprezydenta Brazylii Marca Maciela, którzy zainicjowali powstanie ko-
misji międzyrządowej. Już w trzy lata później następca Maciela, José Alencar, 
podpisał w Moskwie umowę na dostawy broni do Brazylii, a 8 października 
2005 roku podczas oficjalnej wizyty prezydenta Luiza Luli da Silvy w Mos-
kwie strony wydały oświadczenie, w którym podkreśliły m.in. intencję pogłę-

550 Smith M., Russia & Latin America: Competition in Washington’s “Near Abroad”?, De-
fence Academy of the United Kingdom, Shrivenham, August 2009, s. 3.

551 Яковлев П.П., Россия – Латинская Америка: новый этап, Перспективы, http://
www.perspektivy.info/table/rossija__latinskaja_amerika_novyj_etap_2010-05-14.htm (dostęp: 
25.08.2015).

552 Сизоненко А.И., Россия на латиноамериканском направлении, БФРТГЗ СЛОВО, 
Москва 2002, s. 9.

553 Por. Россия и ибероамериканский мир в ХХИ веке: горизонты развития и сотруд-
ничества, ред. В.М. Давыдов, Н.В. Калашников, Н.С. Константиновна, Б.Ф. Мартынов, 
В.А. Теперман, М.Л. Чумакова, Институт Латинской Америки РАН, Москва 2006, s. 220.



262 Strefa oddalenia

biania „strategicznego partnerstwa”, a także stworzenia możliwości montażu 
w Rosji samolotów reaktywnych ERJ-145 przez spółkę Embraer oraz dostaw 
certyfikowanych produktów rosyjskiego przemysłu lotniczego: śmigłowców 
Mi-171A oraz samolotów Be-103554. Z kolei podczas brazylijskiej wizyty pre-
zydenta Miedwiediewa 28 listopada 2008 roku porozumiano się w sprawie 
kolejnych kontraktów zbrojeniowych, jak również zniesiono obustronnie 
obowiązek wizowy w przypadku wizyt krótkotrwałych.

Wydaje się, że mimo znaczących sukcesów strony rosyjskiej zarówno 
w umacnianiu współpracy gospodarczej z Brazylią, jak i w jej przekonaniu do 
powstania Banku BRICS o kapitale założycielskim 100 mld dolarów (o czym 
zdecydowano w lipcu 2014 roku podczas szczytu BRICS w Brazylii) po pew-
nym czasie pojawiły się pewne rysy na tym idyllicznym obrazie. Przykładem 
tego może być odłożenie w czasie zakupu rosyjskich zestawów rakietowych 
ZRK Pancyr-S1. Brazylia także wyraźnie zmieniła swą orientację na bardziej 
proamerykańską, czego dowodem mogło być nowe otwarcie we wzajemnych 
stosunkach pod koniec czerwca 2015 roku555.

Na drugim miejscu w regionie pod względem wartości obrotów z Rosją 
znajdowała się Argentyna. Co ciekawe, mimo dużego potencjału tego pań-
stwa pierwsza rosyjska wizyta na najwyższym szczeblu odbyła się dopiero 
14–15 października 2010 roku, gdy Dmitrij Miedwiediew podpisał z prezy-
dent Cristiną Fernández de Kirchner wiele konkretnych umów. Dotyczy-
ły one m.in. współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii 
jądrowej, w tym ewentualnego udziału Rosatomu w budowie elektrowni 
Atucha III, osiągnięcia wzajemnego zrozumienia na temat współpracy 
w obszarze wykorzystania rosyjskiego kosmicznego systemu nawigacyjne-
go GLONASS, modernizacji przez rosyjskie zjednoczenie Saturn jednego 
z obiektów energetycznych w Buenos Aires oraz usprawnienia infrastruktury 
kolei argentyńskich przez rosyjską państwową spółkę kolejową RŻD, udzia-
łu Wszechrosyjskiego Instytutu Geologii Państw Zagranicy (Всероссийский 
научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран) 
w poszukiwaniu surowców węglowodorowych i twardych minerałów na te-
renie Argentyny, współpracy w zakresie leśnictwa oraz rozwoju kultury, edu-
kacji i sportu. Umowy te były realizowane w kolejnych latach, jednak nie od-

554 Совместное заявление по итогам официальных переговоров между Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным и Президентом Федеративной Республики Брази-
лии Л.И. Лулой да Силвой, 18 октября 2005 года, Президент России, http://www.kremlin.
ru/supplement/4706 (dostęp: 25.08.2015).

555 Zob. komentarz: Отношения РФ и Бразилии трещат по швам: покупка «Панцирей» 
под вопросом, 15.07.2015, Диалог, http://www.dialog.ua/news/61665_1436085274 (dostęp: 
25.08.2015). Komentarz zawiera istotne przekłamania, niemniej słusznie podkreśla fakt zbli-
żenia amerykańsko-brazylijskiego i narastające wątpliwości Brazylii co do zakupu rosyjskiego 
uzbrojenia.
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notowano zasadniczego sukcesu w rozwoju współpracy w dziedzinie nauki, 
edukacji, sportu czy kultury.

W 2015 roku, podczas kwietniowej wizyty argentyńskiej prezydent 
w Moskwie, Władimir Putin poparł ideę dialogu na temat Falklandów i za-
deklarował współpracę wojskową z Argentyną. Akt ten można uznać za fak-
tyczny brak uznania dla terytorialnej integralności Wielkiej Brytanii i próbę 
wywierania nacisku na europejskie państwo pozostające w nie najlepszych 
stosunkach z Moskwą556.

