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Wstęp 

Wraz ze wzrostem świadomości posiadanych, niezbywalnych praw człowieka oraz 

prawa narodów do nieskrępowanego określania swojej tożsamości i przynależności 

politycznej, termin "imperium" i jego pochodne takie jak "imperialny" lub "imperializm" 

kojarzony jest raczej z czymś bardziej lub mniej negatywnym niż pozytywnym. Częściej 

operuje się zwrotem "imperium zła" trafnie oddającym grozę zniewolenia, niż "imperium 

dobra".
1
 Pojęcie "imperium" raczej trudno jest powiązać z wolnością, gdyż utożsamiają one 

przeciwstawne wartości. W opracowaniach historycznych, zwłaszcza tych, które opisują kult 

władcy, rządzącego krajem w sposób niepodzielny, określenie "imperium" odnosi się  

do rozległego terytorium podległego arbitralnej władzy despotycznego "imperatora". Krainy 

tak wielkiej, że zajmującej większą część świata znanego danej wspólnocie historycznej a jej 

władca określany jest mianem najpotężniejszego w świecie, gdyż jego zwycięstwo nad 

wszelkimi wrogami jest tylko kwestią czasu. Niewątpliwie w Europie była i jest nią Rosja. 

Życie w pobliżu tak potężnej struktury politycznej obarczone jest ciągłym 

niebezpieczeństwem wchłonięcia jako tereny kulturowo przynależne a tylko chwilowo 

oderwane od macierzy. Aby uczynić własny kraj bezpiecznym, trzeba przeanalizować 

wszelkie możliwe wyzwania i ryzyka, wyciągnąć wnioski, w oparciu o nie budować właściwą 

strukturę bezpieczeństwa narodowego. Nie wolno bagatelizować żadnych, nawet tych 

niepozornych przejawów agresywnej polityki, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru naszych 

wschodnich sąsiadów wchodzących niegdyś w skład ZSRR. Wojna w Gruzji, aneksja Krymu 

czy działania zbrojne w Donbasie wywołane przez separatystyczne grupy 

o niepodległościowych dążeniach wspierane i uzbrajane przez nieznane siły, nie są 

wydarzeniami gdzieś z odległych zakątków świata. Te wydarzenia dzieją się na naszych 

oczach w pobliżu naszych granic, wobec których nie możemy być obojętni. Jak pisze Borys 

Kagarlicki
2
 w swojej pracy "w spokojnych czasach ludziom wydaje się, że przeszłość nijak ich 

nie dotyczy, zaś studia nad nią sprowadzają się do lektury podręczników i monografii. 

Dopiero zaostrzenie sytuacji politycznej sprawia, że zaczynamy, czasami wbrew własnej woli, 

żyć w historii i tworzyć historię".
3
 To właśnie historyczne uwarunkowania zadecydowały  

o aktualnej sytuacji we wschodniej Ukrainie. Prezydent Federacji Rosyjskiej wielokrotnie  

                                                      
1
B. Cywiński, Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Warszawa 2013, s. 79.  

2
 Boris Juljewicz Kagarlicki, (ur. 29 sierpnia 1958 w Moskwie) - radziecki dysydent, socjalistyczny publicysta. 

Od 2002 do 2006 kierował Instytutem Problemów Globalizacji, od 2007 kieruje Instytutem Globalizacji  

i Ruchów Społecznych.  Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boris_Kagarlicki [odczyt:27.08.2017]. 
3
B. Kagarlicki, Imperium Peryferii. Rosja i system światowy, Warszawa 2012, s.6. 
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w swoich wypowiedziach podkreślał, iż Ukraińcy nie są odrębnym narodem a Ukraina  

z prawnego punktu widzenia nie jest państwem
4
, że w zasadzie trzy nacje 

wschodniosłowiańskie wraz z Białorusią pod względem pokrewności języka, wyznania czy 

kultury tworzą jedność narodową. Tylko razem stanowią integralną całość. Rosja po raz 

kolejny stawiając się w roli "starszego brata" wszelkimi dostępnymi metodami próbuje 

zdyscyplinować niepokornego pobratymca i przywrócić dawny imperialny ład. Jak daleko 

może się posunąć w swych zamiarach pozostanie nieodgadnione. Jednak niebezpieczeństwo 

jakie stwarza dla Europy dążąc do realizacji swoich niespełnionych ambicji jest  

do przewidzenia. Niestety, Ukraina także nie jest bez winy. Nie potrafiła właściwie i do końca 

wykorzystać słabości ZSRR pod koniec jego istnienia. Kolejnym fatalnym błędem było 

przyjęcie "Memorandum Budapesztańskiego"
5
 w takiej formie w jakiej zostało przyjęte. 

Wybór tematu pracy jest związany z zaostrzającą się i diametralnie zmieniającą 

sytuacją geopolityczną w pobliżu naszych wschodnich granic. Ekspansywna polityka 

wielkiego wschodniego sąsiada na przełomie ostatnich lat wymaga ponownego 

przeanalizowania roli i miejsca jakie zajmuje. Bez dogłębnej analizy i zrozumienia skąd 

pochodzą źródła jego działania i czym powodowane są podejmowane decyzje, nie będziemy 

w stanie ułożyć w miarę przewidywalnego scenariusza prawdopodobnych dalszych posunięć,  

a tym samym, nie znajdziemy drogi do określenia wspólnego, zapobiegawczego 

przeciwdziałania. Agresywna polityka Rosji wobec sąsiednich państw stanowi zagrożenie nie 

tylko dla ich suwerenności ale może mieć wpływa na bezpieczeństwo całej Europy. Autor 

pracy śledząc kolejne etapy przemian zachodzących w Rosji będzie starał się wykazać,  

że u podstaw tych działań leżą uwarunkowania historyczne. 

 Eskalacja konfliktu na wschodzie Ukrainy jest tematem stale obecnym w środkach 

masowego przekazu i przyciąga międzynarodową uwagę. Kwestia zaangażowania się wojsk 

rosyjskich, których obecność w strefie działań zbrojnych jest bezsporna, niesie ze sobą 

                                                      
4
 W. Kuliński, Oświadczenie ONZ: Państwa Ukraina nie ma i nigdy nie było!, Portal Wirtualna Polonia, cit.:"… 
W ONZ nie zostały przedstawione i zarejestrowane granice Ukrainy, jako suwerennego państwa…". Źródło: 

https://wirtualnapolonia.com/2015/08/20/oswiadczenie-onz-panstwa-ukraina-nie-ma-i-nigdy-nie-bylo-2/ 

[odczyt:27.08.2017]. 
5
Memorandum budapeszteńskie (Memorandum Budapeszteńskie o Gwarancjach Bezpieczeństwa) – 

porozumienie międzynarodowe niemające statusu traktatu podpisane w grudniu 1994 roku w Budapeszcie,  

na mocy którego Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności 

i integralności terytorialnej Ukrainy, oraz powstrzymania się od wszelkich gróźb użycia siły przeciwko jej 

niepodległości i integralności terytorialnej, a Ukraina zobowiązała się do przekazania strategicznej broni 

nuklearnej Rosji i przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Memorandum_budapeszte%C5%84skie [odczyt:11.08.2017]. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Budapeszt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Suwerenno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Integralno%C5%9B%C4%87_terytorialna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_o_nierozprzestrzenianiu_broni_j%C4%85drowej


8 

 

niebezpieczeństwo powtórzenia ukraińskiego scenariusza w krajach bałtyckich. Biorąc pod 

uwagę sojusznicze zobowiązania w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, lokalny incydent 

może doprowadzić do konfrontacji NATO z Rosją i rozlać się po terenie Wschodniej Europy. 

Rosyjska mniejszość narodowa występując licznie w państwach byłego Związku 

Radzieckiego stanowi liczący się argument w nacjonalistycznej retoryce Moskwy i stwarza 

realną przesłankę do wywołania kolejnego konfliktu. Z racji pełnienia zawodowej służby 

wojskowej tematyka ta leży w obszarze zainteresowania autora i jest przedmiotem stałej 

analizy. Z uwagi, iż nie są dostępne zwarte pozycje w literaturze, które w sposób 

kompleksowy poruszają problematykę zawartą w tytule, wybrano przekrojowy temat pracy. 

Ponadto potrzebę rozpoznania przyczyn generowania napięć w stosunkach z Rosją podjęto, 

gdyż wydają się być niezwykle ważne z punktu widzenia współczesnego bezpieczeństwa 

europejskiego. Rozproszenie wiedzy w przedmiotowym temacie wymaga jej zebrania  

i skonsolidowania tworząc opracowanie rzucające nowe światło na stare problemy. 

Wyciągnięte wnioski posłużą do przedefiniowania stanowiska wobec zuchwałych poczynań 

Moskwy dążącej do odbudowania dawnej strefy wpływów. Aby tego dokonać należy 

rozwiązać główny problem badawczy: jaki jest wpływ historycznych uwarunkowań 

imperialnej ekspansji Rosji na współczesne bezpieczeństwo europejskie ?   

 W aspekcie tak sformułowanej problematyki głównym celem badawczym niniejszej 

pracy, jest zidentyfikowanie historycznych uwarunkowań imperialnej ekspansji Rosji oraz 

określenie ich wpływu na współczesne bezpieczeństwo europejskie. Poprzez analizę 

kolejnych etapów przemian jakie przechodziła Rosja autor przedstawi czynniki, które 

determinowały jej postępującą ekspansję terytorialną i przekładają się na styl obecnie 

prowadzonej polityki. Wykaże, że  współczesne działania Federacji Rosyjskiej mają 

umocowanie historyczne i są analogiczne z poczynaniami dawnych budowniczych 

rosyjskiego imperium. Zdiagnozowanie podłoża rosyjskiego zachowania przyczyni się  

do znalezienia odpowiedź na wybrany problem badawczy. 

 Osiągnięcie celu głównego wymaga znalezienia odpowiedzi na następujące problemy:  

1. Jakie uwarunkowania historyczne stymulowały imperialną ekspansję Rosji ? 

2. Jak następowała ewolucja formy imperialnej Rosji w czasach Związku Radzieckiego ? 

3. W czym wyrażają się próby powrotu Federacji Rosyjskiej do mocarstwowości ? 



9 

 

4. Jakie są możliwe kierunki ekspansji będące następstwem prowadzonej 

wielkomocarstwowej polityki ?  

5. Jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego generuje imperialna polityka 

prowadzona przez Federację Rosyjską ? 

Aby zrealizować to zadanie autor stawia następującą hipotezę roboczą: 

"Uwarunkowania historyczne mogą mieć znaczący wpływ na bieżącą politykę i działania 

czynników sprawujących władzę w państwie".  

W pracy wykorzystana będzie głównie metoda analizy dostępnych źródeł a następnie 

synteza wybranych materiałów. Ewaluacji poddane zostaną dostępne autorowi rodzime 

wydawnictwa naukowe historyków krajowych jak i zagranicznych, w szczególności prace 

Richarda Pipesa (znanego amerykańskiego sowietologa, specjalisty w zakresie historii Rosji) 

nie pomijając periodyków specjalistycznych, precyzujących wiedzę w powyższym zakresie 

tematycznym oraz artykułów z prasy. Najnowsze informacje jako materiał uzupełniający 

pochodzić będą z publikacji internetowych, oraz wybranych bieżących serwisów światowych.  

Część główną rozważań stanowią cztery rozdziały. Pierwszy z nich poświęcono 

zdiagnozowaniu historycznych uwarunkowań w jakich kształtowały się zręby państwowości  

i znalezienie czynników, które w decydujący sposób wpłynęły na utrwalenie władzy. 

Przedstawiono rolę jaką odegrała wybrana i rozpowszechniona religia. Wykazano wpływ 

niewoli mongolskiej na zjednoczenie się rywalizujących księstw oraz model przyszłego 

państwa. Zaszczepienie stylu despotycznych rządów wspartych bezwzględnym 

okrucieństwem wymuszającym respekt i posłuszeństwo. Okolicznościom towarzyszącym 

powstania idei Moskwy -Trzeciego Rzymu czyniącej z cara jedynego obrońcę prawdziwej 

wiary i opiekuna wiernych prawosławia, która po dziś dzień służy kremlowskim włodarzom 

do legitymowania terytorialnych zaborów. Reformom Piotra Wielkiego, dzięki którym Rosja 

otworzyła się na zachodnie wpływy i stała się światowym mocarstwem. Nurtom jakie 

powstały pod wpływem kultury europejskiej i staroruskiej tradycji oraz warunkom 

geopolitycznym, które determinowały władców do nieustannej imperialnej ekspansji. 

Rozdział drugi pracy przedstawia ewolucję przemian jakie przyczyniły się do upadku 

carskiego imperium i narodzin bolszewizmu. Rozpętanie czerwonego terroru generującego 

zagrożenia dla zachodniej demokracji. Wpływ tradycji i zakorzenionych tendencji  

do autokratycznego systemu rządzenia przyjętego przez komunistyczne władze. Wizja 
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stworzenia doskonałego świata na drodze socjalistycznego eksperymentu. Utrwalanie 

jedynowładztwa i stworzenie nowej świeckiej, materialistycznej religii osiągającej swoje 

apogeum w kulcie jednostki. Politykę Związku Radzieckiego wobec Zachodu i okupowanych 

państw demokracji ludowych rządzonych przez partie komunistyczne. Polaryzację stosunków 

w zimnowojennym klimacie i wyścig zbrojeń zmierzający do konfrontacji z Ameryką 

stwarzający realne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko Starego Kontynentu ale i całego 

świata. Niewydolność gospodarczą "czerwonego imperium", odprężenie i powolny rozkład 

rosyjskiego supermocarstwa.   

W trzecim rozdziale przedstawiono zagrożenia, jakie niósł ze sobą rozpad Związku 

Radzieckiego, walkę o utrzymanie komunistycznej władzy i zmiany jakie zaszły w Rosji  

po prywatyzacji narodowego majątku. Skutki socjalistycznego eksperymentu i jego wpływ  

na świadomość społeczeństwa. Działania zmierzające do odrestaurowania utraconego 

imperium i odzyskania wpływów w państwach postsowieckich. Współpracę Moskwy  

z międzynarodowymi organizacjami i narastającą imperialną retorykę wobec Zachodu. 

Odrodzenie się nacjonalistycznych trendów i powrót do sprawdzonego modelu sprawowania 

rządów. Wykorzystywanie metod gospodarczego nacisku do osiągania zamierzonych 

politycznych celów oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego. Agresywną postawę 

wobec przejawiania prozachodnich sympatii państw byłego bloku socjalistycznego eskalującą 

do otwartego konfliktu zbrojnego a nawet zaboru terytorialnego.  

Rozdział czwarty ukazuje poszukiwania nowej idei pozwalającej skonsolidować 

społeczeństwo pogrążone w ideologicznej smucie po upadku rosyjskiego komunizmu. Skutki 

roszczeniowej polityki i poszukiwanie alternatywy dla ochłodzonych stosunków z Zachodem. 

Starania odbudowy utraconego imperium poprzez budowanie "supermocarstwa 

energetycznego". Następstwa prowadzonej polityki i perspektywę rozwoju gospodarczego 

Federacji Rosyjskiej w świetle bezpieczeństwa europejskiego. 

Wywiad stanowiący rozdział piąty jest miernikiem słuszność stawianych tez  

o wpływie uwarunkowań historycznych na prowadzoną politykę Federacji Rosyjskiej wobec 

Europy. Wnosi do pracy rzeczową ocenę perspektywy odrodzenia się imperium pod rządami  

Władimira Putina i wskazuje na metody po jakie może sięgnąć w swych ekspansywnych 

działaniach. Przedstawia prognozę rozprzestrzeniania się separatystycznych ruchów 

mniejszości rosyjskojęzycznych i zagrożenia jakie będą one generowały w krajach 

postradzieckich. Wskazuje kierunek dalszego rozwoju współpracy Rosji z Unią Europejską  
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i NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Europie. Rozmowę zamyka konkluzja  

o kierunku dryfowania Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do integracji z Zachodem. 

Całą pracę kończą obszerne wnioski, które są próbą udzielenia odpowiedzi na zawarte 

problemy szczegółowe i hipotezę postawioną na wstępie pracy. Rozwiązanie głównego 

problemu badawczego diagnozuje czy jesteśmy świadkami przechodzenia Rosji do fazy 

postimperialnej, w której stanie się mocarstwem o szerokich wpływach na politykę  

i gospodarkę współczesnej Europy i świata, czy też może początkiem kolejnego odrodzenia 

groźnego imperium stanowiącego zagrożenie dla państw leżących nie tylko w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie.  
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1. HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA IMPERIALNEJ EKSPANSJI ROSJI 

 Wydawać by się mogło, że czas imperiów przeminął wraz ze zniesieniem 

niewolnictwa i unarodowieniem byłych kolonii a potęgi tego świata ograniczyły swój status 

do roli mocarstw. Jednak "w ostatnich latach pojęcia 'imperium' i 'imperializm' wróciły  

do języka analiz stosunków międzynarodowych. Wskazuje się na dokonującą się rekonstrukcję 

historii stosunków międzynarodowych poprzez pryzmat imperialności w celu zrozumienia 

współczesnego świata i ukazuje wpływ 'reimperializacji' stosunków międzynarodowych  

na rozumienie ich historii."
6
  Z historycznego punktu widzenia imperium jest wszechobecną 

formą uczestnictwa w międzynarodowości świata społecznego pod względem geograficznego 

położenia jak i strategicznego działania. Badacze tej skrajnej formy mocarstwa skupiają się  

w zasadzie na dwóch dominujących podejściach. Pierwszym koncentrującym się  

na stosunkach międzynarodowych i zorientowaniu na problem siły, czynnikach militarnych  

i ekonomicznych. Drugim natomiast skupiającym swoją uwagę na problemach wewnętrznych 

imperium, z naciskiem na zarządzanie przestrzenią i ideologię.
7
   

 Imperium jest tworem politycznym, jego budowanie jest procesem długotrwałym  

i dokonuje się poprzez terytorialną ekspansję. Jego historia to zawsze dzieje relatywnie małej 

społeczności podbijającej inne ludy i obszary, nierzadko osiedlającej się pośród nich, zawsze 

zaś wchłaniające je za pomocą połączonych mechanizmów przemocy, prawa, kultury  

i ekonomii w ramach większego tworu społeczno- ekonomicznego i politycznego. Imperialna 

organizacja przestrzeni zawsze zakłada nieobecność trwałych granic uporczywie dążąc do ich 

rozszerzenia. Z punktu widzenia jego twórców niejako "porządkuje" zagarniętą przestrzeń. 

Do panowania nad populacjami zamieszkującymi zawłaszczone terytorium niezbędna jest 

scentralizowana władza, skupiona pod jednym berłem dzierżonym w jednej monarszej dłoni.  

                                                      
6
 A. Gałganek, Pojęcia imperium i imperializm w nauce o stosunkach międzynarodowych, Przegląd Strategiczny 

Nr 1, Poznań  2013, s. 79. 
7
 Tamże, s. 91.  
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1.1 Chrzest Rusi 

 Doniosłym wydarzeniem  mającym ogromny wpływ na całą historię wszystkich ziem 

Ruskich, był dokonany na polecenie księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego, masowy 

chrzest mieszkańców Kijowa i innych naddnieprzańskich miast w roku 988. Władca ów 

zdawał sobie sprawę, że jeżeli pozostanie w pogaństwie będzie pozbawiony prawa wyboru 

religii, a ta może zostać mu narzucona przez silniejszego pod płaszczem krzewienia prawdy 

wiary w jedynego Boga na drodze zewnętrznego podboju. W ten sposób Ruś przestała być  

pogańska i nie wymagała, jak to wówczas uważano, "dobrowolnego" nawracania nie 

szczędzącego ognia i mieczy. Z uwagi na to, iż pogan uważano za ludy barbarzyńskie nie 

tworzące zwartych, jednolitych cywilizowanych społeczności, przyjęcie oficjalnej religii 

niejako nadawało Rusinom statut narodu już oświeconego. Ponad to król, jak powszechnie 

uważano, był pomazańcem bożym, któremu mocą nadprzyrodzoną dano władzę nad ludem. 

Poganie na takie raczej liczyć nie mogli. Nawet największe Imperium Czyngis-chana w końcu 

jako religię wiodącą przyjęło islam. Rusini, tak jak inne europejskie narody, przyjęli wiarę 

chrześcijańską, aczkolwiek wybór jakiego dokonał w ich imieniu Wielki Książę Kijowski nie 

był wyborem przypadkowym. Okcydentaliści
8
 twierdzą, że było to głęboko przemyślane 

posunięcie przyłączające religijnie Ruś do Europy. Niewątpliwie to doniosłe wydarzenie 

miało ogromny wpływ na jej dalsze losy. Z zachodu i południa powoli przenikało 

chrześcijaństwo, na południowym zachodzie swój kult propagowali Żydzi i Muzułmanie. 

Wybór wiary przez księcia, decydował czy kraj rządzony przez niego stanie się katolicki  

i chrześcijaństwo rozleje się po bezkresnych obszarach Rusi, czy też inne rozstrzygnięcie 

postawi jego kraj w religijnej opozycji do Zachodu. Od tej decyzji zależało czy Ruś przyłączy 

się do Europy czy też stanie się częścią Azji. Nie mając wsparcia w jakiejś potężnej sile,  

a ta pojawi się dopiero za kilka wieków, wybór wydawał się być przesądzony.  

 Każda władza, a zwłaszcza ta autokratyczna, domaga się uznania w oczach możnych 

tego świata. Jest wiele sposobów, aby zdobyć to uznanie -można dokonać rzeczy wielkiej, 

wykazać się czynem chwalebnym  lub też można wżenić się w królewską rodzinę.  

"Po przyjęciu chrztu w 988 r. Wielki Książę Włodzimierz nawiązawszy koligacje z dworem 

                                                      
8
 Okcydentalizm, (z łac. .occidentalis – zachodni) lub zapadniczestwo, zapadnictwo (z ros. zapad - запад – 

zachód) – ruch społeczno-polityczny w Rosji funkcjonujący w latach 1830–1860, opowiadający się  

za przeprowadzeniem w Rosji reform upodabniających ustrój i społeczeństwo rosyjskie do cywilizacji 

zachodnioeuropejskiej
. 

Od lat 60. XIX w. zwolenników poglądów dotąd definiowanych jako 

okcydentalistyczne w Rosji określa się jako liberałów. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Okcydentalizm 

[odczyt:24.01.2017]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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bizantyjskim, pewien już był wysokiej rangi Rusi Kijowskiej."
9
 Niewątpliwie ślub  

z księżniczką Anną, siostrą cesarza Bazyla II, podnosił rangę władcy i niejako gwarantował 

uznanie na arenie międzynarodowej. Źródła historyczne nie podają gdzie miał to miejsce, 

jedna z hipotez zakłada, że wydarzyło się to na Krymie. Z tego domniemania wywodzą się 

historyczne roszczenia późniejszej Rosji do tych terenów, jako miejsca chrztu Rusi. Caryca 

Katarzyna II w XVIII w. po raz pierwszy zaanektowała Krym jako terytorium przynależne 

Rosji, a po raz drugi dokonał tego w 2014 r., nie car ale prezydent Federacji Rosyjskiej,  

W. Putin, choć z takimi samymi aspiracjami i kierowany tymi samymi pobudkami,  

co jego poprzedniczka. W swym imperialnym, krymskim orędziu, wygłoszonym 18 marca 

2014 r. w Sali Georgijewskiej na Kremlu, głosił m. in., że "Na Krymie dosłownie wszystko 

jest przesiąknięte naszą wspólną historią i dumą. Tu znajduje się stary Chersonez, gdzie 

przyjął chrzest święty kniaź Włodzimierz. Jego natchniony czyn – przyjęcie prawosławia – 

zbudował podstawy kulturowe i cywilizacyjne oraz wspólne wartości, które jednoczą narody 

Rosji, Ukrainy i Białorusi"
10

. Deklarowana jedność nie przeszkadzała w zawłaszczeniu 

Półwyspu, w końcu na płaszczyźnie tworzonej wspólnoty wszystko jest rosyjskim dorobkiem, 

a skoro tak to nie ukraińskim tylko rosyjskim, wić jak to rozumieją Rosjanie wzięli  

"co swoje" a to, że bezprawnie jest nieistotne, precedens z pewnością zostanie znaleziony 

choćby w Kosowie. Prawo w tej strefie tworzy Federacja Rosyjska po to, by inni  

je przestrzegali. Prezydent Rosji W. Putin powiedział w orędziu noworocznym na 2015 r.,  

że "powrót Krymu do domu" na zawsze pozostanie jednym z kluczowym wydarzeń  

w historii Rosji. Podziękował też Rosjanom za „jedność i gotowość do obrony interesów 

państwa w 2014 roku”
11

. Słowa te jasno określają z jakim zamiarem wojska Federacji 

wkroczyły na Krym i trudno to działanie uznać za udzielenie bratniej pomocy lokalnej władzy 

w obronie przed kijowskimi "banderowcami", zwłaszcza w kontekście ukraińskich portów 

morskich dzierżawionych na mocy układu przez Federacji Rosyjskiej, na potrzeby Floty 

Czarnomorskiej. Dokument ten był parafowany przez ówczesnego prezydenta Wiktora 

Janukowycza, a pozbawienie go władzy nie gwarantowało dotrzymania zawartych w nim 

postanowień. 

                                                      
9
 M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2000, s. 30. 

10
 Orędzie prezydenta Federacji Rosyjskiej 18 marca 2014 roku, Moskwa, Kreml, Portal informacyjny 

Ambasady Rosji w Polsce. Źródło: https://poland.mid.ru/web/polska_pl/najwazniejsze-teksty/-

/asset_publisher/kWMgCZ27Ht7N/content/wystapienie-prezydenta-rosji-vladimira-putina-18-marca-2014-r-

?inheritRedirect=false [odczyt:11.02.2017]. 
11

 Prezydent Putin wygłosił orędzie. Mówił o "powrocie Krymu", (31.12.2014). Portal informacyjny -Wirtualna 

Polska. Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/prezydent-putin-wyglosil-oredzie-mowil-o-powrocie-krymu-

6027672304915585a[odczyt:11.02.2017]. 
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 Ruś Kijowska czasów Włodzimierza wybrała wraz z religią bizantyjski model 

organizacji państwa. "W 'Powieści minionych lat' Włodzimierz został nazwany 

samodzierżawcą i tytuł ten widnieje na pieczęci książęcej. Samodzierżawca to tłumaczenie 

greckiego tytułu "autokrator", który nosił cesarz bizantyjski."
12

 Samodzierżawie jest 

systemem sprawowania władzy państwowej skoncentrowanej w rękach monarchy i nie 

podlegającej żadnej oficjalnej kontroli. Jest specyficznym rodzajem panowania absolutnego  

wywierającego w sposób szczególny wpływ na poddanych, ich poczucie tożsamości, wizję 

świata i mentalność. W przyszłości ten właśnie model kierowania państwem stanie się 

jedynym obowiązującym a wszelkie próby zmiany ustroju kończyć się będą 

prześladowaniami i krwawą rzezią na niespotykaną skalę. Przyjęty tytuł zobowiązuje, więc 

książę władał swoją krainą niepodzielnie a swoje rządy rozpoczął od zabójstwa brata, jak 

pokaże historia "w późniejszych czasach bratobójstwo stanie się zwykłą praktyką w walkach 

między ruskimi książętami."
13

 Pomimo istniejących więzi krwi, nie wypracowano klasycznego 

modelu władzy, gdzie król jednoczył pod swym berłem panujących w "miastach -państwach" 

kniazi. O ile relacje ojciec - syn były szanowane i uświęcane przez cerkiew, to po śmierci 

głowy rodziny więzy braterskie do niczego nie zobowiązywały. Być może wynikało  

to z mnogości rodzeństwa, gdyż każdy z władców miał kilka żon nie wspominając  

o dzieciach z nieprawego łoża. Można powiedzieć, że rywalizacja pomiędzy nimi była czymś 

naturalnym a dojście do władzy skutkowało nieuniknioną wojną. Zwycięzca zabierał 

wszystko, "a wszystkie jego postępki dokonane podczas walki o tron puszczano  

w niepamięć"
14

. Uznawano, że przyszły władca wypełniał niejako wolę Boga, kierował nim 

cel wyższy narodowy a nie zwykła przyziemna chęć zdobycia bogactwa. Poza tym zwycięzcy 

się nie osądza, zasada ta jest głęboko zakorzeniona w historii i nie straciła na swej 

aktualności. Wynoszony na tron przez hierarchów kościelnych niejako automatycznie 

zostawał rozgrzeszany. Jak pisze Michaił Heller "najważniejszym wkładem Bizancjum  

w polityczną koncepcję Rusi było wprowadzenie pojęcia monarchy- pomazańca bożego, który 

został postawiony przez Boga nie tylko dla obrony kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi, 

ale także dla ustanowienia i utrzymania porządku wewnętrznego."
15

 Ze słów tych wprost 

wynika, że działania władcy posiadającego boski pierwiastek były uświęcone a przekonanie  

to, znalazłszy ideologiczne umocowanie, doprowadziło do podporządkowania kościoła 

władzy państwowej a nawet ustanowienia go jego zwierzchnikiem. Wielki Książę, później 

                                                      
12

 M. Heller, op. cit., s. 31. 
13

 Tamże, s. 34. 
14

 Tamże, s. 32. 
15

 Tamże, s. 31. 
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Car, został w szczególny sposób naznaczony stygmatem wiary, niejako z urzędu obarczony 

obowiązkiem jej obrony. Jako ojciec narodu, był czczony przez pospólstwo na równi  

ze świętymi a jego wizerunek wieszany wraz z ikonami w chłopskich domowych ustroniach 

przeznaczonych do modlitwy. Dziejowe posłannictwo wypełnienia jego pobożnej misji 

zawarte zostało w doktrynie Moskwy -Trzeciego Rzymu, nadając mu szczególne miano.    
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1.2 Niewola tatarska 

 Historycy badający zamierzchłe czasy Rusi do dziś spierają się, co było przyczyną 

Mongolsko-tatarskiego najazdu. Szkoła zapadników
16

 twierdzi, że to ciągłe bratobójcze 

waśnie osłabiły tworzący się kraj wykrwawiając doborowe wojsko w walkach o kijowski 

tron. Jak głosił w swoich kazaniach metropolita Paweł, Tatarzy to "bicz boży" jako kara  

za brak poszanowania prawa, łupienie pobratymców i oddawanie ich w niewolę. Inni 

doszukują się źródeł mongolskiej ekspansji w upadku Kaganatu Chazarskiego, zajmującego 

obszar stepów pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, strzegącego tzw. bramy kaspijskiej. 

"Potęga militarna kaganatu chroniła stepy czarnomorskie przed azjatyckimi nomadami, 

umożliwiając tym samym pierwszym słowiańskim przybyszom stworzenie osadniczego 

przyczółka…".
17

 Chazarowie zostali rozgromieni w 964 r. przez wojska Świętosława, który 

kierował się raczej chęcią wzbogacenia niż względami politycznymi. Rozszerzenie 

podległego terytorium było iluzoryczne, bo tereny te natychmiast zasiedlały dzikie 

koczownicze plemiona. Objęte wewnętrzną wojną południe kraju Rusów nie mogło 

skutecznie przeciwstawić się najazdowi mongolskiemu, niemniej jednak takiej próby 

dokonano. W 1223 r., na południoworosyjskim stepie pojawili się nieznani jeźdźcy. Wojska 

ruskie stoczyły walkę z tajemniczym przeciwnikiem nad brzegami Kałki wpadającej  

do Morza Azowskiego i zostały doszczętnie rozbite. Bolesna lekcja sztuki wojowania  

w mongolskim wydaniu nie została właściwie odebrana. Książęta Ruscy zlekceważyli 

pierwszy sygnał o grożącym niebezpieczeństwie i przeszli do porządku dziennego zajęci 

wewnętrznymi waśniami. Armia Czyngis-chana, zachęcona łatwym zwycięstwem i bogatymi 

łupami, szykowała się w głębi Azji do ponownego najazdu. "Bicz boży" jak go wówczas 

nazywano, miał śmiały plan zawładnięcia całym światem. "Rene Grousset pisze, że Czyngis-

chan zakończył dwanaście wieków najazdów koczowników stepowych na osiadłe cywilizacje. 

Żaden z jego poprzedników nie zostawił po sobie tak straszliwej reputacji. Grousset tak 

charakteryzuje wielkiego zdobywcę: "Podniósł on terror do rangi systemu kierowania 

państwem, a ludzi mordował w metodyczny sposób."
18

 Ten model kierowania  imperium stał 

się chyba wyznacznikiem dla jego przyszłych naśladowców, zarówno w Azji jak i w Europie. 

Każdy totalitarny reżim czerpał garściami ze sprawdzonych metod rządzenia państwem  

a zaplanowana eksterminacja dopełniała ogromu zła wyrządzanego ludności okupowanych 

                                                      
16

 Zapadniczestwo, zapadnictwo (z ros. zapad - запад – zachód) lub okcydentalizm, (z łac. occidentalis – 

zachodni).  
17

 R. Pipes, Rosja carów, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1990, s. 27. 
18

 Tamże, s. 63. 
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terenów. Wydawałoby się, że o barbarzyństwo można posądzać tylko półdzikie koczownicze 

plemiona, które nie mają wykształconego poczucia poszanowania ludzkiego życia i z obawy 

przed odwetem wolą likwidować wszelkie oznaki życia pozostawiając po sobie tylko puste 

pola. "Eksterminacja ludności była zaplanowana i dobrze przemyślana, dochodziło do niej nie 

tylko w miastach, lecz także na terenach wiejskich. Od razu po zakończeniu zbieranych dla 

nich przez chłopów żniw zabijali wszystkich, dokładnie tak samo, jak zabijali (po zgwałceniu) 

wszystkie kobiety z terenów, które potem opuszczali, i przechodzili w celu niszczenia na inne 

ziemie."
19

 Tymczasem w naszej pamięci tkwią żywe obrazy z niedalekiej przeszłości, gdzie 

ludzie światli, wykształceni, o wysokim morale dopuszczają się mordów na niespotykaną 

skale. XX w. obfitował w przykładowe obrazy przeniesione wprost z epoki najazdów 

mongolskich. Zestawiając ze sobą wizje, te odległe z czasów Czyngis-chana i te całkiem 

bliskie z okresu panowania imperialnej III Rzeszy lub czasów stalinowskich represji, mamy 

wrażenie, że historia zatoczyła koło. To nie światopogląd elit rządzących pcha ludzi do tak 

nieludzkich zachowań lecz działania takie są przejawem imperializmu. Dążenie do panowania 

nad światem utwierdza w przekonaniu, że cel uświęca środki nawet w tym skrajnym wydaniu. 

 Pod koniec 1237 r. Mongołowie przekroczyli Wołgę i rozpoczęli zwycięski pochód  

na terytorium Rusi. Hordy wyprzedzały opowieści znane z poprzedniej wyprawy, które 

wywoływały strach i powszechną panikę. "Nie ulega wątpliwości, że terror stanowił jeden  

z instrumentów psychologicznego oddziaływania na przeciwnika i Mongołowie doskonale 

potrafili go wykorzystać. Opowieści o ich okrucieństwie osłabiały wolę oporu nie pokonanych 

jeszcze ludów."
20

 Co prawda pojęcie wojny psychologicznej jako jednej z dziedzin 

psychologii wojskowej zostanie zdefiniowana dopiero w XX w., to jej źródeł możemy 

doszukiwać się w taktyce stosowanej przez hordy tatarskie. Jak "walec drogowy" miażdżyli 

wszystko co stawiało jakikolwiek opór. W 1240 r., po rozpaczliwej obronie padł Kijów, który 

został niemal doszczętnie zniszczony. Wydawało się, że zwycięski pochód nie będzie miał 

końca. Jak pisze Norman Davies w Bożym igrzysku "Tatarzy, "bicz Boży", którzy zadali Rusi 

Kijowskiej ostateczny coup de grâce, nie oszczędzili Polski. Wypadłszy w roku 1241 z głębi 

stepów Azji Środkowej, Złota Orda Batu-chana przeorała Europę Środkową, znacząc swoją 

drogę potrójną bruzdą grabieży i zniszczenia."
21

 Pozostawiali po sobie tylko śmierć  

i tlące się zgliszcza. Działania Mongołów, w tak ekstremalnym wariancie, dotyczyły tylko 

miast, które stawiły czynny opór najeźdźcy lub terenów, których nie zamierzali okupować  

                                                      
19

 B. Kagarlicki, op. cit., ss. 72-73. 
20

 M. Heller, op. cit., s. 63. 
21

 N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków 2010, s. 100.  
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a jedynie ograbić. Można to nazwać taktyką spalonej ziemi, która stosowana była głównie 

przez wojska wycofujące się w głąb własnego terytorium. Przykładem jest najazd na ziemie 

polskie lub węgierskie, "Mongołowie szturmem zdobyli i spalili Peszt, a król Bela uciekł nad 

Adriatyk -pisze Rene Grousset -Mieszkańcy cierpieli z powodu strasznej przemocy, jaka ich 

spotkała, nierzadko byli wybijania co do jednego."
22

 Armia mongolska składała się prawie  

w całości z doskonale wyszkolonej, niesłychanie ruchliwej i szybkiej jazdy, która dzienne 

potrafiła przebyć kilkadziesiąt kilometrów. Średniowieczny "blitzkrieg" był starannie 

przygotowany, poprzedzał go wywiad i rozpoznanie prowadzone przez oddziały zwiadowcze. 

Można śmiało wysunąć twierdzenie, że guderianowska teoria błyskawicznej wojny mogłaby 

oprzeć swoje podstawy na działaniach Mongołów. Niczym Wehrmacht w czasie II Wojny 

Światowej, prąc nieprzerwanie na przód dotarła aż pod Wiedeń gromiąc wszelki przejaw 

oporu. W chrześcijańskiej Europie nie znalazła się siła, która mogłaby skutecznie 

przeciwstawić się pogańskiej nawałnicy i powstrzymać Tatarów przed zniszczeniem 

panującego ładu. Niczym "palec boży" wiadomość o śmierci wielkiego chana Udegaja 

zatrzymała nieuchronną klęskę Europy, zmusiła Batu-chana do wycofania się  

na nadwołżańskie stepy. Tak jak wody przypływu zalewają strefę pływów a cofają się tylko 

do określonej granicy, tak mongolska armia przyłączyła ziemie Ruskie do Usułu Dżocziego  

i przez blisko dwa wieki okupowała zajęte tereny ściągając haracz i grabiąc miasta 

wywołujące powstańcze waśnie. Dawne "imperium Rurykowiczów" znalazło się pod 

jarzmem Mongołów. 

 Jak pisze M. Heller, historycy inaczej oceniają okres niewoli mongolskiej, patrzą na 

nią z innej perspektywy. Cytując Karamzina, autora pierwszej Historii państwa rosyjskiego, 

podzielają jego stanowisko, że najazd Batu-chana zmienił oblicze Rosji. Uważa, że należy  

w tym nieszczęściu widzieć również dobre strony, zniszczenie sprzyjało zjednoczeniu się. 

Książęce wojny domowe mogłyby trwać jeszcze setki lat, co doprowadziłoby Ruś  

do całkowitej zguby i na koniec stwierdza, że Moskwa zawdzięcza swą wielkość chanowi.
23

 

Okupanci, po wchłonięciu podbitego obszaru, nie niszczyli tożsamości pokonanego narodu.  

Po utworzeniu w 1242 r. Złotej Ordy, Tatarzy funkcjonowali odrębnie od Rusi nie starając się 

nawet narzucać swojej kultury i zwyczajów. Nie wtrącali się do spraw sądownictwa  

i religii. Nie ma podstaw ku temu, aby mówić o wrogości chanów wobec chrześcijaństwa, 

wykazywali się oni nie tylko tolerancją wyznaniową, ale również współpracowali z Cerkwią 

                                                      
22

 B. Kagarlicki, op. cit., s. 72. 
23

 M. Heller, op. cit., s. 65. 



20 

 

prawosławną. B. Kagarlicki wskazuje jednoznacznie, że jednym z niezwykłych skutków 

panowania tatarskiego nad Rusią było wywyższenie prawosławnego duchowieństwa. Polityka 

chanów, polegająca na ciemiężeniu ludu i książąt, wspierała Cerkiew i kapłanów. 

Duchownym okazywano szczególną życzliwość, pochlebiano metropolitom i biskupom,  

z wyrozumiałością odnoszono się do ich pokornych modlitw. Niejednokrotnie, z szacunku  

do kapłanów, gniew zamieniano na pobłażliwość do wiernych. Świątynie dla pospólstwa 

stanowiły szczególny azyl, do którego uciekano od codziennego trudu a nierzadko 

znajdowano tam nawet ratunek. Kapłani cieszyli się większym uznaniem okupantów niż 

wysoko urodzeni książęta. W rewanżu, prawosławni hierarchowie wzywali wiernych  

do modlitwy za chanów, określanych mianem "niezależnego króla, przenosząc na nich tytuł 

cesarza bizantyjskiego, który potem przyjął Wielki Książę Moskiewski."
24

 Metropolita, 

otrzymawszy jarłyk
25

 od chana, nie podlegał książęcemu zwierzchnictwu. Ta swoista 

"licencja" na sprawowanie władzy była przedmiotem pożądania, dla uzyskania której 

posyłano do Seraju najprzedniejsze dary opatrzone gwarancjami posłuszeństwa  

i bezgranicznego oddania. Tylko najatrakcyjniejsza oferta miała szansę uzyskania "patentu"  

na rządzenie Rusią, dla niego książęta dopuszczali się skrytobójstwa, zdrady i innych 

haniebnych czynów, z których po wstąpieniu na tron byli rozgrzeszani. Współpraca władz 

cerkiewnych z najeźdźcami pozostała jednym z najbardziej wstydliwych epizodów w historii 

rosyjskiego prawosławia. Wspominając ją, bezsprzecznie podważano roszczenia Cerkwi  

do odegrania szczególnej "roli narodowej" w Rosji.
26

 Jak pisze M. Heller, czyniła to jednak  

w obronie czystości wiary i prawosławia, tym bardziej, że dostrzegała niebezpieczeństwo  

-antyprawosławną "krucjatę idącą z zachodu". W obliczu tego śmiertelnego zagrożenia, jak 

postrzegano to niebezpieczeństwa, tolerancyjni Tatarzy stawali się sojusznikami. Właśnie  

z tego powodu uważa się, że to Cerkwi prawosławnej Rosja zawdzięcza swoją tożsamość.  

W przyszłości współpraca z władzami posunie się tak daleko, że każdy batiuszka zostanie 

urzędowo zwolniony z zachowania tajemnicy spowiedzi w celu ujawnienia spisków przeciw 

samodzierżawnej władzy cara.
27

 Niemniej jednak przyznać należy, że w tych czasach kościół 

wywierał ogromny wpływ na swoich wiernych. Głoszone kazania i nawoływania  

do pokornego znoszenia nałożonego jarzma głęboko wryły się świadomość wyznawców 

prawosławia. W prostym ludzie, powoli acz skutecznie, wzrastało poczucie jedności 
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narodowej, wytworzonej poprzez wspólne cierpienie. Przemiana ta wśród książąt walczących 

o władzę jeszcze długo nie nastąpi. I tu pojawiają się pierwsze oznaki rozwarstwienia 

społecznego, chłopi zaabsorbowani uprawą roli, cierpiący niedostatek, nierzadko biedę nie 

rozumieli o co walczy szlachta a ci drudzy z kolei nie mogli zrozumieć, dlaczego Ruski chłop 

nie hołduje patriotycznym wartościom. Nawet komuniści uważali ich za wrogów klasowych 

proletariatu, choć paradoksalnie proletariat ten składał się w większości z chłopów 

zatrudnianych nierzadko przymusowo w fabrykach. Jest to bezsprzecznie zasługa żmudnego 

cerkiewnego wpajania wiernym prostych zasad samodzierżawia, świętości cara, rosyjskiej 

ziemi i w końcu zbawienia właśnie poprzez to cierpienie. Po upadku Bizancjum na tym 

podłożu zostanie sformułowana przez mnicha Filoteusza idea Moskwy -Trzeciego Rzymu, 

która stanie się podstawą imperialnej ekspansji przyszłych carów.  

 Według B. Kagarlickiego, "nałożona przez Tatarów na księstwa ruskie danina była 

praobrazem współczesnego systemu podatkowego. Pod tym względem chanowie mongolscy, 

którzy znali metody biurokracji chińskiej, wyprzedzali wielu władców zachodnioeuropejskich. 

To dzięki Tatarom stworzony został jeden mniej lub bardziej uporządkowany system 

egzekwowania podatków w całej Rosji."
28

 Podstawą sprawnego funkcjonowania państwa jest 

skutecznie działająca administracja. To tu należy doszukiwać się jej narodzin. Ustanowienie 

podatku pogłównego poprzedzonego spisem ludności pozwalało określić wysokość daniny 

przekazywanej chanowi i umożliwiło wprowadzenie innych nieznanych datków, które 

zasilały książęce skarbce. Bez stałego dopływu środków finansowych niemożliwe jest 

opłacanie urzędników czy poborców, bez których państwo nie może funkcjonować. Wojsku 

należy wypłacić żołd bez względu na zasobność skarbca by nie zwróciło się przeciwko 

swemu chlebodawcy a ciemiężony lud musi płacić za ochronę. Niewola tatarska uświadomiła 

władcy, że do zapełnienia książęcego skarbca lepiej służy regularne pobieranie podatków niż 

organizowanie zbójeckich wypraw. "Usługi oferowane chanowi przez księcia moskiewskiego 

Iwana Kalitę umożliwiły mu nie tylko zgromadzenie ogromnego bogactwa, lecz także 

wykupienie ziemi od biedniejszych władców."
29

 W taki sposób niewielkie księstwo zyskało  

na znaczeniu. Z czasem urosło nawet do rangi stolicy imperium. System poboru podatków 

niewątpliwie przyczynił się do rozbudowy administracji. Rosja w większym stopniu była 

spadkobierczynią Złotej Ordy niż Bizancjum, gdyż przez dwieście lat panowała nad Moskwą 

i od niej Moskwa przyjęła organizację życia państwowego.  

                                                      
28
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1.3 Trzeci Rzym 

 Z wielu opracowań historycznych wynika, że religia chrześcijańska na Ruś dotarła 

o wiele wcześniej niż dokonał się jej chrzest. Dzięki decyzji jaką podjął Włodzimierz,  

to właśnie chrześcijaństwo w odmianie greckiej rozkwitło na ruskiej ziemi. Nie było 

jednak ono jeszcze autokefaliczne. Richard Pipes
30

, pisząc o Cerkwi prawosławnej  

na Rusi, wyraźnie wskazuje, że ta od czasu chrztu znajdowała się w pewnej zależności  

od Konstantynopola. Greccy duchowni przy każdej okazji przypominali o tym powołując 

się na teorię Justyniana o "harmonii" i "symfonii". Zgodnie z nią Cerkiew i cesarz nie 

mogą bez siebie istnieć.
31

 Imperator uczestniczył w pełnionych przez Kościół niektórych 

ważnych funkcjach obejmujących formułowanie prawa kanonicznego, zwoływania 

soborów powszechnych i mianowania biskupów. Państwo z kolei użyczało Kościołowi 

swojej władzy do wprowadzania w życie postanowień synodalnych i utrzymywania  

w kraju wiary nie skażonej herezją. Porozumienie zawarte na soborze we Florencji
32

 

ustanawiało zwierzchność biskupa Rzymu nad kościołem prawosławnym, jednak tego 

Cerkiew Ruska nie uznała i uwolniła się od bizantyjskiej zależności. Po upadku 

Konstantynopola książę moskiewski przejął miano jedynego w świecie prawosławnego 

władcy chroniącego Cerkiew przed nawałą jej wewnętrznych i zewnętrznych wrogów oraz 

tytuł cesarza. Hierarchia kościelna nie miała innego wyjścia jak pójść na współpracę  

z władzą świecką.  

 Rozkwit dobrobytu kościelnego datuje się na lata niewoli mongolskiej. Współpraca 

z okupantem ze wszech miar była opłacalna i przyczyniła się do znacznego wzbogacenia 

się kościoła. Po zrzuceniu jarzma tatarskiego władze kościelne musiały przystosować się 

do nowej sytuacji i ochronić swój pokaźny majątek. Wielki książę potrzebował ziemi, aby 

mieć czym nagradzać coraz bardziej rozrastający się stan służebny a ci zazdroszcząc 

majętności duchowieństwa, starali się nakłonić władcę do uszczuplenia kościelnych 

włości. Pierwsza próba zaboru kościelnego majątku odbyła się w grudniu 1477 r., kiedy 

                                                      
30

 Richard Pipes - amerykański historyk i sowietolog pochodzenia polsko-żydowskiego. Specjalista w zakresie 
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wielki książę moskiewski, stojąc pod Nowogrodem, zażądał od oblężonego miasta części 

terenów należących do arcybiskupa i klasztorów, a następnie rozdał je dzieciom bojarów. 

Kiedy ziemi zabrakło, Książę Moskiewski postanowił sięgnąć po wielkorosyjskie 

posiadłości klasztorne. Cerkiew broniła się przed konfiskatą włości grożąc ekskomuniką 

wszystkim, którzy krzywdzą świątynie boże i klasztory zabierając im przekazane niegdyś 

wsie i pola.
33

 Iwan III ugiął się pod groźbą klątwy i odstąpił od sekularyzacji majątków 

kościelnych, jednak trzysta lat później takie wołanie nie powstrzymało Katarzyny II przed 

zajęciem cerkiewnej ziemi. Hierarchowie kościelni musieli wypracować inną strategię 

działania aby móc przypodobać się władzy a jednocześnie zyskać oręż do walki  

z rozprzestrzeniającą się herezją dzielącą kościół prawosławny. Zagorzałym obrońcą 

majątków kościelnych był Josif Wołocki (1439-1515), ihumen monastyru 

wołokołamskiego. "Był pierwszym, który w Rosji wysunął ideę boskości cara, wspierając 

się na autorytecie Agapetusa, bizantyjskiego pisarza z VI w. Od niego właśnie zapożyczył 

kluczową tezę swej teorii politycznej: "Chociaż car w swej fizycznej postaci podobny jest 

do innych ludzi, to jednak władza Jego jest podobna do Boskiej."
34

 Tu należy szukać 

źródła idei ubóstwienia władcy, która została wszczepiona w świadomości ludu przez 

cerkiewnych kaznodziei i wykreowała samodzierżawną władzę. Ponadto, jak pisze  

R. Pipes, aby dodatkowo podkreślić majestat władcy, mnich zrzekł się ze swoim 

monastyrem patronatu miejscowego kniazia i oddał w opiekę wraz z całym zakonem 

moskiewskiemu władcy. Krok ten był niewątpliwie pochwałą absolutyzmu cara oraz 

dowodził pożyteczności Cerkwi. M. Heller uważa, że to na jego postawie człowieka 

niezłomnego i nie przebierającego w środkach do osiągnięcia założonych celów wzorował 

się Stalin studiując jego poglądy w seminarium duchownym.
35

 Co prawda, na krótko 

odsunęło to groźbę  pozbawienia kościoła jego majątku, jednak już tym precedensowym 

posunięciem wykazano wyższość władzy świeckiej nad kościelną. Był to pierwszy sygnał 

utraty autonomii Cerkwi, który z czasem przerodził się w całkowite podporządkowanie 

administracji i utratę resztek niezależności. Reformy Piotra I doprowadzą do dependencji 

kościoła władzy świeckiej i to bez protestów hierarchii cerkiewnej. Utworzony państwowy 

organ -Święty Synod, jak go później nazwano, był niczym innym jak ministerstwem  

ds. religii a jego zwierzchnikiem mianowano naczelnego prokuratora, który nie należał  

do stanu duchownego. "W pierwszej połowie XVI w. rosyjska Cerkiew tradycyjnie już 
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sekundowała silnej władzy imperialnej, do czego skłaniał ją strach przed wywłaszczeniem, 

i cały swój autorytet zaangażowała w popieranie carów moskiewskich, rozbudzając w nich 

ambicje, jakich sami nigdy nie żywili. Cała ideologia cesarskiego absolutyzmu została 

wypracowana przez rosyjskie duchowieństwo, święcie przekonane, że interesom cerkwi  

i prawosławia najlepiej odpowiada nieograniczona władza monarsza."
36

 Niewątpliwie 

cerkiew nadała carowi atrybut boskości, stąd już tylko krok od uznania go za Pomazańca 

Bożego. Przypisany dogmat carskiej nieomylności służył utrzymywaniu poddanych  

w ciemnocie. Samodzierżawie nie potrzebowało ludzi wykształconych, bo ci stanowili 

zagrożenie. Stare ruskie powiedzenie mówi: "wszystkie zło bierze się od poglądów"
37

, więc 

władza nie była zainteresowana rozwijaniem oświaty, trend ten zmieniły dopiero reformy 

piotrowe. Łatwiej kieruje się ludźmi niewykształconymi, skazanymi na ciężką pracę 

fizyczną na roli niż oświeconą inteligencją podważającą idee władzy absolutnej. W tym 

kościół prawosławny popierał cara utrzymując, że prostemu ludowi nauka jest do niczego 

niepotrzebna. Cerkiew opierała swoje obrządki religijne na ortodoksyjnej, niezmiennej 

tradycji a wszelkie formy odstępstwa traktowała jako herezje. Do walki z nią potrzebowała 

właśnie silnej władzy świeckiej. Tak narodziła się idea Moskwy-Trzeciego Rzymu. 

Dawała ona intelektualną podstawę dla uznania władzy wielkich książąt moskiewskich  

za kontynuację władzy bizantyjskich cesarzy. Dodatkowo dopełnieniem tego dzieła była 

koligacja w 1497 r. Iwana III z Zoe, bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego 

Konstantyna XI Dragazesa, przedstawiciela dynastii Paleologów z Konstantynopola,  

w wyniku której  Wielkie Księstwo Moskiewskie jako oficjalny herb przyjęło dwugłowego 

orła,
38

 zaś św. Jerzy na koniu pozostał herbem stołecznego miasta – Moskwy. Co prawda 

jej podstawy zostały opracowane przez metropolitów moskiewskich Zosimę (1490-1494)  

i Simona (1495-1511), to jednak ostatecznie Idea Trzeciego Rzymu została sprecyzowana 

w 1524 r. przez mnicha Filoteusza z klasztoru Eleazara w Pskowie. W swoim liście  

do władcy, zawarł on najpełniejszy wyraz tej doktryny. Nie była to jednak prosta 

polityczna argumentacja mającą wskazać prawa władców moskiewskich do tytułu 

cesarskiego, lecz skomplikowane polityczno-religijne rozumowanie, w rezultacie którego 

władca Rusi stawał się nie tylko następcą bizantyjskich cesarzy, lecz także jedynym  

i ostatnim przywódcą całego chrześcijańskiego świata aż do powtórnego przyjścia 

Chrystusa. Świątobliwy ihumen przede wszystkim wykazał, że po odejściu Rzymu  
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od prawosławnej wiary w 1054 r. i po zdobyciu przez Turków Konstantynopola w 1453 r. 

"Moskwa pozostaje stolicą jedynego państwa, w którym wyznaje się prawdziwą wiarę 

chrześcijańską. W ten sposób Wasyl III, władca niewiele znaczącego prowincjonalnego 

księstwa, nieoczekiwanie okazał się ostatnim chrześcijańskim władcą świata. Filoteusz 

powiedział: "…I niech ma świadomość twoja, pobożny władco, państwowa władza,  

że wszystkie pozostałe prawowiernie państwa chrześcijańskie zeszły się, złączyły obecnie  

w jedno twoje cesarstwo, jedynym bowiem jesteś na całym kręgu ziemi prawdziwie 

chrześcijańskim władcą (Łużny 1995:171). Moskwa stała się więc dziedzicem Rzymu  

i Konstantynopola dlatego, że broni czystej wiary chrześcijańskiej"
39

. Wydaje się,  

że zadanie roztoczenia opieki nad całym wschodnim chrześcijaństwem, jakie spoczęło  

na carze, odsunęło na drugi plan formalne związki dynastyczne i niejako stało się podstawą 

imperialnej ekspansji. Kolejni władcy Rosji często będą sięgać do tej idei legitymując 

swoje zaborcze działania potrzebą otoczenia wiernych prawosławia ojcowską opieką  

i obroną przed uciskiem heretyków. Piotr I Wielki w 1695 r., wypowiadając wojnę 

Imperium Osmańskiemu, niejako ujął się za patriarchą jerozolimskim skarżącym się  

na odebranie przez muzułmanów prawa opieki nad świętymi miejscami. To właśnie troska 

o wyznawców chrześcijaństwa obrządku wschodniego była również jednym z oficjalnych 

powodów rozpętania wojny krymskiej w latach 1853-56 uważanej za pierwszą globalną 

wojnę Europy. Jako obrońca jedynie prawdziwej wiary, "konflikt z Turcją car zaczął 

postrzegać (…) w kategorii sprawiedliwej wojny z niewiernymi o wyzwolenie chrześcijan 

zamieszkujących europejskie prowincje tego państwa i o ochronę miejsc świętych  

w Betlejem i Jerozolimie. (…) Głęboko religijny władca mógł myśleć, że został wybrany 

przez Boga do poprowadzenia ostatniej, bo zwycięskiej, chrześcijańskiej krucjaty  

w obronie najważniejszych i drogich wszystkim chrześcijanom miejsc świętych."
40

Jednak 

tej wojnie przyświecał bardziej przyziemny cel niż ten nawiązujący do szczytnych 

ideałów. Konstantynopol, po jego zdobyciu, miał otrzymać status wolnego miasta. 

Cieśninę Bosfor car chciał obsadzić swoim wojskiem, aby móc kontrolować handel  

na Morzu Śródziemnym. Mołdawia, Wołoszczyzna, Serbia i Bułgaria miały się znaleźć 

pod rosyjskim protektoratem. "Sprzeciwił się też powiększeniu terytorium Grecji  

i uczynienia z niej silnego państwa oraz restauracji Cesarstwa Bizantyjskiego."
41

 Car, 

sprawując władzę ze stolicy prawosławia, nie był zainteresowany odbudową Bizancjum, 
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które stałoby się niechybnie konkurencyjnym ośrodkiem wiary. Kontestacja ta nie była 

podyktowana względami politycznymi, lecz miała głębokie korzenie ideologiczne 

nawiązujące właśnie do idei Moskwy- Trzeciego Rzymu. Mnich Filoteusz, w swym liście 

pisał dalej i "twierdził, że Moskwa jest nie tylko Nowym Rzymem, lecz także ostatnim.  

Po starożytnym Rzymie nastał Konstantynopol, po Konstantynopolu nastała Moskwa, ale 

po Moskwie nie będzie już żadnego ziemskiego cesarstwa, lecz nastanie królestwo Boże. 

(…). Uznanie, że państwo moskiewskie jest nie tylko jedynym, lecz także ostatnim 

państwem chrześcijańskim nadaje mu wyjątkową rolę (…). W koncepcji tej zawarta jest 

zarówno obietnica jak i groźba."
42

 Podkreślenia wymaga fakt, że uznanie Moskwy  

za ostatni Rzym nie wynika z uznania jej za Trzeci Rzym, lecz iż jej wielkość i potęga nie 

będą zwyciężone. Warunkiem jej chwały miało być zachowanie wierności prawosławiu. 

"Władca, który sprzeniewierzyłby się prawosławiu, straciłby prawo do bycia władcą 

uniwersalnym. 'Jedyny w całym kręgu ziemi prawdziwie chrześcijański władca' stałby się 

na powrót zwykłym, nic nie znaczącym księciem z 'krańców świata'."
43

 Stąd i tak wielka 

pobożność carskich władców, choć nie wszystkich. Piotr I Wielki, wprowadził reformy  

w Rosji jako świeckiego kraju wzorując się na Europie Zachodniej, między innymi z tego 

właśnie powodu został uznany za odszczepieńca. Pomimo to umiłowanie cara -ojca narodu 

nie uległo dewaluacji. Głęboko zakorzeniona wiara w jego świętość wpajana przez 

Cerkiew prawosławną pospólstwu utwierdzała gmin, że ich wyzysk i niedola są wolą Bożą 

a carskie ukazy, choć nie zawsze sprawiedliwe, jedynie ją materializują  

i są niepodważalne. Cierpienie zostało niejako wpisane w prozę chłopskiego życia. 

 Idea Moskwy -Trzeciego Rzymu leży u podstaw niemal wszystkich koncepcji natury 

rosyjskiego państwa. Swoje źródła umiejscawiają w niej zarówno projekt budowy 

chrześcijańskiego imperium rozwijany przez cały okres trwania państwa rosyjskiego, jak  

i idea świeckiego imperium Piotra I a nawet oficjalna doktryna komunistyczna Związku 

Radzieckiego. Dzięki swojemu uniwersalnemu wymiarowi pozwalała formułować tak różne 

od siebie koncepcje. "Filoteusz pisał do Wasyla, że jego państwo ma być co prawda 

'królestwem chrześcijańskim' i Nową Jerozolimą, ale jednocześnie sugerował, że ma być ono 

'potężne' na wzór dawnego pogańskiego Rzymu."
44

 Taka właśnie interpretacja niejednokrotnie 

i widowiskowo odrywała ideę świeckiego imperium od jej natchnionej pierwotnie religijnej 

zasady. W ten sposób idea Moskwy -Trzeciego Rzymu ewoluowała w kierunku świeckiej idei 

                                                      
42

 P. Rojek, op. cit., s.. 40. 
43

 Tamże, s. 40. 
44

 Tamże, s. 57. 



27 

 

imperialnej pobudzając do życia cesarstwo Piotra I, marzenia rosyjskich liberałów  

i nacjonalistów XIX i XX w., aż w końcu osiągnęła apogeum w Związku Radzieckim. 
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1.4 Reformy Piotra I 

 Po latach smuty i uciemiężenia, pogrążony w zapaści naród otrzymał impuls, który 

pobudził masy do działania. Na carski tron wstąpił Michał Romanow, władca niczym biblijny 

zbawiciel z dawien dawna oczekiwany a jego miejsce narodzin przez poetów porównywane 

było do judzkiego Betlejem. M. Heller, cytując Wissariona Bielińskiego, pisze, że panowanie 

Piotra miało szczególny wpływ nie tylko na Rosję ale i na całą Europę. "Piotr Wielki jest 

niebywałym zjawiskiem nie tylko w naszej historii, lecz w historii całej ludzkości; jest 

bóstwem, które powołało nas do życia, tchnęło duszę w kolosalne, lecz pogrążone w letargu 

ciało dawnej Rosji."
45

 Jako syn zwierzchnika Cerkwi, patriarchy moskiewskiego Filareta 

więzionego w Polsce, niejako został podwójnie naznaczony symbolem władzy aspirując   

do godności samodzierżawcy.
46

 Przypisanie mu boskiego atrybutu, jak wcześniej było 

wspomniane, nawiązuje do idei boskości cara sformułowanej przez ihumena 

wołokołamskiego oraz idei Moskwy -Trzeciego Rzymu. Obraz ten jednak, pod wpływem 

przeprowadzonych reform, zostanie wypaczony, a nawet zmieni się w jego przeciwieństwo. 

Lud zobaczy w nim antychrysta, który porzucił misję jaką wyznaczył mnich Filoteusz  

na rzecz świeckiego rozwoju państwa, co nie oznacza zupełnego porzucenia tej idei. Piotr I 

przekształcił kraj zgodnie z jej wezwaniem, w państwo takie, jakim był Rzym -wielkie i silne. 

To dzięki niemu, co prawda tracąc po części poczucie tożsamości narodowej, Rosjanie stali 

się "obywatelami świata" wychodząc poza ramy tradycji i obyczajów. "Oknem na świat" 

nazwano Petersburg - nową stolicę kraju zbudowaną na trupach przymusowych robotników. 

"Komu było potrzebne, dla jakich jeszcze nowych męk trzeba było zalewać się potem i krwią  

i ginąć tysiącami, naród nie wiedział."
47

 Tę wiedzę miał władca, tak jak jego poprzednicy. 

Aby zerwać z tradycją i wnieść nową jakość, postanowił po raz kolejny, tak jak Andrzej 

Bogolubski czy Iwan Kalita, przenieść carską siedzibę choć jego zamysł nie cieszył się 

powszechnym uznaniem. Nawet Stalin, który we wczesnych latach swojej drogi do władzy 

podzielał pogląd, że Piotr Wielki wiele zdziałał dla rozwoju swojego kraju dla sprawy 

przeszczepienia do Rosji kultury Zachodniej, lecz wraz ze zmianą rozumienia celów 

przewrotu bolszewickiego zmienił swój pogląd na dorobek wielkiego reformatora  

i tłumaczył: "Piotr I to również wielki władca, ale zbyt szeroko otworzył wrota i dopuścił  

do obcych wpływów w kraju." Stalin nie miała zastrzeżeń co do metod stosowanych przez 

cara, podzielając pogląd Lenina, że cel uświęca środki, też krytykował przejmowanie 
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zachodnich obyczajów.
48

 Piotr I zbudował nie tylko piękne miasto ale i potężne państwo.  

W tym był sens jego działalności a zarazem i uzasadnienie. Odejście cara od tradycji 

historycy tłumaczą brakiem odebrania nauk od mnichów kijowskich, co było zwyczajem  

w tamtych czasach. Przyszły cesarz nie zdobył wiedzy scholastycznej, za to przebywał  

w środowisku obcokrajowców, którzy opowiadali mu o świecie i pomagali tworzyć siłę 

wojskową. Tak pojawiła się idea utworzenia nowej, regularnej armii. Obcowanie  

z cudzoziemcami miało też i złą stronę, sprowadzało przyszłego cara na drogę 

niepohamowanego pijaństwa i rozpusty. Próby przywołania go do poszanowania wiary 

skończyły się sparodiowaniem obrzędów kościelnych a w końcu doprowadziły do reformy, 

która zmieniała radykalnie stosunek państwa do kościoła prawosławnego. Uznanie autorytetu 

cara w kwestiach religijnych spowodowało  rozbieżności co do formy prowadzenia liturgii  

i tłumaczeń Ewangelii. Raskoł podzielił nieodwracalnie Cerkiew na dwie zwalczające się 

frakcje w sporze o zachowanie tradycji obrządku. Zastosowana przemoc do walki z herezją, 

więzienia, zesłania i męczeństwo tysięcy niewinnych ludzi oznaczało, że samodzierżawie 

posunęło się do zniewolenia duchowego poddanych.
49

  

 Przyszły car, nieskrępowany władzą rodzicielską, dorastał w przekonaniu, że może 

pozwolić sobie na wszystko i otrzymywał bez ograniczeń to, czego zapragnął. Dziecinne 

zabawy wojenne, które toczył z "pociesznymi żołnierzami" z czasem stały się poważne,  

a miejsce drewnianych armat zajęły te prawdziwe. W ten sposób utrwalił w sobie postawę 

monarchy absolutnego, którego władza jest nieograniczona. Młodzieńcze zamiłowanie  

do żeglowania wyzwoliło nieodpartą potrzebę zwiększenia dostępu do morza i budowę floty. 

Warunkiem koniecznym było posiadanie portów na niezamarzających wodach. Oczy 

młodego cara skierowały się na południe w kierunku Morza Azowskiego. Sprowokowany 

krwawymi najazdami Tatarów na Małorosję wypowiedział wojnę Turcji. Do wojny  

z Imperium Osmańskim namawiał Piotra także patriarcha jerozolimski Dosifiej. Był  

on rozgoryczony tym, że Turcy odebrali greckiemu duchowieństwu prawo opieki nad 

świętymi miejscami w Palestynie i przekazali ten przywilej Francuzom. Car, jako 

spadkobierca roli obrońcy prawosławnej wiry i jej wyznawców przed niewiernymi, nie miał 

już wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji. Druga ekspedycja wojskowa 

zorganizowana w celu zdobycia portu u ujścia Donu zakończyła się sukcesem i twierdza 

Azow została zdobyta. Car -zdobywca powrócił do Moskwy w glorii i chwale przewodząc 

                                                      
48

 M. Heller, op. cit., s. 304. 
49

 B. Cywiński op. cit., s. 55. 



30 

 

zwycięskiemu orszakowi niczym rzymski cesarz. "Niczego podobnego Moskwa nigdy nie 

widział, a nawet nie mogła sobie wyobrazić."
50

 Na niesionych transparentach przetłumaczono 

na rosyjski słowa Cezara: "Veni, Vidi, Vici". Trudno nie odnieść tego obrazu  

do filoteuszowej idei Moskwy -Trzeciego Rymu, choć może nie w wymiarze sakralnym, lecz 

niewątpliwie pokazującej siłę i wielkość imperium. Odniesione zwycięstwo rozbudziło apetyt 

cara. Do kontynuacji wojny z Turcją niezbędna była jednak czarnomorska flota. Z uwagi  

na niewystarczające środki zgromadzone w carskim skarbcu, ciężar budowy okrętów 

przerzucono na kupców, bojarszczyznę i kler a gdy tego było za mało monarcha zreformował 

podatki. Piotr przejawiał wielką determinację w swoim działaniu, energiczny, łączył w sobie 

w sposób szczególny silny temperament i wnikliwy umysł z naiwnością polityczną. Swoje 

wizje realizował w sposób spektakularny, nie licząc się z kosztami "budował w szybkim 

tempie bez względu na ofiary i rezultat końcowy."
51

 Jednak do budowania nie wystarczy sama 

niewolnicza siła robocza, niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Do efektywnego tworzenia 

potrzebni są architekci, mistrzowie i rzemieślnicy. Jak pisze R. Pipes, w Rosji pojawił się 

kryzys zaufania we własne siły, uzmysłowiono sobie, że nawet jeżeli zachodnia cywilizacja 

zasługuje na potępienie jako niegodna i wyzbyta cnót, to jednak zdołała ona posiąść sekret 

potęgi i dobrobytu, który musi zdobyć, każdy kto pragnie zmierzyć się z Zachodem.
52

 W celu 

jego poznania car wysłał za granicę swoich przedstawicieli, a następnie sam udał się pod 

przybranym nazwiskiem w podróż po Europie aby posiąść niezbędną wiedzę i zobaczyć 

świat, jaki przedstawiali mu w dzieciństwie jego cudzoziemscy kompani. Posługiwał się 

nawet pieczęcią z napisem: "Nadano mi czyn ucznia i potrzebuję nauczycieli."
53

 Car chciał 

zobaczyć wszystko i widział bardzo dużo, przede wszystkim interesowała go technika  

i architektura, ale nie stronił od sztuki. Był pierwszym rosyjskim władcą, który wyruszył  

w tak daleką podróż z tak przyziemnych powodów. Początkowo zamierzał jedynie 

przeszczepić zachodnie technologie nie porzucając drogi obranej przez swoich przodków. 

Twierdził, że "potrzebujemy Europy na kilka dziesięcioleci, później odwrócimy się do niej 

tyłem."
54

 Jednak machina zmian raz wprawiona w ruch jest trudna do zatrzymania. Kolejnym 

powodem, wyjazdu za granicę było zebranie sprzymierzeńców i oszacowanie możliwych sił  

i środków, które można włączyć do walki z niewiernymi w ramach zawiązanej Świętej Ligi. 

Rozczarowany brakiem poparcia dla jego krucjaty przeciwko Turkom, zwrócił się przeciwko 
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krajom bałtyckim. Dostrzegł możliwości pozyskania sprzymierzeńców w ewentualnej wojnie 

ze Szwecją. "Istota rosyjskiej polityki zagranicznej w gruncie rzeczy nie uległa zmianie, 

zmieniły się tylko priorytety, kierunek głównego uderzenia. Od czasu gdy państwo 

moskiewskie ustabilizowało się, poszukiwało dostępu do morza i na południu i za zachodzie. 

Przesuwanie się w kierunku "wielkiej wody" miało jednocześnie charakter obronny  

i ofensywny, pozwalający państwu na nieustanne powiększanie swojego terytorium."
55

 Jak 

dowodzą historycy, przyczyn wojny północnej można wymienić wiele, jednak ta o potrzebie 

odzyskania ziem przemocą oderwanych od Rosji, a przecież te były niegdyś we władaniu 

Waregów, którzy wyruszyli z nad Bałtyku aby budować państwo Rusinów, wydaje się być 

nader przekonująca. Aby przedsięwzięcie się powiodło, w pierwszej kolejności należało 

zreformować wojsko. Car szybko uzmysłowił sobie, że z odziedziczoną po przodkach 

"pstrokatą" armią starego i nowego autoramentu nie zdoła zrealizować swoich ambicji 

militarnych. Stworzenie wielkiej, regularnej, armii zainicjowane przez Piotra I, stało się 

jednym z kluczowych wydarzeń w historii państwa rosyjskiego. Sprowadzono 

doświadczonych dowódców i specjalistów od taktyki wojennej. Wprowadzono hierarchię 

przełożonych i podkomendnych, przy czym każdy dowódca był odpowiedzialny za swój 

oddział podczas walki i poza nią. Pospolitemu ruszeniu nadano strukturę operacyjną, 

bezkształtne tłumy żołnierzy podzielono na brygady, pułki i bataliony. Wyodrębniono 

artylerię jako osobną formację oraz sformowano specjalne oddziały inżynieryjne i saperskie 

do prowadzenia działań oblężniczych. Żołnierzy ubrano wreszcie w jednolite mundury,  

co symbolizowało przejście od średniowiecza do nowoczesnej armii. Car nie szczędził 

pieniędzy na modernizację uzbrojenia. Szczególne znaczenie miało wyposażenie wojska  

w karabiny skałkowe i bagnety, dzięki czemu wzrosła wartość bojowa piechoty. 

Wprowadzenie nowej taktyki wojennej umożliwiło efektywne wykonywanie manewrów 

ofensywnych jak i defensywnych. Atakowano i wycofywano się z pola walki w sposób 

zorganizowany, umożliwiający obronę w odwrocie, co niewątpliwie zmniejszało ponoszone 

straty. Odstąpiono od rozpuszczanie wojska na zimowe leża. Umożliwiło to wydłużenie 

procesu szkolenia, co prowadziło do profesjonalizacji rzemiosła wojennego. Jednak 

utrzymanie regularnej armii pociągało za sobą ogromne wydatki ze skarbu państwa. "Ażeby 

ludność podołała temu ciężarowi, Piotr I musiał zreorganizować strukturę fiskalną, 

administracyjną i społeczną oraz do pewnego stopnia zmodyfikować życie ekonomiczne  
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i kulturalne."
56

 Należało bezzwłocznie zwiększyć dochody do budżetu. Car zdecydował  

o likwidacji skomplikowanego systemu świadczeń podatkowych: pieniężnych, w naturze oraz 

robociźnie i zastąpienie go jednolitym podatkiem pogłównym, do którego płacenia 

obowiązani byli wszyscy mężczyźni. Zmieniono status społeczny całych klas, co znacząco 

zwiększyło grupę ludności obowiązanej do zasilania państwowego skarbca. Wysokość 

podatku pogłównego ustalono nie według tego, ile poszczególny poddany jest w stanie 

zapłacić, lecz zgodnie z tym, ile państwo potrzebuje zebrać. Nowy trybut przyniósł trzykrotny 

wzrost dochodu państwa. Koszty utrzymania stałej armii stworzonej przez Piotra I ponosiły 

odtąd głównie różne grupy podatników, które przykładały się również pośrednio  

do wysiłków zbrojeniowych, łożąc za pośrednictwem czynszu i pracy odrobkowej  

na utrzymanie ludzi służebnych. Kolejnym novum było wprowadzenie stałej normy rekruckiej 

dla miast i wsi, regularny pobór stał się głównym sposobem budowania sił zbrojnych. Rosja, 

jako pierwsza w Europe, zastosowała przymusowe wcielenia do wojska, "branka" 

sukcesywnie uzupełniała straty w ludziach powstałe w wyniku działań wojennych. Tych 

zdecydowanie nie brakowało, z 36 lat przypadających na piotrowe panowanie tylko jeden rok 

można uznać za naprawdę pokojowy. System corocznego poboru do armii wprowadzony 

przez Piotra w początkach jego panowania zachował się aż do czasów reformy wojskowej lat 

siedemdziesiątych XIX w. jako podstawowy sposób uzupełniania rosyjskich sił zbrojnych.  

Z uwagi, iż rekrut i jego najbliżsi krewni zwolnieni byli od pańszczyzny, chłopi cieszący się 

wielodzietnymi rodzinami raczej chętnie wysyłali swoje pociechy do armii.  

 Wprowadzenie podatku pogłównego oraz służba wojskowa przyczyniły się  

do powstania jednolitej niższej klasy społecznej, która w sposób rażący kontrastowała z elitą. 

Przepaść pomiędzy warstwami społecznymi powiększało dodatkowo przerzucenie 

odpowiedzialności na obszarników za zbieranie podatków i dostarczanie rekruta. Dzięki temu 

posunięciu państwo przekształciło właścicieli ziemskich w swoich agentów podatkowych  

i werbunkowych, co uniemożliwiało umocnienie ich władzy nad ludnością Rosji, z której 

ponad połowa żyła w owych czasach w świeckich majątkach prywatnych. Reformy Piotra I 

zapoczątkowały najbardziej uciążliwy okres poddaństwa. Władze coraz bardziej pozostawiały 

kmieci pańszczyźnianych należących do ziemian na pastwę ich arbitralnej władzy. Pod koniec 

XVIII w. chłopów wyzuto ze wszystkich praw, ich status trudno było odróżnić od tego, jaki 

przysługiwał niewolnikowi.
57
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 Piotr Wielki, jako światowy człowiek, nie tolerował w swoim bezpośrednim otoczeniu 

ludzi, którym zarzucał ciemnotę, irracjonalizm, konserwatyzm i ksenofobię. Po dokładnym 

zapoznaniu się z funkcjonowaniem zachodniej biurokracji wprowadził nowy system 

hierarchiczny urzędników. Dokonał rozgraniczenia między służbą wojskową a cywilną, każda 

z nich otrzymała własną nomenklaturę i zasady awansowania."Piotrowi I zależało, aby każdy 

dworianin, niezależnie od swojego pochodzenia, zaczynał służbę od najniższych szczebli 

 i wspinał się w górę w zależności od umiejętności i zasług."
58

 Umożliwienie ludziom  

z gminu, którzy wyróżniali się w spełnianiu swoich zadań, przyjęcie w szeregi stanu 

służebnego miało wprowadzić rywalizację z rodowitymi dworianami we wspinaniu się  

po szczeblach kariery. Aby zajmować kolejne stanowiska urzędnicze lub awansować  

na wyższe stopnie wojskowe nie wystarczyło już tylko szlacheckie pochodzenie, liczyła się 

wiedza i posiadane umiejętności. W ten sposób stworzono warunki promocji zgodnie  

z posiadanymi zasługami, pochodzenie schodziło na drugi plan. Dla tego rodzaju parweniuszy 

było to osiągnięcie najcenniejszego przywileju ekonomicznego -prawa do posiadania ziemi 

uprawianej przez chłopów pańszczyźnianych. Władzę i pieniądze można było zdobyć jedynie 

pracując dla państwa. Im wyższa ranga, tym świetniejsze perspektywy zbicia majątku. 

Dostanie się na służbę i kariera stały się narodową obsesją Rosjan, zwłaszcza tych 

wywodzących się z niższych warstw społecznych, którzy za wszelką cenę chcieli zdobyć 

upragnione, urzędnicze stanowisko. W ten sposób car wpłynął na charakter elit -wprowadził 

świeżą krew do stanu służebnego. Ponadto, dzięki tym działaniom urzędnicy zostali 

zmobilizowani do wytężonej pracy na rzecz aparatu państwowego a ich rola nabrała 

ideowego charakteru. Powołanie do carskiej służby zaczęto postrzegać jako pewien przejaw 

patriotyzmu dotychczas raczej niespotykany.  

 Wdrożono proces powszechnej edukacji na poziomie podstawowym, "przed 

panowaniem Piotra I nie było szkół i przeważająca większość ludzi służebnych była 

niepiśmienna."
59

 Car, jak już wcześniej powiedziano, nie mógł pogodzić się z takim stanem  

a do swojej modernizowanej armii potrzebował ludzi wykształconych, przejawiających 

zdolności administracyjne i techniczne. Stworzył cały system szkolny, lecz z uwagi na małe 

zainteresowanie nauką, siłą zapędził do nich stan służebny. Z wszystkich reform, jak pisze  

R. Pipes, ta była jedną z najbardziej znienawidzonych. W proces powszechnego nauczania 

wprzęgnięto również Cerkiew. W 1714 r. car wydał ukaz zabraniający udzielania ślubów 
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nowożeńcom, którzy nie dostarczyli dowodów, że znają się na rachunkowości i opanowali 

podstawy geometrii.
60

 Kościół prawosławny został już zupełnie wpleciony w system 

administracji carskiej stając się narzędziem w rękach państwa. Powstałe szkoły kształciły 

specjalistów nie tylko na potrzeby armii, pojawiła się oświecona warstwa społeczna, która, 

wraz ze wzrostem świadomość i obycia światowego, zwróciła się przeciwko instytucji służby 

państwowej. Okrzepła elita urosła w siłę i, dzięki kolejnym reformom, otrzymała pełną 

niezależność z rąk Katarzyny II, wymusiła niejako na władcy ustępstwa, na które się 

początkowo nie godził. Ostatecznym wynikiem tych przemian było zwolnienie dworian  

z obowiązku służby państwowej i pozwolenie im na zajmowanie się własnymi sprawami oraz 

uwolnienie chłopów pańszczyźnianych od (przywiązania do ziemi) niewolniczej pracy. Carat 

przestał rościć pretensje do wszystkich ekonomicznych bogactw kraju -zrezygnował z prawa 

wyłączności do posiadania ziemi, przekazał dworianom pełne prawo własności  

do przyznawanych majątków. Władza zrezygnowała z monopolu w zakresie handlu  

i przemysłu a ponadto kraj otworzył się na nowe idee płynące niemal niepowstrzymanym 

potokiem spoza granic. Można powiedzieć, że Rosja obrała zachodni kierunek polityczny,  

w którym państwo i społeczeństwo współistnieją równolegle. Otworzyło to drogę  

do uprzemysłowienia kraju poprzez przyciągnięcie inwestorów z zagranicznym kapitałem.  

O ile carat sukcesywnie dzielił się majątkiem oraz wykazywał się tolerancją na nowe idee  

i przyznawał pewne swobody obywatelskie, to nie zamierzał dzielić się władzą polityczną.  

Tą podzielił się dopiero w następstwie wydarzeń rewolucyjnych w 1905 r. i to "raczej 

formalnie niż faktycznie."
61

 Wraz z ideą państwa pojawiło się pojęcie przestępstwa 

politycznego, co z kolei dało początek policji politycznej. Kodeks z 1649 r. "Słowo i czyn" 

jako pierwszy określał działanie przestępcze przeciw carowi i państwu, nie przewidywał 

jednak istnienia specjalnego organu do ścigania dysydentów politycznych. Informacje  

o spiskach lub zmowach docierały do władz carskich głównie od osób prywatnych w formie 

donosów. Piotr I  przywiązywał wielką wagę do denuncjacji, jak wcześniej wspomniano,  

w celu skutecznego wykrywania spiskowców zwolniła nawet księży z tajemnicy spowiedzi.  