Na ważnym miejscu w stosunkach Federacji Rosyjskiej ze światem latyno-
amerykańskim znalazła się nieoczekiwanie Wenezuela. Podłoże tego sukcesu 
było oczywiste: na arenie politycznej pojawił się w 1999 roku Hugo Chávez 
– lewicowy prezydent prowadzący politykę demonstracyjnego uniezależnie-
nia od Stanów Zjednoczonych. Dla obozu Putinowskiego stało się to dosko-
nałą okazją zarówno do przeprowadzenia prób geopolitycznych przesunięć 
w regionie Ameryki Łacińskiej, jak i sprzedaży uzbrojenia. Dialog między 
Rosją a Wenezuelą zaczął się zawiązywać już od roku 2001, jednak dopiero 
w 2005 zawarto kluczowe umowy na dostawy znacznej ilości uzbrojenia dla 
Caracas. Wartość kontraktów sięgała 5 mld dolarów. Konsternację w Stanach 
Zjednoczonych wzbudził fakt zakupu przez Wenezuelę aż 100 tys. kałaszni-
kowów oraz starania o możliwość otwarcia ich fabryki w tym państwie. Od-
wiedzały je także okręty rosyjskiej marynarki wojennej i bombowce strate-
giczne Tu-160557. Ponieważ okres ten był bardzo pomyślny dla producentów 
ropy naftowej, Wenezuela mogła podołać finansowo zawartym kontraktom.

Wkrótce zresztą do rządzonego przez Cháveza państwa napłynęły in-
westycje wielkich firm rosyjskich, głównie z sektora naftowego: Gazpromu, 
Rosniefti, Łukojlu, Surgutnieftiegazu i innych. W 2010 roku zaprojektowa-
no współpracę z Petróleos de Venezuela w dziedzinie wykorzystania złoża 
Junin-6, którego eksploatacja może objąć nawet 40 lat, zaś wartość całej in-
westycji sięgnąć aż 22 mld dolarów558. W tym samym roku prezydenci obu 
państw podpisali także umowę dotyczącą budowy w Wenezueli przez Rosjan 
pierwszej elektrowni jądrowej o mocy 1200 megawatów559.

556 Zob. komentarz: Grinning Putin Signs Аnti-UK Military Pact with Argentina over Falk-
lands, Express, 24.04.2015, http://www.express.co.uk/news/world/572747/Argentina-and-Rus-
sia-tensions-Falkland-Islands-military-pact (dostęp: 29.08.2015).

557 Alison S., Meyer H., Russia Offers Venezuela’s Chavez Weapons, Nuclear Cooperation, 
Bloomberg, 25.09.2008, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aV-
VWC.u7jtFM&refer=latin_america (dostęp: 29.08.2015).

558 Консорциум российских нефтяников создал СП с венесуэльской госкомпанией, 
„Ведомости”, 2.02.2010, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/02/02/konsorci-
um-rossijskih-neftyanikov-sozdal-sp-s-venesujelskoj-goskompaniej (dostęp: 29.08.2015).

559 Zob. komentarz: Chavez Signs Nuclear Deal in Russia: Russia to Build Venezuela’s First 
Nuclear Power Plant and Buy $1.6bn of Oil Assets, Al-Jazeera, 15.10.2010, http://www.aljazeera.
com/news/europe/2010/10/201010151473529461.html (dostęp: 29.08.2015).
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Mniejsze zainteresowanie budziły stosunki Rosji z Meksykiem, drugim 
co do wielkości państwem Ameryki Łacińskiej i sąsiadem Stanów Zjedno-
czonych. W sensie politycznym kontakty te nie niosły na szczeblu oficjalnym 
szczególnie istotnych treści, lecz wart uwagi jest fakt meksykańskich zaku-
pów broni. Państwo to nabyło m.in. transportery opancerzone BTR-60, cię-
żarówki Ural-4320, śmigłowce Mi-171 czy zestawy rakietowe Igła.

Nie byłoby jednak prawdą stwierdzenie, iż Rosja nie wiąże z Meksykiem 
określonych nadziei. Świadczą o tym m.in. treści naukowego dyskursu pro-
wadzonego w Instytucie Ameryki Łacińskiej Rosyjskiej Akademii Nauk. We 
wrześniu 2014 roku dyrektor instytutu Władimir Dawydow w wykładzie dla 
dyplomatów rosyjskich i meksykańskich na temat perspektyw stosunków 
rosyjsko-meksykańskich nazwał Meksykanów jednym z „największych po-
dzielonych narodów na świecie” w analogii do Rosjan. Jak wyjaśnił, chodzi 
o to, że znaczna część tych pierwszych mieszka w Stanach Zjednoczonych. 
Meksykanie to graniczący z najpotężniejszym centrum cywilizacji zachodniej 
naród, który zdołał jednak zachować własną tożsamość. Meksyk jest pań-
stwem, gdzie krzyżują się atlantyckie i transpacyficzne szlaki komunikacyjne. 
W przekonaniu Dawydowa to stanowiący wielki ośrodek hiszpańskojęzycznej 
kultury latynoskiej kraj, który ostał się mimo znaczącej orientacji ku Półno-
cy560. Argumentacja ta jest kolejnym dowodem na to, że w rosyjskiej narracji 
wobec Ameryki Łacińskiej dominuje ton de facto rusocentryczny, ujmujący 
region latynoamerykański na zasadzie analogii do problemów rosyjskich.

Rosja utrzymywała także kontakty z innymi państwami regionu, były one 
jednak mniej intensywne. Wbrew pozorom nie doszło do oparcia się na sta-
rych znajomościach z czasów radzieckich (przypadki Kuby i Nikaragui), lecz 
do skupienia się na dużych partnerach, mogących w różnym stopniu oddzia-
ływać na cały obszar latynoamerykański. Moskwie zależało bowiem raczej 
na realnym wpływie geopolitycznym niż na efektownych działaniach fasa-
dowych561.