Z uwagi, iż jego wrogowie wywodzili się z różnych warstw społecznych, powołał do życia 

specjalną służbę bezpieczeństwa, której powierzono zadanie zwalczania przestępstw 

politycznych na terenie cesarstwa. Jej naczelnik otrzymał stosowne pełnomocnictwa  

do prowadzenia śledztw wobec osób lub instytucji, niezależnie od jej rangi. W swojej 

działalności służba ta mogła stosować wszystkie dostępne środki, jakie uzna za niezbędne  
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w celu uzyskania potrzebnych informacji do ujawnienia działalności spiskowej. Wyłączenie 

tej instytucji z pod kontroli działań administracji państwowej przyczyniło się do znacznego 

wzrostu jego potęgi. W lochach tej służby bezkarnie torturowano i zamordowano tysiące 

ludzi nie zawsze podejrzanych o działalność spiskową. Dzięki swojej bezwzględności i braku 

nadzoru szybko stała się skutecznym narzędzie do rozwiązywania wszystkich trudnych 

problemów. Z tego też powodu nadzór nad znienawidzoną budową Petersburga powierzono 

właśnie naczelnikowi miejskiej policji. "Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 

Preobrażeńskij Prikaz był pierwszym w dziejach urzędem powołanym wyłącznie  

do zwalczania przestępstw politycznych. Skala jego działalności oraz zupełna autonomia 

administracyjna pozwalają widzieć w nim prototyp podstawowych organów represji 

charakterystyczny dla wszystkich współczesnych państw policyjnych."
62

 Próby zreformowania 

rosyjskiego sądownictwa nie powiodły się, gdyż podstawową trudnością nie możliwą  

do usunięcia był brak kodeksu praw. Jedyny istniejący zbiór przepisów pochodził z 1649 r.  

i nie miał już większego zastosowania, ponadto nie zawierał wskazówek  

co do rozstrzygnięć w sporach między poddanymi. Rosjanie omijali sądy szerokim łukiem, 

gdyż zwyczajowo sprawę sądową wygrywał ten, kto wręczy większą łapówkę sędziemu. 

Wszystko to, jak pisze R. Pipes, miał zgubny wpływ na rosyjskie życie.
63

 

 Przeprowadzone reformy przez Piotra Wielkiego doczekały się nader pochlebnej 

oceny przez okcydentalistów, którzy uważali je za wartościowe i godne zachowania w Rosji. 

Proces reorganizacji kraju z pewnością był nieunikniony i dokonałby się w dłuższej 

perspektywie czasu pod wpływem trendów przenikających z zachodu. Wojna północna, 

prowadzona niemalże przez cały okres faktycznego panowania Piotra, stanowiła główną  

oś wszystkich reform, zmieniła granice państwa, administrację, gospodarkę i finanse.  

W następstwie jej rozstrzygnięcia narodziło się imperium a tytuł imperatora -cesarza nadano 

carowi w 1721 r. po podpisaniu traktatu z Nystad, rejestrującego zwycięstwo nad Szwecją.  
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1.5 Okcydentaliści i Słowianofile 

 W konsekwencji wprowadzonych reform Piotra Wielkiego, Rosja otworzyła się  

na świat, lecz, wraz z napływem nowej zachodniej mody i obcych zwyczajów, straciła 

poczucie jedności społeczno-kulturowej. Inteligencja rosyjska znalazła się w sytuacji 

wewnętrznego rozdarcia pomiędzy rodzimą staroruską tradycją a wartościami i normami 

cywilizacji europejskiej. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o sens dziejów Rosji, jej 

miejsca w historii świata i przyszłość kraju doprowadziło do polaryzacji poglądów  

i ukształtowało dwa przeciwstawne nurty ideowe. Słowianofilski zamysł powrotu  

do uwolnionej od wpływów Zachodu "rdzennej" kultury staroruskiej oraz okcydentalistyczny 

program konsekwentnej europeizacji Rosji. W swoich tezach przedstawiały one dwa 

diametralnie odmienne, wzajemnie wykluczające się systemy wartości.
64

 Kwestie 

geopolityczne stanowiły tylko tło problemów społeczno-kulturowych towarzyszących 

cywilizacyjnemu rozwojowi kraju i narodu rosyjskiego. Wywarły one jednak wielki wpływ 

na rodzimą kulturę a także na wyobrażenia polityczne. Znaczenie tych dwóch 

przeciwstawnych nurtów wynika przede wszystkim z faktu, że, chociaż przedstawiciele obu 

trendów intelektualnych nie byli geopolitykami i nie tworzyli rozbudowanych teorii 

geopolitycznych, lecz bardziej filozoficzne lub historiozoficzne, to idee zawarte w ich pracach 

były ściśle związane z geopolitycznym interesem kraju i wpłynęły na późniejsze koncepcje 

światopoglądowe pojawiające się w Rosji. Wywoływały ciągłe debaty i dyskusje wokół 

rosyjskiej geostrategii rozwoju społeczno-politycznego. Kryzys powstały po reformach Piotra 

Wielkiego doprowadził do drastycznego podziału warstw społecznych narodu. Wykształcona 

inteligencja opowiadała się za proeuropejskim kierunkiem zmian stylu bycia i życia, 

natomiast najniższa i zarazem najliczniejsza warstwa chłopstwa, hołdująca tradycji  

i wartościom duchowym, wykazująca postawy poddańcze, uciskana i nie mając nic poza 

wiarą głęboko wpojoną przez kościół, nie rozumiała i nie widziała potrzeby zmian.   

 Słowianofile to ruch polityczny o lekkim zabarwieniu nacjonalistycznym powstały  

w carskiej Rosji w latach czterdziestych XIX w. głoszący, że najwartościowsze dla kraju jest 

to, co słowiańskie, odrzucając całkowicie to, co zapożyczono z zachodu. "…Słowianofile byli 

grupą romantycznych intelektualistów, którzy sformułowali wszechstronny i niezwykły system 

ideologiczny, którego podstawę stanowiło ich przekonanie o wyższości i doniosłej misji 
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dziejowej prawosławia i Rosji…".
65

 Ojcami idei słowianofilstwa byli: Iwan Kirejewski, 

Aleksy Chomiakow, Konstanty Aksakow i Jurij Samarin. Jej twórcy skupiali się nie tylko  

na krytykowaniu kultury zachodnioeuropejskiej ale również i stosunku z jakim zachód 

odnosił się do państwowości rosyjskiej. Główną tezę oparto na dziejowej misji Rosji, jaką 

było stworzenie własnej duchowej cywilizacji oraz rozszerzeniu oddziaływania prawosławnej 

kultury rosyjskiej. Słowianofile rozwinęli koncepcję Świętej Rusi utożsamiając  

ją z współczesną im Rosją carską. W ujęciu tym Rosja była strażniczką nieskażonej tradycji 

chrześcijańskiej i sprawiedliwego ustroju społecznego
66

, wręcz jedynym chrześcijańskim 

państwem świata, skarbnicą zapomnianych przedpiotrowych wartości i ideałów. Gloryfikując 

wszystko co może posłużyć za dowód istnienia wyjątkowej "prawosławnej" lub 

"eurazjatyckiej" cywilizacji przeciwstawiali Rosję reszcie gnijącego zachodniego świata. 

Wskazując jednoznacznie, że "dzięki prawosławiu Rosjanie zdołali zachować "integralną" 

osobowość, w której logika i wiara stopiły się w jedno tworząc wyższy typ wiedzy, nazwany 

przez Chomiakowa "żywą wiedzą."
67

 Według niej jednostka nie stanowi odrębnego bytu, 

roztapia się we wspólnocie i tworzy z nią jedność. Uświęcona Ruś, jako zbiorowa 

świadomość, daje zbawienie całemu narodowi nie zważając na uczynki jednostki. 

"Warunkiem zbawienia osobistego jest zbawienie innych, zbawienie narodu. …zbawieni 

możemy być tylko razem, jako naród chrześcijański, a nie w pojedynkę,…"
68

 Ta idea 

narodowego mesjanizmu na przestrzeni dziejów niejako usprawiedliwia bratobójcze waśnie 

udzielnych kniaziów, zbrodnicze działania caratu czy w końcu czystki etniczne bolszewików  

i masowe mordy reżimu stalinowskiego. Inne narody, zgodnie z tą ideą, są gorsze lub wręcz 

wrogie dla "wybranego narodu"
69

 a więc można je eksterminować pod pretekstem obrony 

jedynie prawdziwej wiary. Samouznanie się Rosjan za tenże "naród wybrany" leży u podstaw  

szczególnego udręczenia, z jakim traktowano wyznawców judaizmu, urządzając masowe 

pogromy społeczności żydowskiej dążono do niemalże całkowitej ich eksterminacji  

-"naród wybrany" może być tylko jeden. Spoglądając w przeszłość idealizowali dawne 

państwo rosyjskie tworząc utopię społeczną opartą na trzech głównych wartościach: 

prawosławiu, samodzierżawiu i ludowości. Rolę ludu ograniczano jednak do przywileju 

słuchania i miłowania Cara, Boga i Świętej Rusi. Według głoszonych poglądów, w rosyjskiej 

tradycji mieści się przeprowadzenie ostrej linii rozgraniczającej państwo, czyli władzę i lud 
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zgromadzony we wspólnotach wiejskich. Naród powierza państwu kierowanie sprawami 

politycznymi wyższego rzędu nie wiążąc go żadnymi zobowiązaniami prawnymi. Z drugiej 

strony państwo pozwala społeczeństwu żyć tak, jak ono sobie życzy. "Ten wzajemny respekt 

wiążący państwo ze społeczeństwem, nie obciążony żadnymi formalnościami, był prawdziwą 

rosyjską konstytucją."
70

 Słowianofile dostrzegali konieczność rozwiązania szeregu 

problemów społecznych Rosji. Inspiracji dla dokonania niezbędnych reform poszukiwali  

w historii tego kraju twierdząc, że każde państwo rozwija się w unikatowy sposób i nie może 

wzorować się na innych. Opowiadali się stanowczo za usunięciem z Rosji elementów kultury 

zachodniej
71

. Na tych przesłankach budowali swoją anarchio-konserwatywną filozofię 

polityczną obarczając "za nieszczęścia Rosji winią Piotra Wielkiego, który hołdując 

zachodnim trendom, pozbawił Rosję jej samoistności."
72

 Tylko powrót do korzeni, do źródeł 

prawdziwej wiary, misji jaką wskazał mnich Filoteusz w sformułowanej idei Moskwy -

Trzeciego Rzymu, w myśl której Rosja poczuwa się do powinności realizowania dziejowego 

posłannictwa czy też internacjonalistycznego obowiązku, wykraczając każdorazowo swym 

zasięgiem poza państwowe granice Rosji. Do ludzkich umysłów przeniknęło na wieki,  

że naród rosyjski stał się narodem wybranym.
73

 Car, inspirowany wysuniętymi tezami  

o wręcz obowiązku roztoczenia opieki nad wiernymi prawosławia, pochopnie doprowadził  

do wojny krymskiej, która obaliła mit niepokonanej Rosji i dowiodła ostatecznie zacofania 

kraju. Poniesiona porażka skłoniła cara do przeprowadzenia gruntownych reform.  

 "Dla słowianofilskiej świadomości Rosjan Zachód nie stanowił zresztą szczególnego 

problemu: przypisywano mu wąsko racjonalistyczną jednostronność, powierzchowność  

i niezdolność do zrozumienia samego siebie, a tym bardziej Rosji. Ta ostatnia zachowywała  

w ich przekonaniu zdolność głębinowego i integralnego poznawania prawdy dzięki 

partycypacji w mistycznej prawdzie - jedynie nieskalanego w swej czystości - rosyjskiego 

prawosławia."
74

 Idea słowianofilów została rozwinięta przez panslawistów
75

  

z uwypukleniem tendencji ekspansjonistycznych. Kierunek ten powstał wśród emigracji 
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rosyjskiej po Rewolucji Październikowej. Jego twórcami byli młodzi uchodźcy  

z bolszewickiej Rosji, którzy znaleźli schronienie w latach dwudziestych w Zachodniej 

Europie. Stworzyli oryginalną szkołę naukową, której tezy przetrwały i rozwijane są  

do czasów teraźniejszych, inspirując twórców rosyjskiej myśli geopolitycznej. Emigranci  

z rozgoryczeniem dostrzegli, że, po zwycięstwie bolszewików, imperium, z którego byli 

dumni upadło. Uznali, że ich patriotycznym obowiązkiem jest odbudowa państwa  

a stworzenie nowego imperium dziejową koniecznością. Jednym z propagatorów tego nurtu 

był Fiodor Tiutczew, nacjonalista i zagorzały piewca rosyjskiego imperializmu, autor znanego 

wiersza opisującego Rosję jako kraju ludzkim umysłem niepojętego. Orędownicy tej 

imperialnej ideologii głosili potrzebę zdobycia Bałkanów i Dardaneli oraz zorganizowania 

pod protektoratem Rosji wielkiej federacji słowiańskiej. Apogeum swojej popularności idea 

ta osiągnęła w czasie wojny rosyjsko-tureckiej prowadzonej w latach 1877-78, potem straciła  

na znaczeniu. Jej głównym celem było stworzenie wielkiego imperium rozciągającego się  

od Morza Śródziemnego po Pacyfik.
76

 Panslawizm, z punktu widzenia geopolitycznego, był 

nurtem propagującym doktrynę wielkomocarstwową, przesiąkniętą wielkoruskim 

szowinizmem, nastawioną na podboje sąsiednich narodów. Deklarował hasła nawiązujące  

do wspólnoty ludów o tożsamym rodowodzie etnicznym, którego celem było stworzenie 

imperium rosyjskiego. Była to jedna z wielu niebezpiecznych utopii historycznych, której 

relikty mocno ugruntowały się w świadomości Rosjan. Rozwinięcie teorii słowianofilskich  

i panslawistycznych znalazło swoje odzwierciedlenie w wizjach współczesnego nurtu 

eurazjatyckiego, którego punktem odniesienia stała się Rosja ujmowana nie w kategoriach 

Słowiańszczyzny lecz Eurazji.  Współczesnymi głosicielami tego geopolitycznego projektu 

był m.in. Lew Gumilow a obecnie jest Aleksandr Dugin
77

 uznawany za ideologicznego 

mentora Władimira Putina. 
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 Ruchem przeciwstawnym, który w tym czasie konkurował w kulturze rosyjskiej  

ze słowianofilstwem, był okcydentalizm (od łacińskiego słowa occidentalis– zachodni). 

Rosyjskim odpowiednikiem tej nazwy, bardziej narodowo i ludowo oddającym jej sens 

będzie rodzima nazwa zapadniczestwo, zapdnictwo (od rosyjskiego słowa zapad – zachód). 

Nie był to nigdy jednolity filozoficzny system społeczny lecz podzielony wewnętrznie, ich 

poglądy ewoluowały w czasie. Do czołowych przedstawicieli tego ruchu należeli: Wissarion 

Bieliński, Aleksandr Hercen, Nikołaj Turgieniew, Walerij Majkow, czy Fiodor Dostojewski.  

Podstawowym ich założeniem było przekonanie o konieczności zreformowania Rosji  

w duchu zachodnioeuropejskim. Krytykowali system autokracji carskiej, domagali się 

zastąpienia go systemem znanym z Zachodu.
78

 Okcydentaliści uważali, iż zagadnienia 

dalszego rozwoju Rosji należy rozpatrywać w kontekście rozwoju ogólnoludzkiej cywilizacji, 

której wiodącym wyznacznikiem jest Europa Zachodnia, gdzie w największym stopniu 

urzeczywistniono ideały postępu i wolności. Przedstawiciele tego nurtu twierdzili, że rosyjska 

historia to ciągłe przezwyciężanie zacofania i izolacji od Zachodu. Dowodzili, że największe 

zasługi dla państwa rosyjskiego położył Piotr I włączając kraj w światową cywilizację. Byli 

przekonani, iż Rosja powinna uczyć się od Zachodu i przejść te same etapy rozwoju,  przede 

wszystkim jednak pragnęli, aby Rosja przyswoiła naukę europejską i owoce Oświecenia. 

Zadaniem Rosji jest jak najszybsze odrzucenie bagażu przeszłości, na który składa się między 

innymi patriarchalizm ustroju społeczno-politycznego i azjatycki charakter kraju. 

Okcydentaliści nie uznawali wyjątkowości prawosławia, mieli raczej tendencję  

do podkreślania niedostatków Cerkwi.
79

 Wyrażali aprobatę osobowości wyzwolonej  

z partykularyzmu i ciasnoty tradycji, krytykowali ciemnotę i zacofanie odnoszone  

do rodzimej tradycji Rosji. "Jak diagnozował, w odniesieniu do rosyjskich okcydentalistów,  

A. Hercen: "Umysłowością swoją należeli do Zachodu, na Zachodzie znaleźli swoje ideały... 

Życie w Rosji raziło ich na każdym kroku."
80

 Niektórzy z nich byli liberałami, inni 

radykałami, niekiedy nawet skrajnymi, ale ich radykalizm ulegał ciągłym zmianom.  

A. Hercen
81

, przez całe życie zwolennik gruntownych zmian, w jednym z ostatnich tekstów 

(cztery "listy" Do starego towarzysza) odrzucał rewolucję. Ruch okcydentalistyczny można 
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więc nazywać „ruchem krytycznym”, bo najwybitniejszą jego cechą był bardzo krytyczny 

stosunek do Rosji, dawnej i współczesnej. Prócz historii głównym polem działalności 

okcydentalistów była krytyka literacka. Pod piórem W. Bielińskiego, najbardziej 

konsekwentnego okcydentalisty swojego pokolenia, rozprawy literackie i recenzje stały się 

głównym narzędziem analizy społecznej. Demaskował on przejawy idealizowania rosyjskiej 

rzeczywistości i propagował realizm w literaturze. To dzięki niemu pisarze rosyjscy stali się 

świadomi swojej roli społecznej.
82

 Był jednym z głównych zwolenników i zagorzałym 

propagatorem idei narodowościowej, która odgrywała w jego koncepcjach historiozoficznych 

istotną rolę. Dla okcydentalistów kategorią najważniejszą była wolność jednostki.  

W. Bieliński za taką jednostkę, zgodnie z tradycją romantyzmu, uważał również naród. 

Twierdził, że "tym czym jest osobowość w stosunku do idei człowieka, naród jest w stosunku 

do idei ludzkości, czyli narodowości tworzą osobowości ludzkości. Bez narodów ludzkość 

byłaby martwą i oderwaną spekulacją umysłową, słowem bez treści, dźwiękiem bez 

znaczenia."
83

 W. Bieliński przeciwstawił słowianofilskiej ludowości naród, który tworzą jego 

zdaniem warstwy średnie i wyższe, poddane wpływowi zachodniej cywilizacji, kształtują 

rzeczywistość społeczną i historyczną. Ten wątek filozoficzny doprowadził do kolejnego 

rozszczepienia się nurtu na narodników-socjalistów i liberałów, z nich też wyłaniali się sami 

"czyści" narodnicy i wczesno socjalistyczna organizacja "Ziemla i Wola". Wspomniany już  

A. Hercen i narodnicy-socjaliści wierzyli w szczególne powołanie Rosji, w jej misję 

wcześniejszego i szybszego niż na Zachodzie urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej. 

Okcydentaliści-liberałowie uważali natomiast, że Rosja powinna iść tą samą drogą co Europa 

Zachodnia. Po przejęciu władzy przez bolszewików nurt ten został wypchnięty poza obszar 

zainteresowania prozachodnich myślicieli. Dopiero po śmierci Stalina, w wyniku rozluźnienia 

rygorów państwa, ponownie przywołano jego tezy wraz z postępującą odwilżą w stosunkach  

z Zachodem. Ponownie, na wzór sporu słowianofilsko-okcydentalistycznego, rozgorzała 

debata dotycząca wyboru pomiędzy modernizacją i westernizacją a szukaniem odpowiedzi  

na wyzwania teraźniejszości, pochodzących z przeszłości i tradycji. Stał się ważną częścią 

zmian społeczno politycznych zachodzących w ZSRR w latach osiemdziesiątych XX w.  

W wyniku prowadzonych obserwacji procesów zachodzących w zachodnim świecie i coraz 

lepszej analizie własnego systemu dokonano krytycznej oceny rodzimych osiągnięć.  

Do świadomości wykształconych elit, jak i pokaźnej części aparatu polityczno-państwowego 
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dotarło, że stary system jest niewydolny i niezbędne są radykalne zmiany i modernizacja 

kraju.
84

     

  "Nowe myślenie" Michaiła Gorbaczowa w pełni wpisuje się w rozwinięte idee 

okcydentalistów-liberałów w nawiązaniu do współczesności. Wraz z dojściem do władzy  

Gorbaczowa przewartościowaniu uległy dotychczasowe, tradycyjne pojęcia dotyczące świata  

zewnętrznego. To on przestał widzieć w zachodzie wroga, zaczął postrzegać go jako 

sojusznika, jego hasłem przewodnim prezydentury była integracja z zachodnią cywilizacją. 

Według Gorbaczowa, naturalnym stanem środowiska międzynarodowego jest pokojowe 

współistnienie, idea "Europa -wspólny dom" miała owocować systemem wielostronnych 

sojuszy na obszarze "od Vancouver do Władywostoku"
85

. Krok w stroną Europy stał się 

jednak początkiem końca "socjalistycznego imperium". Słuszną wydaje się być teza,  

że Gorbaczow "przez przypadek" rozmontował system radziecki. Chciał go zmienić, ale mu 

nie wyszło. Nie przewidział, że jeśliby system funkcjonujący od stuleci, obojętnie przez 

jakiego władcę: księcia, cara, imperatora czy też sekretarza KC, trochę poluzować, to ulegnie 

wewnętrznej destrukcji. Próba M. Gorbaczowa nie powiodła się, bo powieść się nie mogła. 

Dzisiaj jest on jednym z najbardziej znienawidzonych ludzi w Rosji, według większości 

społeczeństwa rozwalił Imperium, obdarł ludzi ze złudzeń i pokazał część prawdy, ale tylko 

część, bo na więcej nie starczyło mu odwagi. Dokumenty Katyńskie przywiózł  

do Polski dopiero prezydent B. Jelcyn i jego Dyrektor Archiwów Państwowych Federacji 

Rosyjskiej Rudolf Pichoja
86

. Szukając wewnętrznego usprawiedliwienia i rehabilitacji  

za swoje niefortunne w skutkach decyzje, poparł nawet aneksję Krymu daleko odbiegając  

od pierwotnie głoszonych haseł. Jako wyraz uznania jego "zasług" dla Rosji grożono mu 

nawet Trybunałem Stanu. Po prostu lepiej mieć złudzenia, prosty lud przede wszystkim 

pragnie "chleba i igrzysk" i chce wierzyć, że chociaż nie ma nic, to jednak ma Imperium.  

W podobny sposób przeistaczały się poglądy słowianofilów, okcydentalistów i innych,  

z czasem odnalazły się w tej odmianie marksizmu jaką jest a raczej był bolszewizm.  
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 Źródeł współczesnego neoimperializmu należałoby doszukiwać się  

w "zaprogramowaniu kulturowym" wielonarodowych Rosjan. Przez blisko sto lat wbijano  

im do głowy, że "idea rosyjska" zbawi świat, potem zmieniono ją na "trzecią 

międzynarodówkę" i przez dziesięciolecia upierali się, że są niezwykłym "narodem 

sowieckim", wyzwolicielami uciśnionych mas. Ideę okcydentalistyczną w Rosji pogrzebał 

ostatecznie Borys Jelcyn i jego "Zachodni doradcy". Władimir Putin rozprawił się  

z jelcynowską "diermokracją" i zaprowadził autokratyczne rządy, do których Rosjanie 

przyzwyczajani byli przez stulecia. Jest ceniony za to, że wpisał się w ich narodową 

mentalność. 
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1.6 Wnioski 

 Położenie Wielkiego Księstwa Kijowskiego w początkowej fazie kształtowania się 

państwowości cechowało się brakiem naturalnych barier, centrum średniowiecznej Rusi 

ograniczało się do słabo osłoniętego obszaru. Brak rzek, oceanów, bagien i gór, które 

określałyby granice nie ułatwiały jej obrony. Ruś zmuszona była polegać wyłącznie  

na stosunkowo surowym klimacie i lasach, z tego powodu ostatecznie stolicę przeniesiono  

do Moskwy. Ciągłe najazdy i pustoszenie rozległych terenów determinowało władców  

do nieustannej ekspansji w celu osiągnięcia naturalnych granic umożliwiających zapewnienie 

bezpieczeństwa dla tworzącego się państwa. Na rozległej przestrzeni obfitującej w wiele 

żeglownych rzek konieczna była jedna władza i system bezpieczeństwa. Dzięki powiększeniu 

terytorium wzrósł handel, rozwinęło się rolnictwo a powstałe państwo rosło  

w siłę. Według B. Kagarlickiego "polityka pierwszych książąt była ukierunkowana na dwa 

główne cele: pierwszy to zdobycie zamorskich rynków a drugi to utorowanie i zabezpieczenie 

szlaków handlowych wiodących do tych rynków"
87

. Na zajętych terenach nie rozwinęło się 

wystarczająco dobrze rolnictwo, by stanowić ważny elementy handlu. Niskie plony zboża, jak  

i jego niewielka wartość handlowa, nie wzbudzały zainteresowania kupców tym towarem. 

Większą opłacalnością wykazywały się artykuły pochodzące z polowań i zbieractwa niż  

z uprawy ziemi, stąd też początkowa ekspansja terytorialna miała charakter łowiecki a nie 

agrarny, która dopiero z czasem zmieniała swój charakter. Innym równie ważny składnikiem 

wpływającym na bezpieczeństwo a jednocześnie spajającym ludność niewątpliwie była 

religia. Typowa dla średniowiecza chrystianizacja obejmująca społeczeństwo z inicjatywy 

władcy i wprowadzona nie pod przymusem, lecz jakoby z urzędu, była częstym zjawiskiem 

kulturowym wynikającym raczej z potrzeb politycznych niż duchowych. Na Ruś 

chrześcijaństwo przyszło z Bizancjum jako nowa ideologia władzy splatająca jej świecki 

charakter z kościołem. Decyzja, jaką podjął Włodzimierz Wielki o przyjęciu wiary katolickiej 

w obrządku greckim, niewątpliwie miała decydujące znaczenie o kierunku, w który zwróci się 

uformowane, młode państwo, a ślub z Anną odegrał przełomową rolę w historii Europy 

Wschodniej. Inicjatywa dyplomatyczna cesarza bizantyńskiego nie tylko otwierała przed 

księciem ruskim drogę do rodziny chrześcijańskich władców Europy, ale także, przez 

poślubienie Porfirogenetki, zapewniała mu zajęcie w niej liczącego się miejsca. Przyjęcie 

chrześcijaństwa przez Ruś nie gwarantowało bezpieczeństwa dla Zachodniej Europy, ale też 

nie wywoływało dodatkowych napięć na tle religijnym. Zważywszy, iż kościół w tamtych 
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czasach stanowił jedność, to przyjęcie wiary, choć w obrządku greckim, przyłączało Ruś  

do Europy. Sytuacja zmieniła się diametralnie dopiero po Wielkiej Schizmie w 1054 r.,  

w wyniku której prawosławie uznało się za nosiciela najświętszej Prawdy, katolicyzm zaś 

potraktowało jako herezję.  

 To właśnie Cerkwi władca zawdzięczał nadanie pierwiastka boskości poprzez 

wprowadzenie pojęcia "monarchy -pomazańca bożego", którą sformułował w swojej idei 

mnich Josif Wołocki. Dzięki niej, Wielki Książę otrzymywał szczególne prawo władania 

państwem w sposób niepodzielny, a decyzje przez niego podejmowane nie podlegały 

zakwestionowaniu. Na kanwie tego motywu hierarchowie cerkiewni, chcąc chronić własne 

majątki a jednocześnie bronić czystości wiary prawosławnej przed szerzącymi się herezjami, 

opracują ideę Moskwy -Trzeciego Rzymu. Po upadku Bizancjum zostanie ona ostatecznie 

sprecyzowana przez ihumena Filoteusza, w rozumowaniu której pobożny władca nie tylko 

jest następcą bizantyjskich cesarzy, lecz także otrzymuje miano jedynego, prawdziwie 

chrześcijańskiego przywódcy, którego misją będzie ochrona prawosławnej wiary i jej 

wiernych wyznawców przed uciskiem "innowierców". Zadanie roztoczenia opieki nad całym 

wschodnim chrześcijaństwem, jakie spoczęło na carze, niejako stało się podstawą imperialnej 

ekspansji. Idea Moskwy -Trzeciego Rzymu leży u podstaw niemal wszystkich koncepcji 

natury rosyjskiego państwa. Swoje źródła umiejscawiają w niej zarówno projekt budowy 

chrześcijańskiego imperium rozwijany przez cały okres trwania państwa rosyjskiego, jak  

i idea świeckiego imperium Piotra I, a nawet oficjalna doktryna komunistycznego Związku 

Radzieckiego. 

 Pod względem geograficznym przyszłej Rosji groziły najazdy z dwóch kierunków,  

od strony stepów –rozległych, otwartych pastwisk łączących Ruś z krajami Azji Środkowej 

oraz Niziny Środkowoeuropejskiej, skąd przybywali niemal wszyscy, począwszy od rycerzy 

(również  krzyżackich) aż po nazistów. Pustoszenie granicznych terenów zamieszkałych przez 

ościenne plemiona doprowadziło do utraty swoistej ochronnej bariery, co wykorzystał nowy 

wróg, który okazał się nie do pokonania. Rusini swoim nierozważnym działaniem niejako 

otworzyli drogę hordom mongolsko-tatarskim do Europy. Fala najeźdźców zalała tereny  

od Morza Czarnego po Nowogród narzucając jarzmo niewoli. Okupacja tatarska z całą 

pewnością zjednoczyła naród i zmusiła walczące księstwa do współpracy, choć głęboko 

zakorzeniona wola rywalizacji o władzę nie ustała. Nałożone przez chana podatki przyczyniły 

się do wypracowania systemu stale zasilającego książęcy skarbiec, bez którego niemożliwe 



46 

 

było skuteczne funkcjonowanie administracji. Niewątpliwie stało się kamieniem węgielnym 

pod budowę przyszłego państwa. 

 Ogromną rolę w gromadzeniu kapitału niezbędnego do budowania ekspansyjnego 

potencjału bez wątpienia odegrał handel. To dzięki niemu możliwe było zgromadzenie 

wystarczających  środków umożliwiającej prowadzenie wojen, te z kolei otwierały drogi  

do nowych rynków zbytu. B. Kagarlicki w swojej pracy wspomina, że Rosja, już za czasów 

Iwana Groźnego, eksportowała do Anglii pozyskiwane z Syberii drewno na maszty okrętowe  

i konopne sznury do obstalowania takielunku, co istotnie przyczyniło się do budowy 

brytyjskiej armady, dzięki której Anglia realizowała swoje imperialistyczne plany. W zamian 

przede wszystkim importowano broń i półprodukty do wytwarzania prochu i amunicji. Dzięki 

wymianie towarowej do Rosji przybyła również technika. Krótko po tym, jak w 1547 r. 

wielki książę Iwan Groźny przyjął tytuł cara, posiadał już wystarczający potencjał,  

by rozpocząć proces szybkiej ekspansji w kierunku południowym i wschodnim zapuszczając 

się daleko w stepy. "Kraj stał się prawdziwym imperium, zagarniając ziemie wcześniej 

należące do Złotej Ordy, zamieszkałe przeważnie przez ludność muzułmańską. W 1552 r. 

przyłączony został Chanat Kazański, w 1556 r. Astrachański, następnie w 1598 r. Syberyjski. 

Rozpoczęła się kolonizacja Syberii"
88

. Ekspansja nie zatrzymała się, póki nie dotarła  

do łańcucha górskiego Uralu na wschodzie, Morza Kaspijskiego i  pasma gór Kaukazu  

na południu. W wyniku tego rozszerzenia Rosja przejęła kilka ważnych pod względem 

strategicznym rejonów: Astrachań przy Morzu Kaspijskim -ziemie tatarskie, które pozwoliły 

zmyć piętno hańby, jakie pozostawiło dwieście lat niewoli i Grozny, który wkrótce 

przekształcił się w placówkę wojskową u podnóża Kaukazu. Rosja zdołała osiągnąć pewien 

stopień ogólnego bezpieczeństwa. Kontrola północnych stoków Kaukazu dawała 

zadowalający poziom ochrony przed atakami z Azji Mniejszej i Persji, a, będąc w posiadaniu 

milionów kilometrów kwadratowych stepów, Rosja zyskała dodatkową strategię obrony  

-strefy buforowe. Sprawowanie kontroli nad tymi terytoriami nie tylko wymagało znacznej, 

regularnej armii obronnej, ale również ogromnego aparatu służby bezpieczeństwa 

wewnętrznego i wywiadu, dzięki któremu peryferie państwa mogły być sterowane z centrum. 

Każda instytucja, która jest znacząca dla przetrwania państwa, powinna znajdować się pod 

ścisłą kontrolą, a tylko samodzierżawna władza taką zapewniała. Utworzenie i utrzymywanie 

stref buforowych nie tylko kreuje wizerunek agresywnej Rosji w oczach sąsiadów, ale także 
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sprawia, że w celu zachowania granic imperium, przeprowadzanie regularnych czystek 

etnicznych i utrzymywanie systemu terroru wobec własnych instytucji staje się nieodzowne. 

 Innym powodem tak intensywnej ekspansji w kierunku południowo-wschodnim było 

zapewnienie wystarczającej ilości uprawnej ziemi dla stale rosnącej liczby szlachty 

małorolnej, której poza ziemią brakowało również chłopstwa do jej uprawy. Imperializm 

nierozerwalnie wiązał się z tanią siłą roboczą, a w jego skrajnym wydaniu z niewolnictwem,  

co w ówczesnych czasach było zjawiskiem powszechnym. W środkowej Europie Polska  

i Litwa sprzymierzone militarnie stanowiły siłę jeszcze skutecznie blokującą ten kierunek 

ekspansji niejednokrotnie udowadniając, że są twardymi przeciwnikami i potrafią stawić 

czoła nawet liczniejszemu wrogowi. Niewątpliwie stały na drodze Rusi do bogactw Europy, 

górującej nad nią cywilizacyjnie i ekonomiczne, a w sferze politycznej zorganizowanej 

nieporównywalnie nowocześnie. Stanowiły one dla tworzącego się imperium trudne 

sąsiedztwo -obce, niebezpieczne a zarazem kuszące i imponujące nowoczesnością. Europa 

była dla Moskwy światem, w którym chciała zaistnieć, ale nie jako jej część składowa, lecz 

jako wielki sąsiad, mocą swojej potęgi terytorialnej decydujący o losie państw i narodów 

środkowo-wschodniej części kontynentu. Wchłonięcie Litwy i wytarcie z mapy świat Polski, 

tak obcej kulturowo i traktowanej jako zdrajczyni słowiańskiej wiary, stało się więc celem jej 

imperialnej idei. Realizacja tej wizji dokonać się mogła tylko w wyniku otwartego konfliktu 

zbrojnego.
89

 Warunkiem koniecznym do realizacji tego planu było stworzenie wielkiej, 

regularnej armii zainicjowane przez Piotra Wielkiego. Niewątpliwie stało się to jednym  

z kluczowych wydarzeń w historii państwa rosyjskiego. Rosja potrzebowała licznego  

i nowoczesnego wojska, aby zrealizować domniemane "zadania narodowe", czyli odebrać 

Polsce ziemie, które należały niegdyś do Rusi Kijowskiej oraz zdobyć dostęp  

do niezamarzających portów. Jednak realizacja obu tych "zadań" w XVIII w. nie zaspokoiła 

ekspansyjnego apetytu Rosji. Zagarnąwszy podczas rozbiorów Polski ziemie, które uważała 

za swoją ojcowiznę, w 1815 r. Rosja wchłonęła Księstwo Warszawskie, które nigdy do niej 

nie należało. Po zajęciu północnego wybrzeża Morza Czarnego z jego niezamarzającymi 

portami zaczęła się domagać południowego wybrzeża z Konstantynopolem i cieśninami 

tureckimi, aby kontrolować obszar Morza Śródziemnego. Zyskawszy dostęp do Bałtyku, 

zagarnęła między innymi Finlandię, ponieważ nowe podboje zawsze da się uzasadnić 

koniecznością obrony starych. Jest to klasyczny argument wysuwany przez wszystkie 

imperia, który można spokojnie odrzucić, ponieważ jego logiczną konsekwencją jest 
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panowanie nad światem, bo tylko wtedy państwo nie będzie narażone na żadne zewnętrzne 

niebezpieczeństwa. Pomijając filozoficzne pytanie o przyczyny atrakcyjności wojen, można 

podać dwojakie wytłumaczenie rosyjskiej obsesji na punkcie potęgi wojskowej i ekspansji 

terytorialnej. Pierwsze ma związek z powstaniem państwa narodowego w Rosji. Ponieważ  

w dążeniu do władzy absolutnej władcy moskiewscy musieli zostać nie tylko autokratami, ale 

również jedynowładcami, czyli jedynymi władcami wszystkich ziem ruskich, niejako 

odruchowo utożsamiali suwerenność z nabytkami terytorialnymi. Ekspansję przestrzenną 

pojmowali w wymiarze wewnętrznym, w sensie zwierzchnictwa politycznego nad poddanymi 

jako konieczny element suwerennej władzy. Drugie wyjaśnienie dotyczy ciągłego ubóstwa 

Rosji i wiecznego głodu nowych zasobów, zwłaszcza ziemi uprawnej, który odczuwali jej 

mieszkańcy. Po każdym nabytku terytorialnym państwo rosyjskie dokonywało masowych 

nadań ziemi ludziom służebnym,
90

 a nowe obszary stawały się lądowymi koloniami 

wschodniego imperium, nie tylko zabezpieczając potrzeby żywnościowe miejskiej 

społeczności, ale przede wszystkim zapełniając skarbiec i dostarczając rekruta do realizacji jej 

ekspansyjnej polityki. 
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2. NOWA FORMA IMPERIUM - ZWIĄZEK RADZIECKI 

 W piramidzie potrzeb opracowanej przez Abrahama Maslova
91

 potrzeby fizjologiczne 

(zwane też egzystencjalnymi) stanowią jej podstawę. W ustalonej hierarchii do priorytetu 

należy zapewnienie możliwości przetrwania: pożywienie, woda, tlen, sen. Kolejnym 

szczeblem są potrzeby bezpieczeństwa, a więc zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności, 

ochrony, porządku, sprawiedliwości oraz wyeliminowanie zagrożeń. Potrzeby te pojawiają się 

wówczas, gdy potrzeby fizjologiczne zostaną zaspokojone. Oba te czynniki ściśle związane  

są z pracą, ta, choć nie czyni człowieka wolnym, jak głosił szyderczo napis nad bramą 

niemieckiego -nazistowskiego obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, to z pewnością daje 

niezależność. Praca zapewnia środki do życia w postaci płodów rolnych lub wynagrodzenia 

za jej wykonanie. To z kolei powinno być godziwe, gwarantujące zabezpieczenie tych 

właśnie podstawowych potrzeb.  

 Wśród istotnych, międzynarodowych dokumentów, w których mówi się o godziwym 

wynagrodzeniu jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., gdzie w Art. 23,  

ustępie 3 zawarto, że "każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego 

wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności 

ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej". Jego 

niedostatek wywołuje zazwyczaj protesty społeczne i strajki pracownicze, wzbudza fale 

niezadowolenia wyrażaną w sposób spontaniczny, która, podsycana ideologicznymi hasłami, 

nabiera impetu, a, kierowana przez charyzmatycznego przywódcę, prowadzi nawet  

do rewolucji. Każda z warstw społecznych ma w sobie potencjał do zbiorowego upominania 

się o własne prawa, szczególnie wówczas, gdy cierpi niedostatek. Człowiek może znieść 

wiele: ucisk, zniewolenie, poniżenie a nawet głód, lecz nie dla dobra jakiejś sprawy czy 

narodu, tylko wówczas, gdy widzi szansę na poprawę swojej sytuacji, szczególnie 

materialnej. W obliczu głodu staje się nieobliczalny, traci poczucie godności i jest zdolny  

do niegodziwych czynów. Głód pozbawia ludzi człowieczeństwa, wydobywa z nich dawno 

wygasłe instynkty umożliwiające przetrwanie, nawet te przypisywane drapieżnikom 

zjadających słabszych współplemieńców. Zbija tłum w łatwe do manipulowania masy 

podatne na chwytliwe hasła:  "Grabić, co zostało nagrabione", "Cała władza w rękach ludu". 
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2.1. III Międzynarodówka  

 Nie ulega wątpliwości, że u podstaw sformułowanego przez socjalistów programu 

leżało nieodparte dążenie do bardziej sprawiedliwego podziału bogactw, a jego celem 

ostatecznym było stworzenie wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Wytyczono wiele 

dróg do osiągnięcia owej powszechnej szczęśliwości, poczynając od powolnych, 

demokratycznych i humanitarnych przemian, a skończywszy na żywiołowych  

i niszczycielskich przeobrażeniach. Zmianie ulegały jedynie zastosowane środki, zaś cel był 

niezmienny. Lenin, w swoich poglądach, odrzucał naturalną drogę ku wyzwoleniu, którą 

kroczyła Europa, tłumacząc to specyfiką rosyjskiej historii i brakiem socjalnie i politycznie 

ukształtowanych klas. Będąc pod wpływem twórczości Nikołaja Czernyszewskiego
92

, autora 

poradnika dla rewolucjonisty zatytułowanego Co robić ?, wskazywał na konieczność 

wykształcenia nowej odmiany rodzaju ludzkiego wyzwolonego z podległości systemu.
93

 

Zrywał z marksowskimi ideami, zgodnie z którymi na czele ruchu społecznego mającego moc 

dokonania wyzwalającej przemiany stanie klasa robotnicza. Lenin negował również klasowe 

warunkowania świadomości i działań proletariatu. Jego zdaniem klasa robotnicza nie była 

zdolna samodzielnie, w sposób rzeczywisty rozpoznać swoje interesy klasowe i własne 

przeznaczenie historyczne. Tylko i wyłącznie partia rewolucyjna mogła swym działaniem 

doprowadzić do wytworzenia w niej socjalistycznej świadomości. Materię ludzką należało 

intensywnie indoktrynować jak plastyczną masę i tak długo poddawać brutalnej obróbce,  

aż wyłoni się z niej szczególny rodzaj ludzki o skrystalizowanych poglądach ideologicznych. 

Element nieprzydatny podlegał odrzuceniu i neutralizacji, jak poprodukcyjny odpad. 

Fundamentalnym warunkiem efektywności działania było, w przekonaniu twórcy 

bolszewizmu, zdobycie niczym nieograniczonej władzy dla nielicznej grupy zawodowych 

rewolucjonistów przygotowanych do realizacji tego celu. Jednak ruch socjalistyczny z natury 

opowiadał się za pokojową formą stopniowych przemian, zwłaszcza ten rozpowszechniony  

w Zachodniej Europie. Samego sposobu rewolucyjnego nie sprowadzano jedynie do działań 

militarnych, raczej odnoszono do zmiany sposobu myślenia i ta forma przeobrażenia mająca 
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walor ponadnarodowy znajdowała powszechną akceptację. "Podstawową maksymą głoszoną 

przez międzynarodowy ruch socjalistyczny było stwierdzenie, że interesy klasy robotniczej 

wykraczają poza granice państwowe..."
94

 Lenin nie podzielał tego stanowiska, uważał,  

że jedynie w sposób żywiołowy można dokonać radykalnych zmian. Do rozniecenia 

światowej pożogi potrzebna była iskra, która roznieci ogień komunistycznych przemian.  

Ta miała być wykrzesana w Rosji.  

 Pozorne przekazanie całej władzy w ręce pracujących mas reprezentowanych przez 

rady delegatów zakończyło się sukcesem. Wyłonienie leninowskiego rządu składającego się 

wyłącznie z bolszewików w rezultacie oznaczało początek władzy jednopartyjnego reżimu, 

który, za pomocą upolitycznionych sądów i tajnej policji (CzeKi), rozpętał terror  

na niespotykaną skalę tłumiąc wszelką opozycję wobec ich władzy. "Bolszewicy przejęli 

władzę tylko w jednym jasnym celu rozpoczęcia zbrojnego konfliktu na wielką skalę, najpierw  

w Rosji, potem w Europie i na całym świecie."
95

 Tylko taki scenariusz pozwalał na obalenie 

istniejącej władzy i stworzenie jednego socjalistycznego imperium zbudowanego z federacji 

państw pod jednym bolszewickim rządem. Leninowska wizja stworzenia "Zjednoczonych 

Republik Świata"
96

 nawiązywała w swoim przesłaniu do doktryny Moskwy -Trzeciego 

Rzymu, miała zadanie rozpropagowania idei w skali całego świat z tą różnicą, że ta pierwsza 

miała podłoże materialne, a druga religijne. Obie jednak dążyły do scentralizowania władzy  

w jego absolutnej formie. "Lenin nie był przeciwnikiem imperium, był wrogiem imperium 

carskiego, w którym władza nie należała do niego."
97

 Tę socjalistyczną ideę miała 

urzeczywistnić, powstała w marcu 1919 r. z inicjatywy Lenina III, Międzynarodówka 

założona przez międzynarodowe partie komunistyczne w celu przygotowania  

i przeprowadzenia światowej rewolucji. Zasady funkcjonowania Kominternu
98

 zostały jasno 

sprecyzowane w 21 punktach i przyjęte na jej II zjeździe.  Lenin, człowiek obdarzony wielką 

charyzmą, nigdy nie miał kłopotów ze zmianą taktyki, kiedy uznawał to za konieczne. 

Osiągnąwszy cel bliższy zmienił zasadę narodowego samostanowienia na rzecz federalizmu  

w wersji bolszewickiej. Zrzeszone kraje członkowskie tylko pozornie miały mieć równe 

prawa i sprawować władzę na własnym terytorium, w praktyce ten osobliwy rodzaj 
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pseudofederalizmu nie zapewniał im ani równości, ani władzy. Rząd leninowski formalnie 

opierał się na demokratycznie wybranych radach, w rzeczywistości jednak były one tylko 

zasłoną mającą ukryć prawdziwy organ władzy, czyli partię komunistyczną. Po ponownym 

włączeniu etnicznych narodowości do nowego, sowieckiego imperium można im było nadać 

pozory państwowości, ich instytucje rządowe bowiem miały być kontrolowane 

("sparaliżowane" jak wyraził się Lenin) przez partię komunistyczną. Jeśli chodzi o partię,  

to Lenin nie zamierzał dzielić jej wedle kryterium etnicznego. W rezultacie miało powstać 

państwo oficjalnie federacyjne, w którym mniejszości narodowe byłyby wyposażone  

we wszelkie atrybuty państwowej odrębności, być może zdolne do zaspokojenia aspiracji 

ludów nierosyjskich, ale maskujące ściśle scentralizowaną dyktaturę rządzącą z Moskwy. Ten 

właśnie model rządzenia został zastosowany przez Lenin i w latach 1922–1924 zawarty  

w konstytucji nowego państwa – Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Zakładał, 

że kiedy w innych krajach zatriumfuje komunizm, zostaną one przyłączone do tego związku 

na tych samych zasadach.
99

 

 Przewrót komunistyczny w granicach kraju powiódł się całkowicie, natomiast poza 

granicami imperium poniósł zupełną porażkę. Lenin miał kompletnie błędne pojęcie  

o mentalności klasy robotniczej w Europie Zachodniej. Nie rozumiał tradycji tamtejszych 

ruchów socjalistycznych i ich ideologii. Źle ocenił rzeczywisty układ sił w tych krajach  

i łudził się nie tylko co do tempa rozwoju ruchu rewolucyjnego, ale także co do samego 

charakteru rewolucji, które wzbudzały się na terenie państw centralnych. Zakładał, że będą 

one przebiegać tak samo żywiołowo, jak rewolucja bolszewicka w Rosji.
100

 Nie wziął pod 

uwagę, że w Niemczech, od czasu Bismarckowskiego "państwowego socjalizmu", robotnicy 

mogli liczyć na odszkodowanie w razie choroby lub wypadku przy pracy, a także na pomoc 

społeczną na starość i w razie inwalidztwa. W Anglii od 1905 r. byli ubezpieczeni  

od bezrobocia, a od 1908 r. otrzymywali nawet emerytury. Ustawa o państwowym 

ubezpieczeniu z 1911 r. przewidywała wypłacanie obowiązkowych świadczeń biednym 

robotnikom. Pochodziły one ze składek państwa, pracodawców i pracowników,  

gwarantowały pomoc w razie choroby i bezrobocia. Robotnicy, którzy korzystali z takiej 

ochrony nie czuli potrzeby obalania ustanowionego rządu ryzykując utratę świadczeń, które 

uzyskali od "kapitalistów" w zamian za być może szczodre, ale znacznie mniej pewne 

korzyści, które miałby im dać socjalizm. Bolszewicy nie uwzględnili tego czynnika w swoich 
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rachubach, ponieważ w przedrewolucyjnej Rosji nie było podobnego systemu.
101

 Stąd też  

próby wywołania rewolucji społecznej w Europie osiągnęły w istocie skutek przeciwny  

do zamierzonego, skompromitowały komunizm i działały na korzyść skrajnych 

nacjonalistów. 

 Winą za wybuch wojny polsko-bolszewickiej powszechnie obarcza się Polskę i nie 

ulega wątpliwości, że to polskie wojska wkroczyły na Ukrainę, co prawda z zamysłem 

odzyskania utraconej w wyniku rozbiorów Wschodniej Galicji, to jednak w świetle 

międzynarodowego prawa występowały w roli agresora. Nie miało to jednak większego 

znaczenia, ponieważ Politbiuro
102

 na swym tajnym posiedzeniu postanowiło nie tylko 

wyprzeć Polaków z terytorium sowieckiego, ale również zsowietyzować podbitą Polskę. 

Wciągnięcie polskiego proletariatu w wir lokalnego konfliktu miało posłużyć do generalnej 

ofensywy na zachód Europy. Armia Czerwona maszerowała na Warszawę niepokonana  

i wydawało się być pewne, że wkrótce powstanie Polska Republika Rad, a po niej nastąpią 

rewolucyjne przewroty w innych krajach europejskich. 23 lipca Lenin, porwany 

rewolucyjnym uniesieniem, pisał Stalinowi przebywającemu w Charkowie w zaszyfrowanej 

depeszy, "…uważamy, że rewolucję należy natychmiast nasilić we Włoszech. Osobiście sądzę, 

że w tym celu trzeba zsowietyzować Węgry a być może też Czechosłowację i Rumunię. Trzeba 

by to dokładnie przemyśleć"
103

 Plan ten został, choć w wyjątkiem Włoch, zrealizowany 

dopiero w 1945 r. w wyniku ustanowienia nowego ładu jałtańskiego, gdy wynik II Wojny 

Światowej był już przesądzony.  

 Pokonanie Polski miało być przyczynkiem do obalenia  ładu wersalskiego, na którym 

szczególnie zależało Leninowi. Nowy układ granic umożliwiał usankcjonowanie zdobyczy 

terytorialnych i uznanie bolszewickiej federacji państw na międzynarodowej arenie. 

Zawalidrogą do tego celu była właśnie Polska, Lenin twierdził, że „rozbijając armię polską, 

rozbijamy pokój wersalski, na którym opiera się cały system obecnych stosunków 

międzynarodowych. Gdyby Polska stała się radziecka… pokój wersalski zostałby zburzony  

i cały system międzynarodowy, ustanowiony dzięki zwycięstwom nad Niemcami, runąłby"
104

. 

Konkludując, Polska była tylko preludium generalnego ataku na zachodnią i południową 

Europę, który miał pozbawić aliantów owoców ich zwycięstwa w I wojnie światowej. 
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Ponadto, zajęcie kraju nad Wisłą miało dla Moskwy ważne znacznie geopolityczne.  

Co prawda, dzięki przyłączeniu Ukrainy i Białorusi, Rosjanie stanowili większość ludności 

ruskiej, to Polska miała posłużyć im za przyczółek, z którego mogliby wywierać polityczny  

i wojskowy wpływ na Europę. W celu pozyskania dla rewolucyjnej sprawy niemieckich 

kręgów nacjonalistycznych, bolszewicy planowali nawet po zajęciu tzw. "polskiego 

korytarza"  przekazanie go Niemcom, co umożliwiłoby połączenie Prus Wschodnich  

z  Rzeszą. Lenin, w swoim przemówieniu wygłoszonym 19 września 1920 r. twierdził,  

że  „Zbliżanie się naszych wojsk do granic Prus Wschodnich, od których oddziela nas polski 

korytarz… pokazało, że całe Niemcy zaczęły wrzeć."
105

 Wizji ta nie uległa przedawnieniu. 

Ustanowienie eksterytorialnego korytarza łączącego oba obszary było jednym z żądań 

wysuniętych przez nazistów wobec Polski i posłużyło jako pretekst do rozpoczęcia II Wojny 

Światowej. Jednak, wraz z klęską poniesioną pod Warszawą, prysły marzenia Lenina  

o rządzie sowieckim w kraju nad Wisłą i skomunizowaniu Europy. Była to jego pierwsze 

bezpośrednie starcie z siłami europejskiego nacjonalizmu, które przegrał. Ogarnęło  

go rozczarowanie i przygnębienie, że polskie "masy" nie wsparły jego armii. Wydarzenia  

z nad Wisły wyprowadziły Lenina z błędnego przekonania, że konflikty klasowe, które tak 

skutecznie można było rozniecać w Rosji, zawsze i wszędzie okażą się silniejsze od poczucia 

tożsamości narodowej.  

 Jak pisze N. Davies w "Bożym igrzysku", świat docenił wagę zwycięstwa Polaków, 

nastroje wielu mieszkańców Zachodniej Europy odzwierciedlała wypowiedź ówczesnego 

ambasadora brytyjskiego w Berlinie, lorda D'Aberona: "…Gdyby Piłsudskiemu  

i Weygandowi nie udało się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku 

bitwy pod Warszawą, nastąpiłby nie tylko niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, 

ale zostałoby zagrożone samo istnienie zachodniej cywilizacji…. (…) …jest rzeczą 

prawdopodobną, że bitwa pod Warszawą uratowała Europę Środkową, a także część Europy 

Zachodniej przed o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem: fanatyczną tyranią sowiecką"
106

   

Same słowa uznania nie wystarczą, gdy w ślad za nimi nie idą czyny, Polska nieraz broniła 

Europę przed zagładą nie otrzymując poza obietnicami niczego w zamian. W chwili próby tak 

potrzebni sojusznicy nigdy nie kwapili się do wywiązania z zawartych porozumień  

i traktatów. Tak prowadzoną politykę trafnie określił jeden z ukraińskich dziennikarzy  

po aneksji Krymu przez wojska Federacji Rosyjskiej, stwierdzając, że "Putin zajął Krym  
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a Unia Europejska stanowisko". Przyczyną tego fiaska, które dziwiło i gniewało rosyjskich 

komunistów, były różnice kulturowe, których nie potrafili zrozumieć, gdyż, według ich 

ideologii, konflikt klasowy stanowił jedyną rzeczywistość społeczną. Stąd też wszelkie próby 

wywołania za granicą rewolucji nie udały się z powodu represji miejscowych władz i braku 

poparcia społecznego. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, polityka zagraniczna Lenina poniosła 

porażkę. Ponieważ nie zdołał on połączyć Rosji z bardziej rozwiniętymi pod względem 

gospodarczym i kulturowym krajami Zachodu, bolszewikom nie pozostało nic innego, jak 

odwołać się do autokratycznych i biurokratycznych tradycji swojego kraju. Bolszewicki 

eksperyment dokonany na rosyjskim proletariacie tym właśnie różnił się od zachodnich 

przemian, że charakteryzował się szczególnym okrucieństwem i niezachwianym oddaniem 

sprawie. 
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2.2 Kult jednostki 

 Uwielbienie dla władcy jest głęboko zagnieżdżone w rosyjskiej świadomości. Swoimi 

korzeniami sięga czasów chrztu Rusi, gdy Włodzimierz I Wielki, poprzez koligację z rodziną 

bizantyjskich cesarzy, przyjął spuściznę duchową płynącą z Konstantynopola. Ideologię 

władzy i miano monarchy -pomazańca bożego, który wolą Najwyższego ze zwykłego 

władyki
107

 przeistoczył się w niemal biblijnie namaszczonego absolutnego władcę. Poprzez 

chrzest stawał się nosicielem i obrońcą Prawdy utożsamianej przez prawosławne państwo  

z Boską Prawdą. Podążanie jej drogą miało prowadzić ciało do ziemskiego dobrobytu,  

a duszę do zbawienia i życia wiecznego. Car stawał się strażnikiem Prawdy, więc jemu 

należało się podporządkowanie, a za jego pośrednictwem Bogu. Jemu też należała się cześć  

i uwielbienie, bo jego wyroki były natchnione. Jak pisał św. Piotr w swym liście do wiernych: 

"Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!"
108

, bo temu władz dana 

jest od Boga. Bez względu na to, czy monarcha jest dobroduszny, czy też surowy w swych 

osądach, ponieważ Bogu podoba się, jeśli poddani czynią dobro, a cierpienie znoszą  

w pokorze. Nie tylko posłuch należy się królowi, aby jaśnie oświecony, jak dawniej 

tytułowano władców, uczynił swe rządy prawymi, potrzebuje również wsparcia duchowego. 

Uczynić to tylko może, jak twierdził św. Paweł z Tarsu, modlitwa "za królów i za wszystkich 

sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością  

i godnością."
109

 Modlitwa nie tylko posiada wielką moc sprawczą, poprzez nią dzieją się 

cuda, a bez niej nie ma zbawienia. Pacierz wycisza, daje ukojenie i pozwala przetrwać 

nieznośne udręki. Dla prostego ludu Kościół jest ostoją wiary, głosicielem słowa bożego, 

więc jego nauki przyjmowane są bezkrytycznie. Władcy potrzebowali Kościoła, który 

wzywał swoich wiernych do żarliwej modlitwy za powodzenie w rządach. Zapewniał mu 

potrzebne uznanie wśród ludu i nawoływał do posłuszeństwa. Ceremonie koronacji, dla 

powszechnej akceptacji narodu, zwyczajowo odbywały się w asyście duchownych, aby 

naznaczyć monarchę stygmatem władzy, legalność jego rządów potwierdzić powagą kościoła 

i błogosławić na lata panowania. Kościół pełnił oczywistą rolę agitacyjną, posiadał moc 

panowania nad ludem. Historycy twierdzą, że w czasie niewoli mongolskiej to właśnie 

Cerkiew prawosławna odegrała "szczególną rolę narodową" i to jej Rosja zawdzięcza swoją 

tożsamość. Nawet nawoływanie wiernych do wznoszenia modłów za "niezależnego króla", 
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jak określano wówczas mongolskiego chana, lud, choć ciemiężony, zanosił w pokorze. 

Przejęte z Bizancjum tendencje do sakralizacji władzy carskiej zostały wzmocnione przez 

Kościół, który wykreował w świadomości poddanych obraz ojczulka-cara, namiestnika Boga 

na ziemi, któremu oddaje się cześć na równi ze prawosławnymi świętymi. Cerkiew 

prawosławna była też architektem samodzierżawia, swoistego połączenia i organicznej więzi 

cara i narodu, tworzącego porządek państwa. Wzajemne stosunki narodu i władzy opierały się 

na zaufaniu i wewnętrznej więzi między nimi. Sens samodzierżawia wykraczał poza jego 

wymiar polityczny, nabierał religijno-moralnego charakteru i ulegał sakralizacji. Właśnie 

samodzierżawie najpełniej oddawało ducha narodu rosyjskiego, niejako chroniło go przed 

zachodnią demagogią i utylitaryzmem politycznym. Wierność samodzierżawiu i ideologii 

rosyjskiej, zgodnie z którą władza pochodzi od Boga, a wzajemne stosunki między Cerkwią  

i państwem układały się zgodnie z teorii "symfonii", zapewnić miały Rosji wielkość i potęgę. 

Wszelkie odstępstwa od tej reguły groziły sprowadzeniem okropnych nieszczęść, do upadku 

państwa włącznie. Samodzierżawna władza miała charakter nieograniczoności  

i nieskrępowania, była nieprzewidywalna, podlegała sakralizacji, wyniesiona ponad sferę 

partykularnych interesów grupowych czy klasowych społeczeństwa.
110

  Pozostawiała władcy 

swobodę działania, a poddanych sprowadzała do roli niewolników. Nie znajdując innej drogi 

do uwolnienia się od ucisku i wyzysku klasowego, sięgnięto po skrajną formę przemiany 

społecznej -przewrót. 

 Rewolucjoniści, walcząc z caratem, negowali wszystko, co wiązało się  

ze znienawidzonym imperializmem. Głosząc komunistyczne ideały uważali, że "religia  

to …przesądy burżuazyjne"
111

 a "…komunizm znosi wieczyste prawdy, znosi religię…."
112

 

Kościół, który wspierał samodzierżawie, wychwalał cara i trzymał pospólstwo w ryzach 

nakazując bezwzględne posłuszeństwo wobec władcy, popadł w niełaski. Stał się 

bezużytecznym symbolem carskiego imperializmu, który należy wyrugować  

z socjalistycznego społeczeństwa.  "Komuniści atakowali religijne przekonania i obrzędy  

z gwałtownością niespotykaną od czasów imperium rzymskiego. Ich agresywny ateizm godził 

w masy obywateli znacznie dotkliwiej niż stłumienie wolności politycznej lub wprowadzenie 

cenzury."
113

 Reżim brutalnie rozprawił się z wiarą zamykając świątynie i znęcając się nad 
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duchownymi. Cerkiew prawosławna stała się zbędna, ponieważ przejawiała silne związki  

z caratem. W jej miejsce utworzono energicznie działający aparat propagandy, którego 

zadaniem było wpajanie w masy bolszewickiej ideologii. Tak jak Cerkiew prawosławna 

oddana carowi utrwalała w świadomości pokornych wiernych jedynie słuszną zasadę 

samodzierżawia, tak dla bolszewików do komunistycznej indoktrynacji mas służyły wszelkie 

instytucje kulturalne i oświatowe powołane w celu wychowania nowego i lepszego 

człowieka.  

 Zgodnie z przyjętą doktryną, prosty lud pracujący nie był w stanie sam wyznaczać 

wyższych celów działania, tego dokonać mogła tylko proletariacka inteligencja. Zrzeszona  

w partię, sprawować miała władzę w sposób demokratyczny. Pluralizm w komunistycznym 

wydaniu różnił się jednak nieco od ogólnie przyjętych standardów. Od 1920 r. tworzenie 

"frakcji", czyli odłamów posiadających inną wizję wypracowywania decyzji i działających 

wbrew woli Lenina, a później Stalina, było zakazane i karane wydaleniem z szeregów partii. 

Głęboko zakorzeniona idea samowładztwa wpłynęła znacząco na formę sprawowania władzy. 

"Niemniej w ciągu roku po objęciu władzy Lenin stał się niekwestionowanym szefem partii 

komunistycznej, którego otoczono prawdziwym kultem."
114

 Był mistrzem w cynicznym, 

pozbawionym jakichkolwiek hamulców pędzie do władzy, dla Lenina władza była 

wszystkim, a owo wszystko miało zapewnić cel ostateczny -budowę nowego, utopijnego, 

komunistycznego społeczeństwa, wszystko temu podporządkowano. Z perspektywy lat 

można śmiało powiedzieć, że swoje wybitne miejsce w historii Lenin nie zawdzięcza 

talentowi politycznemu, który był dość niskiego lotu, ale umiejętności dowodzenia. Można  

go ustawić w rzędzie z największymi zdobywcami w dziejach świata i tej oceny nie zmienia 

fakt, że kraj, który podbił był jego ojczyzną. Swój sukces zawdzięczał oryginalnemu 

wynalazkowi, który nazwać można militaryzacją polityki. Jako pierwszy przywódca państwa 

uważał politykę, zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną, za wojnę w dosłownym sensie tego 

słowa, wojnę, której celem nie jest zmuszenie przeciwnika do uległości lecz unicestwienie. 

Dzięki temu zyskał istotną przewagę nad swymi przeciwnikami, dla których wojna była albo 

przeciwieństwem polityki, albo polityką uprawianą innymi środkami. Zmilitaryzowanie 

polityki i jego rezultat, czyli upolitycznienie wojny, pozwoliło mu, w pierwszej kolejności  

na zdobycie władzy, a w następnie na jej utrzymanie. Nie pomogło mu to jednak zbudować 

trwałego porządku politycznego i społecznego. Tak przyzwyczaił się do walki na wszystkich 

"frontach", że, nawet zapewniwszy sobie niepodważalną władzę nad Rosją Sowiecką i jej 
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wasalami, wymyślał wciąż nowych wrogów, których zwalczał i niszczył zaciekle. Cerkiew, 

frakcyjnych eserowców, kułactwo czy inteligencję. Ta wojowniczość stała się główną cechą 

reżimu komunistycznego, a jej zwieńczeniem była osławiona "teoria" Stalina o zaostrzaniu 

się walki klasowej w miarę budowy komunizmu służąca do uzasadnienia najokrutniejszych 

represji. W rezultacie, w ciągu 60 lat, które upłynęły od śmierci Lenina, Związek Sowiecki 

wyczerpał swoje siły fizyczne i duchowe w całkowicie zbędnych konfliktach wewnętrznych  

i zagranicznych.
115

 Krach militaryzacyjnej polityki zmusił Lenina do przewartościowania 

swoich poglądów i opracowania Nowej Polityki Ekonomicznej (NEP). W grudniu 1922 r. 

zainicjował utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich obejmując urząd 

Przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. Po przejściu kilku udarów mózgu został 

częściowo sparaliżowany i utracił mowę. Zbyt późno spostrzegł, że zbytnia centralizacja 

władzy wypacza pierwotny zamysł demokratycznych rządów i prowadzi do autokracji. Wraz  

z postępem choroby tracił siły i władzę biernie przyglądając walce o sukcesje. Zmarł w 1924r. 

pozostawiając testament, w którym poddał krytyce nadmierną biurokrację partii bolszewickiej 

i rosyjski szowinizm. Pragnął przywrócić do życia ideę rządu rad delegatów  

i tym samym pomniejszyć pozycję Stalina, który już zdążył skupić w swoich rękach 

nadmierną władzę. Jednak ten, wykorzystując piastowane stanowisko sekretarza generalnego, 

skutecznie zapobiegł jego woli. Mimo sprzeciwów rodziny, po śmierci Lenina nie pochowano 

jego szczątków. Przywódcy partyjni mieli inne plany, na wiele miesięcy przed jego śmiercią 

politbiuro planowało zabalsamowanie jego zwłok, aby wykorzystać jego popularność. W ten 

sposób chciano przenieść niekwestionowany autorytet wodza rewolucji na "leninowską" 

partię. Pomysł ten szczególnie podobał się m. in. Stalinowi, który domagał się jego pochówku 

w szczególny sposób. Bolszewicy "potrzebowali ciała Lenina wystawionego na widok 

publiczny, aby podtrzymywać wśród ludu wiarę zakorzenioną w prawosławiu, że szczątki 

świętych nie podlegają rozkładowi"
116

. Potrzebowali kultu przywódcy, aby nie zginąć  

w mrokach zapomnienia. W zasadzie, poza Trockim
117

, którego w podstępny sposób pozbyto 

się z partii, o pozostałych jej liderach niewiele kto słyszał. Martwy Lenin miał dla politbiura 

większą wartość niż żyw, nie mając głosu był namacalnym symbolem wiary, której był 

prorokiem. Zapewniał ciągłość między rewolucją październikową, a rządami swoich 

następców nie mogąc krytykować metod ich działania. Zabalsamowane zwłoki Lenina, 

                                                      
115

 R. Pipes, Rosja bolszewików, op. cit., s. 535. 
116

 Tamże,  s. 522. 
117

 Trocki Lew D., właśc. L.D. Bronstein, ur. 7 XI 1879, Iwanowka k. Jelizawetgradu (ob. Kirowograd), zm. 21 

VIII 1940, Meksyk, działacz i ideolog rosyjski i międzynarodowego ruchu komunistycznego.  

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Trocki-Lew-D;3989233.html [odczyt:01.03.2017]. 



60 

 

wystawione na widok publiczny, stały się obiektem kultu popieranego przez państwo. W taki 

sposób Bolszewicy stworzyli nową świecką religię, dla której, wśród głosów bluźnierstwa  

i szyderstw, obnażając fałsz relikwii prawosławnych świętych, spreparowali własną. Ich 

bożyszcze było tworem nowoczesnej nauki, nasączone chemią i zakonserwowane formaliną. 

Mauzoleum na stałe zagościło w programach moskiewskich wycieczek i stało się miejscem 

pielgrzymowania ideologów szukających komunistycznego natchnienia. Lenin stał się idolem 

proletariatu, symbolem walki klasowej, któremu stawiano pomniki, a cytatami z jego dzieł 

uzupełniano prace naukowe. Kult Lenina posłużył Stalinowi do wywyższenia swojej osoby 

jako spadkobiercy idei "wielkiego" wodza. Ważną tezą jego propagandy była jego rzekoma 

ścisła współpraca z Leninem z czasie wojny domowej i po jej zakończeniu. Na jej potrzeby 

preparowano nawet fotografie. W rzeczywistości Lenin nie ufał Stalinowi i w swoim ostatnim 

liście do Zjazdu Partii domagał się usunięcia go z funkcji sekretarza generalnego, te nie 

wyszły jednako poza ścisłe grono kierownictwa. Najostrzejsze teksty krytyki opublikowano 

dopiero po śmierci Stalina. Wykorzystane zostaną najpierw przez następców Stalina  

do skompromitowania go, a w latach osiemdziesiątych posłużą Gorbaczowowi  

do legitymizacji polityki pierestrojki. Stalin asekurował się obsadzając zaufanymi ludźmi 

aparat bezpieczeństwa i skutecznie zapobiegał spiskom, bez skrupułów eliminował swoich 

przeciwników pozbywając się ich nie tylko z szeregów partii. Represje i terror stały się 

powszedniością. Skala, jaką osiągnęły prześladowania stawiają Stalina w czołówce 

światowych zbrodniarzy. Sympatycy komunizmu byli wręcz zahipnotyzowani tyranią Stalina. 

Zamiast widzieć w niej rażące pogwałcenie komunistycznych dążeń do demokracji, uznawali 

ją za gwarancję czystości komunizmu, ponieważ eliminując politykę i wszystkie konflikty 

wewnętrzne, które się z nią wiązały, pozwoliła skupić się komunistom na ich najważniejszym 

celu ustanowienia nowego światowego ładu.
118

 Nawet Hitler, zwierzając się swojemu 

bliskiemu otoczeniu, był pełen szacunku dla "geniuszu" Stalina.  

 Aparat Komitetu Centralnego stopniowo, naturalnie i prawie niezauważalnie 

zastępował lokalne organy partii nie tylko w podejmowaniu większości decyzji, ale także  

w wyborze kadr wszystkich szczebli. Postępując z przyjętą logiką działania, najpierw partia 

komunistyczna zawłaszczyła całe życie polityczne, potem Komitet Centralny przejął 

kierownictwo nad partią tłumiąc inicjatywę i uciszając krytykę. Politbiuro następnie zaczęło 

podejmować wszystkie decyzje w imieniu Komitetu Centralnego, później trójka – Stalin, 
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Kamieniew i Zinowiew – zawładnęła Politbiurem, aż wreszcie cała władza znalazła się  

w rękach jednego człowieka -Stalina. Kiedy powstała jednoosobowa dyktatura, cały proces 

dobiegł końca. To dlatego późniejsza śmierć Stalina spowodowała stopniowy rozkład partii  

i jej zarządzania krajem.
119

 Tyran, zaślepiony władzą, nie obdarzył  nikogo zaufaniem i nie 

"wyhodował" swojego następcy. Odszedł w blasku chwały podzielając los swojego 

poprzednika złożony w mauzoleum Lenina z równie spektakularną ceremonią, lecz jego 

gwiazda zgasła wraz z wygłoszeniem na XX zjeździe KPZR przez Nikitę Chruszczowa 

referatu "O kulcie jednostki i jego następstwach". Zdemaskowana zbrodnicza działalność 

Józefa Wissarionowicza
120

 spowodowała usunięcie zwłok i po skremowaniu złożenie jego 

szczątków pod murem kremlowskim w miejscu pochówku wybitnych Rosjan. Pomimo 

ogromu dokonanego okrucieństwa, do dziś na grobie dyktatora można zobaczyć świeże 

kwiaty. Miejsce pochówku kata narodów obok wybitnych Rosjan nie budzi jednak 

kontrowersji w odróżnieniu od mauzoleum Lenina, które próbowano zlikwidować. Pamięć 

Stalina w świadomości Rosjan jest ciągle żywa, chociażby z powodu zwycięstwa nad 

faszyzmem.   

 Druga fala kultu Lenina nastąpiła w wyniku chruszczowowskiej destalinizacji, której 

jednym z głównych haseł był powrót do "leninowskich norm" partyjnego życia. Potępiono 

zdrajcę ideałów swojego poprzednika piętnując zbrodniczy charakter jego władzy. Dopiero 

pod koniec gorbaczowskiej pierestrojki zaczęto oskarżać również Lenina o zbrodnie niewiele 

ustępujące mordom stalinowskim. Choć wypróbowany reżim totalitarny potrafił przetrwać 

śmierć swojego przywódcy, jak Związek Sowiecki po śmierci Lenina, a potem Stalina,  

to jednak przekształcił się w kolektywną dyktaturę, która z czasem straciła swoje totalitarne 

cechy i stała się oligarchią, no chyba że władza zostanie przejęta przez kolejnego wodza.
121

  

 Wraz z dojściem Władimira Putina do władzy budowany jest jego obraz jako 

wspaniałej osobowości. Tak również było w przypadku Stalina, Hitlera i innych zbrodniarzy,  

choć wszyscy zginęli tragicznie, to legenda o ich dziełach pozostanie wieczna. Nawet 

haniebne wyniszczenie własnego narodu tego nie zmieni. Nad rosyjską ziemią znów wzeszło 

słoneczko, wielki kraj znów ma lidera, którego dzieła są równie wielkie jak jego sława. Choć 

świat potępia Rosję za wojnę z Ukrainą, to Władimir Władimirowicz w swoim kraju jest 

podziwiany, mówi się o nim: mądry, odważny, sprawiedliwy. Przez media przedstawiany 
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jako supermen, Prezydent Federacji Rosyjskiej -"Gieroj Sowietskogo Sojuza", jak bohater 

filmów akcji, jeździ konno po bezkresnych pustkowiach Syberii niczym strażnik Teksasu, 

niestraszne mu są syberyjskie tygrysy, a nurkując z morza wyławia starożytne amfory. Naród 

wierzy mu bezgranicznie, a żołnierze poświęcają swoje życie w imię realizacji wyższego celu 

narodowego jakim jest ponowne przyłączenie ziem oderwanych od macierzy. Istnieją  

w Rosji takie miejsca, gdzie kult Putina wręcz urasta do miana religii. Wydaje się, że historia 

po raz kolejny zatoczyła koło.      

 "15 lat Putina. Początek nowej ery" – tak brzmi tytuł nowego projektu 

propagandowego, który rozpoczyna właśnie rosyjska agencja TASS. Media mają nieustannie 

przekonywać Rosjan, że Władimir Putin jest ich zbawcą, któremu zawdzięczają wszystko,  

co w ich życiu najlepsze. W ramach projektu, obywatelom Rosji ma być regularnie 

przypominane, że "przed Putinem" byli oni masowo okradani, gospodarka była w coraz 

gorszym stanie, rozpadała się infrastruktura państwa. Uratowało ich właśnie nastanie "Ery 

Putina". Pod jego rządami i dzięki jego nadzwyczajnej osobie kraj stał się potężny, płynący 

mlekiem i miodem, rozkwitł niczym bajkowy kwiat. W ramach samoindoktrynacji 

wszyscy Rosjanie mają wysyłać do agencji TASS fotografie, które będą potwierdzać, jak  

to kiedyś było źle, a jak teraz jest cudownie. Fotografie te mają być publikowane  

na specjalnym propagandowym portalu internetowym. "Musimy wszyscy starać się, aby 

nasze życie stało się jeszcze piękniejsze niż dotychczas" – zachęca poddanych Władimira 

Władimirowicza agencja TASS. Tymczasem, jak informuje dyrektor rosyjskiego 

państwowego Centrum Polityki Rolno-Spożywczej Natalia Szagajda, 30% Rosjan 

funkcjonuje na krawędzi przeżycia, a 10% grozi wręcz śmierć głodowa. Ich sytuacja 

pogorszyła się właśnie na skutek wprowadzonych przez Putina sankcji na import zachodniej 

żywności.
122

 A dziś Rosjanie słyszą, że nad ich krajem-cywilizacją zawsze stał Władimir. 

Zaczęło się od Włodzimierza I Wielkiego, później był Władimir Lenin, dziś spoczywający nie 

tyle w Panu, co w Mauzoleum na placu Czerwonym. A teraz jest Władimir Władimirowicz, 

który na długo zapuścił korzenie za czerwonym murem Kremla. 
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2.3 Kraj Rad  "świetlana przyszłość ludzkości" 

 Marks i Engels, w swych rozważaniach nie pozostawili wielu wskazówek, jak odnosić 

się do ruchów nacjonalistycznych czy mniejszości narodowych. Zgodni natomiast byli  

co do tego, że małe państwa słowiańskie we wschodniej Europie są anachroniczne i zawsze 

gotowe do kompromisu z absolutyzmem dla osiągnięcia swoich egoistycznych dążeń 

narodowych. Obaj twórcy nowoczesnego socjalizmu opowiadali się za wielkimi 

mocarstwami, centralną władzą i jednolitą kulturą. Choć nie do końca zgodnie w tezami 

ideologicznych mentorów, Lenin w 1917 r. chętnie zaakceptował system federacyjny. 

Wiedział bowiem, że istnienie zjednoczonej, scentralizowanej partii komunistycznej będącej 

zwierzchnikiem wszystkich instytucji politycznych na terytorium sowieckim pozwoli 

Moskwie zachować całą władzę polityczną.
123

 Głoszenie prawa narodów  

do samostanowienia było tylko pewną formą iluzji uzyskania niepodległości mającej  

za zadanie zjednanie sympatii i ukrycie prawdziwych intencji komunistów. W warunkach,  

w jakich federalizm został zastosowany, stanowił krok w stronę centralizacji władzy, 

umożliwiał ponowne zjednoczenie kresów, które podczas rewolucji stały się niepodległymi 

republikami. Zgodnie z teorią komunizmu, najwyższa władza ustawodawcza należała do Rad 

Delegatów, z których wybierano przedstawicieli do Ogólnorosyjskiego  Centralnego 

Komitetu Wykonawczego. Na podstawie ogłoszonej w 1918 r. Deklaracji Praw Pracującego  

i Wyzyskiwanego Ludu,
124

 Rosja została proklamowaną republiką rad delegatów 

robotniczych, chłopskich i żołnierskich. W praktyce jednak już na początku rewolucji 

Sownarkom
125

 uniezależnił się od Centralnego Komitetu, którego działalność sprowadzała się 

do zatwierdzania postanowień Rady Komisarzy Ludowych. Został sprowadzony do roli 

"maszynki" do głosowania. Sownarkom uznawał się za reprezentatywną grupę 

intelektualnych i politycznych przywódców, których wnioski, choć nie zawsze słuszne, nie 

podlegały dyskusji. Poza radą delegatów Sowieci uznawali jeszcze jedną suwerenną 

instytucję -Rosyjską Partię Komunistyczną. Władza rad w zasadzie była tożsama  

z władzą partii, gdyż zakładano, iż interesy obu są zbieżne, nie mniej jednak  

w hierarchii ważności partia stawiana była na pierwszym miejscu. W swoim pierwszym 
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programie partyjnym, opracowanym w 1919 r., jasno określono rolę, jaką ma do spełnienia. 

"Partia Komunistyczna stawia sobie zadanie uzyskania decydującego wpływu i przywódczej 

roli we wszystkich organizacjach klasy robotniczej."
126

 Nie pozostawiając złudzeń do kogo 

należy pełnia władzy. Za cel nadrzędny uznano zdobycie niepodzielnej władzy w radach  

i faktyczną kontrolę nad całą ich działalnością. Rady delegatów w zasadzie stały się 

ubezwłasnowolnione i bezradne. Wszystkie kluczowe stanowiska obsadzono tylko zaufanymi 

i bezgranicznie oddanymi sprawie członkami partii. Pewną analogię tej sytuacji można 

nawiązać do samodzierżawia i wspólnot wiejskich, które dzieliły państwową ziemię nie mając 

do niej prawa. Jak carskie Ukazy dla chłopów były święte, tak opracowane przez partię 

uchwały przyjmowane były na plenarnych zgromadzeniach delegatów bezwzględnie  

i jednogłośnie, przy burzy oklasków. Jej "…decyzje muszą być przede wszystkim 

wprowadzane w życie, a dopiero potem można się od nich odwołać do właściwego organu 

partii."
127

 Kto się sprzeciwił, jeżeli przeżył, zostawał obwołany reakcjonistą i podlegał 

natychmiastowemu wykluczeniu z partii. Wnioski płynące w drugim kierunku nie były nawet 

rozpatrywane. Lenin uważał, że tylko organizacja scentralizowana i bezkompromisowa  

we wszystkich kwestiach partyjnych, zarówno praktycznych jak i teoretycznych, może 

prowadzić skuteczną działalność polityczną. Zwierzchnictwo partii komunistycznej nad 

instytucjami państwowymi tłumaczy, dlaczego rozstrzygające bitwy o władzę polityczną  

na zajętych przez wojska sowieckie terenach toczyły się w łonie organizacji partyjnych. Stąd 

też ewolucja sowieckiego federalizmu zachodziła przede wszystkim na płaszczyźnie 

stosunków między centralnymi i terenowymi organami partii komunistycznej. W podległych 

republikach natychmiast dyscyplinowano komunistów, którzy próbowali uniezależnić się  

od Komitetu Centralnego przekształconego później w Biuro Polityczne (Politbiuro), nawet 

wówczas, gdy żądali tylko prawa do członkowstwa w III Międzynarodówce. Zadanie  

to ułatwiał fakt, iż republikańskie partie komunistyczne nie były rodzimymi, narodowymi 

organizacjami politycznymi, lecz jedynie terenowymi filiami partii rosyjskiej. Jedynym 

ustępstwem na rzecz nacjonalistycznego myślenia pracujących mas była zgoda na zmianę 

nazwy lokalnej partii tak, aby odpowiadała nazwie republiki. Lenin, choć w swej pierwotnej 

wizji "Kraju Rad" propagował  federacyjną formę bolszewickiego państwa, to tak naprawdę 

nie zamierzał dzielić się władzą z terenowymi ośrodkami ani nawet zaszczepiać organizacjom 

partyjnym idei narodowościowej. Twierdził, iż, choć Ukraina, Łotwa, Litwa i Białoruś 

istnieją tymczasowo jako odrębne republiki sowieckie, to ich organa władzy są całkowicie 
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podporządkowane pod Politbiuro, a ich przyłączenie do Związku Sowieckiego jest tylko 

kwestią czasu. Gdziekolwiek komuniści dochodzili do władzy, ogłaszali że prawa stanowione 

przez władze federacji obowiązują na ich terytorium, po czym proklamowali "związek"  

z Rosyjską Republiką Sowiecką. Scalanie podbitych ziem postępowało z należytym 

rozmachem. Pewien kłopot sprawiały republiki Zakaukazia, gdzie lokalne partie 

komunistyczne miały silne tendencje nacjonalistyczne, ale i tę trudność pokonano w dwóch 

etapach. W pierwszym, mimo licznych protestów, zwłaszcza Gruzji, republiki scalono  

w Federację Zakaukaską, a tę przyłączono do Związku Sowieckiego. Konflikt gruziński 

wywołał ostre spięcie w kierownictwie partii i tylko dzięki pogorszeniu się stanu zdrowia 

Lenina Stalin pozostał  u steru władzy. Incydent ten pozostawił jednak głęboką ranę w sercu 

towarzysza Wissarionowicza, zresztą z pochodzenia Gruzina, i rzutować będzie na dalszą 

politykę wobec tego kraju. Jak twierdził Stalin "autonomia nie oznacza oderwania lecz sojusz 

narodów górskich z narodem Rosji."
128

 Jak widać z powyższego oświadczenia autonomia 

rozumiana była jako narzędzie konsolidacji, a nie decentralizacji państwa. 