O tym, że polityczny efekt tych zabiegów nie został osiągnięty do połowy 
drugiej dekady, trudno się spierać, gdyż zbliżenie ze Stanami Zjednoczony-
mi największych graczy, głównie Brazylii, a także tradycyjnych oponentów 
USA, jak Kuba, Nikaragua czy Wenezuela, pokazuje fiasko prób odwróce-
nia państw regionu od wektora amerykańskiego. Znacznie lepiej prezentuje 
się jednak bilans stosunków handlowych. Do końca pierwszej dekady od-
notowywano wszak znaczne ożywienie. Według danych przytaczanych przez 
Jakowlewa, tylko w latach 1992–2008 wymiana Rosji z regionem Ameryki 

560 Давыдов В., Russian-Mexican Relations: the Imperatives of Development at the Present 
Stage, 30.09.2014, RIAC, http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=4870#top-content (dostęp: 
29.08.2015).

561 Por. Smith M., Russia & Latin America…, s. 15.
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Łacińskiej i Karaibów wzrosła z 1,33 do 15,93 mld dolarów. Największym 
partnerem, pochłaniającym pulę 6,71 mld dolarów (blisko 30% wymiany), 
była Brazylia, a na kolejnych miejscach plasowały się Argentyna (1,97 mld), 
Meksyk (1,23 mld) i Wenezuela (0,96 mld)562. Nawet jednak taki wzrost nie 
zmienia faktu, że obszar latynoamerykański w istocie rzeczy pozostaje na 
marginesie rosyjskiej uwagi, nie stanowiąc dla niej oferty gospodarczej sto-
sownej do odbudowania pozycji globalnego gracza.

***

Krótkie podsumowanie procesu rosyjskiego zbliżenia ze strefą oddalenia, 
czyli Afryką Subsaharyjską oraz Ameryką Łacińską, po roku 2000 nie może 
w świetle tych faktów zawierać stwierdzeń odbiegających zbytnio od pra-
widłowości obserwowanych również w przypadku polityki wobec Bliskiego 
Wschodu, Indii czy Iranu. Rosja w swych staraniach o pogłębienie integra-
cji z odległym regionem w rzeczywistości prowadziła geopolityczną grę ze 
znacznie bliższym sąsiadem. Ponieważ jednak pragmatyzm relacji pozosta-
wał wobec racji geopolitycznych kwestią drugorzędną, a główny cel przeja-
wiał charakter konfrontacyjny, rezultaty współpracy gospodarczej, naukowej 
czy kulturalnej nie miały zbytnich szans, by sprostać wygórowanym oczeki-
waniom.

562 Яковлев П.П., Россия – Латинская Америка…





Zakończenie

Przełom roku 1999 i 2000 przyniósł Rosji zmianę centrum decyzyjnego. 
Następcy stają się albo kontynuatorami poprzedników, albo zbuntowanymi 
dziećmi, próbującymi rozwiązać stojące przed nimi zadania w sposób grun-
townie odmienny, a niekiedy i przeciwstawny. Także jednak w tym wypadku 
stanowią nieuświadomione przedłużenie działań poprzedniego pokolenia, 
nie mogąc oderwać się od brzemienia przeszłości. Ekipa Putina odziedzi-
czyła po Rosji jelcynowskiej ideę budowy nowoczesnego, sprawnego i demo-
kratycznego państwa. Z drugiej strony stała w obliczu cywilizacyjnej zapaści 
i wyraźnego pogorszenia pozycji kraju na międzynarodowej scenie w porów-
naniu ze znaczeniem, jakie Moskwa miała w okresie komunistycznym. Poli-
tyka zagraniczna Putinowskiego ośrodka decyzyjnego wynikała zatem z róż-
norakich czynników, wśród których jako najistotniejsze wymienić można:

–  szok drastycznego spadku znaczenia państwa na arenie międzynaro-
dowej;

–  pamięć o specyfice i zasługach imperium, stanowiącego jeden z dwóch 
biegunów światowej potęgi, a także o dawnych imponujących formach 
państwa rosyjskiego;

–  świadomość konieczności wielosektorowej modernizacji państwa;
–  konieczność przezwyciężenia nawarstwionych zależności o charakte-

rze międzynarodowym;
–  specyfikę obrazu funkcjonowania społeczeństwa obywateli i społecz-

ności międzynarodowej w mentalności funkcjonariuszy służb specjal-
nych.

Uwarunkowania te kładły się cieniem na powstających w postradzieckiej 
Rosji mentalnych konstrukcjach dotykających kwestii miejsca tego państwa 
w stosunkach międzynarodowych. Czy stały się one czymś nowym, czy też 
okazały się intelektualnym złomem, na podobieństwo większości poradziec-
kich instalacji przemysłowych? Jeśli przyjrzeć się zestawowi geopolitycznych 
idei, programów czy wreszcie całych doktryn funkcjonujących na rosyj-
skim rynku koncepcji polityki zagranicznej, można zaobserwować paralele 
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wiążące dawną myśl polityczną Rosji z początkiem trzeciego tysiąclecia. Po 
pierwsze zatem, nietrudno wskazać związek reprezentowanego przez poli-
tykę Andrieja Kozyriewa atlantyzmu z dawnymi koncepcjami okcydentali-
stycznymi, które zapoczątkował program reform Piotra Wielkiego. Idea Rosji 
jako imperium europejskiego nigdy nie opuściła rosyjskiego myślenia poli-
tycznego całkowicie, choć koniunktura na nie bez wątpienia wygasła po tra-
gicznych dla rosyjskiej gospodarki i bezpieczeństwa wewnętrznego latach 90. 
Zmarginalizowane po ćwierćwieczu przemian ośrodki wpływu, jak Fundacja 
Gorbaczowa czy partia Jabłoko, nie przestały być solą w oku nacjonalistów, 
co oznacza, że zaznaczały jednak jakoś swoje istnienie. Jeśli z kolei spojrzeć 
na partię władzy, to nietrudno zauważyć, że i tam idea demokratycznej, wpły-
wowej, ale także zasadniczo europejskiej Rosji nie została zdławiona. Świa-
domość konieczności związania się na trwałe z partnerem europejskim była 
obecna zarówno w konserwatywnym rdzeniu Jednej Rosji, jak i w retoryce 
kremlowskich „liberałów”.