 Powstałe autonomiczne republiki: Ukraina, Białoruś i Federacja Zakaukaska,  

w wyniku tych działań utraciły formalnie w 1922 r. niepodległość i oficjalnie zostały 

przyłączone do Związku Radzieckiego, mimo że lokalne partie komunistyczne były 

sceptycznie nastawione do tej decyzji.  "Bez wątpienia leninowski projekt równoprawnej 

federacji był o wiele bardziej demokratyczny niż projekt Stalina, domagający się 

przekształcenia dotąd niepodległych państw w autonomie, które miały wejść w skład Rosji,  

co z kolei prowadziłoby do pełnego podporządkowania peryferyjnych narodów władzy 

Moskwy."
129

 Robotnicy oraz chłopi Ukrainy i Białorusi, którzy wsparli bolszewików w trakcie 

wojny domowej, zdawali sobie sprawę, że zwycięstwo czerwonoarmistów oznaczać będzie 

przyłączenie do Rosji. Mimo to woleli niepewną przyszłość pod znakiem sierpa i młota niż  

życie w cieniu skrzydeł carskiego orła.    

 Cała władza skupiała się w Moskwie, a republikom pozwolono zachować jedynie 

narodowe Komisariaty Spraw Zagranicznych. Zadośćuczynienie potrzebom samostanowienia 

wyrażono tylko w preambule zawieranych umów o wzajemnych stosunkach określając  

je mianem "niepodległych i suwerennych" państw. Wzorcowym przykładem intencji, jakimi 

kierowali się komuniści przyłączając do federacji pod szyldem "dyktatury proletariatu" 

                                                      
128

 R. Pipes, Czerwone imperium, op. cit., s. 251. 
129

 B. Kagarlicki, op. cit., s. 364. 



66 

 

kolejne kraje było porozumienie z powstałą Chorezmijską Republiką Ludową.
130

 W myśl 

podpisanej umowy kraj ten otrzymał niepodległość, jednak bez prawa do eksploatacji 

posiadanych surowców naturalnych. Zawarte porozumienie zwalniało również Republikę 

Sowiecką z opłat celnych umożliwiając swobodny i nieskrępowany handel.
131

 Przyłączane 

ziemie przeistaczały się w swoistych żywicieli dla pasożytniczego, komunistycznego 

organizmu. Warunki zawarte w tej umowie stały się wzorem w tego typu stosunkach 

międzynarodowych. Wspomnieć tu należy choćby o pozyskiwaniu ropy naftowej ze złóż 

azerskich czy powojennym imporcie węgla kamiennego z Polski do Związku Radzieckiego 

poniżej jego rynkowej wartości. Po umocnieniu się Władzy Centralnej kraj ten, jak i inne 

temu podobne, został wchłonięty przez Federację, która federacją była tylko z nazwy tworząc 

jednolite "Czerwone imperium".  

 Władza, im bardziej przybiera charakter totalitarny, tym intensywniej rozbudowuje 

aparat represji niezbędny do sprawowania totalnej kontroli nad społeczeństwem. Lenin,  

po zwycięstwie w wojnie domowej, nie widział potrzeby tworzenia organów bezpieczeństwa 

wierząc w rychłe nadejście światowej rewolucji, która zniszczy system kapitalistyczny. 

Jednak porażka socjalistycznych ideałów w krajach na zachód od Bugu skłoniła władze 

bolszewickie do powołania policji politycznej. Nie wymyślono niczego nowego. Model 

działania sięgający głęboko poprzez ochranę powołaną przez Aleksandra III aż do opriczniny 

Iwana Groźnego posłużył bolszewikom jako wzór i pozwolił wykorzystać już zdobyte 

doświadczenia. Utworzony organ potocznie nazywany CzeKa
132

 miał za zadanie walkę  

z kontrrewolucją. Na jego czele stanął Feliks Dzierżyński
133

, Polak doświadczony  

w konspiracyjnej pracy, który wykazał się szczególną bezwzględnością w stosunku  
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do pokonanych wrogów, rozstrzeliwaniem zakładników i masowymi egzekucjami. 

Skuteczność bolszewickiej tajnej policji stała się niedościgłym wzorem do naśladowania,  

to z jej pragmatyzmu obficie zaczerpnęli faszyści. "Policja bezpieczeństwa, czyli gestapo, jak 

również SS, które wspólnie chroniły partię, nie podlegały kontroli państwa i były 

podporządkowane bezpośrednio Führerowi poprzez jego zaufanego współpracownika 

Heinricha Himmlera."
134

 Podobnie jak w bolszewickim aparacie bezpieczeństwa, działalność 

tych instytucji była nieograniczona. Kierując się subiektywną oceną winy oskarżonych  

o działalność wywrotową zamykano bezkarnie w obozach koncentracyjnych, gdzie, 

pozbawieni praw obywatelskich, nierzadko ginęli z wycieczenia lub od razu po zaocznych 

sądach wykonywano wyroki śmierci. Lenin, doceniając "szczególne" zasługi CzeKi, 

zreorganizował tę instytucję i w efekcie końcowym po zjednoczeniu wszystkich sił 

porządkowych z policji politycznej utworzył Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych -

NKWD.
135

 Aparat, który w polityce wewnętrznej Stalina stał się głównym narzędziem terroru 

i ludobójstwa wymierzonego przeciwko wszystkim warstwom społecznym i narodowościom. 

Okres wielkiej czystki lat 1937-38, jak powszechnie określa się falę represji, w myśl 

opracowanej doktryny o zaostrzeniu walki klasowej w miarę postępu budowania socjalizmu 

pochłonął miliony istnień ludzkich zesłanych do łagrów, zakatowanych w sowieckich 

kazamatach lub rozstrzelanych bez wyroku. Niepełne dane publikowane przez zawiązany  

w 1985 r. rosyjski ruch społeczny na rzecz zbudowania w ZSRR pomnika ofiar stalinizmu 

"Memoriał" podaje udokumentowaną liczbę 680 tyś.
136

 rozstrzelanych. To dzięki tej 

organizacji rozpoczęto proces rehabilitacji ofiar zbrodni, jaką popełniono na polskich 

oficerach w Katyniu i innych miejscowościach. NKWD, od 17 września 1939 r.,  

po prewencyjnym zajęciu wschodniej części Polski, jak wówczas usprawiedliwiano  

tę agresję, w swojej działalności wykazało się bardziej destruktywną działalnością niż 

gestapo. Podobnie jak w strefie niemieckiej ludność przebrano, sklasyfikowano  

i posegregowano. Niepożądany element natychmiast po zidentyfikowaniu "trwale" usunięto. 

Związane z tym okropności, choć znane i opisywane wcześniej niż to zawarł Sołżenicyn  

w swoim Archipelagu Gułag, nie były przyjmowane do wiadomości, gdyż zachodnia opinia 

publiczna nie była przygotowana na przyjęcie tej prawdy. Większość ofiar skazywano  
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za nieznane przewinienia i tylko dla tego, że naród polski uważany był za odwiecznego wroga 

swoich rosyjskich władców.
137

 

 Kreowany obraz idealnego komunistycznego świata, jaki tworzyła bolszewicka 

propaganda w oczach kapitalistycznego zachodu podlegał ścisłej kontroli. Do tego celu 

powołano nowy represyjny organ, Trybunał Rewolucyjny Prasy, który miał za zadanie sądzić 

wydawców i autorów winnych rozpowszechniania "kłamliwych lub wypaczonych" informacji 

o sytuacji wewnętrznej kraju. Gazety i wydawnictwa, które uznano za służące sprawie 

obalenia komunistycznej dyktatury bezwzględnie zamykano. Dni wolnej i niezależnej prasy 

były policzone i w końcowym efekcie zostały zlikwidowane. Tylko rządowe pisma miały 

prawa wydawnicze, w których potwierdzano słuszność obranej socjalistycznej drogi rozwoju. 

Tylko Partia, znosząc "zależność prasy od kapitału", mogła zagwarantować masom 

pracującym "prawdziwą" wolność słowa oddając działalność wydawniczą w ręce robotników 

i chłopów.
138

 Prasa stała się niema na okrucieństwa czerwonego terroru nie dopuszczając  

do rozpowszechniania informacji o bolszewickich zbrodniach. Nawet w czasach 

zimnowojennej odwilży, nie wspominając o publikacjach, już dyskusje na ten temat mogły 

skończyć się napiętnowaniem i wykluczeniem społecznym. Do dziś w narodzie rosyjskim  

tę część historii uważa się za swoiste tabu.   

 "Na froncie ekonomicznym, przy próbie przejścia do komunizmu, ponieśliśmy wiosną 

1921 roku większą klęskę niż którakolwiek z klęsk, jakie ponieśliśmy z Kołczakiem, Denikinem 

czy Piłsudskim; była to klęska znacznie większa, znacznie istotniejsza i bardziej 

niebezpieczna."
139

 pisał Lenin na kartach swojego monumentalnego działa, trafnie oceniając 

skutki "wojennego komunizmu". Dojście bolszewików do władzy było wynikiem 

spontanicznego rewolucyjnego zrywu co oznacza, że nie byli oni przygotowani na przejęcie 

steru państwa. Nie mając wizji wyjścia z dramatycznej sytuacji gospodarczej w desperacji 

rozpoczęto wielki socjalistyczny eksperyment. Cztery lata okrutnej, wyniszczającej wojny 

domowej i będący jej następstwem gospodarczy i społeczny chaos spowodował ustanie 

procesów produkcyjnych. Jedynym środkiem zaradczym w tej sytuacji była nacjonalizacja 

przemysłu. Tylko państwo mogło utrzymać robotników w fabrykach nie licząc na zyski, 

nierzadko płacąc skromną aprowizacją. Nacjonalizacja okazała się jedynym sposobem 

zachowania narodowego potencjału technologicznego, produkcyjnego oraz kadrowego. 
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Aglomeracje miejskie można było podtrzymać przy życiu wyłącznie dzięki przymusowym 

konfiskatom ziarna w wiejskich gospodarstwach. "W późniejszych czasach liberalni radzieccy 

historycy oraz publicyści nieraz oburzali się na politykę "komunizmu wojennego" lat 1918–

1920, widząc w niej przedsmak stalinowskiego terroru lub po prostu płód chorej 

wyobraźni."
140

 W rzeczywistości wojna domowa toczyła się nie tyle między czerwonymi  

a białymi, co między miastem a wsią. Miasto dysponowało militarną przewagą, by wykarmić 

swą ludność musiało uciekać się do konfiskaty żywność. W tych okolicznościach zapanował 

powszechny głód. Polityka ta miała daleko idące konsekwencje, nie tylko ekonomiczne ale  

i społeczne. Wśród chłopstwa poparcie dla bolszewickich działań wygasło niemal zupełnie, 

niedawni ich zwolennicy stali się wrogami, a wrogowie buntownikami. Prości ludzie 

zrozumieli, że prawdziwym celem nowego reżimu nie jest ulżenie doli społeczeństwa, ale  

za wszelką cenę utrzymanie się przy władzy. Wywołało to kolejną falę buntu o niespotykanej 

dotąd skali i gwałtowności. Krwawo tłumiony, czynił na wsi spustoszenie niczym epidemia 

średniowiecznej dżumy. Okrucieństwo i przemoc zrodzone z konieczności gospodarczej, 

potęgowane przez niekompetencję i przesądy wywodzących się z miast rewolucjonistów 

nakręcały spiralę nienawiści. Po odebraniu chłopu wszystkiego, rząd bolszewicki zrozumiał, 

że bez ziarna siewnego nie może być mowy o zbiorach. Ziemia sama z siebie nie wyda plonu, 

więc częściowo i tymczasowo zrezygnowano z dotychczasowej zaborczej strategii 

pozyskiwania płodów rolnych na rzecz nowej reformy. Stanowiła ona specyficzne połączenie 

socjalizmu i kapitalizmu nazwane Nową Ekonomiczną Polityką (NEP). Ów twór, choć 

sprzeczny z ideą komunizmu zagrażał socjalistycznemu fundamentowi państwa, to jednak 

pozwolił ustabilizować gospodarkę. Większa część zboża pozostawała w rękach chłopów  

i od nich trafiała na rynek. Wreszcie wieś otrzymała czego się ciągle domagała, ziemia  

i owoce ich pracy należały do niej.  

 Teoretycy bolszewizmu stanęli jednak przed trudnym wyborem, jak zmodernizować 

zacofany kraj jednocześnie tocząc bój o ideologiczny cel partii - przejście do socjalizmu. Idea 

marksistowska zakładała zwycięstwo socjalizmu w wysoko uprzemysłowionych krajach jako 

uspołecznioną formę kapitalistycznej gospodarki. Praktyka rewolucji rosyjskiej wymusiła     

zupełnie nowe podejście do tego problemu. Modernizacja i socjalistyczne przekształcenia nie 

miały następować po sobie lecz procesy te miały zachodzić jednocześnie. W celu pozyskania 

dodatkowych środków potrzebnych na industrializację niezbędna była kontynuacja polityki 
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wywierania presji na wieś, jednak głównym impulsem do rozwoju przemysłowego był 

niewątpliwie popyt rynkowy. Tempo rozwoju uzależniło się od chłonności rynku 

wewnętrznego, gdyż rząd bolszewicki nie mógł liczyć na międzynarodową wymianę 

handlową. Ogłoszenie umorzenia carskich długów i nacjonalizacja cudzoziemskich majątków 

spowodowało daleko idącą wstrzemięźliwość w uznaniu Rosji jako wiarygodnego partnera. 

Pomimo zwycięstwa w wojnie domowej, bolszewicki rząd miał reputację nielegalnego 

reżimu, który traktuje swoich obywateli w sposób barbarzyński i narusza normy powszechnie 

przyjęte w polityce międzynarodowej. Stworzył niebywały precedens, jako pierwszy  

w historii rząd odrzucił zobowiązania swojego państwa. Krok ten był nie do zaakceptowania, 

gdyż narażał na krach cały system finansów międzynarodowych.
141

 Moskwa szybko 

zrozumiała swój błąd gotowa do negocjacji wysokości spłaty zadłużenia i odszkodowania 

wierzycielom, nie mniej jednak uzależniała swoje działania od otrzymania reparacji za straty 

poniesione w skutek zagranicznej pomocy wrogom władzy sowieckiej. Te, według 

subiektywnych wyliczeń, znacznie przekraczały zagraniczne zobowiązania Rosji. Z tego 

powodu zbliżenie z rządem bolszewickim musiało odbywać się stopniowo i okrężną drogą.  

Pomimo tego, że sowieci w zasadzie nie mieli nic na sprzedaż i niewiele mogli kupić, kusili 

zachodni kapitał wspaniałymi perspektywami handlu. Moskwa, która dostrzegała słabe 

punkty zachodniej mentalności znacznie lepiej niż jej silne strony maksymalnie wykorzystała 

te złudzenia. Podczas, gdy wewnątrz kraju Nową Politykę Ekonomiczną, która rozluźniła 

restrykcje ekonomiczne, tłumaczono jako taktyczny i tymczasowy odwrót od socjalistycznych 

ideałów, to za granicą rozgłaszano, iż jej celem nadrzędnym jest stworzenie warunków, które 

będą sprzyjać rozwojowi inicjatywy prywatnej w dziedzinie przemysłu, rolnictwa, transportu 

i handlu. Tej propagandzie chętnie wierzyli zachodni politycy i przedsiębiorcy, gdyż 

odpowiadała ich ugruntowanym przekonaniom.
142

 Celowo wywołano złudne wrażenie,  

że bolszewicki rząd "wraca do indywidualizmu" i prywatnej inicjatywy. Do ignorowania  

i bagatelizowania faktów skłaniał zachodnich przedsiębiorców rozpowszechniany pogląd,  

że Rosja oferuje nieograniczone możliwości eksploatacji swoich bogactw naturalnych i rynek 

zbytu dla towarów przemysłowych. Niewątpliwie zawarte umowy handlowe utorowały drogę 

do dyplomatycznego uznania Rosji sowieckiej, przed czym długo broniły się  zachodnie 

rządy z uwagi na odmowę spłaty carskich długów i wspieranie wywrotowej działalności.  
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 Rosyjskie zboże wróciło na światowe rynki, choć skala eksportu była daleka  

od oczekiwań bolszewickich ekonomistów. Produkcja rolna miała tendencję wzrostową, lecz 

jej tempo nie zadawalało kierownictwo partii. Ruszyła kampania gromadzenia zboża, która 

zakończyła się niepowodzeniem z uwagi na rażące zaniżanie cen jego skupu. Stalin i jego 

poplecznicy winą za porażkę przedsięwzięcia obarczyli "kułaków" oskarżając ich o sabotaż  

i ukrywanie zboża. Po raz kolejny wieś okrzyknięto wrogiem proletariatu i nasilono represje 

kierując się prostą logiką, że lepiej przycisnąć kułaka i wycisnąć z niego nadwyżkę zboża niż 

wydawać pieniądze przeznaczone na zakup maszyn koniecznych do modernizacji przemysłu. 

Powrócono do sprawdzonej metody "komunizmu wojennego", przymusowa konfiskata 

zaspakajała potrzeby eksportowe, ale zniszczyła i tak już chwiejną równowagą społeczno-

polityczną, na której opierał się model radzieckiej państwowości lat 20.
143

 Chłopstwo straciło 

zaufanie do bolszewickiego miasta, a to oznaczało wzmożenie represji w celu opanowania 

napiętej sytuacji. Grabież wsi w czasie wojny domowej rozpętała krwawe bunty więc powrót 

do tej polityki ponownie groził rewoltą, która mogła obalić władzę radziecką. Nowa Polityka 

Ekonomiczna poniosła spektakularną klęskę i stała się przyczynkiem do totalnej likwidacji 

własności prywatnej. Po nacjonalizacji przemysłu przyszła kolej na kolektywizację rolnictwa. 

Ponownie sprowadzono mieszkańców wsi do roli chłopów pańszczyźnianych. Zrzeszono 

wszystkich producentów w podporządkowane państwu kołchozy. Umożliwiło to "likwidację  

kułactwa" jako warstwy społecznej oraz bezpośrednią kontrolę rolnictwa. Wizja idealnego 

świata nabrała realnych kształtów. Naród pracując na rzecz państwa budował jego potęgę,  

a za wytężoną pracę otrzymywał "godziwą zapłatę", która nie zawsze starczała na chleb. 

Ciężar modernizacji przemysłu przerzucono teraz na wszystkich mieszkańców miast i wsi. 

Niezadowolonych okrzyknięto "podkułacznikami" i zsyłano w ślad za właścicielami 

majątków wiejskich na Syberię do obozów niewolniczej pracy nacjonalizując ich 

gospodarstwa rolne. Gułagi stały się nową formą dyscyplinowania niepokornych wobec 

władzy sowieckiej. Wieś miała pracować przede wszystkim na potrzeby industrializacji oraz 

eksportu, po drugie zaś zabezpieczyć zapasy żywności dla miasta, a dopiero w trzeciej 

kolejności zadbać o siebie. Zepchnięto gospodarkę kołchozu do rangi feudalnej posiadłości. 

Jak w carskiej Rosji urzędnik państwowy zmuszony był żywić się we własnym zakresie, tak 

utrzymanie się przy życiu chłopów stało się ich prywatną sprawą. Kołchoz miał zaś  

w pierwszej kolejności spełniać zadania ogólnopaństwowe. Kolektywizacji towarzyszył 

masowy ubój bydła i upadek gospodarstw rolnych. Podejmując desperacką próbę ratowania 
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sytuacji w Republice Sowieckiej "kolektywnie uradzono" o skazaniu na śmierć głodową 

mieszkańców Ukrainy. Wielki głód, wywołany rabunkiem produktów rolnych w latach 30, 

przyczynił się do okrutnej śmierci kilku milionów istnień wypaczając psychikę ludzką. 

Likwidacja indywidualnych gospodarstw zdezorganizowała radziecką produkcję rolniczą  

na kolejne dekady. 

 Zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak nazywano w Rosji II Wojnę 

Światową, było jedną z nielicznych w historii wygranych wojen, po których nie nastąpiły 

poważne zmiany w polityce wewnętrznej kraju. Można nawet śmiało wysunąć twierdzenie,  

że wygrana batalia stał się najważniejszym dowodem trwałości i efektywności ustroju 

radzieckiego. "Powstałe w tym okresie powiedzenie "Wojna wszystko rozliczy" w polityce 

przybrało inną formę."
144

 W swoich przemówieniach Stalin dowodził, że radziecki ustrój 

społeczny jest lepszą formą organizacji społecznych niż jakikolwiek inny, nieradziecki ustrój, 

a partia komunistyczna stała się duszą i organizmem ogólnonarodowej walki  

z faszystowskim najeźdźcą. Tylko partii komunistycznej, która potrafiła zmobilizować 

wszystkie siły i środki do rozgromienia wroga, nie tylko naród rosyjski ale i cała Europa 

zawdzięcza tak wspaniałe zwycięstwo. Ustrój socjalistyczny przeszedł surową, straszliwą 

próbę, więc zasadne było kontynuowanie sprawdzonego w czasie wojny, obranego wcześniej 

kierunku w polityce wewnętrznej. Szeroko pojmowane miano zwycięzców, których się nie 

rozlicza z metod, jakimi osiągnięto tryumf nad faszyzmem oraz militarystyczna świadomość 

utwierdzała w przekonaniu kierownictwo partii o słuszności kierunku przedwojennego 

rozwoju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Uczyniono go wzorcem godnym 

naśladowania w innych krajach, które choć w taki sposób chciały się ogrzać w blasku chwały 

wielkiego zwycięstwa. W dziedzinie gospodarki kontynuowano rozwój potencjału sił 

zbrojnych preferując przemysł ciężki. Wysuwano śmiałe plany zwielokrotnienia wydajności 

produkcji, by podnieść zrujnowaną pożogą wojenną gospodarkę narodową kraju  

do co najmniej przedwojennego poziomu. Technologie i maszyny sprowadzano do Związku 

Radzieckiego jako trofiejne lub należne z tytułu reparacji wojennych. Rozmach  

w budownictwie i zwiększenie mocy produkcyjnych spowodowały zwiększenie liczebności 

mas pracujących, zubożając w ten sposób potencjał wiejski, co wpłynęło ujemnie  

na produkcję rolną. Po raz kolejny "w kraju zapanował głód na skalę porównywalną z głodem 

początku lat trzydziestych XIX w., który był skutkiem kolektywizacji."
145

 Jego ofiarami padły 
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przede wszystkim grupy społeczne pozbawione dostaw zboża w ramach systemu kartkowego, 

mieszkańcy miejscowości uznanych za wiejskie, chłopi i wszyscy żywiący się na koszt 

państwa. Głód szczególnie dotknął wieś, gdyż cała kołchozowa produkcja rolna trafiała  

w ręce władz. System kołchozowo-sowchozowy okazał się niewydolny z uwagi  

na niewystarczającą siłę roboczą. Ludność uciekała do miast, gdzie robotnik otrzymywał 

gwarantowaną wyższą rację żywieniową, wieś musiała żywić się sama. Do zwiększenia 

wydajności niezbędna była modernizacja technologii uprawy roli. Narzędzia do osiągnięcia 

tego celu sprowadzano z zachodu. Najskuteczniejszym instrumentem okazała się jednak 

goebbelsowska propaganda doprowadzona do mistrzostwa w hitlerowskich Niemczech.  

W świetle tak spektakularnej porażki głoszono wielki gospodarczy sukces socjalistycznej 

ideologii. Tak zrodził się nowy nurt w przekazie masowym zwany propagandą sukcesu, 

którego zadaniem było uświadomienie, iż kraj rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej. 

Gospodarka rozwija się doskonale, a postęp dociera do każdego domu. Robotnicy pracują  

w pocie czoła, a nad wszystkim czuwa zatroskana o losy obywateli partia. Rozpoczęto 

propagowanie etosu pracy przez wprowadzanie gospodarki planowej oraz promowanie 

ideologii stachanowców.
146

 Do tego celu przede wszystkim wykorzystywano kino, gdyż  

w pełnym analfabetów Związku Radzieckim, z treścią propagandową do mas docierały tylko 

sugestywne obrazy. Eksportowano na Zachód wizję doskonałego socjalistycznego świata 

pozbawionego wad charakterystycznych dla "zgniłego" kapitalizmu. 

 Niewątpliwie zwycięstwo w II Wojnie Światowej przyniosło Związkowi 

Radzieckiemu międzynarodowe uznanie plasując "Kraj Rad" w czołówce światowych 

mocarstw. Komunizm wreszcie zatryumfował. Z racji tej, zasiadający w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ, ZSRR otrzymał status stałego członka, a tym samym prawo weta. 

Umożliwiło to ekonomiczne, polityczne i militarne podporządkowanie krajów Europy 

Środkowej zajętych w trakcie ofensywy radzieckiej na Berlin. Do przewidzenia była sytuacja, 

w której zetknięcie dwóch skrajnie różnych światopoglądów wywołała konflikt między 

byłymi koalicjantami. Jednak dynamika jego rozwoju, ostra forma jaką ostatecznie przybrał 

oraz radykalny podział globu na dwa bloki były zupełnie nie do przewidzenia w czasie, kiedy 

kładziono fundamenty pod budowę powojennego ładu. Związek Radziecki, co prawda nie 

dążył do kolejnej konfrontacji i nie był na nią przygotowany, gdyż wojna z Niemcami 

pozostawiła po sobie zbyt wielkie spustoszenie, ale też podczas spotkań w Jałcie i Poczdamie 
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Stalin nie ukrywał, że zależy mu na utrzymaniu swych wpływów w strefie państw 

wyzwolonych i okupowanych przez Armię Czerwoną. Ewenementem na kontynencie 

europejskim była powojenna Finlandia, która ,choć znajdowała się w znacznej mierze pod 

wpływem Związku Radzieckiego, zdołała utrzymać zachodni model instytucji społecznych, 

politycznych i gospodarczych, gdyż nie była przezeń okupowana.
147

 Kraj ten w późniejszych 

latach doskonale wykorzystał swoją neutralną pozycję i w sposób perfekcyjny odegrał rolę 

pośrednika w handlu z Zachodnią Europą. Po osiągnięciu konsensusu "wielkiej trójki"  

co do granic powstałych wschodnioeuropejskich republik przyszedł czas na formę rządów,  

a te bynajmniej nie były modelowymi demokracjami. Radzieccy przedstawiciele lub ich 

zaufani wysłannicy zajmując kluczowe stanowiska w aparacie administracyjnym bacznie 

obserwowali politykę wewnętrzną swoich nowych sojuszników. Niepokornych działaczy, 

którzy popadli w niełaskę nowej władzy prześladowano, nie rzadko tępiono nawet 

lewicowych polityków domagających się bardziej radykalnego kursu. Opracowanie i użycie 

bomby atomowej w końcu doprowadziło do polaryzacji stosunków niedawnych koalicjantów 

i wywołało stan powszechnie nazywany "zimną wojną". Zaostrzenie relacji między USA  

a ZSRR wymusiło konsolidację okupowanych republik Wschodniej Europy i wprowadzenie 

radykalnych działań. Wzorem sprawdzonej leninowskiej metody, opozycyjne partie rozbijano 

i delegalizowano, a tych, którzy w myśleniu wychodzili poza oficjalnie akceptowane ramy, 

poddawano represjom lub wysyłano na banicję nie tylko na Zachód. Niepożądany element  

z kierowniczej kadry usunięto, a władzę ponownie zcentralizowano. Moskwa stała się 

moderatorem polityki zewnętrznej i wewnętrznej wschodniego bloku. Mroczna wizja 

przedwojennego "Kraju Rad" powoli acz skutecznie się materializowała. Okupowane 

terytorium Niemiec podzieliło się na dwa państwa. Na Zachodzie powstała Republika 

Federalna Niemiec, a w odpowiedzi na "raskolnicką politykę państw zachodnich  

i niemieckiego reakcjonizmu" w strefie radzieckiej Niemiecki Kongres Ludowy,  

7 października 1949 r., powołał do życia Niemiecką Republikę Demokratyczną – "pierwszy  

w historii niemieckiej kraj robotników i chłopów". Dopiero po tym wydarzeniu,  

w komunistycznej świadomości "moskali" zakończyła się rewolucja bolszewicka, spełniło się 

Leninowskie marzenie o połączeniu w duchu socjalistycznej idei niemieckiego i radzieckiego 

proletariatu. W strefie radzieckich wpływów, po ujednoliceniu systemu rządów, przystąpiono 

do wprowadzania sprawdzonych zasady funkcjonowania gospodarki. Nacjonalizacja objęła  

w zasadzie wszystkie gałęzie produkcji z wyjątkiem rolnictwa w Polsce, gdzie chłopi 
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stanowczo sprzeciwiali się kolektywizacji. PGR
148

-y powstały w zasadzie na państwowych 

nieruchomościach ziemskich. Ukształtował się system scentralizowanego zarządzania 

gospodarką będący dokładną kopią systemu radzieckiego. W krótkim czasie ofiarami 

masowych represji padli także komuniści. Po tym, jak komunistyczna partia Jugosławii  

z Josipem Broz Tito na czele zaczęła wykazywać niezależność, w całej radzieckiej strefie 

wpływów rozpoczęła się rozprawa z "titoistami". Za nowe zagrożenie dla centralnej władzy 

uznano lokalnych liderów partyjnych, których rosnący autorytet mógł doprowadzić  

do rozwarstwienia ujednoliconego systemu kierowania. Oskarżanych o prawicowe odchylenia 

i działalność niezgodną z jedynie słusznym kierunkiem socjalistycznego rozwoju 

zmierzającego do osiągnięcia mentalnej jedności usuwano z szeregów partii. W Polsce,  

za głęboko komunistyczne przekonania, iż socjalizm można osiągnąć bez dyktatury 

proletariatu, terroru i unicestwienia zastanych struktur społecznych, został odsunięty  

od władzy, a następnie uwięziony I sekretarz KC PPR towarzysz Wiesław Gomułka. Dla 

ochrony funkcjonującego systemu należało zadać "prewencyjny cios", który miał zapobiec 

powtórzeniu się "jugosłowiańskiego scenariusza". Moskwa kierowała się prostą logiką, zimna 

wojna wymaga politycznej konsolidacji. Ideolodzy partii komunistycznych ogłosili,  

że zdecydowane środki stanowią odpowiedź na politykę Stanów Zjednoczonych w Europie 

Zachodniej, mającą na celu "przejście do ataku na siły demokracji i postępu, na których czele 

stoi Związek Radziecki".
149

 Po proklamowaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej 

rozpoczęto systematyczne prace nad stworzeniem radzieckiego bloku, który próbował stać się 

czymś w rodzaju alternatywnego systemu-świata. W odpowiedzi na zaproponowaną pomoc 

USA w odbudowie zrujnowanych wojną gospodarek Europy, w styczniu 1949 r. powstała 

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, która zrzeszała ZSRR i jego sojuszników w jedną 

organizację handlową. Jednocześnie zmuszono zaproszone do udziału w Planie Marshalla
150

 

Polskę i Czechosłowację do rezygnacji z przyjęcia oferowanej pomocy. Związek Radziecki 

rozpoczął długofalowy proces uzależniania państw satelickich od dostaw paliw i surowców. 

Preferencyjne ceny niewątpliwie wpływały na integrację i zacieśnianie współpracy 
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gospodarczej państw socjalistycznych. Moskwa jednak nie zrezygnowała z pozycji  

dominanta i w tej dziedzinie. Stała się centralnym ośrodkiem wymiany handlowej, traktując  

kraje zrzeszone w RWPG jak peryferyjne "przetwórnie". Intensywny rozrost kompleksów 

hutniczo-maszynowych uzależniał od dostaw paliw i surowców czyniąc Związek Radziecki 

strategicznym odbiorcą produkowanych urządzeń. Początkowo ogólnoświatowy kryzys 

naftowy nie miał większego wpływu na kraje socjalistyczne zaopatrywane przez ZSRR. 

Jednak powolne windowanie cen dostarczanych węglowodorów i zrównanie ich z światowym 

poziomem wywołało protesty uprzywilejowanych odbiorców i niewątpliwie przyczyniło się 

do rozkładu bloku wschodniego.
151

 Nierozwiązana "kwestia niemiecka" stała się "kością 

niezgody" nie tylko w stosunkach między dwoma alternatywnymi blokami, ale również  

w kierownictwie partii komunistycznej. Dość liberalne podejście Stalina napotkało 

zdecydowany opór zwolennika twardej linii reprezentowanej przez późniejszego inicjatora 

odwilży Nikity Chruszczowa.
152

 Radziecka polityka w "kwestii niemieckiej" ostatecznie 

wykrystalizowała się dopiero po śmierci Stalina, kiedy w czerwcu 1953 r. krwawo stłumiono 

masowe protesty robotnicze w Berlinie. Był to moment przełomowy, kiedy z inicjatywy 

Chruszczowa zaczęto konsekwentnie prowadzić twardą politykę całkowitego odseparowania 

od Zachodu. Europa Wschodnia przeobraziła się  w zwarty blok militarno-polityczny, który 

od 1955 r. przybrał ostateczny kształt w ramach Układu Warszawskiego. W 1961 r. podział 

kontynentu na dwie części zyskał fizyczną manifestację pod postacią muru berlińskiego, 

którego konsystencja doskonale obrazowała stan świadomości pomysłodawców realizacji 

tego przedsięwzięcia. Tylko pozornie militarny charakter budowli w rzeczywistości miał 

zapobiec ucieczce na Zachód rzeszy obywateli, którym nie odpowiadały dobrodziejstwa 

płynące z socjalizmu. 

 Echo manifestacji niezadowolenia niemieckich robotników obserwujących rosnącą 

przepaść gospodarczą względem swoich współbraci z Berlina Zachodniego wywołało liczne 

protesty mieszkańców pozostałych republik ludowych. Potępienie zbrodniczej działalności 

NKWD i napiętnowanie kultu jednostki, do jakiego doprowadziła stalinowska polityka,  

w wygłoszonym przez Chruszczowa referacie na XX zjeździe KPZR sprawi złudne wrażenie 

odprężenia. W Polsce odżyła nadzieja na rozliczenie zbrodni popełnionej w Katyniu i kwestii 
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"czwartego rozbioru" dokonanego na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Coraz odważniej 

manifestowano frustracje z powodu ingerowania Moskwy w sprawy wewnętrzne krajów 

zaliczanych do tzw. "bliskiej zagranicy"
153

. Poznańska demonstracja niezadowolenia 

społecznego przerodziła się w krwawe walki uliczne, w których z rąk Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Publicznego zginęło 70 osób a 500 odniosło rany. Uwolnienie i oczyszczenie  

z bezpodstawnych zarzutów oraz wybór na I sekretarza KC PZPR towarzysza Gomułkę  

po śmierć Władysława Bieruta, było wróżbą pozornego rozluźnienia "żelaznego uścisku",  

dawało wrażenie osłabienia radzieckich wpływów. Było to jednak tylko taktyczne posunięcie 

mające na celu niedopuszczenie do przejęcia władzy przez zwolenników stalinizmu.
154

 Iskra 

zapalona w NRD i rozdmuchana w Polsce rozpaliła w 1956 r. ogień powstania narodowego 

na Węgrzech. Zapaść ekonomiczna i niezadowolenie chłopów z efektu kolektywizacji 

sprowokowało węgierskie społeczeństwo do wyjścia na ulice. O ile w Polsce uznano bunt 

robotniczy za wywołany pobudkami ekonomicznymi i mało szkodliwy polityczne, o tyle  

na Węgrzech "towarzysze radzieccy" zdecydowali się na interwencję zbrojną uznając  

to wydarzenie za akt wymierzony przeciw władzy. I jak to powszechnie rozgłaszano, Armia 

Radziecka odpowiadając na zaproszenie Tymczasowego Rewolucyjnego Rządu Robotniczo-

Chłopskiego wspaniałomyślnie udzieliła "bratniej pomocy" zapobiegając siłom 

kontrrewolucji obaleniu komunistycznego rządu. Operacja "Wicher" mająca na celu 

przywrócenie radzieckich wpływów na Węgrzech pociągnęła za sobą niemal 2,5 tyś. ofiar  

a ranom uległo blisko 20 tyś. dających zbrojny opór robotników. Do opuszczenia kraju nad 

Balatonem zmuszono ok. 200 tyś. mieszkańców.
155

 Powstał kolejny precedens umożliwiający 

rozwiązywanie sporów w socjalistycznym obozie przy pomocy radzieckich wojsk. Krwawo 

stłumione powstanie podda pod wątpliwość w oczach światowej opinii publicznej intencje 

Związku Radzieckiego co do polityki prowadzonej wobec swoich wasali. Pokłosiem tego 

wydarzenia było pismo KC KPZR kierowane do wszystkich organizacji partyjnych 

zatytułowane: "O  wzmożeniu pracy politycznej organizacji partyjnych wśród mas w celu 

ukrócenia działalności antyradzieckich i wrogich elementów". Dokument ten, jako przestroga, 

klarował, iż "dla ostatecznego ukrócenia działalności elementów antyradzieckich, które… (…) 
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…wzmogły swoją działalność skierowaną przeciwko Partii Komunistycznej i Radzieckiemu 

Państwu. …jakim był kontrrewolucyjny spisek przeciwko narodowi węgierskiemu, ukryty  

za fałszywymi hasłami wolności i demokracji, wykorzystujący niezadowolenie znacznej części 

społeczeństwa, spowodowany poważnymi błędami, których dopuściło się dawne państwowe  

i partyjne kierownictwo Węgier. … partia zawsze toczyła i będzie toczyć nieprzejednaną  

i najbardziej stanowczą walkę."
156

 Ponadto zawierał instrukcje kierowane do komunistów 

pracujących w organach bezpieczeństwa państwowego, aby czujnie stali na straży interesów 

"naszego" socjalistycznego państwa. Uważnie śledzili intrygi wrogich elementów i w zgodzie 

z ustalonym przez władzę radziecką prawem i z wyprzedzeniem zapobiegali zbrodniczym 

działaniom. W rozumieniu "towarzyszy radzieckich" pojęcia wolności i demokracji miały 

zupełnie inny wymiar niż ten subiektywnie odbierany przez Węgrów. 

 Kulminacyjnym momentem konfrontacji dwóch mocarstw stał się kryzys kubański  

z 1962 r., kiedy, w odpowiedzi na rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Turcji, radziecki 

rząd podjął próbę ulokowania swoich rakiet na Kubie, gdzie nie ucichły jeszcze echa 

niedawnej rewolucji. W konsekwencji świat stanął na skraju nowej globalnej wojny 

atomowej, przy czym pozycja Związku Radzieckiego w owym konflikcie była wyraźnie 

słabsza niż pozycja jego "potencjalnego przeciwnika". Po tym, jak kryzys udało się rozwiązać 

na drodze dyplomatycznej, Moskwa wyciągnęła odpowiednie wnioski. Ojciec niedoszłego 

sukcesu, Nikita Chruszczow, w oczach partii zawiódł pokładane w nim oczekiwania. Krwawa 

interwencja na Węgrzech, upokarzające wyprowadzenie wojsk z Kuby i niepowodzenie 

gospodarcze w realizacji programu "rozwiniętej budowy komunizmu" wywołało ogień 

krytyki i w końcowym rezultacie doprowadziło do odsunięcia towarzysza I sekretarza KC 

KPZR od władzy. Wydarzenie to miało precedensowe znaczenie, gdyż po raz pierwszy  

w historii Rosji jej przywódca został usunięty w sposób pokojowy, a utraciwszy władzę, nie 

został poddany represjom.
157

 Po upublicznieniu jego dzienników i osobistych refleksji nad 

funkcjonowaniem rządu ubolewano jednak, że przeżył detronizację.   

 Zawarcie Układu Warszawskiego (UW) było odpowiedzią na militaryzację Niemiec 

Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami miał  

on charakter  obronny, jednak w praktyce stanowił przeciwwagę dla "imperialistycznego 

zagrożenia" ze strony Paktu Północnoatlantyckiego. Incydent węgierski i wydarzenia  
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na Kubie skłoniły władze Rumunii do zrewidowania roli jaką miałyby odgrywać wydzielone 

wojska w ramach działań UW. Bukareszt domagał się wniesienia poprawki do radziecko-

rumuńskiej umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, zgodnie z którą  

współdziałania wojenne możliwe były tylko i jedynie pod warunkiem napaści państw 

imperialistycznych lub grup tych krajów. Taka formuła wykluczała możliwość użycie armii 

rumuńskiej wobec jakiegokolwiek bratniego socjalistycznego państwa. Powstała rysa  

na monolicie bloku wschodniego, choć zbagatelizowana, to już w 1964 r. niosła przesłankę  

do osłabienia jego skuteczności.  

 Powoli acz skutecznie tlił się kolejny kryzys na południowych rubieżach Wkładu 

Warszawskiego. Na fali "praskiej wiosny"
158

 wbrew zaleceniom Moskwy, ustała cenzura  

w czechosłowackich mediach, co uwolniło nagromadzone pokłady społecznego 

niezadowolenia z dobrodziejstw płynących z socjalizmu. Nie oszczędzono również krytyki 

działalności partii komunistycznej i bloku wschodniego, co świadczyło o pojawiających się 

wątpliwościach o celowości jego istnienia. Wycofanie się Czechosłowacji z sojuszu 

militarnego realnie zagroziło jego istnieniu, a ponadto osłabiłoby po raz kolejny i tak 

nadszarpnięty wizerunek Związku Radzieckiego. W celu jego poprawienia potrzebna była 

demonstracja siły. Doskonałą okazję takiej manifestacji dostrzeżono w czechosłowackich 

próbach demokratyzacji socjalizmu w 1968 r. Rozwój sytuacji przypominał wydarzenia  

na Węgrzech, więc pomimo zapewnień I Sekretarza KC KPCz.
159

 A. Dubčeka, że "panuje nad 

sytuacją" z góry założono konieczność dokonania, według sprawdzonego scenariusza, 

interwencji zbrojnej i reorganizacji w szeregach czechosłowackiej partii. Centrala w Moskwie 

obawiała się destrukcyjnego wpływu wydarzeń praskich na stabilność w pozostałych 

Republikach Radzieckich. Jednak do przywrócenia komunistycznych rządów potrzebne było 

"zdrowe jądro" w postaci kadry gruntownie sprawdzonej i wyszkolonej w Moskwie.  

Po zapewnieniu, iż takowy ideologiczny kościec pozwalający odbudować obumarłą strukturę 

partyjną zostanie wyodrębniony, podjęto próby pokojowego zmuszenia władz 

czechosłowackich do przywrócenia socjalistycznego ładu. Uznając zapewnienia I Sekretarza 

KC KPCz. za niewiarygodne i niewystarczające wojska Układu Warszawskiego, 21 sierpnia 

1968 r. przystąpiły do operacji "Dunaj". Z wielkim rozczarowaniem spotkało się moskiewskie 
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kierownictwo, gdy okazało się że po zajęciu Pragi i aresztowaniu przedstawicieli rządu nie 

ma zaufanych ludzi, którym można przekazać ster władzy. Sojusznicze wojska nie zostały 

wsparte "zdrowymi czechosłowackimi siłami" i cały plan agresji spalił na panewce. 

Zastosowanie "ostatecznych środków" pod względem militarnym przebiegło nader sprawnie  

i z uwagi, iż nie napotkano oporu operacja zakończyła się bezkrwawym sukcesem. Natomiast 

pod względem politycznym całe przedsięwzięcie zakończyło się totalnym fiaskiem.  

Do negocjacji w kwestiach organizacji rządu przyzwano do Moskwy niedawno 

aresztowanych przedstawicieli, których odsunięto od władzy i odmówiono politycznej 

wiarygodności.
160

 Tak na kanwie "czeskiego filmu" legła w gruzach idea socjalizmu  

i możliwości jego zreformowania. Związek Radziecki po raz kolejny zyskał i utrwalił miano 

agresora. Dla radzieckiego kierownictwa stało się jasne, że realny socjalizm jest z gruntu 

niepodatny na zmiany, a próby jego zreformowania z pewnością zakończą się katastrofą. 

Brutalne zatrzymanie zmian w Czechosłowacji stało się początkiem końca zmian w ZSRR. 

Reżim ponownie przybrał na sile i stał się bardziej represyjny wobec każdego przejawu 

alternatywnego postrzegania świata. Powstała wówczas geopolityczna koncepcja 

ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych, zwana potocznie "doktryną Breżniewa". 

Zasada ta, odwołując się do ideologii marksistowskiej, głoszącej wyższość sprawy 

światowego zwycięstwa proletariatu nad interesami narodowymi, dawała prawo  

do interwencji w każdym socjalistycznym kraju, w którym zagrożona była dominacja partii 

komunistycznej. Jasno sprecyzowana doktryna ograniczonej suwerenności miała wpłynąć 

hamująco na ruchy opozycyjne pojawiające się w państwach bloku radzieckiego. 

Praktycznym zastosowaniem "doktryny Breżniewa" była interwencja w Afganistanie w latach 

1979-1989, kiedy to bez powodzenia próbowano udzielić "bratniej pomocy" afgańskim 

władzom deklarującym swoją marksistowską i socjalistyczną orientację. Związek Radziecki 

odstąpił od "doktryny Breżniewa" dopiero po objęciu w 1985 r. urzędu sekretarza 

generalnego KPZR przez Michaiła Gorbaczowa.
161

 

 Z jednej strony Związek Radziecki wciąż zwiększał swój potencjał militarny 

uzyskując równowagę ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony stawiał na politykę 

"pokojowego współistnienia", którą w późniejszym czasie nazwano "polityką rozładowania 

międzynarodowego napięcia".
162

 Mimo że głoszone hasła formalnie adresowano do całego 

kapitalistycznego świata, w praktyce głównym adresatem były kraje Europy Zachodniej. 
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Jednak zbliżenie z nimi było niemożliwe bez uprzedniego przystąpienia do negocjacji  

ze Stanami Zjednoczonymi. Władze ZSRR, deklarując zasadę "pokojowej koegzystencji" 

jako specyficznej formy walki klasowej, starały się konsekwentnie utrzymać i poszerzać 

dotychczasowe strefy wpływu. W istocie polityka ta była kontynuacją "zimnej wojny", jednak 

w rozsianych po całym świecie miejscach, w których dochodziło do rywalizacji Związku 

Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi.
163

 Proces "rozładowania" osiągnął apogeum w toku 

prac nad Aktem Końcowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W 1975 r. 

podpisano wypracowany dokument, w którym proklamowano zasady pokojowego 

współistnienia i niezmienność granic na kontynencie. Dokument przypominał także  

o konieczności respektowania podstawowych praw i swobód obywatelskich. Od tej pory 

rosyjscy dysydenci mogli powoływać się na oficjalnie przyjęte, lecz niedotrzymywane przez 

Kreml zobowiązania. Radzieckie władze triumfalnie ogłosiły, że od tego czasu w Europie 

winna zapanować atmosfera wzajemnego zaufania, pewności co do swobodnego, 

niezależnego i pokojowego rozwoju każdego kraju. Za tymi optymistycznymi deklaracjami 

kryła się nadzieja, że państwa zachodnioeuropejskie poczują się na tyle bezpiecznie,  

by zacząć stopniowo oddalać się od Stanów Zjednoczonych. 

 Konsekwentnie realizowana polityka w końcu wydała owoce, gwałtowny wzrost 

eksportu surowców energetycznych doprowadził do konfliktu USA z krajami Europy 

Zachodniej. Podpisano porozumienie na przełomie roku 78-79 pomiędzy RFN a Związkiem 

Radzieckim, które umożliwiło na szeroką skalę dostawę gazu  do państw zachodnich. ZSRR, 

borykając się z problemami finansowymi, sprzedawała swoje surowce w zamian  

za urządzenia i elementy rurociągów umożliwiające poszukiwania i eksploatację coraz 

odleglejszych złóż. Radziecki gaz zastępował częściowo arabską ropę wydobywaną  

z obszarów nękanych kryzysami. Na tym etapie był konkurencyjny z uwagi na niską cenę  

i stabilność dostaw. Postępujące uzależnienie od "przewidywalnego" źródła radzieckiego 

gazu dla Europy Zachodniej wydawało się mniejszym złem niż eksport paliw  

z "nieprzewidywalnych" i niestabilnych regionów "trzeciego świata".
164

 Intensyfikacja dostaw 

paliw wpłynęła na przerost sektora paliwowego. Związek Radziecki powoli zmieniał status 

biorcy na dawcę surowców energetycznych licząc na przekształcenie się w dostawcę wysoko 

przetworzonego produktu. Zachodnioniemieckie firmy, zachęcone intratnymi kontraktami,  

w zamian za surowce, intensywnie włączyły się w budowę olbrzymich kompleksów 
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chemicznych. Zachodni odbiorcy nie byli jednak zainteresowania gotowym produktem,  

co dodatkowo pogłębiło wewnętrzny kryzys finansowy. Głównymi partnerami w sektorze 

energetycznym stały się Niemcy i Francja.
165

 Postępujące uzależnienie od dostarczanych 

paliw kopalnych rurociągami lądowymi stało się skuteczną bronią gospodarczą. Szczególnie 

jaskrawo wybarwione po włączeniu do eksploatacji podmorskiej nitki gazociągu północnego 

nazywanego oficjalnie "Nord Stream" umożliwiającego bezpośrednią dostawę gazu  

do Niemiec z pominięciem krajów Europy Środkowej. Głównymi udziałowcami 

zagranicznymi przy jego budowie były firmy niemieckie. O ile osiągnięty efekt gospodarczy 

partnerstwa rosyjsko-niemieckiego w sektorze energetycznym nie budzi wątpliwości,  

to skutek polityczny tego projektu poddaje pod wątpliwość cel, jakiemu miało służyć  

to przedsięwzięcie. Nie wywołując ograniczenia intensywności dostaw gazu  

do strategicznych partnerów zachodnioeuropejskich jest niewątpliwie narzędziem nacisku  

na państwa Europy Środkowej, przez które  przebiega jego naziemna odmiana. Perspektywa 

dalszego rozwoju tej podmorskie inwestycji kładzie się cieniem na partnerstwie unijnym.  

W tym kontekście odwołanie się do wspólnej solidarności zawarte w Traktacie lizbońskim,  

na którym budowano Unię Europejską nabiera jakby innego znaczenia. 

 Kryzys energetyczny lat 80 XX w., przyczynił się do wystąpień robotniczych  

w Polsce, a w konsekwencji doprowadził do upadku rządu komunistycznego. Powstały 

związek zawodowy "Solidarność" prowokował ZSRR do interwencji, jednak wizja 

powtórzenia się  czechosłowackiego scenariusza skutecznie zniechęcała "towarzyszy 

partyjnych" do ingerencji w wewnętrzne sprawy "bratniej republiki". Ponadto w kraju  

o głęboko zakorzenionej tradycji "zmagania się z moskalem" rozwiązanie siłowe mogłoby 

zakończyć się otwartym konfliktem zbrojnym, na który, w świetle działań w Afganistanie, 

Moskwa nie mogła sobie pozwolić.
166

  Ograniczono się jedynie do wywierania nacisków  

na polskie władze o wprowadzenie stanu wojennego. Tak wywołana sytuacja nadzwyczajna 

dawała szansę na skuteczne ograniczenie działalności opozycji i uratowanie partyjnego rządu 

nad Wisłą. Po dymisji I Sekretarza KC PZPR Stanisława Kani, który w oczach Moskwy 

stracił polityczne zaufanie, na czele partii stanął gen. Wojciech Jaruzelski. Jego nad wyraz 

błyskotliwa kariera wojskowa i wpływ na resorty siłowe gwarantował kierownictwu Kremla 

szybkie i zdecydowane opanowanie "kontrrewolucyjnych sił". Rezygnując z wprowadzenia 

wojsk radzieckich do Polski, władze moskiewskie zdecydowały się na zwiększenie pomocy 
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gospodarczej, co miało sprawić wrażenie, że nowe partyjne władze dążą do poprawy sytuacji 

materialnej robotników, a tym samym usunąć powody społecznego niezadowolenia.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że owa pomoc w postaci artykułów żywnościowych niemiała 

być wygospodarowana z zasobów rezerw państwowych ZSRR, a pozyskana ze zwiększonych 

dostaw związkowych republik.
167

 Udzielona pomoc, zgodnie z przewidywaniami samego 

Breżniewa
168

, który sceptycznie zapatrywał się na tę formę pomocy wygłaszając  

na posiedzeniu Politbiura opinię: "…cały czas myślę, że chociaż daliśmy Polsce 30 tyś. ton 

mięsa, to niewiele to nasze mięso Polakom pomoże."
169

, nie zahamowała procesu 

zachodzących zmian w kręgach politycznych, a przede wszystkim w świadomości społecznej. 

Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny nie uzdrowił partyjnego środowiska,  

a jedynie przedłużył agonię PZPR. W ocenie współczesnych historyków okrył hańbą 

kierownictwo powołanej na ten czas Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego próbującej  

za wszelką cenę, posuwając się nawet do rozlewu krwi, utrzymać się przy władzy.    

 Wysiłek włożony przez radzieckich przywódców w "normalizację" sytuacji w Polsce 

skutecznie odwracał uwagę od procesów zachodzących w innych "bratnich republikach". 

Kolejna fala kryzysu ogarniającego Związek Radziecki zmusiła do ograniczenia dotacji 

państwom bloku wschodniego, a tym samym pchnęła je w objęcia zachodnich banków. 

Eksport towarów na wschód ograniczał znacząco dostęp do dewiz koniecznych do spłaty 

zaciągniętych kredytów. Obniżanie dostawy surowców do swoich socjalistycznych wasali  

w końcu doprowadziło do zupełnej utraty kontroli politycznej. Wyczerpanie gospodarcze nie 

pozwoliło na ratowanie sytuacji, rozpad bloku wschodniego był nieuchronny i nastąpił  

 w 1989 r. Wkrótce rozpoczęto proces wycofywania wojsk radzieckich ze wschodnich rubieży 

Układu Warszawskiego i runął mur berliński -znienawidzony symbol komunistycznego 

zniewolenia. "Kraj Rad" nie zapewnił świetlanej przyszłości, choć wrażenie panującego 

dobrobytu nie opuszczało towarzyszy partyjnych. Socjalistyczny eksperyment dobiegł końca  

i okazał się ślepym zaułkiem rozwoju gospodarczego nie tylko republik ludowych, ale  

i samego Związku Radzieckiego.    
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2.4 Pieriestrojka 

 Wybór Michaiła Siergiejewicza Gorbaczowa
170

 na stanowisko sekretarza generalnego 

KC KPZR był kompromisem zawartym pomiędzy "starcami", jak nazywano wiekowy 

ortodoksyjny trzon partyjny, a młodym pokoleniem. Nomenklatura
171

 stalinowsko-

breżniewowska udzieliła koniecznego do sukcesu wsparcia  jako "swojemu" tylko pod 

warunkiem, że będzie postępował zgodnie z jej zasadami, to znaczy strzegł jej interesów.
172

 

Gruntowne przygotowanie i opanowanie teorii marksistowsko-leninowskiej gwarantowało, 

jak głoszono w prezentowanych referatach, jedność komunistów i ciągłość ich rządów. 

Ponadto partia potrzebowała nowego, odmłodzonego wizerunku, a 54- letni kandydat, według 

standardów radzieckiego kierownictwa, wchodził w okres "wczesnej młodości" i spełniał 

pokładane w nim oczekiwania. Gorbaczow natomiast w swoim wystąpieniu obiecywał 

nadanie nowej dynamiki gospodarce, demokracji i polityce zagranicznej. Po wyborze  

na głowę państwa przełamał utarty stereotyp nieprzystępnego przywódcy wychodząc  

do gromadzących się tłumów przy wizytowaniu terenowych organów władzy. Nie bał się 

rozmawiać z ludźmi, potrafił przemawiać nie posługując się przygotowanym tekstem przez  

co wzbudzał powszechne uznanie. W oficjalnych wypowiedziach na temat własności 

prywatnej dopuszczał posiadanie przydomowych upraw, co w oczach zatwardziałych 

komunistów było przejawem kapitalizmu. Taka zmiana w myśleniu zachwiała fundamentem 

idei socjalizmu. Znów w rosyjskim słowniku pojawiło się określenie "własność prywatna" 

starannie wymazane przez leninowską nacjonalizację i stalinowską kolektywizację. 

Gorbaczow, przedstawiając swoją wizję przyszłości, podkreślał potrzebę dokonania głębokich 

zmian nie tylko w psychice, ale również w sposobie myślenia, a tym, którzy nie są gotowi 

radził zejść z drogi.
173

 Nie spotkało się to z aprobatą partyjnego kierownictwa, ale po raz 

pierwszy społeczeństwo obdarzyło sekretarza generalnego kredytem zaufania. Wraz z nim  

do władzy doszło nowe pokolenie działaczy komunistycznych przekonane o konieczności 

modernizacji ZSRR. Przeświadczeni, że socjalizm jest istotną wartością i nie wyczerpał 

swoich możliwości, a jedynie jego rozwój poszedł w niewłaściwą stronę podjęli się  
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go przebudować, stąd popularna nazwa tego okresu pieriestrojka − przebudowa. Próby 

modernizacji socjalizmu podejmowane na Węgrzech czy w Czechosłowacji skończyły się 

dramatyczne, więc ryzyko manipulowania przy systemie można porównać z próbą 

rozbrojenia niewybuchu. Choć z pozoru wydaje się niegroźny, to jednak doświadczeni 

saperzy radzą przy nim nie majstrować. Tą sprawdzoną zasadę złamano, więc konsekwencje 

tego działania  nie trudno było przewidzieć.  

 Pierwsze lata działalności Gorbaczowa przebiegły pod hasłem uskorienija - 

przyspieszenia. Promowany plan pobudzenia gospodarki, zwłaszcza branży motoryzacyjnej, 

przypominał nieco w swojej treści chruszczowowski projekt "dogonienia i prześcignięcia 

Ameryki", jednak aprobowało go kierownictwo partyjne jako jedynie słuszny kierunek 

działania. Już zwyczajowo okazał się tylko kolejnym nierealnym założeniem. Próba 

podniesienia wydajności pracy poprzez walkę z alkoholizmem została uznana za zamach  

na wolność i ograniczanie swobód obywatelskich. Obniżenie sprzedaży wódki, traktowanej 

przez społeczeństwo jako dobro narodowe, spowodowało tylko rozrost szarej strefy  

i ogromne straty w dochodach budżetu. Gospodarka, zamiast się rozwijać, pogrążała się  

w kryzysie. Również walka z korupcją okazała się syzyfową pracą. W kraju, w którym 

łapówka jest głęboko zakorzenioną tradycją sięgającą czasów Wielkich Kniaziów, a nawet  

w pewnym sensie "wyrazem szacunku" dla urzędnika państwowego, próby ograniczenia tego 

zjawiska spotykały się z powszechnym niezrozumieniem. Państwo przez lata akceptowało 

proceder przywłaszczania części dotacji budżetowych przekazywanych republikom 

związkowym przez lokalne elity w zamian za wierność i posłuszeństwo. Zmiana tej reguły  

i surowe ukaranie winnych wywołało już na początku 1986 r. rozruchy na tle 

niepodległościowym, które trwały do rozpadu ZSRR i wywarły wyraźny wpływ na późniejsze 

stosunki społeczne w postradzieckich krajach.
174

          

 Przebudowa i towarzysząca jej jawność życia politycznego sygnalizowały złagodzenie 

cenzury, miały być kolejnymi środkami zmierzającymi do przyspieszenia gospodarczego, 

czego jednak nie udało się osiągnąć. Gorbaczow, niefortunnie w udzielanych wywiadach, 

przyznał prasie status opozycji czym zapowiedział jej rychłe uwolnienie. Uważał,  

że ta, poprzez swą niezależną opinię, spowoduje ożywienie twórcze i uleczy paraliż 

intelektualny. Głęboko wierzył we własne siły i nie obawiał się wolnego słowa. Jednak 

uwadze "młodych" towarzyszy partyjnych umknęło, że usunięcie z prasy więzów cenzury 
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wywoła analogiczną sytuację, jak w Czechosłowacji pod rządzami Dubčeka. Głasnost  

-jawność niemal natychmiast ominęła przeszkody w dostępie do informacji. Do opinii 

publicznej dotarły dane nie tylko o skali stalinowskich represji, ale i ogrom zbrodni 

leninowskich. Uświadomiono sobie, że cały sowiecki reżim tak naprawdę uosabiał 

przestępczy charakter. Partia i władze w szybkim tempie traciły już pozorną legitymację  

do sprawowania rządów. Prysła wizja idealnego świata kreowana przez propagandę sukcesu. 

Społeczeństwo zrozumiało, że cała komunistyczna doktryna przedstawiała utopię i fałsz, więc 

partia, która utożsamiała ową doktrynę straciła swoją przewodnią rolę.
175

 Władze "Kraju Rad"  

i jego socjalistycznych wasali zbudowane na fundamencie partii komunistycznej skazane 

zostały na nieuchronny upadek. Demokratyzacja i jawność dopuściły do głosu przeciwników 

socjalizmu i dominacji rosyjskiej w ZSRR. Po raz pierwszy w swojej historii kierownictwo 

partii, omijając utarte zwyczaje, zaaprobowało mianowania na wyższe stanowiska towarzyszy 

wyłanianych w regionalnych wyborach a nie z nominacji. Dobrowolnie zrezygnowano  

z narzędzia wywierania wpływu na wszystkie dziedziny życia państwowego. Prasa zaś miała 

tu pełnić rolę niezależnego trybuna głoszącego opinie o kandydatach pisane nawet przez 

szeregowych towarzyszy. Wolny wybór z pośród wielu kandydatów miał zastąpić 

ideologiczną selekcję i posłużyć do przeprowadzenia czystek kadrowych.
176

 

 Rozluźnienie więzów cenzury umożliwiło publikację takich bestsellerów jak Dzieci 

Arbatu A. Rybakowa, czy Życie i los W. S. Grossmana, w których przedstawiony został obraz 

wojny i analogie funkcjonowania mechanizmów państwa Związku Radzieckiego  

i nazistowskich Niemiec. Społeczeństwo zostało zasypane ogromną ilością informacji nie 

tylko na temat represji i prześladowań politycznych, krytyce poddano również kolektywizację 

i rozkułaczanie traktując je jako przestępstwa wobec narodu. W publikacjach, w sposób 

oczywisty podważano zasadność istnienia socjalizmu. W krajach bałtyckich, na Ukrainie  

i Białorusi powstawały ruchy społeczne, które pod hasłami poparcia pierestrojki faktycznie 

były ruchami narodowowyzwoleńczymi. Władze centralne ZSRR potępiały ten ruch, ale były 

bezsilne wobec zachodzących procesów. W wielu regionach doszło nawet do otwartych 

wojen o nacjonalistycznym podłożu. 

 Kwestie narodowościowe wbijały klin w spójność kierownictwa komitetu centralnego, 

który, pogrążony w kryzysie ideologicznej naprawy socjalizmu, skłaniał się  

ku leninowskiemu prawu do samostanowienia narodów. Upublicznienie informacji  
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o zbrodniach tureckich dokonanych w 1915 r. na ludności ormiańskiej, których ofiary liczono 

w milionach, wywołało odrodzenie ruchu nacjonalistycznego w Górnym Karabachu.  

Ormianie wysunęli żądanie przyłączenia do Armenii tego autonomicznego regionu, który 

znajdował się w granicach Azerbejdżanu. Doprowadziło to w 1988 r. do pierwszego  

w historii konfliktu pomiędzy republikami związkowymi. Był on o tyle niebezpieczny,  

że rozgrywał się pomiędzy państwami, które nie mogły liczyć na interwencje władz 

moskiewskich. Cały kraj, poprzez media, w napięciu śledził rozwój sytuacji traktując go jako 

swoistą "prognozę" dla podobnych zatargów na tle etnicznym. Związek Radziecki, nie mogąc 

poradzić sobie z opozycją w Afganistanie, nie był zainteresowany wikłaniem się w kolejną 

wojnę domową, tę kwestię pozostawił więc swojemu losowi. Wojna trwała do 1994 r. 

wywołując falę azerskich uchodźców i pociągając za sobą 30 tyś. ofiar. Po dwudziestu latach 

względnego spokoju konflikt rozgorzał na nowo dzięki rosyjskiej broni dostarczanej pod 

pretekstem zachowania równowagi sił obu zwaśnionych krajów. Można przypuszczać,  

że Moskwa, utrzymując bazę wojskowe w Armenii, czeka tylko na odpowiedni moment.
177

    

 W grudniu 1988 r. na forum ONZ Michaił Gorbaczow wezwał do rezygnacji z użycia 

siły jako środka w polityce zagranicznej i ogłosił całemu światu, że Związek Radziecki gotów 

jest zmienić swoją doktrynę wojenną i nadać jej czysto obronnego charakteru. Zapowiedział 

również ograniczenie obecności wojskowej w Europie Wschodniej. Oznaczało to 

wprowadzenie nowych radzieckich inicjatyw w polityce międzynarodowej i stopniowe 

wycofywanie się ze swoich wysuniętych pozycji. Owa deklaracja i wydarzenia na Zakaukaziu 

niewątpliwie przyczyniły się do wzbudzenia ruchów niepodległościowych na Litwie, Łotwie  

i w Estonii. Wysunięto żądania upublicznienia "tajnych protokołów" paktu Ribbentrop-

Mołotow oraz ujawnienia informacji o okolicznościach przyłączenia republik bałtyckich  

do Związku Radzieckiego.
178

 Uruchomiło to proces odzyskiwania niepodległości. Kolejno  

po porozumieniach okrągłego stołu i wyborach w Polsce, jesienią 1989 r., pomimo obecności 

jednostek Armii Radzieckiej, upadły reżimy komunistyczne w Czechosłowacji, Bułgarii, 

Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Węgrzech. Nastąpił zupełny rozkład 

tzw. obozu socjalistycznego.  

  Przeprowadzone na początku 1989 r. wybory do rad najwyższych republik  

i Zgromadzenia Deputowanych Ludowych ZSRR były kulminacją ożywienia politycznego. 
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Po raz pierwszy w dziejach ZSRR wybrano reprezentantów opozycyjnych, których poglądy 

znacząco odbiegały od doktryny oficjalnie zatwierdzonej przez partię. Liderem ruchu odnowy 

w Rosji stał się Borys Jelcyn. W Zgromadzeniu Deputowanych Ludowych należał  

do głównych krytyków Gorbaczowa, który miał poparcie większości w wybranej z list KPZR 

Radzie Najwyższej ZSRR. Jelcyn, dobrowolnie rezygnując z prominentnego stanowiska  

i profitów płynących z jego zajmowania, został przez nomenklaturę potępiony i wydalony  

z wyższego kierownictwa partyjnego. Ten odważny krok uczynił go ikoną buntu i przyniósł 

poparcie niezadowolonego społeczeństwa, na którym zbił swój polityczny kapitał. Jako 

zdeklarowany przeciwnik panującego porządku, w 1991 r., B. Jelcyn doprowadził  

do powszechnych wyborów prezydenckich w RSFRR (Rosyjskiej Socjalistycznej 

Federacyjnej Republice Radzieckiej) i je wygrał. 

 W Rosji po raz pierwszy od rewolucji bolszewickiej zaczęły powstawać własne 

instytucje centralne, dotąd wspólne dla Rosji i ZSRR. W styczniu 1991 r. Rada Najwyższa 

przyjęła i wprowadziła w życie ustawę "O własności w RSFRR". Był to historyczny akt, 

który przywracał Republice Radzieckiej nieograniczoną własność prywatną. Uznane zostało 

prawo do posiadania ziemi, kapitału, środków produkcji, zezwolono również na tworzenie 

prywatnych przedsiębiorstw. Krytycy podnosili larum, że niweczy się cały dorobek wytężonej 

socjalistycznej pracy. Dekapitalizacja i tworzenie się prywatnych przedsiębiorstw wpisuje się 

w logikę kapitalistycznej własności i burżuazyjnego biznesu.
179

 Komitet Centralny, nie 

posiadając już żadnych skutecznych środków, które pozwoliłyby zapobiec ekonomicznej 

dezintegracji kraju, uległ transformacji. Jedynym wyjściem z tej trudnej sytuacji było 

przekształcenie organów partyjnych w podmioty gospodarcze i denacjonalizacja 

państwowego majątku. Towarzysząca temu procesowi tak zwana dzika prywatyzacja oparta 

raczej na "prawie uznaniowym" i rozdawnictwie niż na jakichkolwiek zdrowych zasadach 

wolnorynkowych, pogłębiła tylko rozkład państwa. Skala procederu była tak ogromna, że nie 

odnajdywała wartości odniesienia. Uprzywilejowani towarzysze partyjni zmieniali status  

z przedstawicieli władzy na właścicieli sankcjonując przekazywane sobie wzajemnie nie tylko 

przedsiębiorstwa, ale całe gałęzie produkcyjne. Dotychczasowa krytyczna ocena "zgniłego 

kapitalizmu" utrwalona w świadomości społeczeństwa uległa diametralnej zmianie obnażając 

obłudę i zakłamanie. Przeobrażona w oligarchię niedawna nomenklatura dalej kontynuowała 

wygodne życie zmieniając tylko żywiciela i pomnażając własny dochód. Nie uległy natomiast 

zmianie przywileje, których tradycja sięga do czasów mongolskiej niewoli. Każda z epok 
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miała swoje, partyjne dacze wyznaczające status społeczny, carskie majątki ziemskie 

przyznawane za uległą służbę czy też jarłyk nadawany przez chana uprawniający  

do sprawowania poddańczej władzy lub zwalniający z płacenia podatków. Zawsze 

przedstawiały darowaną własność-dobro materialne, własność-funkcję, gdyż nie występowały 

oddzielnie, zawsze przypisane do zajmowanego stanowiska państwowego. I tak oto własność 

się upowszechniła i oddzieliła od aparatu państwowego. Rozpoczął się proces podziału 

niepodzielnego państwa przy aktywnym uczestnictwie KPZR.
180

  

 Dokonana na wielką skalę prywatyzacja i usankcjonowanie samodzielności regionów 

w konsekwencji doprowadziła do "prywatyzacji" władzy państwowej. Po ustaniu dotowania 

lokalnych władz republik zakończyło się funkcjonowanie systemu utrzymującego więź 

peryferii z centralnym ośrodkiem władzy. Odcięte od "finansowej pępowiny" i skazane  

na samodzielność Republiki Radzieckie kolejno od marca do sierpnia 1990 r., co prawda 

jeszcze bez suwerenności, jednak odważnie, ogłaszały niepodległość.
181

 Spory między 

centrum związkowym, a już niepodległymi republikami nabrały międzynarodowego 

charakteru. Wymusiło to zintensyfikowanie prac nad utworzeniem nowego "prawdziwego" 

Związku Niepodległych Państw. Próby odrestaurowania poprzedniego zależnego układu 

podejmowane przez ortodoksyjnych komunistów utknęły w martwym punkcie. Pozycja 

Michaiła Gorbaczowa wydawała się być zagrożona, pojawiła się informacja, że Borys Jelcyn, 

reprezentujący opozycję,  pod przykrywką negocjacji planu przejścia do gospodarki rynkowej 

szykuje się do przejęcia władzy. Należało sięgnąć po "środki ostateczne", wprowadzono stan 

podwyższonej gotowości bojowej i, pod pretekstem udziału w paradzie, zarządzono 

dyslokację Wojsk Powietrzno-Desantowych w rejon Moskwy. W celu uspokojenia nastrojów 

do publicznej wiadomości podano, że przemieszczenia wojsk dokonano tylko w celach 

szkoleniowych, a "komandosi zostali skierowani na wykopki ziemniaków".
182

 Dziwne  

i budzące przestrach manewry pod dowództwem KGB stały się jednym z elementów gry 

politycznej. W niewyjaśnionych okolicznościach 21 września 1990 r. poważnemu wypadkowi 

samochodowemu uległ przewodniczący Rady Najwyższej Rosji Borys Jelcyn reprezentujący 

opozycję. Można by domniemać o przypadkowości zdarzenia, lecz w kontekście walki  

o przetrwanie, gdzie stawką był los kierownictwa związkowego nie jest to już takie 

oczywiste.     

                                                      
180

 J. Afanasjew, op. cit., s. 197. 
181

 R. G. Pichoja, op. cit., s. 585. 
182

 Tamże, s. 592. 



90 

 

 Nomenklatura komunistyczna, która nie otrzymała szansy sprawdzenia się w biznesie, 

nie składała broni, utrata reszty przywilejów i próżnia polityczna mobilizowały  

do stanowczego działania. Przygotowano wariant interwencji siłowej na okoliczność 

oddalenia się republik bałtyckich do Związku Radzieckiego. Wydaje się być 

nieprawdopodobne, by przyzwolenia na taki scenariusz działania nie udzielił prezydent 

ZSRR. Wprowadzenie bezpośrednich rządów prezydenckich i delegalizacja partii 

komunistycznej na Litwie skończyły się dramatycznie. Komitet Centralny Komunistycznej 

Partii Litwy podjął próbę przejęcia władzy zwracając się do Michaiła Gorbaczowa  

z postulatem o wsparcie ich działań i "zaprowadzenie porządku" w już niepodległej republice. 

Zgodnie ze sprawdzonym sowieckim zwyczajem, w styczniu 1991 r., na "zaproszenie 

zdrowych sił wyrażających wolę ludu pracującego", do Wilna wprowadzono rosyjskie 

oddziały specjalne, które zajęły strategiczne obiekty. W wyniku starć z mieszkańcami zginęło 

14 osób. Ujawniona w mediach interwencja zbrojna wywołała falę społecznego 

niezadowolenia, która ogarnęła cały związkowy kraj. Reputacja prezydenta Gorbaczowa,  

w kontekście złamania deklarowanych praw do niezależności republik,  (broniąc się twierdził, 

że o sprawie nie wiedział) została poważnie nadszarpnięta. Partia straciła zaufanie  

do swojego sekretarza generalnego. Wydarzenia wileńskie ujawniły, w jaki sposób 

kierownictwo KPZR zamierzało zachować integralności państwa. Pokazały jednocześnie,  

że w dobie upowszechnienia niezależnego przekazu medialnego, sprawdzona metoda siłowa 

jest już nieskuteczna.
183

 Historia po raz kolejny udowodniła, że najskuteczniejszą bronią  

w walce z totalitaryzmem są wolne i niezależne media.   

 Gorbaczow, obserwując dramatyczną sytuację jaka panuje w związkowym kraju, nie 

widział przyszłości dla zacofanego i skostniałego systemu. Słusznie zwrócił się  

ku Zachodowi, który podobnie jak w krajach socjalistycznych, dzielił społeczeństwo  

na bogatych i biednych. Jednak Zachód, w odróżnieniu od Rosji, oferował wyższy standard 

życia ludziom nawet z tych najniższych warstw społecznych. Potrzebna była zmiana, 

pieriestrojka nie tylko sposobu myślenia, ale przede wszystkim systemu gospodarczego, który 

sprawdził się w okresie powojennej industrializacji kraju, jednak okazał się być niewydolny 

po osiągnięciu założonego celu. Ustrój socjalistyczny, zamiast rozwijać i umacniać 

mocarstwowość, spychał kraj na peryferie kapitalistycznej Europy czyniąc zeń dostawcę 

tanich surowców i paliw. Elita, wabiona atrakcyjnym życiem Zachodu, nie protestowała 

przeciwko nowemu wyznaczonemu kierunkowi rozwoju, a wręcz nie widziała innej drogi,  
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by wyrwać się z "zaplecza" i dołączyć do "światowej cywilizacji". Przywrócenie praw 

własności ponownie wprowadziło je na światowe salony. Nie ulega wątpliwości, że "polityka 

Gorbaczowa była polityką kapitulacji",
184

 ale była to cena, którą władza radziecka musiała 

zapłacić, by stać się częścią światowej klasy panującej. Rosja powróciła do granic z XVII w. 

z tą różnicą, że w skład kraju dodatkowo należał Północny Kaukaz, podbity i zrujnowany  

po dekadach krwawych wojen i czystek etnicznych.  

 Zainicjowana reforma gospodarcza nie przyniosła pożądanych efektów, gdyż 

realizowano ją opieszale i niekonsekwentnie. Zaślepienie wiarą, że powodzenie Rosji zależy 

wyłącznie od powstania warstw prywatnych właścicieli, doprowadziło do przesunięcia masy 

posiadania z państwa w ręce ograniczonej uprzywilejowanej kasty. Procesy prywatyzacyjne 

do dziś owiane są mgiełką tajemnicy nie dlatego, że "tortem" podzielono się ze wszystkimi, 

lecz dlatego, że dostali go nieliczni. Tak jak inżynieria socjalizmu wytworzyła nowy rodzaj 

społeczeństwa -prostego, oddanego sprawie robotnika, tak nieuczciwa prywatyzacja 

przyczyniła się do wyewoluowania warstwy potocznie nazywanej "nowyje ruskie". Również 

prostego, lecz już wstydliwie bogatego i nie oddanego wspólnej sprawie, ale dbającego  

o własne interesy. Geny niby te same, lecz poczucie wspólnego dobra jakoś zanikło wraz  

z przeniesieniem firm do rajów podatkowych i kont poza zasięg skarbowych kontroli 

umiłowanego kraju. Jurij Afanasjew
185

, w swojej książce pt. Groźna Rosja, obnaża 

mechanizmy nowej gospodarki rynkowej stosowane do zdobycia bajecznych fortun owych 

"nowych ruskich" przy aktywny udziale władz. Strumienie prowadzonych interesów 

wypłukują z Rosji surowce, a w ślad za nimi płynie rzeka dewiz lokowanych  

na zachodnich kontach. Federacja Rosyjska -kraj dobrobytu, jednak nie dla wszystkich. 

Moskwa, chcąc za wszelką cenę ratować gospodarkę, poświęciła nawet część swojej 

niezależności. "Nawiązując stosunki z MFW, radzieckie władze wciąż jeszcze się wahały, 

broniąc honoru super mocarstwa."
186

 Wyczerpane rezerwy złota i spadek cen paliw  

na światowych rynkach nie pozostawiły wielkiego wyboru. Alians rządu  

z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, poza wsparciem upadającej gospodarki, miał 

jeszcze jedno ważne zadanie. Współpraca z zachodnimi instytucjami finansowymi była 

niezbędna, aby własność przejęta w wyniku "dzikiej" prywatyzacji została uznana za legalną, 

a jej "nabywcy" uznani za czcigodnych obywateli. Władza, orientując się, że reforma nie 
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przynosi przewidywanego wpływu środków do budżetu państwowego, podjęła próby 

pociągnięcia do odpowiedzialności karnej elity biznesu zamieszane w pranie brudnych 

pieniędzy, lecz skala powiązań i wzajemnych uzależnień nie pozwoliła skutecznie dochodzić 

roszczeń finansowych. Do zapanowania nad wszechobecnym chaosem potrzebny był nowy 

przywódca, niezależny i stanowczy jak car, który zaprowadzi porządek i da ludziom wiarę  

w lepsze jutro.  
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2.5 Wnioski 

 Kapitalizm, jako forma systemu gospodarczego, nie jest pozbawiony wad. Tak jak 

każda skrajność ideologii wynaturza ludzkie zachowania. Taką skrajnią było niewolnictwo, 

które obdzierało z człowieczeństwa właścicieli jak i zniewolonych. Socjalizm, który miał być 

cudownym lekiem na ową "chorobę cywilizacyjną" okazał się nie mniej toksyczny, a nawet 

zabójczy dla rodzaju ludzkiego. Ten pierwszy niszczył ciało upokarzając robotnika, drugi 

dodatkowo upośledzał umysł. Oba przeciwstawne systemy, jak awers i rewers fałszywej 

monety, którą płacono za ciężką pracę, opierają się na wyzysku. Kapitalizm jest nierównym 

podziałem bogactwa, z kolei socjalizm to równy podział ubóstwa. Skrajne formy obu 

systemów stanowią zagrożenie dla powszechnego bezpieczeństwa prowadząc w prostej linii 

do totalitaryzmu. 

 Bolszewizm był chimerą powstałą z połączenia komunistycznej ideologii de facto  

powstałej na Zachodzie (Marka i Engels tworzyli ów nurt w Niemczech) i wschodniej 

despotii. Zniewolony naród, w jarzmie carskiego samodzierżawia utrzymywany na niskim 

poziomie świadomości, dostrzegając szansę zmiany uległ wizji budowy raju na ziemi. 

Zachłyśnięty wolnością eksplodował barbarzyństwem i nienawiścią do wszystkiego,  

co przejawiało indywidualizm. Bolszewizm stał się ideologią mas, podobnie jak prawosławie  

w swoich założeniach głoszące powszechne zbawienie uświęconego narodu, marginalizował 

rolę jednostki. Nie mogąc jednocześnie współistnieć, wiara w zbawienie została ekstrahowana   

i zastąpiona ideą budowy krainy szczęśliwości, której orężem była skrajna forma wojującego 

ateizmu. Do realizacji tego projektu niezbędne było zrównanie klasowe i umysłowe 

ujednolicenie społeczeństwa. Z uwagi, iż nie można tak od razu nabyć mądrości i stać się 

inteligentnym człowiekiem, a takich ludzi w Rosji nie brakowało, architekci komunizmu 

wyeliminowali niepożądany element oczyszczając naród z arystokracji. Żarłoczna chimera 

bez umiaru i moralnych zahamowań odziedziczonych po mongolskich przodkach  

z czasów okrutnej niewoli wyniszczyła rozumną warstwę społeczną. Dyktatura proletariatu, 

zapożyczona z manifestu komunistycznego, urzeczywistniła się na drodze krwawej rewolucji 

zacierając ślady zachodniej kultury jako symbolu upadku i moralnego rozkładu. 

Socjotechnicy podjęli próbę budowy nowego typu społeczeństwa. Z jednej strony 

wyzwolonego od systemu wartości, bezgranicznie oddanego sprawie, z drugiej zaś prostego, 

o niewygórowanych wymaganiach, wiernego zasadom głoszonym przez ideologicznych 

mentorów. Przywódcy rewolucji październikowej uważali się za architektów kreujących 
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świadomość mas, mędrców, którzy doprowadzą nierozumny proletariat do stanu powszechnej 

szczęśliwości w skali wykraczającej poza granica kraju. Zaczerpnąwszy z idei Moskwy  

-Trzeciego Rzymu mesjańskie posłanie zbawienia świata snuli wizje światowego socjalizmu. 

Rosjanie, naród wybrany do tworzenia wielkich rzeczy jak powszechnie uważają: "u nas wsio 

bolszoje" i choć nie rzadko stanowiących przerost formy nad treścią, to dających powód  

do dumy. Intencje komunistycznych ideologów nie spotkały się z międzynarodowym 

uznaniem, kapitalistyczny Zachód nie dał się wciągnąć w budowanie idealnego 

socjalistycznego świata z kierownictwem w Moskwie. Trafnie rozpoznał, że stanowi  

on zagrożenie dla funkcjonującego systemu i niesie zniewolenie dla społeczeństwa.  