Europejskość rozumiano jednak na wiele sposobów. Stephen White i Wa-
lentina Fiekliunina ujmują geopolityczne umiejscowienie Rosji w trzech wa-
riantach: Rosja jako Europa, jako Alternatywna Europa i jako część Wielkiej 
Europy563. Najprostszym wariantem jest rozumienie Rosji jako najdalej na 
wschód wysuniętego państwa europejskiego: Władisław Inoziemcew stwier-
dza, że Rosja prędzej czy później będzie musiała dokonać wyboru między 
Wschodem i Zachodem, a wybór Chin – autorytarnego olbrzyma – nie będzie 
dla niej korzystny564. Wariantem zupełnie innym jest Alternatywna Europa, 
czyli Rosja Dostojewskiego, która Europę zna lepiej od zachodnich Europej-
czyków. To generalnie wizja Rogozina, Kongresu Wspólnot Rosyjskich, daw-
nej partii Rodina. Koncepcja ta bliska była przynajmniej przez pewien czas sa-
memu Putinowi, który nie potrafił się odnaleźć w europejskiej zaściankowości 
połączonej z arogancją. Z kolei koncepcja Rosji jako części Wielkiej Europy 
znacznie rozszerza wizję kontynentu. To w pewnym sensie wschodnie płuco 
tego samego organizmu: Walerij Bogomołow, deputowany Dumy, stwierdzi, 
że przecież Rosja zawsze była częścią Europy – należy do niej mentalnie i kul-
turowo565. Tym samym Europa bez Rosji nie będzie nigdy sobą.

Jak jednak przypomina Jakob Hedenskog, Rosja nie szuka integracji ze 
światem kontrolowanym przez USA ani nie widzi swej przyszłości jako część 
Unii Europejskiej566. Może być więc interpretowana jako część Wielkiej Eu-
ropy w inaczej urządzonym świecie albo wręcz jako inny świat, byt wsobny 
o wyraźnie zarysowanych charakterystykach cywilizacyjnych. Taką koncep-

563 White S., Feklyunina V., Identities and Foreign Policies in Russia, Ukraine and Belarus: 
The Other Europes, Palgrave Macmillan, Houndmills 2014, s. 99 nn.

564 Иноземцев В., Россия и Европа: Pro Europa, „Ведомости”, 20.08.2007, s. А4.
565 Богомолов В., Россия – европейская страна?, „Известия”, 22.04.2005, s. 5.
566 Hedenskog J., Filling ‘the Gap’…, s. 131.



269Zakończenie

cję Rosji można nazwać wizją „Rosji dla samej siebie z dodatkami”. Archetyp 
ten najczęściej przybiera postać konfesjonalną: to Rosja jako core state cywi-
lizacji prawosławnej. Idea takiej misji jest nieodległa od prastarej doktryny 
Moskwy – Trzeciego Rzymu. Koncept globalnego centrum wspierającego 
prawosławnych chrześcijan odzwierciedlił się nie tylko podczas konfliktów 
bałkańskich, ale także w licznych wizytach duszpasterskich patriarchy oraz 
w dyskursie motywowanych przez prawosławie projektów, takich jak Doktry-
na rosyjska. Tak jak w wiekach średnich, środowisko prawosławne wyznacza 
zatem centralnemu ośrodkowi decyzyjnemu państwa rolę protektora świata 
chrześcijańskiej ortodoksji, co może się przejawiać w postawach irracjonal-
nych, niedialogicznych. Przykładem tego jest brak otwarcia Rosji podczas 
konfliktu kosowskiego, który stanowił jedną z przyczyn natowskiego unilate-
ralizmu w tej kwestii567.

Innym przypadkiem doktryny „Rosji dla samej siebie z dodatkami” jest 
koncepcja Wyspy Rosji Wadima Cymburskiego i mniej znanych wizji „uni-
katowej cywilizacji”, która na wzór dawnych idei słowianofilskich oraz kazań 
Sołżenicyna skłania się ku izolacjonizmowi. W myśl tego wariantu Rosjanie 
posiadają wystarczające terytorium i doświadczenie braku zrozumienia na 
zewnątrz, by bez zbytniego zaangażowania rozwijać się na swój własny spo-
sób. Faktem jest jednak, że ekipa Putinowska, mimo dużej popularności tej 
koncepcji, wybrała jednak wariant znacznego zaangażowania międzynaro-
dowego.

Żadna wątpliwość co do zakorzenienia w danych wzorcach nie pojawia 
się w przypadku doktryny eurazjatyckiej. Powiązania neoeurazjatyzmu Du-
gina czy Korowina z dawniejszymi wcieleniami tego kierunku, czyli eur-
azjatyzmem międzywojennym oraz antysemicką koncepcją etnogenezy Lwa 
Gumilowa, nie budzą wątpliwości, bowiem wymienieni myśliciele na swych 
poprzedników nieraz się powołują. Współczesny eurazjatyzm jest jedynie 
jeszcze wyraziściej antyzachodni niż ten reprezentowany przez esej Nikołaja 
Trubieckoja Europa a ludzkość. Tu rzecz idzie nie tylko o przyswojenie sobie 
idei świata wielu cywilizacji, które nie powinny zostać zdominowane przez 
roszczący sobie pretensje do uniwersalizmu Zachód. W neoeurazjatyzmie 
mamy do czynienia z konkretnym programem działań przeciwko amery-
kańskiej dominacji i współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Neoeur-
azjatyzm wywodzi się z jednej strony z dawnego panslawizmu, z drugiej zaś 
z mniej znanej koncepcji panazjatyzmu. Pierwszy z nich bardziej wyraziście 
akcentował podział świata na niekompatybilne cywilizacje, drugi jedynie go 
konstatował. To rosyjskie myślenie polityczne, które jest niechętnie nastawio-
ne do wpływów zachodnich, dziedziczy panslawistyczną i eurazjatystyczną 
skłonność do postrzegania świata jako zbioru stosunkowo niewielkiej liczby 

567 Por. Smith M., Power in the Changing Global Order, Polity Press, Cambridge 2012, s. 116.
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gruntownie odmiennych od siebie i równowartościowych podmiotów. Tym 
samym idea świata wielobiegunowego wywodzi się w oczywisty sposób z tra-
dycji Nikołaja Danilewskiego, Nikołaja Trubieckoja czy Lwa Gumilowa.

Wiele rosyjskich doktryn początku trzeciego tysiąclecia stygmatyzuje się 
etykietą imperializmu, najczęściej nie bez pewnej racji. Doktryna rosyjska 
(Rusdoctrina.ru), większość koncepcji Klubu Izborskiego czy nawet nie za-
wsze chętnie przyjmowana idea „mocarstwa energetycznego” są przejawami 
pewnego imperializmu w rodzaju Imperium Wschodniego Tiutczewa czy 
Piotrowego imperium europejskiego. W rosyjskich wysiłkach intelektual-
nych początku nowego wieku istotnie można zauważyć tendencję do wyod-
rębnienia imperializmu jako wartości samej w sobie, bez względu na treść 
ideologii kryjącej się za powstaniem projektowanego imperium.

Skłonności te wiązały się często ze zjawiskiem nowym, uwarunkowanym 
rozpadem ZSRR oraz etnopolitycznymi procesami stanowiącymi jego rezul-
tat: to zmagania z faktem podziału „Rosyjskiego Świata”, rozproszeniem Ro-
sjan po państwach upadłego imperium. Koncept ten można traktować z jed-
nej strony jako nostalgiczną ideę, a z drugiej jako niebezpieczny rewizjonizm, 
uderzający w suwerenność państw „bliskiej zagranicy” Rosji. W tym wypad-
ku mamy jednak do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym, gdyż imperialny 
dyskurs w Rosji stał się stymulatorem „kolonialnych” nacjonalizmów568. Im 
bardziej ze strony Rosji widoczne są tendencje do przyciągania dawnych pro-
wincji imperium, w tym większym stopniu budzi się w nich zdecydowany 
opór przeciwko próbom odzyskiwania rosyjskiej dominacji w regionie.

Gdyby zatem podsumować nowatorstwo rosyjskich doktryn polityki za-
granicznej u zarania trzeciego tysiąclecia, okazałoby się, że jest ono pozorne. 
Koncepcje te są w większości tylko odgrzewanymi wariantami schematów, 
które swymi korzeniami sięgają niekiedy nawet XV stulecia. Co prawda po-
jawiły się nowe elementy w stylu jednoczenia „Rosyjskiego Świata” lub idea 
„mocarstwa energetycznego”, mają one jednak charakter funkcjonalny. Zwią-
zane są nie tyle z nową wizją stosunków międzynarodowych, ile z próbami 
odnalezienia się w trudnej sytuacji dnia dzisiejszego.

Jeśli zastanawiamy się nad stopniem zbieżności kreowanych doktryn 
z brzmieniem oficjalnych dokumentów FR dotyczących polityki zagranicz-
nej czy nawet praktyką uprawianej polityki, nietrudno zauważyć, że w grę 
wchodzi wpływ obustronny. Koncepcje polityki zagranicznej Rosji w miarę 
upływu czasu stawały się coraz bardziej sceptyczne w stosunku do państw 
zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele, co jest zgodne z tendencją 
do wypychania atlantyzmu z rynku idei i zastępowanie go albo koncepcjami 

568 Грицанов А., Имперский дискурс России стимул для национализма в бывших ко-
лониях, [w:] Беларусь превыше всего. О национальной белорусской идее, Книжный клуб 
Посох, Смоленск 2011, s. 186 nn.



271Zakończenie

„Rosji dla samej siebie”, albo agresywnym ekspansjonizmem, głównie w wer-
sji eurazjatystycznej. Symboliczne znaczenie w tym procesie miała słynna 
mowa monachijska Putina przedstawiona podczas 43. Konferencji Bezpie-
czeństwa, gdzie rosyjski prezydent surowo skrytykował amerykańskie dąże-
nie do zbudowania świata jednobiegunowego569.

Idea świata multipolarnego, a konkretniej – kilkubiegunowego, była prak-
tycznie już od czasów Primakowa obsesją rosyjskiej polityki zagranicznej. 
Tym samym opiewane na różne sposoby osłabienie atlantyckiej dominacji 
stało się dla rosyjskiej dyplomacji głównym celem prowadzonej przez nią po-
lityki. Cel ten realizowano na różnych kontynentach nawet za cenę zawiera-
nia kontraktów o wątpliwej opłacalności. Geopolityka Aleksandra Dugina, 
głoszącego potrzebę zrównoważenia amerykańskiej talassokracji i wynie-
sienia na piedestał konserwatywnej Eurazji, czy inne wersje geopolityki im-
perialistycznej stały się idée fixe rosyjskiej polityki zagranicznej na przynaj-
mniej dwie dekady.