 Właściwym gruntem do "uprawy" tej ideologii okazał się być prosty, ruski chłop, 

któremu od pokoleń obce było pojęcie własności prywatnej. Przywykły do ciężkiej niedoli, 

poganiany mongolskim, a później carskim knutem
187

, znosił cierpienie w pokorze. Jego stan 

świadomości idealnie odpowiadał potrzebom twórców realnego socjalizmu. Tylko czasowo 

rezygnując z potrzeby uszczęśliwienia świata ograniczono się do własnego kraju. Rosja miała 

stać się zaczynem, który posłuży do zakwaszenia "proletariackiego ciasta"  reszty świata.  

Z narodowej masy należało tylko wyekstrahować odpowiedni materiał, do tego celu 

potrzebna była pożoga, która wypali zbędny materiał. Rewolucja Październikowa, jak 

mozolnie odkrywają historycy, stała się narzędziem nie tylko do przejęcia władzy, ale przede 

wszystkim do pozbycia się inteligencji, w umysłach której mogły się pojawić wątpliwości,  

co do właściwości wyznaczonej proletariatowi socjalistycznej drogi. Carskie samodzierżawie 

wspierane agitacyjną pracą cerkiewnych hierarchów utrzymywało większość narodu  

w ciemnocie, bo do ciężkiej fizycznej pracy nie nadają się filozofowie, bolszewizm nie 

odbiegał od tej zasady. Przy pomocy ideologicznej indoktrynacji otumaniał prostego 

robotnika doprowadzając do stanu, w którym rozumie tylko proste polecenia  

i bezdyskusyjnie wykonuje nakazaną pracę. Według teorii leninowskiej klasa robotnicza nie 

była w stanie samodzielnie uświadomić sobie własnego przeznaczenia historycznego. Tylko 

partia mogła przyczynić się do powstania w niej świadomości socjalistycznej. Tak miał 

wyglądać ów twór proletariacki, którego tylko praca miała uszlachetnić dodając siły, a nie 

rozumu. Uosobieniem robotniczego etosu stał się sowiecki stachanowiec, niedościgniony 

przodownik pracy. Pozbawiony sumienia, oddany sprawie, łatwy do przeniesienia  
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z robotniczych w żołnierskie szeregi, wyzuty z wartości etycznych niczym ordyniec z hordy 

siejącej strach Mongołów Czyngis-Chana, zdolny do podboju nie tylko Europy, ale i całego 

świata. Tym, którym nie mieściło się w głowach dobro płynące z socjalizmu należało wbić  

je siłą, narzędziem ze wszech miar uniwersalnym, kolbą karabinu. Cóż warte jest życie 

jednostki wobec bytu mas zwołanych niczym wilki w stado hasłem "Proletariusze wszystkich 

krajów łączcie się" do klasowej walki o obalenie całego istniejącego ustroju i zbudowanie 

światowego "proletariackiego" imperium.  Znalazła się jednak siła w narodzie, który stanął  

na drodze niczym tama hamując nieokiełznaną czerwoną falę bolszewizmu po raz kolejny 

ratując przed zagładą zachodnią cywilizację. Rozczarowanie i wzbudzone uczucie nienawiści 

za powstrzymanie rewolucji doprowadziły do nieuzasadnionych represji wobec narodu 

polskiego pociągających za sobą trudną do oszacowania liczbę ofiar pogrzebanych w lasach  

i na stepach całego Związku Radzieckiego.  

 Bolszewicy, nie mogąc zburzyć istniejącego ładu wersalskiego, podbili własny kraj. 

Zbudowany na gruzach carskiego imperium socjalizm,  jak uważali bolszewiccy ideologowie, 

miał być alternatywą dla chylącego się ku upadkowi Zachodowi. Warunkiem koniecznym  

do osiągnięcia sukcesu było zdobycie poparcia nie tylko klas społecznych, ale przede 

wszystkim narodowości etnicznych. Omamionych pustymi obietnicami otrzymania 

niepodległości wciągnięto w sieci uzależnienia, a następnie siłą przymuszono do związkowej 

podległości. Powstał "Kraj Rad" zrzeszający autonomiczne kraje. Gwarantował im pozornie 

równe prawa i własną władzę wybieraną z pośród radzieckich towarzyszy partyjnych, tak 

naprawdę skupiając całą władzę w Moskwie. Rozbudowany aparat represji stał się 

narzędziem sprawowania władzy. Nacjonalizacja zagarniętego majątku i umorzenie carskich 

długów spowodowały długotrwałą wstrzemięźliwość w międzynarodowym uznaniu 

bolszewickiego państwa. Przeprowadzona kolektywizacja pozbawiła ludność własności 

prywatnej "wymazując" to określenie z językowego słownika. Człowiek pozbawiony 

poczucia wartości łatwiej ulega wpływom ideologii. Przemoc i okrucieństwo, tak 

charakterystyczne dla reżimów totalitarnych, skutecznie utrzymywały w ryzach masy ludzkie 

przymuszone do niewolniczej pracy na rzecz państwa. W celu zachowania jedności, 

reprezentujących odmienne poglądy od tych zatwierdzonych przez partię bezwzględnie 

usuwano, skala bolszewickich represji poraża swoją wielkością. Czystki ideologiczne stały się 

fundamentem wylanym pod jednoosobową dyktaturę Stalina.  
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 Józef Wissarionowicz podzielał zdanie Lenina, że tylko w sposób gwałtowny można 

dokonać zmian, w czasie pokoju w Europie nie sposób stworzyć wystarczająco silnego ruchu 

komunistycznego, by partia bolszewicka mogła zdobyć władzę. "Dyktatura proletariatu" 

może się urzeczywistnić jedynie w wyniku wielkiej wojny. Do realizacji tej leninowskiej 

wizji zawarty został układ z nazistowskimi Niemcami, które, nie do końca świadome intencji 

Stalina, zainicjowały tak pożądany światowy konflikt zbrojny. Wywołana wojna miała 

doprowadzić do zmiany istniejącego ładu i zagwarantować zwycięstwo komunizmu  

na świecie. Pokonanie III Rzeszy w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej niewątpliwie umieściło 

wodza rewolucji październikowej w panteonie chwały odsuwając w cień krwawą ofiarę 

złożoną w zamian za osiągnięty sukces. Dokonany w Jałcie przez "Wielką Trójkę" podział 

powojennego świata w nad wyraz hojny sposób obdarowywał komunistów pozostawiając  

w sowieckiej strefie wpływów całą Europę Wschodnią aż po Berlin i Chiny. W świetle tych 

wydarzeń komunistyczny imperializm rosyjski miał wszelkie podstawy, by żywić nadzieje  

na globalne zwycięstwo. Na okupowanych terenach oficjalnie już uznanego imperium 

sowieckiego dano wyraźnie do zrozumienia lokalnym patriotom, że radzieckie czołgi  

są skuteczniejszym sposobem rządzenia niż iluzja demokracji. Szybko zaprowadzono ład 

polityczny i gospodarczy na wzór moskiewski. To, co Zachodni świat odrzucił jako wrogie 

zmaterializowało się na przedpolach Związku Radzieckiego. Strach i indoktrynacja 

ideologiczna zaowocowały gloryfikacją umiłowanego przywódcy tworząc swoisty "Kult 

jednostki". Wyniesiony do rangi religii narodowej skutecznie wypierał tradycyjne 

prawosławie. Totalitarna władza wielbiła swojego despotycznego wodza. Propaganda sukcesu 

"Kraju Rad" kreowała wizję panującej powszechnie szczęśliwości i wychwalała 

dobrodziejstwa płynące z socjalizmu. Fikcyjny świat, który istniał obok świata realnego  

i rażąco z nim kontrastował. Było to możliwe dzięki całkowitemu opanowaniu przez 

komunistów sfery medialnego przekazu. Niezadowolonych szybko sprowadzano na właściwą 

drogę fundując im wczasy na "szczęśliwych wyspach archipelagu gułag", a niezadowolonych 

inteligentów zamykano w "psichuszkach"
188

.  

                                                      
188

 Psychiatria represyjna w ZSRR – sposób represjonowania przeciwników politycznych – dysydentów, a także 

osób uważanych za naruszające normy społeczne, polegająca na przymusowym leczeniu psychiatrycznym  

w szpitalu-więzieniu (szpital psychiatryczny specjalnego rodzaju, ros. психиатрическая больница 

специального типа, psichotiurma психотюрьма, pot. psichuszka, психушка). Metoda, stosowana 

incydentalnie w wielu krajach, masowy charakter uzyskała w ZSRR od lat 50. do lat 80. XX wieku. 

Stosowana także w innych krajach komunistycznych (Rumunia, Kuba, Chiny). Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychiatria_represyjna_w_ZSRR [odczyt: 20.03.2017]. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysydent_%28polityka%29
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leczenie_psychiatryczne&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_karny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital_psychiatryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_rosyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia_w_epoce_komunizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ska_Republika_Ludowa
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 W pierwszej kolejności przypomniano Niemcom, w 1953 r., w jakim celu wojska 

sowieckie stacjonują w Berlinie. Następnie Węgrom, w 1956 r., dano do zrozumienia,  

że socjalizm jest dobrodziejstwem i nie wolno sprzeciwiać się komunistycznym władzom.  

Po interwencji zbrojnej światowa opinia publiczna przekonała się, jakie są prawdziwe 

intencje Związku Radzieckiego co do polityki prowadzonej wobec sojuszniczych państw.  

 Rywalizacja powstałych bloków militarnych na płaszczyźnie ideologicznej, 

politycznej i militarnej doprowadziła do polaryzacji wzajemnych stosunków i rozpędziła  

wyścig zbrojeń. Stan napięcia, wywołany niezdrową rywalizacją i groźba użycia broni 

jądrowej wprowadzonej do posiadanych arsenałów, zyskał miano "zimnej wojny". 

Konfrontacja militarna obu mocarstw swoje apogeum osiągnęła w 1962 r. po instalacji 

radzieckich rakiet taktycznych z głowicami atomowymi na Kubie. Wówczas wszyscy 

mieszkańcy ziemi po raz pierwszy mieli okazję uświadomić sobie o kruchości tego świata. 

Szczęśliwie wielcy przywódcy nie ulegli emocjom i zachowali się rozumnie.  

 Doznane porażki polityczne i gospodarcze doprowadziły do bezprecedensowego 

odsunięcia od władzy lidera Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa, co dodatkowo 

osłabiło wizerunek światowego mocarstwa. Pierwszy sekretarz okazał się być niegodny  

piastowania najwyższego urzędu upubliczniając zbrodnie wielkich wodzów rewolucji.  

W wyniku tąpnięcia wywołanego ujawnieniem "kuchni" sowieckiego reżimu  powstała rysa 

na komunistycznym monolicie i w konsekwencji zerwanie bratnich stosunków z partią Chin. 

Czechosłowackie próby nadania socjalizmowi ludzkiej twarzy w 1968 r. przysporzyły okazji 

do spektakularnej demonstracji siły. Sowieci skutecznie przywołali do porządku braci 

Słowian umacniając rząd komunistyczny. Po raz kolejny partia udowodniła, że nie da sobie 

wydrzeć władzy, a socjalizm ma być realny a nie reformowany. Zimnowojenne zlodowacenie 

po mimo to z wolna ustępowało, a oznaki rozluźnienia wróżyły koniec epoki ideologicznego 

zniewolenia. Argument siły tracił swoją moc. ZSRR jednak nie ustawało w próbach jego 

budowy wszędzie tam, gdzie tylko ku temu pojawiły się sprzyjające warunki. W 1979 r. 

Afganistan stał się obiektem socjalistycznego eksperymentu. Jednak dobro płynące  

z "przywleczonej" ideologii nie zostało właściwie rozpoznane przez afgańskich 

mudżahedinów hołdujących tradycyjnym wartościom właściwym islamskiej religii. Konflikt 

zbrojny trwający dziesięć lat zakończył się haniebnym wycofaniem wojsk sowieckich  

i krwawą ofiarą afgańskiej społeczności sięgającą miliona istnień. Nieudana interwencja 
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zbrojna doprowadziła do totalnej destabilizacji kraju i wyewoluowania nowego światowego 

zagrożenia -terroryzmu. 

 Jednym z atrybutów władzy totalitarnej, niezależnie czy jest ona carska, faszystowska, 

czy też bolszewicka, jest cenzura społecznego przekazu, która pozwala utrzymać pożądany 

stan świadomości zniewolonego narodu. Postęp technologiczny, zwłaszcza w dziedzinie 

środków masowego komunikowania, doskonale służy ideowej indoktrynacji i manipulacji 

przekazem medialnym. Powszechność jego odbioru niesie jednak ze sobą zagrożenie wycieku 

niepożądanej informacji. Pojawiające się coraz to nowe formy masowego przekazu wpłynęły 

na dysfunkcję cenzury i uczyniły ją nieskuteczną. Uniezależniające się media niewątpliwie 

przyczyniły się do obnażenia całej obłudy socjalizmu i uczyniły sprawdzoną siłową metodę 

rozwiązywania problemów natury politycznej nieskuteczną. O ile wolność słowa nie poddaje 

się łatwo naciskom, to ma jednak swoją cenę, w powszechnej biedzie mamona ma większą 

siłę przekonywania niż armatnie wystrzały. Zagłuszone ateistyczną indoktrynacją  

i systematycznie zraszane mocnym alkoholem sumienia pozwalają ludziom, którzy dla 

poprawy statusu społecznego nie wahają się kłamać, za odpowiednią cenę karmić masy 

fałszywą propagandą o zabójczym separatyzmie w Czeczeni, Gruzji a ostatnio nawet  

na Ukrainie.   

 Ponowna prywatyzacja państwowego majątku, a zwłaszcza jego "dzika" odmiana, 

przyczyniła się do powstania nowej grupy społecznej "nuworyszy". Wymykająca się z pod 

kontroli państwa grupa międzynarodowych biznesmenów, których nie obowiązują żadne 

konwencje i ograniczenia stała się kolejnym zagrożeniem dla międzynarodowego 

bezpieczeństwa. Mocarstwo, którego gospodarka przez większą cześć swojego istnienia 

zorientowana była na produkcję zbrojeniową i dysponowała ogromnym zapasem 

materiałowo-sprzętowym, przekształciło się w "supermarket", który oferuje na sprzedaż  

w zasadzie każdy jej asortyment. Pozalicencyjny handel sprzętem powszechnie uznawanym 

za koncesjonowany stał się faktem, można przypuszczać, że "handlarze śmiercią" przy 

doborze kontrahentów nie kierowali się czynnikiem humanitarnym tylko zyskiem.  

W migawkach telewizyjnych pokazujących różne grupy separatystyczne z łatwością można 

było rozpoznać radziecki, nowoczesny sprzęt wojskowy z pewnością nie pochodzący  

z demobilu. Ujawniona przez byłego sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa generała  

A. I. Lebiedzia w wywiadzie dla CBS informacja o utracie kontroli nad częścią walizkowych 
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bomb atomowych wzbudza do dziś grozę (gen. A.I. Lebiedź zginął w zagadkowej katastrofie 

śmigłowca w 2002 r.).  

 Zainicjowana gorbaczowska pieriestrojka wskazywała na okcydentalistyczny zwrot  

w polityce wewnętrznej i zagranicznej państwa. Uwolniła kraje demokracji ludowej z więzów 

uzależnienia od Moskwy. Niosąc ze sobą "wiatr odnowy" ideologicznej jaki i gospodarczej 

samoistnie ograniczała swoją strefę wpływów. Pod jej oddziaływaniem kształtowało się nowe 

pokolenie okcydentalnie zorientowanych wolnomyślicieli, które zaczęło przywracać kulturze 

rosyjskiej "zapomniane" w "Kraju Rad" wartości liberalne. Lidera Związku Radzieckiego  

i jego nowe myślenie poczęto przyrównywać do dzieła Piotra Wielkiego. Władze podobnie 

zwróciły się ku zachodniej kulturze, czerpanie z doświadczeń Zachodu uznane zostało  

za wręcz konieczne, by pobudzić rozwój gospodarczy kraju. W sferze kulturowej Gorbaczow, 

podobnie jak Piotr I, borykał się z podobnymi problemami. Przezwyciężenie oporu 

konserwatywnego trzonu elity władzy, umocnienie więzi z Zachodnią Europą, otwarcie Rosji 

na świat i zerwanie z tradycyjnymi wartościami. Obu tym historycznym postaciom udało się 

je przezwyciężyć i tu w zasadzie podobieństwa się kończą. Piotr Wielki, kosztem wielu 

istnień, stworzył imperium, Gorbaczow niewątpliwie, choć w zasadzie bezkrwawo, 

doprowadził do jego upadku. Piotr podbił i przyłączył do Rosji kraje od Morza Bałtyckiego 

po Morze Czarne, Michaił Siergiejewicz je utracił. Piotr przekształcił kraj w potężne 

europejskie mocarstwo, zbudował flotę, z Rosji uczynił międzynarodowego gracza, pod 

rządami Gorbaczowa kraj z supermocarstwa przeobraził się w peryferyjnego dostawcę 

surowców zależnego od innych i popadającego w ruinę. Ostatecznie wielki reformator 

doprowadził do zniszczenia piotrowego dzieła, a za swój trud nie został doceniony przez 

własny naród, który zagroził mu trybunałem stanu, lecz zyskał uznanie w oczach świata 

wyrażone przyznaną pokojową nagrodą Nobla.    

 Słusznie stwierdził ukraiński historyk, profesor Uniwersytetu Harvarda Serhii Plokhy, 

w swojej książce pt.: Ostatnie Imperium: historia upadku Związku Sowieckiego, oceniając 

rolę, jaką odegrał Gorbaczowa w tworzeniu historii, że wprowadzając ZSRR na drogę 

przemian demokratycznych uruchomił proces rozpadu państwa, ponieważ wyzwolił siły, 

których prawdopodobnie nie rozumiał i nie umiał kontrolować. Wprowadzenie częściowej 

wolności słowa, demokratyzacja procedur i szereg innych "dobrodziejstw" pierestrojki na tyle 

osłabiło spójność radzieckiego imperium, że w końcu się  rozpadło. Jednak obarczeniem 

Gorbaczowa całą winą za, jak to nazwał Władimir Putin, "największą geopolityczną 
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katastrofą stulecia" byłoby nadużyciem. Nie mniej przyczynił się ku temu Borys Jelcyn. 

Brutalnie skuteczny, uparty, niesiony falą demokratycznych przemian i rozbudzonych 

nastrojów nacjonalistycznych. Jelcyn parł niepowstrzymany do celu – przejęcia pełni władzy 

w Rosji, jakkolwiek by się ona nazywała i na jakiejkolwiek zasadzie nie miałby się opierać 

nowy porządek w państwie. Nie zamierzał również oddawać tego, co do Rosji należało, 

prawo do samostanowienia posiadała każda nacja, ale poza jej obszarem.  
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3. FEDERACJA ROSYJSKA I PRÓBY POWROTU DO MOCARSTWOWOŚCI 

 Przez rozdziały tej pracy stale przewija się motyw władzy, a ściślej mówiąc forma jej 

sprawowania. Rosja ma to nieszczęście, że w jej historii stale obecna jest autokracja.  

Od czasów pogaństwa nieustannie towarzyszy jej przemoc. Nowogrodzcy rajcy już w IX w., 

nie mogąc poradzić sobie z "demokracją", wezwali walecznych Waregów, by silną ręką 

zaprowadzili ład i porządek. Chrzest Rusi niczego nie zmienił, władzę dzierżył Wielki Książę 

krwawo rozprawiając się z pretendentami do tronu. Niewola mongolska przez blisko dwa 

wieki, nie szczędząc knuta, ciemiężyła naród dając bolesną lekcję jak skutecznie sprawować 

władzę. Aż przyszedł kres udręki i jarzmo tatarskie zostało zrzucone. Lecz sam system 

rządów już się nie zmienił. Nadeszła epoka carów i samodzierżawia, nie pozbawiona ucisku. 

Iwan Groźny, założyciel moskiewskiego mocarstwa, a jednocześnie twórca systemu 

narodowego terroru, w wyniku którego zgładzono w mękach tysiące bojarów. Spuszczona  

ze smyczy oprycznina dokonała rzezi Nowogrodu i Pskowa, spustoszyła kraj aż popadł  

w ruinę. W rosyjskim myśleniu są to tylko mało istotne "szczegóły" wobec 

"państwowotwórczego", pozytywnego wizerunku władcy Trzeciego Rzymu i obrońcy 

prawosławnej cywilizacji.   Piotr I, co prawda wprowadził w Rosji "zachodnie standardy", ale 

nie w sposobie rządzenia- ten był despotyczny i niepodzielny. Osobiście brał udział  

w masowych egzekucjach własnych, zbuntowanych przeciw jego władzy żołnierzy elitarnych 

oddziałów rosyjskich strzelców. Bez skrupułów posłał na śmierć dziesiątki tysięcy chłopów, 

którzy zmarli w wyniku niewolniczej pracy przy wznoszeniu nowej stolicy -Petersburga. 

Stworzył Preobrażeński prikaz, pierwszą tajną policję w państwie. Jednak wspomina się  

go jako inicjatora budowy imperium na gruzach dawnej potęgi Szwecji, Turcji i Polski. Jego 

dzieła dokończyła "oświecona" caryca Katarzyna II, mężobójczyni i autorka systemu 

nowożytnego zniewolenia chłopów, likwidatorka kozacczyzny i Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów. Kolejnym władcom, w obliczu tak wielkich osiągnięć, pozostała już tylko rola 

"Żandarmów Europy". Myli się ten, kto uważa, że, wraz z odejściem carów i ich 

samodzierżawia, w cień odeszła autokracja. Została tylko przedefiniowana przez bolszewicką 

rewolucję w 1917 r. Racją stanu "ojczyzny światowego proletariatu" stała się bezlitosna 

eksterminacja rodzimych i zagranicznych przeciwników "nowej czerwonej" Rosji. 

Totalitaryzm władzy osiągnął tu apogeum. Wymordowano w łagrowych fabrykach śmierci 

oraz katowniach CzeKi i NKWD miliony niewinnych ludzi tylko dlatego, że odważyli się 

myśleć inaczej niż nakazywała ideologia komunistycznej partii. U progu II Wojny Światowej 

towarzysz Stalin, wielbiciel Iwana Groźnego, najpierw jako wspólnik Hitlera podzielił się  



102 

 

z nim Europą Wschodnią, następnie, pod pretekstem udzielenia "bratniej pomocy" Rusinom 

w wyzwoleniu proletariatu, zajął połowę Rzeczpospolitej i kraje bałtyckie "oczyszczając"  

z niepewnego ideologicznie elementu. Kolejne miliony wywieziono do syberyjskich gułagów 

skazując na powolną śmierć z wycieczenia lub od razu likwidowano strzałem w tył głowy, tak 

jak polskich oficerów w Katyniu. Następnie, u schyłku wojennego kataklizmu, jako 

"pogromca faszyzmu" i filar antyhitlerowskiej koalicji, oparł na Łabie granice sowieckiego 

imperium, zwasalizował wschodnie kraje, a przeciwników moskiewskiej dominacji 

prześladował i mordował jak faszystów. Pomimo tak wielkiego okrucieństwa, do dziś, 

codziennie pod jego pomnikiem przy kremlowskim murze leżą świeże kwiaty. Wraz  

z odejściem Wielkiego Wodza Rewolucji przyszła refleksja nad popełnionymi zbrodniami, 

lecz charakter władzy się nie zmienił. Moskwa nadal bezwzględnie dyscyplinowała 

niepokornych, którzy nie umieli docenić dobra płynącego z socjalizmu, interweniując 

zbrojnie i tłumiąc niepodległościowe zrywy we wschodnich Niemczech, na Węgrzech  

i w Czechosłowacji. U schyłku XX w. rozpadł się Związek Radziecki, klęskę poniosła tyrania 

partii komunistycznej jawiącej się w oczach świata jako zbrodnicza organizacja władająca 

strachem i represjami. Nastała era nowej demokracji, lecz pojmowanej po rosyjsku. Borys 

Jelcyn, wielki orędownik prawa do samostanowienia narodów, bombardował Czeczenię,  

bo ta śmiała o te prawa się upomnieć. Pod rządami nowego cara KGB-isty Putina nastąpiła 

recydywa rosyjskich, imperialnych ambicji, a demokracja przeszła w nową "fazę sterowania". 

Władza sprawowana przez bezpieczniacko-wojskowo-oligarchiczną mafię przybrała formą 

wręcz rozbójniczą, krwawo kończącą to, czego nie dokończyli jej poprzednicy na Kaukazie. 

Pod urojonym pretekstem ochrony praw rodaków haniebnie rozczłonkowano niepodległą 

Ukrainę niczym Polskę w XVIII w., pozbawiając honoru nawet własną armię, odbierając jej 

prawo do występowania pod narodowymi sztandarami. Niczym terroryści, bez wahania 

zniszczyli cywilny samolot. W imię tej "specyficznie pojmowanej demokracji" bezkarnie 

popełnili zbrodnię wojenną pozbawiając życia prawie 300 obywateli światowej społeczności. 

Europa zareagowała dyplomatycznie grożąc blokadą ekonomiczną, ale czy to jest 

wystarczające działanie, by okiełznać rosyjski despotyzm? Kto ma więcej do stracenia ? 

 Rozbijanie unijnej solidarności poprzez ubijanie polityczno-gospodarczych "deal-i" 

ma osłabić jej stanowisko wobec nałożonych sankcji legalizując terytorialne zdobycze 

Moskwy. Absolutyzm władzy wsparty brutalnym argumentem siły nie opuszcza "świętej 

prawosławnej ziemi" i próżne są oczekiwania, że coś się w tej materii zmieni. Pokładanie 
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nadziei w "ucywilizowanie" poczynań Rosji trafnie oddają słowa cara Aleksandra II 

skierowane do Polaków przed powstaniem styczniowym: "Żadnych marzeń, panowie…".         
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3.1.Rozpad Imperium - co dalej i jak ? 

 Gorbaczowska pieriestrojka niewątpliwie była przełomowym momentem w historii 

ZSRR, to dzięki niej na geograficzną mapę świata ponownie wróciła Rosja, co prawda  

w granicach Republiki Federacyjnej, ale już Rosja jako niepodległy kraj. Nad Kremlem 

ponownie załopotała trójkolorowa flaga. W wyniku powszechnych wyborów jej pierwszym 

prezydentem został Borys Jelcyn, wówczas już polityk nie należący do komunistycznej partii. 

Powołując się na oficjalną, leninowską deklarację prawa do samostanowienia, niepodległość 

ogłosiły również: Gruzja, Litwa, Estonia, Łotwa, Uzbekistan, Mołdawia, Ukraina i Białoruś. 

Na razie niepełną, gdyż kraje te nadal pozostawały członkami Związku Radzieckiego. Michaił 

Gorbaczow, będąc jej prezydentem, czynił usilne starania, by związkowy kraj, pomimo 

złożonych deklaracji, nadal utrzymać w całości. W przeprowadzonym referendum naród 

odpowiadając na tendencyjne pytanie: "Czy uważacie, że zachowanie ZSRR, jako odnowionej 

federacji równoprawnych suwerennych republik, w której w pełni gwarantowane będą prawa 

i wolności ludzi bez względu na narodowość, jest konieczne ?"
189

 miał zadecydować  

o dalszych losach Związku Radzieckiego. Na tak postawione pytanie udzielenie jakiejkolwiek 

odpowiedzi nie prowadziło do likwidacji związku, a przy uzyskaniu aprobaty otwierało nowe 

możliwości. Jednak intencje wnioskodawców tego przedsięwzięcia można było łatwo 

przejrzeć. Biorąc pod uwagę fakt, że w założeniu referendum miało być rozstrzygnięte 

zwykłą większością głosów obywateli całego Związku Radzieckiego, to jego pozytywny 

wynik w zasadzie był przesądzony. Prace nad nową umową związkową, nie czekając  

na wynik głosowania, prowadzono w Nowo-Ogariowie -podmoskiewskiej rezydencji  

prezydenta. Problematyczne okazały się być rozbieżności w interpretacji wyrażeń 

"równoprawność suwerennych republik" oraz "gwarancje prawa i wolności człowieka". Partia 

komunistyczna, powoli spychana w cień, nie dawała za wygraną nie mogąc pogodzić się  

z realną utratą władzy, po raz kolejny dążyła do jednolitości na wzór rosyjski. Podpisanie 

nowej umowy związkowej niewątpliwie ograniczyłoby władze partyjną, a antyrosyjska 

interpretacja zakresu suwerenności mogła ją nawet całkowicie tej władzy pozbawić. 

Inicjatywa Gorbaczowa została przyjęta jako wysoce szkodliwa dla przyszłych losów KPZR. 

Część prominentów bezpiecznie ulokowała się w biznesie, ale nie wszystkim wystarczyło 

tego "tortu", więc należało zewrzeć szeregi w przerośniętym aparacie biurokratyczno-

administracyjnym, by nie stracić posiadanych przywilejów, a ostatecznie środków do życia. 

Nieuczciwa prywatyzacja majątku narodowego dodatkowo obciążała postępującą zapaść 
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gospodarczą kraju, co skłaniało grupę "trzymającą władzę" do zadbania o własne interesy.  

W wachlarzu posiadanych możliwości dla zapewnienia żywotnych interesów partii, poza 

zmianą nazwy i przeliczeniem zdeklarowanych członków, pozostał tylko wariant siłowy, 

choć, jak pokazywała niedawna historia, już mało skuteczny. Oba rozwiązania aż nadto 

obnażały słabość zajmowanej pozycji. Na Litwie żenująca interwencja wojsk radzieckich nie 

przyniosła zakładanego skutku i partia komunistyczna działała tam już nielegalnie. Wydany  

w tej sprawie "gorbaczowski dekret" naruszał ogłoszoną niepodległość i był nieskuteczny. 

Pojawiające się w tej kwestii wątpliwości dodatkowo podzieliły i tak przerzedzone szeregi 

partyjne wywołując dramatyczny bezruch. Sytuacja przypominała okręt z uszkodzonym 

silnikiem, na którym toczy się walka o to, kto będzie trzymał ster. Szczęśliwie jeszcze nie 

nadchodziła burza, ale to wydawało się być tylko kwestią czasu. W Czeczeni, po zrównaniu 

praw republik związkowych i autonomicznych do "swobodnego samostanowienia", pojawiła 

się inicjatywa dążąca do uzyskania niepodległości. Tak więc referendum traktowano jako 

"cudowną broń", niczym hitlerowskie Wunderwaffe do pokonania powstałego impasu. Wola 

narodu po raz kolejny miała legitymować działanie partii, która, zgodnie z leninowskim 

twierdzeniem, była jej wyrazicielem. Plan wydawał się być misternie skonstruowany, lecz tak 

jak Lenin zawiódł się na zachodnich proletariuszach, tak i Gorbaczow nie docenił sił 

drzemiących w związkowych narodach. Przewidywano, że referendum, w stosunkach 

międzyetnicznych, wywoła reakcję porównywalną do chluśnięcia benzyną w ognisko.
190

 

Wojsko zaprowadzi "porządek" i przywrócony zostanie dawny ład. Gorbaczow nie 

protestował wobec planu użycia siły, wydawał się być pogodzony z nieuchronnym, w końcu 

tylko Związek Radziecki miał do dyspozycji wszystkie resorty siłowe. Pokusa ich użycia była 

więc nieodparta, a brak protestu z jego strony został przyjęty jako ciche przyzwolenie jego 

użycia. Borys Jelcyn, spodziewając się zastosowania wileńskiego wariantu w Moskwie, 

czynił zabiegi polityczne, by do tego nie dopuścić, nie mając jednak w mocy argumentu siły 

skazany był na porażkę. Po odkryciu zainstalowanych podsłuchów w swoim biurze wymusił, 

aby na kartach do referendum przeznaczonych dla Republiki Federacyjnej SRR umieszczono 

pytanie: Czy konieczne jest wprowadzenie stanowiska prezydenta obsadzanego w głosowaniu 

powszechnym ?
191

 Ten zabieg miał na celu wyeliminowanie z rządu moralnie upadłej partii 

komunistycznej. Nie pomogła wzmożona kontrola środków masowego przekazu i agitacja. 

Cel został skutecznie osiągnięty, a nomenklatura po raz kolejny poniosła porażkę. Borys 

Jelcyn, dzięki odwołaniu się do wartości patriotycznych i narodowych Rosjan, został wybrany 
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prezydentem i uznany za wroga partii. Jeszcze przed wyborami na forum Parlamentu 

Europejskiego oświadczył, że "…odrodzona Rosja w żadnym stopniu nie opowiada się  

za końcem istnienia Związku Radzieckiego. Przeciwnie -przyszłość kraju widzimy właśnie, 

jako wolny i dobrowolny związek -Związek Suwerennych Państw istniejących w precyzyjnym 

systemie wzajemnych umów."
192

 Podpisanie umów związkowych gwarantowało 

Gorbaczowowi dalszą prezydenturę i zachowanie związku, co prawda jeszcze nie nazwanego, 

ale związku, który przedłużał federacyjny byt. Partia komunistyczna poczuła się jednak 

zdradzona przez swojego przywódcę gdyż projekt umowy podkreślał suwerenność 

podmiotów i nie wspominał o organizacji politycznej reprezentującej strony. Nie wspominał 

również, że nowy związek będzie organizacją socjalistyczną. Prezydent ZSRR, broniąc się 

przed oskarżeniami o doprowadzenie do upadku rządu partii, winą za rozpad związku 

obarczył Borysa Jelcyna, co wcale nie było pomówieniem. Co prawda, to utworzenie 

stanowiska prezydenta Związku Republik wywołało efekt domina, jednak zupełne oderwanie 

Republiki Federacyjnej od partii komunistycznej i przemianowanie jej na Rosję uruchomiło 

proces wychodzenia kolejnych republik ze związku.  

  Zgodnie z twierdzeniem przywódców rewolucji październikowej, że do wielkich 

zmian może dojść tylko w gwałtowny sposób, w sierpniu 1991 r. konserwatywne skrzydło 

KPZR, w akcie desperacji, dokonało pod kierunkiem wiceprezydenta ZSRR Giennadija 

Janajewa nieudanego puczu wprowadzając stan wyjątkowy. Przebazowane do Moskwy 

wojska przyjęły bierną postawę wobec rosyjskiego rządu, dzięki czemu cała operacja 

zakończyła się bezkrwawo. Nieudolność organizacyjna i brak przekonania w słuszność 

swoich działań doprowadziła do szybkiego opanowania sytuacji i aresztowania sprawców. 

Autorzy zamachu stanu mimowolnie wydali wyrok na  KPZR, która nie była zwykłą partią 

polityczną, a fundamentalną instytucją władzy Związku Radzieckiego. Cały incydent 

podważył prestiż "niewiedzącego o niczym" Gorbaczowa i ostatecznie pogrążył 

nomenklaturę. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego została zdelegalizowana. Siły 

zbrojne ZSRR, do tej pory gwarantujące uległość republik, utraciły swój walor presji.   

Prezydenci republik radzieckich odrzucili projekt utworzenia z ZSRR konfederacji 

suwerennych państw. Ich władze, dotąd ostrożne, zaczęły kolejno ogłaszać wystąpienie  

z ZSRR, a Gorbaczow stał się prezydentem nieistniejącego państwa bez zaplecza 

politycznego. Pomimo czytelnego komunikatu zawartego w wystąpieniu prasowym 

wygłoszonym przez rzecznika prezydenta Jelcyna, Pawła Woszczanowa, dwa dni  
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po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę, że Rosja "…w razie rozpadu ZSRR zastrzega 

sobie prawo rewizji swoich granic"
193

 katastrofa była już nie unikniona. W tej sytuacji,  

8 grudnia 1991r., prezydenci Białorusi, Rosji i Ukrainy dokonali rozwiązania Związku 

Republik Radzieckich i powołali do życia, na mocy tzw. układu białowieskiego, Wspólnotę 

Niepodległych Państw. Porozumienie regulujące wzajemne stosunki gospodarcze  

i utworzenie wspólnego Dowództwa Siła Zbrojnych. Finansowanie przerośniętej Armii 

pozostawiono jako kwestię odrębną do rozstrzygnięcia w innym terminie.  Aby nie wzbudzać 

podejrzeń o imperialne dążenia Rosji, na siedzibę władz wybrano Mińsk na Białorusi. Groźba 

nowej delimitacji granic okazała się być nad wyraz skuteczna. 

 Władzę w Rosji "dzierżył" Borys Jelcyn. Brutalnie skuteczny, uparty, wyniesiony  

na kremlowski tron falą demokratycznych przemian i rozbudzonych nacjonalistycznych 

nastrojów. Lenin słusznie twierdził, że wielkoruski szowinizm zagraża ogólnoświatowym 

interesom komunizmu.
194

 Przyszłość sowieckiego socjalizmu widział w związku 

równoprawnych republik opartym na poszanowaniu etnicznych narodów, Stalin natomiast 

urzeczywistnił republikę związków, w której problemy narodowościowe rozwiązywał przez 

represje i masowe deportacje. Wywoływało to dodatkowe napięcia, które wzmagały tendencje 

niepodległościowe aż wreszcie osiągnęły masę krytyczną. "To właśnie przebudzenie 

narodowe Rosjan, którzy byli jedynym narodem w ZSRR bez własnej partii komunistycznej, 

doprowadziło do upadku radzieckie imperium."
195

 Rosja, dzięki Jelcynowi, była pierwszą 

republiką, która odłączyła się od Związku Radzieckiego. Ośmieliło to prezydentów 

pozostałych republik do wycofania się z ZSRR. Zadziałał mechanizm, który w przeszłości 

doprowadził do upadku klasyczne imperia. Zasada narodowa podważyła zasadę imperialną  

i to doprowadziło do jego rozpadu, gdyż Związek Radziecki okazał się być za mało 

narodowy. Figury, które odegrały w tym procesie istotną rolę, przesunęły się w cień i stały się 

symbolami światowych przemian.  

 Rosja, pomimo zmniejszenia swojego terytorium, nadal jest największym pod 

względem zajmowanej powierzchni państwem świata. Paradoksalnie, jej rdzenna ludność 

zwiększyła stosunek procentowy w skali całego obszaru. Epoka socjalizmu w Europie 

zakończyła się nader spokojnie, wielka zmiana systemu politycznego i granic państwowych 
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po raz pierwszy w historii dokonała się bez konieczności wywołania konfliktu zbrojnego. 

Wielu badaczy do dziś dyskutuje nad kwestią dziejowej szansy, jaka pojawiła się przed Rosją. 

Należy przyznać słuszność twierdzeniu, że tę, aby wyrwać się z błędnego koła "imperialnej 

ekspansji" i stać się państwem narodowym, wykorzystała. Rosjanie porzucili krępujące, 

wzniosłe idee na rzecz zwykłego konsumpcjonizmu. Naród miał już dość utrzymywania 

kosztownych "posiadłości kolonialnych" i po latach kolektywnego życia tracił 

zainteresowanie wspólnymi celami skupiając się na indywidualnym życiu. Gwałtowne 

reformy gospodarcze przyczyniły się do poszukiwania sposobu na przetrwanie, a dla wielu 

otworzyły się drogi spektakularnego sukcesu. Przejście do gospodarki rynkowej 

spowodowało zmiany własności posiadania. "Liberalna prywatyzacja doprowadziła  

do sprywatyzowania przez niewielką grupę osób zasobów naturalnych i całego narodowego 

majątku."
196

 Wyłoniła się nowa burżuazyjna grupa społeczna nazwana potocznie "nowyje 

ruskie". Przedsiębiorstwa i bogactwa naturalne kraju oddano na bezcen, gdyż, jak twierdził 

"ojciec rosyjskiej prywatyzacji" Anatolij Czubajs, przedsiębiorstwo jest tyle warte, ile  

w danym momencie historycznym gotowi są za nie zapłacić potencjalni nabywcy.
197

 Kwestia 

głęboko filozoficzna, nie zrozumiała dla ekspertów od ekonomii i gospodarki rynkowej, jak 

popularne twierdzenie, że Rosja to nie kraj, lecz stan umysłu.  

 Biurokracja, która zdaje się być wygraną dziejowych przemian, miała się dobrze   

w czasach carskich i przetrwała rewolucyjne zmiany. Odnalazła się w komunistycznym 

"Kraju Rad" i pozostała nadal samowystarczalną siłą, zdolną uprzykrzyć życie nawet 

najbogatszym obywatelom. Połączenie interesów biznesu i administracji zaowocowało 

wzrostem eksportu, któremu jednocześnie towarzyszył gigantyczny odpływ dewiz. "Ucieczka 

kapitału wielokrotnie przewyższała wszystkie zagraniczne inwestycje i kredyty, jakie Rosja 

otrzymała w okresie reform."
198

 Biznes nie miał zaufania do władz. Wolał lokować 

bezpiecznie kapitał w zagranicznych bankach niż inwestować w rodzimy przemysł. Skoro 

rząd dekretem doprowadził do sprywatyzowania państwowego majątku, to równie łatwo ten 

proces mógł odwrócić. Rosja to przecież kraj, jak się wyraził Piotr Wielki, gdzie "bywa 

niebywałe"
199

. Gospodarka ponosiła niepowetowane straty, sklepy ponownie świeciły 

pustkami. Światowy wzrost cen surowców dał nadzieje na zmianę koniunktury. 

Społeczeństwo jednak nie omieszkało w sposób spontaniczny wyrazić swojego 
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niezadowolenia wobec sposobu rządzenia, który ponownie pogłębił przepaść między 

możnymi, a resztą ubożejącego narodu. Władza potrzebował sukcesu, który odwróci choćby 

na chwilę uwagę szarych obywateli, że kryzys należy przetrwać w imię wyższego celu, który 

podniesie dumę narodową. Borys Jelcyn, szafujący prawem do narodowego samostanowienia, 

nie zawahał się wysłać wojska do Czeczenii. I tu skończyła się demokracja, gdyż prawo  

do suwerenności przysługiwało Republikom Związkowym, a nie autonomicznym 

wchodzących w skład niedawnej Republiki Federacyjnej. Podział kraju osiągnął swój kres. 