Różnie można postrzegać dalekosiężne skutki takiej polityki. Nicholas 
Gvosdev i Christopher Marsh sądzą, że rosyjska asertywność oraz procesy 
inercyjne na obszarze postradzieckim sprawią, iż za nierealne należy uznać 
wizje ewentualnego rozpadu Rosji czy zachodnie przejęcie przynajmniej czę-
ści obszaru eurazjatyckiego. Spodziewają się raczej jego penetracji ze strony 
Chin i Turcji, co notabene zdarza się w mniejszym lub większym zakresie. 
Tak czy owak, czynnik rosyjski także przez te mocarstwa będzie musiał być 
brany bardzo poważnie pod uwagę. Innymi słowy, w możliwej do przewidze-
nia przyszłości region eurazjatycki jako odrębny podmiot będzie zdaniem 
wymienionych ekspertów realnością pomiędzy Unią Europejską a potężnymi 
Chinami570.

Zastanawiając się nad konsekwencjami rosyjskiego antyamerykanizmu, 
trzeba jednak brać pod uwagę także mniej optymistyczny aspekt – rosyjską 
samoizolację, połączoną z wymuszonym partnerstwem z Chinami. Jest to po-
lityka czyniąca z Rosji surowcową przybudówkę azjatyckiego smoka. Prowa-
dząca taki rodzaj polityki Federacja Rosyjska może wówczas nie obawiać się 
nacisków zachodnich i nienękana dociekliwością przez wschodniego partne-
ra pogłębiać wewnętrzny autorytaryzm kultywowany wobec coraz bardziej 
dystansującego się od niej świata postradzieckiego i zagrożenia islamskiego 
z południa.

Tym samym ukazuje się dość jasna wizja priorytetowych i peryferyjnych 
obszarów zainteresowania. Rosyjskie koncepcje polityki zagranicznej w każ-

569 Путин В.В., Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности, 10 февраля 2007 года, Президент России, http://archive.kremlin.
ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.
shtml (dostęp: 3.09.2015).

570 Gvosdev N., Marsh Ch., Russian Foreign Policy…, s. 188.
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dej kolejnej inkarnacji coraz bardziej zmierzają ku uznaniu obszaru post- 
radzieckiego, czyli „bliskiej zagranicy”, za sferę żywotnych, a w zasadzie 
wyłącznych interesów FR. Dopiero potem pojawia się sąsiadujący z nią eu-
ropejski Zachód i wymuszona współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Na 
kolejnym miejscu umieszczane są coraz bardziej doceniane w perspektywie 
zrównoważenia wpływów amerykańskich Chiny wraz z resztą obszaru Azji 
Wschodniej i Pacyfiku. W dalszej kolejności znajdujemy obszar Bliskiego 
i Środkowego Wschodu wraz z Iranem oraz potężniejące Indie, zaś na koń-
cu zarówno oficjalnej listy, jak i tabeli wysokości obrotów z poszczególnymi 
partnerami znajduje się Afryka oraz region Ameryki Łacińskiej i Karaibów571.

Podmioty te spełniają różne funkcje w rosyjskiej układance. Teoretycznie 
w przypadku większości podmiotów Rosjanie deklarują zamiar strategicz-
nego partnerstwa, korzystnego dla obu stron i mającego długofalową per-
spektywę. Rzeczywistość jednak odbiega od tych deklaracji. Bardzo często 
bowiem mamy do czynienia z nawiązywaniem współpracy z partnerami po-
ważnie zadłużonymi albo nierokującymi zbyt dobrze w obszarze gospodarki. 
Zdarza się też (kazus Indii i Brazylii – partnerów z hołubionej w Moskwie 
BRICS), że partnerzy zmniejszają zakres współpracy czy też, co gorsza, wyka-
zują tendencję do zbliżenia z USA i Unią Europejską. Najwierniejszy sojusz-
nik – Białoruś obrała z kolei taktykę przyjaźni za koncesje gospodarcze, co 
znakomicie realizuje cele Mińska, lecz niekoniecznie rosyjskiego dostawcy. 
Tak altruistyczną politykę prowadzi się także wobec partnerów najdalszych 
– afrykańskich i latynoamerykańskich, którzy godząc się chwilowo na rolę 
rosyjskiego narzędzia geopolitycznego, skrzętnie wykorzystują rosyjską ob-
sesję multipolarności.

Jak zauważa Paweł Bajew, Putinowska linia polityki zagranicznej to nie 
tylko promowana wcześniej przez Primakowa wielobiegunowość, ale rów-
nież idea wyjątkowości. Rosja w swej międzynarodowej pozycji miałaby łą-
czyć idee zachodniej demokracji z miejscem rynków wschodzących. Proble-
mem jednak jest to, że kombinacja ta w praktyce nie działa. Rosja pozostaje 
gdzieś z tyłu, bez sprzymierzeńców i wystawiona na wzrost potęgi chińskiej 
w bezpośrednim sąsiedztwie572. Nie stała się zatem w interesującym nas okre-
sie ani ostoją demokracji (chyba że mamy na myśli regulated democracy jako 
ucieleśnienie „demokracji suwerennej”), ani rynkiem wschodzącym na wzór 
Chin czy Indii, pogrążając się w połowie drugiej dekady XXI wieku w głębo-
kim kryzysie.

571 Por. Bryc A., Cele polityki zagranicznej…, s. 234.
572 Baev P.K., Defying That Sinking Feeling: Russia Seeks to Uphold Its Role in the Multistruc-

tural International System in Flux, [w:] Perspectives on Russian Foreign Policy, red. S. Blank, 
Strategic Studies Institute Monograph, September 2012, s. 15–16.
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Zarówno rosyjski ośrodek decyzyjny, jak i całe społeczeństwo, po okresie 
pierwszych wzlotów miały prawo do rozczarowania zachodnią interesow-
nością, niedoskonałościami demokracji, amerykańskim unilateralizmem 
i nie zawsze szczerym neoliberalizmem w stosunkach międzynarodowych. 
Rosyjski zwrot nie przybrał jednak charakteru stricte pragmatycznego, jak 
stało się to u potężnych partnerów w gronie BRICS. Rosyjska doktryna po-
lityki zagranicznej w jej różnorakich wariantach zaczęła bowiem zmierzać 
ku realizacji misji streszczającej się w intencji ponownego ruszenia z posad 
bryły świata niesprawiedliwie urządzonego. Wybór ten wynikał, tak jak wie-
lokrotnie w rosyjskiej historii, z braku porozumienia w kwestii ułożenia sobie 
stosunków ze światem zachodnim.

Zachód ze Stanami Zjednoczonymi na czele bynajmniej nie postrzega 
Rosji jako wielkiego problemu i zagrożenia dla swych żywotnych interesów. 
W gruncie rzeczy ma o wiele mniejszy problem z Rosją, niż ta ma z Zacho-
dem. Państwa NATO żywiły nawet wobec Rosji daleko idące nadzieje. Jest ona 
przecież naturalną przeciwwagą dla Chin i bezcennym buforem, skutecznie 
oddzielającym oba światy. Problem jednak w tym, że zarówno USA, jak i part-
nerzy europejscy, postrzegając pozytywną rolę Rosji w Azji i na styku świata 
islamskiego, nie sądzą, iż powinna ona odgrywać znaczącą rolę w Europie.

Tymczasem Rosja nawet mimowolnie zmierza ku Europie, co wynika 
z uwarunkowań kulturowych i doświadczenia historycznego. Pramacierz 
wschodniosłowiańskiej państwowości w postaci Rusi Kijowskiej obejmowała 
przecież wyłącznie obszar europejski, a później w różnych okolicznościach 
w stronę europejskiego Zachodu zmierzały strumienie emigracji. Jest to 
mimo wszystko czynnik, który w dalekosiężnej perspektywie daje możliwość 
zmiany geopolitycznego umiejscowienia Rosji. Ten kształt doktryny, który 
uformował się po zminimalizowaniu nurtu atlantyckiego, sprzyja jednak ra-
czej skoncentrowaniu się wysiłków wschodniosłowiańskich partnerów wo-
kół własnego ośrodka interesu, a samą Rosję spycha w stronę wewnętrznego 
mobilizacyjnego autorytaryzmu, długotrwałej izolacji i zmagania się z kon-
fliktami wewnątrz państwa i na jego rubieżach.
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Summary

The Geostrategic Choice of Russia  
at the Dawn of the Third Millennium
Vol. I: The Doctrine of Russia’s Foreign Policy.  
The Closest and the Furthest Partners

The main objective of the monograph was to find out whether Russia tru-
ly plans to build a strategic partnership with any of the world’s key players. 
There are five hypothetical answers to the dilemma:

1.  The intention of building a real partnership has never existed and re-
mains a rhetoric figure.

2.  Russia’s attempts to find a reliable strategic partner turned out to be 
unsuccessful.

3.  It is the EU that became Russia’s major political and economic partner.
4.  Russia changed the vector of cooperation and turned to the East, treat-

ing China as a trustworthy partner.
5.  The vision of partnership with a distant large player was finally aban-

doned; Russia concentrated its efforts on the reintegration of the 
post-Soviet area.

The perspectives of the research on the main vectors of Russian foreign 
policy take different shapes and the theoretical paradigms are diversified. 
However, it seems that despite the highly realistic approach, which seems to 
be applied by the Kremlin after the end of the 20th century, understanding the 
Russian vision of international politics needs looking into Russia’s identity. 
This prompts a certain advantage of the constructivist perspective, which is 
directly or indirectly applied by such researchers as Richard Sakwa, Andrei 
Tsygankov or Christer Pursiainen.

The project is divided into four units. Volume 1 refers mainly to the doc-
trine of Russia’s foreign policy as well as to its closest and furthest partners. 
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Volume 2 concentrates on Russia’s partnership with the EU. The first part of 
the volume discusses the political dimension whereas Part 2 the economic one. 
Volume 3 focuses on the search of partnership in the area of East Asia and the 
Pacific as well as on Russia’s approach to the Arctic challenge. (footnotes 1–25)

***

The conceptual root of Russian foreign policy has a certain list of literature, 
which refers to various aspects of the problem area. However, it seems that 
the question of the Soviet heritage in Russian international identity has not 
been described sufficiently, especially the problem of Russia’s state continuity. 
(footnotes: 26–46)

One of the basic aspects of Russian international identity lies in the his-
torically rooted patterns of the state’s political behavior. The most character-
istic models are: the Holy Kievan Rus, Alexander Nevsky’s struggle against the 
Western aggressor, Moscow as the Third Rome, the syndrome of the Time of 
Trouble, Russian European Empire, the Eastern Empire, Pan-Slavism, Oriental-
ism, Trotsky’s universal Permanent Revolution as opposed to the Stalinist idea 
of building socialism in one country, Eurasianism and the Brezhnev doctrine. 
Most of the presented models contained such elements as anti-Western senti-
ment, fear of weakening the central powers, imperialism. (footnotes 47–111)

Russian foreign policy is conditioned by a set of internal and external fac-
tors. The first group contains four elements at least. The most obvious one 
is the trauma of the fallen empire. The next lies in the specific dynamics of 
Russia’s potential: it was drastically reduced during the “democratic” and “at-
lanticist” period of the 1990s whereas the emergence of the new autocratic as 
well as nationalistically-oriented and assertive elite coincided with the rise of 
crude oil and natural gas prices, which brought about a period of impressive 
prosperity. Another factor lies in the ethnic and demographic problems of 
the Russian Federation where the East Slavic element is being gradually re-
placed by the Muslim nations. What cannot be ignored is the characteristics 
of Russian political elite in the years 2000-2015. Most of its members were in 
some way connected with the KGB or another secret service and therefore 
were permeated with the spirit of confrontation rather that with the idea of in 
the international arena. This refers to Vladimir Putin himself as well as to his 
closest aides, co-workers (such as Igor Sechin or Vladislav Surkov) and to the 
peak of the Administration (Sergei Ivanov, Vyacheslav Volodin), which was 
the real source of power in the Russian Federation. The role of the Ministry 
of Foreign Affairs was strictly executive without any strategic competences 
whereas the Committees of International Affairs in the State Duma and in the 
Council of the Federation fulfilled the function of the ultimate filter if the po-
litical decisions were supposed to take the shape of a bill. (footnotes 112–151)
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The set of external factors which underlie Russian foreign policy seems 
quite complex but its political pragmatics boils down to relatively clear con-
sequences. The beginning of the 21st century was characterized by the rise of 
conflicts in the Islamic world, especially in the Near East and in North Africa, 
which deprived Russia of an important part of its foreign markets. Another 
crucial factor of Russia’s change in international behavior lies in the continual 
enlargement of NATO. On the other hand, new Russia cannot ignore the rise of 
the emerging powers, especially India and China. Another problem, which irri-
tated not only Russian decision-makers but the public opinion as well, was the 
situation of the Serbian nation in the Balkans, especially in the context of Koso-
vo. By analogy with the Serbian fate Russia in the beginning of the 21st century 
developed the ideological cliché of Russians as one of the most divided nations 
in the world since a great part of it was supposed to live in “the near neigh-
borhood”, especially in Ukraine, Belarus and in the Baltic states. The Kremlin, 
however, was probably even more irritated by the color revolutions, especial-
ly the Rose Revolution in Georgia in 2003 and by the Orange Revolution in 
Ukraine in 2004. Moscow usually interpreted them as anti-Russian acts, in-
spired by the US or their Central European allies. Their peak (according to the 
Kremlin’s official rhetoric) was embodied in the phenomenon of Euromaidan 
(2013–2014), which shifted Ukraine westward again. (footnotes 152–208)

The vector of Russian foreign policy depends on several sources of in-
fluence. The first one is situated in a shapeless group of idea-makers. In the 
period 2000-2015 they represented various circles but generally the spirit 
was on the right side. In other words, the traditionalistic and nationalist au-
thorities replaced the previously governing “atlanticists” represented later by 
Gaidar Fund. Searching for the most influential circles one should mention 
such players as the Orthodox Church of the Moscow Patriarchate and some 
Islamic authorities, political clubs such as the Izborsky Club (with its famous 
members: Alexandr Prokhanov, Alexandr Dugin, Mikhail Leontiev, Maxim 
Kalashnikov) preceded by its earlier incarnations in the shape of The Russian 
Doctrine or of the Institute of Dynamic Conservatism. (footnotes 209–249) 
A less important role was played by some significant individuals such as Alex-
andr I. Solzhenitsyn and Igor R. Shafarevich, the preachers of national rebirth 
and ideological struggle against russophobia as well as Vadim L. Tsymburskii 
with his isolationist idea of Insular Russia surrounded by “limitrophic” buffer 
states in Eastern Europe. (footnotes 250–281)

Another portion of inspiration comes from the leading party – United 
Russia’s expert clubs as well as from analytic and research centers. They can 
be divided into independent ones (such as the Center of Political Technol-
ogies or the Institute of the Near East), governmental (such as the Russian 
Institute of Strategic Research, RISI) and scientific or academic with the bril-
liant institutes within the Russian Academy of Sciences (such as the Institute 
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of Europe or the Institute of World Economy and International Relations). 
(footnotes 282–337)

The enumerated sources take part in the process of building the principles 
of Russia’s real foreign policy whose literal explication is given in the official 
Foreign Policy Conceptions of the Russian Federation. In the 2000-2015 period 
the Conception had four incarnations, which were revealed in the years: 1993, 
2000, 2008 and 2013. The message of the documents evolved from naïve “at-
lanticism” toward rough assertiveness and criticism of the West and Ameri-
can unilateralism in particular. Another tendency in the evolution of Russia’s 
official doctrine leads to reintegration of the post-Soviet area, which gradual-
ly gains importance in the course of time. (footnotes 338–361)

This is why the territory of the CIS enjoys extraordinary popularity in the 
declarations of Russian decision-makers. The “near abroad” is considered to 
be the closest and restricted sphere of interest. In accordance with that Russia 
is constructing a system of Eurasian integration embodied (with certain suc-
cess) in such institutions like the Collective Security Treaty Organization, the 
Customs Union or the Eurasian Economic Union, which managed to unite 
five states: Russia, Belarus, Kazakhstan, Tadzhikistan and Armenia under the 
umbrella of Moscow until the end of 2015. (footnotes 362–405)

Russia’s preoccupation with the reintegration idea led it to specific behav-
ior in the other parts of the post-Soviet area, especially in the Caucasus and in 
Eastern Europe. Moscow took advantage of the local conflicts in Georgia and 
responded to its pro-Western steps by protecting the rebel republics of Abk-
hazia and Southern Ossetia, which ultimately led to the short August war in 
2008. The Ukrainian internal conflict of 2013-2014, which brought about the 
overthrow of the pro-Russian president Viktor Yanukovych and the govern-
ment after their withdrawal from the planned association with the EU incited 
the Kremlin to organize the annexation of Crimea and armed opposition in 
the Eastern provinces of the country. (footnotes 406–432)

Special attention should be drawn to Belarus, which has always been 
treated by Russia in a special way as its closest partner. President Lukashen-
ka’s policy toward the Kremlin can be described as a game with the winner 
always on the same side. Belarus in the years 2000-2015 took advantage of 
its transitional location and demanded financial help and other economic 
concessions. Some temporary crises caused by misunderstandings about the 
energy questions were always quickly overcome since Moscow understood 
how important the smaller Western ally was not only in the geopolitical per-
spective but also in the context of successful resistance to the threat of color 
revolutions. (footnotes 433–468)
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