Misję specjalną zaprowadzenia porządku otrzymał wiceprezydent Aleksandr Ruckoj, który 

nie błysnął talentem dowódczym, a operacja zakończyła się militarną i  polityczną porażką. 

Konfliktu nie rozwiązano, wojsko wycofało się z terenu autonomii, jednak pozostała urażona 

rosyjska duma. Czeczenom odmówiono prawa do samostanowienia nie uznając ich roszczeń, 

by nie tworzyć precedensu. 

 "Nuworysze", po oswojeniu się z zasadami rynkowymi, połączyli się w swoiste klany 

przedsiębiorców kontrolujących nie tylko gospodarkę, ale i wpływających na politykę  

i media. Władza przesunęła się w stronę oligarchii, która skutecznie blokowała niekorzystne 

dla niej zmiany. Nie mogąc poradzić sobie z opozycyjną władzą ustawodawczą 

uniemożliwiającą kontynuację reform, prezydent Jelcyn rozwiązał Radę Najwyższą  

i zarządził nowe wybory parlamentarne na 1 grudnia 1993 r. Nomenklatura partyjna, która 

ulokowała się w parlamencie, broniąc się przed utratą resztek władzy, doprowadziła  

do kryzysu konstytucyjnego wyznaczając na tymczasowego prezydenta A. Ruckoja.  

Po ostrzelaniu siedziby buntowników -"Białego domu" aresztowano wszystkich jego 

uczestników i pozbawiono zajmowanych stanowisk. Padł ostatni bastion komunistów,  

co uznano za koniec funkcjonowania Związku Radzieckiego. Wzmocnieniu, kosztem 

parlamentu, uległa pozycja prezydenta, który uzyskał uprawnienia porównywalne  

z prerogatywami ostatniego rosyjskiego cara. Uchwalona konstytucja z 1993 r. odpowiadała 

nieograniczonym ambicjom Borysa Jelcyna, który nie oparł się pragnieniu posiadania władzy 

absolutnej i naginaniu demokracji do osiągnięcia zamierzonego celu. Nowa ustawa 

zasadnicza stwarzała korzystne warunki dla oligarchicznych i biurokratycznych elit 

ograniczając wpływ społeczeństwa na władzę, bez względu na to, kto ją sprawuje.
200

  

W nowym ustroju udało się osiągnąć stan względnego współistnienia autorytarnej władzy 

wykonawczej i opozycji parlamentarnej. Jednak ani opozycja, ani wolność słowa nie miały 
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wpływu na prowadzoną politykę rządu. Głęboko zakorzeniona zasada carskiego 

samodzierżawia objawiła się ponownie, ubrana w płaszcz podszyty demokracją. Przestarzały 

model monarchii stanowej został zastąpiony przez "nowoczesną" republikę oligarchii  

o "demokracji sterowanej". Rosja potrzebowała już tylko nowego, silnego władcy, który 

przywróci  kraj do dawnej świetności, kogoś na miarę Stalina, bezwzględnego i surowego. 

Taki model został wykuty i zahartowany w ogniu KGB. Na scenie politycznej pojawił się 

Władimir Władimirowicz Putin.   

  Jak pisze J. Afanasjew w swojej pracy pt. Groźna Rosja, z punktu, w którym znalazła 

się Federacja Rosyjska u progu trzeciego tysiąclecia, wiodą dwie drogi, całkowicie rozbieżne. 

Jedna prowadzi na wschód, wsparta nową eurazjatycką ideą lansowaną przez niedawnego 

doradcę prezydenta Rosji A. Dugina. We wzniosłych mowach Władimira Putina pojawiają sie 

hasła o "odrodzeniu potęgi mocarstwa", "zaprowadzeniu porządku", "umocnieniu państwa", 

które wyraźnie cechuje wpływ nowych trendów geopolitycznych świadczących o wyborze 

azjatyckiego kierunku. Za takim wyborem stoi wielowiekowa tradycja rosyjska sięgająca 

mongolskiej niewoli i oligarchia, która do niedawna sterowała państwem oficjalnie popierając 

projekt utworzenia strategicznej osi Moskwa-Pekin-Delhi. Opowiedzenie się jednak  

za zbliżeniem z Azją oznaczałoby pogłębienie jelcynowskiego kryzysu, doprowadzenie  

do mistrzostwa systemu bandyckiego kapitalizmu z nieograniczonym panowaniem 

"rodzinnych klanów" i pogrążenie w nędzy całego społeczeństwa. 

 Druga wiedzie do Europy. Jest to droga długa, trudna i z ograniczeniami takimi jak: 

praworządne społeczeństwo, prymat prawa, równorzędne warunki konkurencji gospodarki, 

wstąpienie do Unii Europejskiej, przystąpienie do strefy Schengen, zbliżenie a może nawet 

partnerstwo z NATO. Właśnie tę wytyczyła gorbaczowska pieriestrojka, ale czy zostanie 

doceniona i uznana za jedynie słuszną? Do jej wyboru potrzebna jest jasna deklaracja władzy 

i powszechna akceptacja społeczeństwa. Jak donosi prasa i telewizja, ani jedni, ani drudzy  

jeszcze nie wiedzą, czego pragną i jak ma wyglądać przyszłość Rosji. Okcydentalizacja 

niosłaby za sobą wyrzeczenie się imperialnych dążeń, uznanie praw narodów  

do samostanowienia i pogodzenie się z dalszym rozpadem kraju. Nie o taką demokrację 

przecież walczył Jelcyn wydając polecenia zbombardowania Czeczenii. Prezydent Putin  

i jego "drużyna", po mińskim spotkaniu przywódców państw należących do Organizacji 

Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), nie ukrywali poparcia dla planu 

prewencyjnego uderzenia na czeczeńskie obozy szkoleniowe zlokalizowane na terenie 
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Afganistanu.
201

 Miała to być również pewna forma presji na kraje, które w 1999 r. z tego 

układu się wycofały. Jak widać, są to symptomy obrania kierunku znacznie atrakcyjniejszego 

niż poddanie się rygorom i ograniczeniom. Jednak nic do końca nie jest przesądzone. 
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3.2 Kapitalizm po rosyjsku 

 Zapoczątkowanie reform ekonomicznych wywołało zmiany w podejściu do systemu 

własności. Większa część społeczeństwa zupełnie poważnie traktowała program gospodarczej 

decentralizacji i pracowniczego samorządu. Elity biurokratyczne natomiast widziały w tym 

procesie wyłącznie stan przejściowy, który umożliwi im płynne, bez utraty kontroli nad 

sytuacją i zachowaniem posiadanych przywilejów, przejście do zupełnego odrestaurowania 

kapitalizmu. Pierwszym etapem było uwłaszczenie na zajmowanym państwowym mieniu. 

Milionowa, urzędnicza rzesza sektora administracji, nie tylko rządowej, zapragnęła, wraz  

z wprowadzeniem prawa własności, "skonsumować" staro reżimowe profity. Dacze 

wyznaczające status społeczny w przemijającym systemie, które podlegały zbyciu, 

oczywiście po wolnorynkowej cenie. Jeżeli rynek nie istnieje, wartość domku letniskowego 

wraz z przyległą działką staje się pojęciem względnym, uzależnionym od decyzji urzędnika 

lub instancji władnej do wydania dekretu przyznającego prawa własności osobie dotychczas 

zajmującej przedmiotowe mienie. Istotą rzeczy jednak nie jest wartość owego domku  

z przynależnym gruntem, lecz skala procederu. Zwarzywszy, że w ZSRR ilość 

uprzywilejowanych posiadaczy określana była w milionach, to kwota powstała przy 

przemnożeniu tej liczby przez realną wartość nieruchomości stanowiła niedobór czyniący 

niewątpliwie znaczny uszczerbek w budżecie państwa.
202

 Krach Związku Radzieckiego  

i towarzyszący temu chaos stworzył idealne warunki, by przekształcić się w nową warstwę 

przedsiębiorców. Gospodarkę niemal w całości sprywatyzowano, choć w wielu firmach,  

po masowych wyprzedażach, zachowano pakiety akcji należące do państwa. Zasadnicze 

znaczenie miało jednak nie to, że państwowy majątek trafił w ręce prywatne, którym 

prywatyzacja umożliwiła uzyskanie pakietów kontrolnych lub blokujących, lecz zmiana 

formy własności, ośrodka decyzyjnego i zasad kontroli. Zarządy firm zyskały państwową 

niezależność. Gorbaczowski postulat o zmianie sposobu myślenia został niewątpliwe 

wypaczony, przedstawiciele handlowi przestali kierować się interesem narodowym, a zaczęli 

dbać o własny, już prywatny.  

 Jurij Afanasjew, w swojej książce pt. Groźna Rosja, przytacza przykład doskonale 

obrazujący wzajemne powiązania urzędniczo-biznesowe w sprywatyzowanej branży 

przemysłu zbrojeniowego. W 1990 r. prasa ujawniła, wywołując ogólnokrajowy skandal,  
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że do portu w Noworosyjsku
203

 dostarczono nietypowy ładunek przeznaczony na sprzedaż  

za granicą. I nie byłoby w tym nic bulwersującego gdyby nie fakt, iż były to czołgi wraz  

z pełnym wyposażeniem bojowym, jakim dysponowała armia. W toku przeprowadzonego 

śledztwa ujawniono, że dysponentem i nadawcą tego ładunku było państwowo-spółdzielcze 

przedsiębiorstwo, za którym stali członkowie Partii Komunistycznej i rząd. Zjednoczenie 

działało na zasadzie utajnionego przedsiębiorstwa państwowego, przynosząc korzyści 

prywatnym właścicielom, jak i strukturom partyjno-państwowym. Całe przedsięwzięcie 

zostało, mimo braku wymaganych licencji i koncesji na sprzedaż broni, usankcjonowane 

przez władze. Nomenklaturowi urzędnicy występowali tu w roli przedstawicieli partii, rządu  

i prywatnych przedsiębiorców uczestniczących w zyskach.
204

 Ponadto, docelowe miejsce 

frachtu sugerowało, iż z pewnością nie miał on służyć stabilizacji kaukaskiego rejonu. 

Przykład ten wyraźnie pokazuje, że przy pomnażaniu majątku, uprzywilejowanej grupy nie 

obowiązywały żadne ograniczenia i nie ważne było kto płaci, ważne by płacił. Urzędniczo-

partyjna nomenklatura, wydając odpowiednie dekrety i wytyczne, zabezpieczała przede 

wszystkim swoje interesy. Działalność spółek w zasadzie była pozbawiona nadzoru. Nawet, 

gdy rząd umieszczał w radach nadzorczych swoich przedstawicieli, to i tak nie byli oni  

w stanie kontrolować ich działań. Łączenie urzędniczych stanowisk z funkcjami  

w prywatnych korporacjach kończyło się tym, że przedstawiciele władzy lobbowali w rządze 

na korzyść owych koncernów, w radach których zasiadali.
205

  

 Wartość, za jaką zbywano majątek budziła uzasadnione wątpliwości, a kwestię popytu 

na rynku zewnętrznym celowo pomijano. W biznesie utarło się powiedzenie, że ten pierwszy 

milion należy ukraść, a dalej interes się już rozkręci i raczej trudno to zakwestionować.  Nie 

mniej jednak, do nabycia przedsiębiorstwa potrzebne były środki, które należało pozyskać, 

a najlepiej pożyczyć. Państwowe banki udzielały kredytów tylko innym bankom  

i tu otwierały się nowe możliwości. Uchwalona ustawia "O kooperacji" pozwalała na łączenie 

środków finansowych kooperantów w celu powołania do życia instytucji bankowej. Rzecz 

kluczową stanowił fakt, iż bank można było założyć nie posiadając żadnych środków 

finansowych, a od osób stojących na jego czele nie wymagano specjalistycznego 
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wykształcenia, czy choćby stażu w sektorze bankowym.
206

 W tak łatwy sposób wąska grupa 

osób, przy wsparciu państwa, nagle dysponowała potężnym zasobem środków płatniczych  

do nabywania ogromnych przedsiębiorstw. Nomenklatura jak zwykle zajmowała 

uprzywilejowaną pozycję, mechanizm sam się napędzał, a fortuny rosły "jak na drożdżach". 

"Nierzadko, zdarzało się, że sprzedając za granicą zaledwie jedną partię gotowego towaru 

zalegającego w magazynie nowo nabytego przedsiębiorstwa, nowi właściciele z odkładem 

rekompensowali sobie wydatki związane z jego zakupem (łącznie z łapówkami dla 

urzędników)."
207

 W ostateczności, nawet wyprzedaż maszyn na złom pozwalała pokryć 

wydatki związane z prywatyzacją i cieszyć się sporym zyskiem. Tak powstawała nowa wąska 

warstwa posiadaczy zwanych potocznie "nowyje ruskie". Groteskowego gatunku 

biznesmenów-półanalfabetów, których życiorysy nierzadko zawierały kryminalne epizody,  

a styl bycia wyróżniał się bandyckimi naleciałościami. Choć nieprzyzwoicie bogaci, to nie oni 

wpływali na politykę. Władza gospodarcza skupiała się w rękach elit rekrutujących się  

z szeregów starej nomenklaturowej biurokracji, która wraz z dopływem "świeżej krwi" 

odmładzała swój wizerunek.   

 Po wyprzedaży własności państwowej zapoczątkowano powstanie rynku papierów 

wartościowych, niby powszechny, ale dla tych, którzy mają pieniądze. W kraju, gdzie równo 

dzielono tylko biedę, "wielki biznes" należał do elit. Niepewność towarzysząca nie do końca 

legalnym działaniom skłaniała "nowobogackich" do ukrywania dochodów. Wyprowadzanie  

z kraju dewiz urosło niemal do miana sportu narodowego. "Mimo, że nielegalnie wywożąc  

z kraju kapitał, jego właściciele uciekali przed rosyjskim fiskusem, to wbrew powszechnym  

w prasie opiniom fundusze te w większości nie pochodziły z działalności przestępczej;"
208

 

Zamiast inwestować i tworzyć nowe moce produkcyjne, rodzime korporacje wolały 

eksploatować te odziedziczone. Oligarchia nie była poważnie zainteresowana modernizacją 

narodowej gospodarki. Wolała zbywać rodowite surowce niż je przetwarzać w kraju.  

W połączeniu z ogromnym spadkiem kursu rubla, kontrola nad eksportem gwarantowała 

realne dochody. Gromadzone środki lokowano na zagranicznych kontach w "rajach 

podatkowych", a do ulubionych do dzisiaj należy Cypr. 

 Działalność komercyjnych banków to już "wyższa szkoła jazdy", zarezerwowana 

tylko dla wtajemniczonych, dla tych właśnie uprzywilejowanych, którym fortuny rodzą się 
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same. Władze, potrzebując środków do zabezpieczenia bieżących wydatków, organizowały 

przetargi na udzielenie pożyczek państwu pod zastaw pakietów akcji kontrolnych 

przedsiębiorstw. Rząd, borykając się z obiektywnymi trudnościami, nie mógł, a może nie 

chciał spłacać zaciągniętych zobowiązań. Zastaw więc wystawiano na sprzedaż w drodze 

przetargu, akcje nabywali przedstawiciele banku za cenę niewiele większą od zadłużenia.  

Do realizacji owych transakcji używano pieniędzy, które pochodziły ze źródeł rządowych 

gdyż ten powierzał swoje środki temuż bankowi.
209

 Tak nabyte akcje można było legalnie 

zbyć lub spokojnie czerpać korzyści z naliczanej dywidendy. Cała trudność polegała na tym, 

by zaproponowana kwota w przetargu nie została przebita, co w "układzie zamkniętym" 

raczej się nie zdarza. W taki sposób z niczego rosły fortuny "wykarmione" w państwowym 

"żłobie" i majątkach konkurencji. Nie poprzestano jednak na przywłaszczaniu mienia, 

społeczeństwo, choć niebogate, również dysponowało środkami, które można bezkarnie 

pozyskać umiejętnie manipulując informacją. Wielkie koncerny, zwłaszcza te eksploatujące 

surowce, sprzedawały zakładowe akcje przejętych firm mamiąc pracowników wizją czerpania 

dodatkowych korzyści z wypracowanego zysku i możliwością wpływania na jego przyszłość, 

gwarantując stabilność i pewność zatrudnienia. Następnie, w wyniku przekształceń, 

wyprowadzano majątek i na powrót przekazywano do głównego akcjonariusza pozostawiając 

spółkę z bezwartościowymi zakładowymi akcjami.
210

 Kapitalizm, zwłaszcza ten uwolniony  

z więzów prawa, rzadko charakteryzuje się uczciwością, bo ta nie sprzyja akumulacji 

zasobów. Przekształcenia kapitałowe umożliwiające przymusowe pozbawienie własności 

zarezerwowane były tylko dla uprzywilejowanych, którzy mieli realny wpływ na władzę  

i byli pewni, że nic im nie grozi. Rzecz niebywała, ale w Rosji bywa niebywałe, tak rodziła 

się nowa oligarchia, a wraz z nią system kapitalizmu nomenklaturowego. Niepokorni, którzy 

sprzeciwiają się woli oligarchów, pozbawiani byli nie tylko pracy, ale i szans na jej 

uzyskanie, wikłani w niekończące się procesy sądowe lub padali ofiarą "nieszczęśliwych" 

wypadków. Zobowiązania podatkowe "baronów" były przedmiotem negocjacji, gdy cała 

reszta płaciła je obligatoryjnie. Od nich zależały decyzje o mianowaniach i zwolnieniach  

w aparacie administracji.  

 Rzeczywista władza i wpływy oligarchii wykraczały daleko poza sferę ekonomiczną. 

Klany przedsiębiorców kontrolujące eksport surowców dyktowały warunki gry nie tyko  

w dziedzinie gospodarki. Dysponując środkami masowego przekazu, stacjami radiowymi  
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i telewizyjnymi były w stanie wpływać na opinię publiczną. Wolności słowa nie ograniczała 

cenzura państwowa, ale ta stała się zależna od wpływu pieniądza. Jak mawiał klasyk, kupić 

można wszystko i wszystkich -to tylko kwestia wymienionej ceny. Wielki kapitał wymaga 

ochrony i tu pojawiły się prywatne zastępy "bodyguardów" dysponujące pozwoleniami  

na użycie broni. Własne agencje wywiadowcze wyspecjalizowane w pozyskiwaniu 

informacji, zatrudniające nierzadko byłych funkcjonariuszy KGB i FAPSI
211

 okazywały się 

niezbędne w grze o wpływy i wielkie pieniądze. Pod względem posiadanego sprzętu  

i wyszkolenia mogłyby śmiało konkurować z państwowymi służbami, nawet tymi zbrojnymi. 

Zabójstwa na tle politycznym nie były i nie są w Rosji rzadkością, a ich profesjonalizm nie 

pozostawia wątpliwości kim są ich wykonawcy.  

 Oligarchia nie jest tworem nowym, jej korzenie sięgają głęboko w rosyjską tradycję. 

Jak wąż, po raz kolejny zrzucając skórę, dostosowała się do aktualnej sytuacji. Jest produktem 

długotrwałej degradacji i ostatecznego rozkładu sowieckiego systemu. Fatalnym rezultatem 

socjalistycznego eksperymentu w rosyjskiej wydaniu. To wpływ oligarchów broniących 

swoich interesów blokował próby realizacji jakichkolwiek innych politycznych czy 

gospodarczych scenariuszy. Nomenklatura sama umiejętnie chroni się w systemie, który 

tworzy sankcjonując swoje bezprawne działania wydając odpowiednie państwowe dekrety. 

Pokazowe postępowania karne nie służą do zaprowadzenia porządku i położenia kresu 

bandyckiemu kapitalizmowi, lecz ochronie korporacyjnych interesów, z których od czasu  

do czasu należy usunąć niepożądany element. Decyzje rządowe, ekonomiczna reglamentacja 

transakcji, warunki  wprowadzające ograniczenia przy organizacji przetargów tworzone przez 

urzędników przy udziale oligarchów z pewnością nie służyły i nie służą interesom 

społeczeństwa.  

 Rząd dosłownie rozdał cenny majątek państwowy, ale nie był w stanie zapewnić 

emerytur ludziom starszym czy zasiłków dla bezrobotnych. Pożyczał miliardy powiększając 

zadłużenie, natomiast oligarchia wyprowadzała je z kraju. Skarbiec państwowy zaświecił 

pustkami, Rosja była zmuszona ogłosić niewypłacalność długu wewnętrznego  

i przeprowadzić dewaluację własnej waluty. Spekulanci handlujący rosyjskimi papierami 

wartościowymi straty liczyli w miliardach. Paradoksalnie, sytuacja ta sprzyjała inwestycjom 

zagranicznym, z jednej strony wyprowadzano rodzimy kapitał za granicę, a z drugiej 
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umożliwiono zachodnim koncernom budowanie fabryk i montowni sprzętu z importowanych 

podzespołów. Jednak realizacja tak wielu projektów nie wpływała na modernizację 

rodzimego przemysłu, z którego wyciskano "ostatnie soki". Wysłużone maszyny i starzejący 

się personel, którego nie miał kto zastąpić, pogłębiał i tak wielką przepaść technologiczną 

oraz wróżył niechybnie likwidację produkcji. Wraz ze wzrostem eksportu surowców 

energetycznych sukcesywnie spadały wskaźniki produkcyjne innych gałęzi przemysłu 

skazując gospodarkę na zadowolenie się pobieraną "rentą paliwową" stawiając państwo  

na równi z zacofanymi  krajami afrykańskimi.
212

 Trzeci Świat jest niestabilny  

i nieprzewidywalny, choć obarczony podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym dla 

odważnych przedsiębiorców, z uwagi na tanią siłę roboczą i bogate zasoby naturalne, jest 

obszarem biznesowo atrakcyjnym. Stanowi jednocześnie zagrożenie dla otoczenia pod 

względem podatności na wewnętrzne konflikty zbrojne i możliwość ich eskalacji poza własny 

obszar terytorialny. Rosja, nie będąc związana z Zachodem przemysłową zależnością, może  

i pozwala sobie na zaborcze działania, nie narażając się przy tym na straty eksportowe  

w krajowej produkcji gdyż ta, właściwie poza sektorem energetycznym i zbrojeniowym, nie 

istnieje.   

 Ponowna, częściowa nacjonalizacja przedsiębiorstw eksportujących kopaliny  

doprowadziła do akumulacji rodzimego kapitały, który należało korzystnie zainwestować. 

Umożliwiając zagranicznym firmom realizowanie projektów budowlanych na terenie kraju, 

rosyjskie koncerny dysponujące ogromnymi zasobami finansowymi stały się poważnymi 

graczami na światowym rynku kapitałowym. Rozpoczęto intensywny proces ekspansywnego 

skupowania akcji zachodnich przedsiębiorstw energetycznych, by dodatkowo wzmóc 

uzależnienie od dostarczanych węglowodorów. Prym na tym polu, poza Gazpromem, wiódł 

Lukoil, który przejął kontrolę nad przemysłem przetwórstwa naftowego Petrotel w Rumunii, 

Odessie na Ukrainie i Bułgarii. Koncern zdołał nawet wejść na rynek amerykański
213

, a jego 

stacje benzynowe wyrastały jak grzyby po deszczu nie tylko w Europie. Rosyjska prasa  

z dumą pisała, że Lukoil wyrósł na światowego gracza i cieszy się międzynarodowym 

uznaniem. Ponownie nastąpiła rosyjska ekspansja, lecz już nie przy pomocy wojska, gdyż ten 

argument nie sprzyja biznesowi, ale przy pomocy giełdy i zagranicznych inwestycji. Pod tym 

względem prym wiedzie Gazprom uciekając się nawet do wymuszeń i szantażu, by przejąć 

panowanie nad rurociągami i węzłami pomiarowymi błękitnego paliwa. Agresywne 
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poczynania zostały dostrzeżone i uznane jako zagrożenie dla rodzimych korporacji.  

Nadmierne uzależnienie od rosyjskich dostaw wzbudziło niepokój i nieufność wobec 

kremlowskich poczynań. Moskwie natomiast przejęcie kontroli nad zagranicznymi 

przedsiębiorstwami miało podnieść prestiż i wzmocnić poparcie społeczne dla kremlowskiej 

polityki. Zaowocowało to nieodzownym konfliktem interesu z zachodnim kapitałem, który 

podjął działania zapobiegające wyparciu z dobrze umocowanej pozycji w gospodarce Europy 

Wschodniej. Rosja, w sposób sobie charakterystyczny, uznała to za przejaw wrogości  

i odrzucenie woli wzajemnego "pseudopartnerstwa". Moskwa nie omieszkała również ogłosić 

całemu światu rozczarowania, jakie ją spotkało ze strony tego zgniłego zachodu, który 

"przestraszył się rosyjskiego biznesu" i przeciwstawia się zaborczej ekspansji. Pomimo 

szeroko prowadzonej akcji propagandowej zapewniającej o dobrodziejstwach płynących  

z rosyjskiej kapitalizacji zachodnich koncernów paliwowych, co miało sprzyjać zacieśnieniu 

wzajemnej współpracy, postawiona zapora okazała się być nie do pokonania. Europa trafnie 

rozpoznała, że agresywne przejmowanie spółek i lokowanie środków w ryzykownych 

projektach nie służy partnerstwu, które, jak widać, jest niezrozumiane przez kremlowskie 

władze, lecz służy ponownej wasalizacji dawnej strefy wpływów. Można by postawić tezę  

i nie byłaby ona wątpliwa, że Rosja podjęła próbę odbudowy upadłego imperium opartego  

na jednostronnym uzależnieniu od dostarczanych węglowodorów. Interwencje zbrojne  

w Gruzji, na Ukrainie, a zwłaszcza aneksja Krymu z pewnością potwierdzają moskiewskie 

aspiracje i dowodzą trafności tej tezy. Jak widać, kapitalizm również może służyć  

za narzędzie imperialnej ekspansji.             
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3.3 Czeczenia niepokonana 

 Łańcuch Gór Kaukazu jest naturalną barierą oddzielającą Europę od Azji. Kaukaz  

to również kraina zamieszkała przez wiele górskich ludów, jego północne stoki zamieszkują 

głównie Czeczeni i Ingusze. Przesmyk kaukaski, jako geopolityczny węzeł, odgrywa 

strategiczną rolę wiążąc Zachód z Azją Środkową i Bliskim Wschodem, stąd też był i jest 

obszarem konfliktów zbrojnych. Rywalizację o kontrolę tego obszaru wygrała Rosja, zbrojnie 

wypierając Turcję i Iran. Poszukując naturalnego oparcia dla południowo wschodnich granic 

carskiego imperium, już w XVII wybudowano twierdze obronne wzdłuż lewego brzegu rzeki 

Terek. Na początku XIX w. przeprowadzono krwawą kampanię wojenną mającą na celu  

podporządkowanie całego obszaru Kaukazu Północnego. Działania te wówczas zakończyły 

się sukcesem i w 1859 r. zdołano przyłączyć Czeczenię i pozostałe regiony do carskiej Rosji, 

jednak obszar ten nie należał do spokojnych. Bolszewicy w wojnie domowej celowo 

wzniecali lokalne waśnie zaopatrując Czeczenów w broń, by utrudnić antybolszewickim 

siłom konsolidację i dostawy zaopatrzenia. W dowód uznania zasług dla utrwalania 

komunistycznej władzy, w 1922 r. utworzono Czeczeński Obwód Autonomiczny wchodzący 

w skład Republiki Federacyjnej Sowieckich Republik Radzieckich. Niespełnione oczekiwania 

niepodległościowe górali wywołały powstanie narodowe. W następstwie krwawego 

zdławienia konfliktu odebrano Czeczenom prawo do samostanowienia i połączono ich obwód 

z równie nieprzyjaznym Inguskim tworząc Czeczeński-Inguski Obwód Autonomiczny licząc 

na wzajemne wykrwawienie się w lokalnych waśniach. W czasie Wielkiej Wojny 

Ojczyźnianej, Niemcy, szukając sprzymierzeńców w walce z wojskami radzieckimi, zdołali 

zyskać przychylność kaukaskich górali, czego im towarzysz Stalin nie zapomniał.  

Po wyparciu nazistów z Północnego Kaukazu w 1944 r., sowieci, pod pretekstem kolaboracji  

z okupantem, deportowali większość Czeczenów i Inguszy do Kazachstanu likwidując 

autonomię i zasiedlając opuszczone tereny ludnością rosyjską i osetyńską.
214

 Po pamiętnym 

XX zjeździe KPZR, gdzie zbrodnie stalinowskie doczekały się potępienia, zezwolono  

na powrót deportowanej ludności i restytuowano zlikwidowaną autonomię. Sprawdzona 

polityka samolikwidacji etnosów w lokalnych konfliktach była skuteczną metodą 

rozwiązywania kwestii narodowościowych. W kaukaskim "tyglu" ponownie zawrzało, 

towarzysze radzieccy, kontrolując sytuację, ze spokojem przyglądali się wzajemnym 

pogromom. Pokaźne złoża ropy naftowej, odkryte i eksploatowane w okolicach Groznego, 

były ważnym źródłem surowca, którego szczególne właściwości kwalifikowały do produkcji 
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paliwa lotniczego. Choć udział  czeczeńskiej ropy w globalnym wydobyciu "czarnego złota" 

w ZSRR był niewielki, to jego walor nie pozwalał na rezygnację z pozyskiwania tej kopaliny. 

Region ten, z uwagi na dość duże bezrobocie i sezonowość pracy, był i jest ciągle niestabilny. 

Miejscowe zamieszki na trwałe wpisały się w lokalny folklor więc "oko wielkiego brata" 

nieustannie obserwowało poczynania czeczeńskich bojowników w walce o wolność  

i niepodległość.  

 Gorbaczowska pieriestrojka wzmogła nacjonalistyczne dążenia, a posiadane zasoby 

dawały szansę na niezależność gospodarczą. Jednak wraz ze wzrostem przestępczości  

i aktów wandalizmu nasilała się migracja ludności rosyjskiej w centralne rejony ojczyzny,  

tereny pustoszały a konflikt dojrzewał. Zawiązało się szereg lokalnych organizacji 

społecznych z Powszechnym Kongresem Narodu Czeczeńskiego (OKCzN) na czele, który 

pełnił rolę władzy państwowej. Na jej lidera wybrano gen. mjr Dżochara Dudajewa, byłego 

dowódcę stacjonującej w Estonii dywizji bombowców strategicznych. Czeczen  

z pochodzenia, zasłużony żołnierz Armii Radzieckiej, czerpiąc z doświadczenia estońskich 

działaczy niepodległościowych doskonale odnajdywał się w nowej roli. Ogłoszona deklaracja 

o suwerenności utworzonej Republiki Czeczenii nie spotkała się jednak z międzynarodowym 

uznaniem, gdyż do tej pory ta wchodziła w skład autonomicznego obwodu i nie posiadała 

żadnych własnych atrybutów państwowości.
215

 Lokalne struktury partii komunistycznej nie 

mogły w żaden sposób opanować co raz śmielszych manifestacji w celu odłączenia od Rosji 

utworzonego "państewka". Pucz sierpniowy dodatkowo wzmocnił ruch niepodległościowy 

dyskredytując władze partyjne. Separatyści wyłonili organy przyszłego rządu i ogłosili 

gotowość do podjęcia działań zbrojnych w walce o niezależność. Nowe władze rosyjskie, 

zajęte reorganizacją własnego aparatu administracji, rozwiązanie tej kwestii odsunęły na drugi 

plan nie traktując poważnie czeczeńskich żądań. Jednak akcja przejmowania rządowych 

obiektów przykuła uwagę Kremla. Po osiągnięcie stanu względnej stabilizacji w Moskwie 

przyszedł czas na uregulowanie spraw w terenie. Pokojowe metody perswazji, by "nie gryźć 

karmiącej ręki" zawiodły więc lidera czeczeńskich bojowników okrzyknięto działającym 

bezprawne bandytą
216

. W imię "nowej demokracji", ostatecznie pod groźbą interwencji 

zbrojnej wezwano separatystów do złożenia broni i przekazania władzy organom 

podporządkowanym Moskwie. Konfrontacyjne stanowisko Kremla nie wywarło większego 

wrażenia na buntownikach, a jedynie dodatkowo zmobilizowało do gromadzenia 

zwiększonych zapasów broni i amunicji.  
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 Rozbudzenie dążeń niepodległościowych Czeczenów sprowokowane zostało przez 

gorbaczowską propagandę okresu referendum związkowego. Ogłoszenie niepodległości 

autonomii i zrównanie ich statusu z republikami związkowymi było tylko formą gry 

politycznej i presji na "nową" Rosję, niefortunnie wzbudzającą ruch nacjonalistyczny  

w Północnym Kaukazie. Jelcynowskie słowa "bierzcie tyle niezależności, ile jesteście  

w stanie przełknąć"
217

 zostały nieopatrznie zrozumiane, gdyż, poprzez ogłoszenie 

niepodległość całej Rosji, Czeczeni jako jej obywatele zostali już obdarzeni wolnością 

stanowiąc jej integralną część. Dudajew uważał, że jeżeli Estończycy uzyskali niezależność, 

to kaukascy górale mają takie same prawa do samostanowienia, pomijając kluczowy fakt 

posiadanego statusu Republiki Związkowej. Estonia nie wchodziła w skład Federacji 

Rosyjskiej, więc opuszczenie ZSRR z formalnego punktu widzenia było zgodne z prawem.  

Z uwagi, iż strony przyszłego konfliktu nie znalazły płaszczyzny porozumienia, rozwiązanie 

siłowe zdawało się być nieuniknione. Ruckoj otrzymał szansę rehabilitacji po fiasku 

poprzednich negocjacji i został wysłany do zbuntowanej autonomii w celu "zaprowadzenia" 

porządku. Generał Dudajew wykazał się jednak większymi zdolnościami dowódczymi  

od swojego przeciwnika i sparaliżował nieudolnie prowadzoną inwazję, ponadto zagroził 

Moskwie atakami terrorystycznymi. Silny opór bojowników i porwanie samolotu rosyjskich 

linii lotniczych zmusiły Federację do wycofania wojsk. Lider Czeczenów tryumfował  

na Kaukazie, ale w światowej opinii został okrzyknięty mianem terrorysty. Przyciągnięcie 

najemników i "szemranego" elementu do osiągnięcia wyzwoleńczego celu wypaczyło 

pierwotne intencje stworzenia praworządnego kraju, jednak okazało się skutecznym 

posunięciem. Cała operacja zakończyła się spektakularną, militarną i polityczną porażką 

Rosji, ale ta otrzymała koronny argument do odrzucenia czeczeńskich roszczeń, gdyż  

z terrorystami się nie negocjuje. Co prawda wyparcie sił federacyjnych nie pociągnęło za sobą 

ofiar, lecz urażona rosyjska duma wzbudziła uczucie nienawiści i domagała się pomsty. 

Czeczenia znalazła się na celowniku resortów siłowych Rosji. Nadzieje na realizacje projektu 

niepodległego państwa prysły jak mydlana bańka. Konflikt ten niósł wyraźne przesłanie 

adresowane do pozostałych autonomii i republik, że, pomimo rozpadu Związku 

Radzieckiego, nie ma co liczyć na rozpad Federacji Rosyjskiej, która dla zabezpieczenia 

swoich żywotnych interesów nie zawaha się użyć siły. Czeczeńskiemu liderowi z trudem 

udało się zapanować nad przybyłymi separatystami i zaprowadzić względny spokój  

w republice. Wprowadzona blokada ekonomiczna regionu nie spełniła swojego zadania, gdyż 

                                                      
217

 R. G. Pichoja, op. cit., s. 683. 



122 

 

górskie szlaki sprzyjały rozwinięciu szarej strefy handlu. Doprowadziła  

do niekontrolowanego pozyskiwania ropy z nielegalnych ujęć.
218

 Niewątpliwie ucierpiało  

na tym środowisko naturalne, katastrofalnie skażone "dziką" eksploatacją złoża.  

 Pod naciskiem lobby paliwowego dążącego do odzyskania kontroli nad ropociągiem 

biegnącym z Azerbejdżanu do Noworosyjska, posługując się niewyszukanym pretekstem 

przywrócenia "porządku konstytucyjnego", 11 grudnia 1994 r. wojska rosyjskie ponownie 

wkroczyły na tereny Północnego Kaukazu. Rosja chciała zaprezentować całemu światu,  

że pomimo rozpadu ZSRR, nadal jest potęgą militarną, z którą należy się liczyć  

na międzynarodowej arenie. Spodziewany łatwy sukces jednak nie nadszedł, pomimo 

wielokrotnej przewagi liczebnej nad bojownikami konflikt przedłużał się kwestionując stan 

wyszkolenia rosyjskich żołnierzy. Dudajew, wykorzystując posiadane kontakty i środki  

finansowe pozyskiwane z eksploatowanych złóż ropy, zgromadził nowoczesny sprzęt 

wojskowy doskonale sprawdzający się w partyzanckich działaniach. Sprywatyzowany sektor 

zbrojeniowy Rosji stanowił doskonałe źródło zaopatrzenia. Dowództwo operacji, ponosząc 

dotkliwe straty, uskarżało się, "iż separatyści są wyszkoleni, żywieni i uzbrojeni znacznie 

lepiej niż wojska rządowe. Przy czym dysponują najnowszą rosyjską bronią, której 

praktycznie nie uświadczysz w jednostkach liniowych armii Federacji Rosyjskiej."
219

 

Przewaga sprzętowa i wrogie nastawienie lokalnej ludności wpływało demoralizująco  

na żołnierzy, którzy w akcjach odwetowych dopuszczali się zbrodni, gwałtów i rabunków, jak 

pospolici bandyci. Zajęty konfliktem na Bałkanach świat pozostawał głuchy na czeczeńskie 

wołania o pomoc. Liczne zamachy terrorystyczne organizowane przez Szamila Basajewa 

uniemożliwiały międzynarodową interwencję i doprowadziły do radykalizacji działań,  

z bombardowaniem miast włącznie. Jednak w walce partyzanckiej bojownicy mieli ogromną 

przewagę. Zadawali dotkliwe straty wojskom rządowym, więc na siłowe rozstrzygnięcie 

konfliktu nie było perspektyw. Po zabiciu Dżochara Dudajewa w kwietniu 1996 r., Kreml 

zdecydował się na przystąpienie do rokowań kończących ośmieszającą Rosję wojnę. Zadanie 

to powierzono sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa FR gen. A. Lebiedziowi. Rozejm zawarto 

31 sierpnia 1996 r. podpisaniem z szefem czeczeńskiego Sztabu Generalnego Asłanem 

Maschadowem układu w Chasaw-jurcie. Wynegocjowane porozumienie pokojowe 

gwarantowało uznanie niepodległości Czeczenii, jednak sprecyzowanie statusu republiki 

odłożono na 5 lat, w okresie którego miała wykształcić organa władzy. Kreml liczył na to,  
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że po utracie cieszącego się powszechnym uznaniem lidera, nie uda się zapanować nad 

napływową, radykalną frakcją separatystyczną, skuteczną w walce, ale destrukcyjną w czasie 

pokoju. Jak się później okaże, czeczeńscy bojownicy będą jeszcze użyteczni w moskiewskich 

planach destabilizacji Gruzji. Przywrócenie praworządności i demilitaryzacja regionu 

wydawała się być wątpliwa i tego oczekiwała Rosja odkładając w czasie kwestie prawnego 

usankcjonowania Republiki Czeczenii. Ponadto zakończenie niepopularnej wojny miało być 

elementem kampanii wyborczej w zbliżających się wyborach prezydenckich podnosząc 

poziom społecznego zaufania ubiegającemu się o reelekcję Borysowi Jelcynowi. Siły Zbrojne 

Rosji zostały już zupełnie odarte z wrażenia iluzorycznej wartości bojowej oraz prestiżu 

znacznie obniżonego po wycofaniu się z terenów byłych Republik Radzieckich. Jej 

wyszkolenie efektownie prezentowało się podczas defilad, lecz w realiach nowoczesnej 

wojny nie przedstawiało żadnej wartości bojowej tkwiąc w zasadach prowadzenia walki 

opartych na taktyce z II Wojny Światowej. Poniesiona klęska wymusiła przeprowadzenie 

gruntownej reformy armii, nie tylko w zakresie jej liczebności, ale i taktycznego działania. 

Jednak przede wszystkim konieczna była zmiana w mentalność żołnierzy, by ci z należytym 

poświęceniem angażowali się do walki traktując służbę jako świadomą powinność, a nie zło 

konieczne.  

 Czeczenia, pozbawiona wsparcia i pomocy finansowej, nie była w stanie 

dźwignąć się ze stanu zapaści gospodarczej i politycznej. Destabilizację kraju dodatkowo 

potęgował napływ islamskich fanatyków przywabionych powojennym chaosem. Próby 

zaprowadzenia ładu nie przyniosły oczekiwanych efektów, władze w Groznym nie potrafiły 

w sposób demokratyczny zapanować nad wszechobecną anarchią. Dodatkowo, wewnętrzne 

konflikty podsycała opozycja żądająca islamizacji kraju. Moskwa "uśmiechała się szyderczo" 

nie szczędząc słów krytyki dla czeczeńskiego rządu przy nadarzających się okazjach 

dyskredytując jej idee niepodległościowe. Pozbawiony złudzeń i pomocy prezydent 

Maschadow, pozostając pod wpływem radykałów, ogłosił Czeczenię państwem islamskim  

i wprowadził do jej prawodawstwa elementy szarijatu grzebiąc tym samym narodową ideę. 

Na przełomie lipca i sierpnia 1999 r. oddziały radykalnych separatystów wkroczyły  

do sąsiedniego Dagestanu celem wyzwolenia całego Kaukazu Północnego spod panowania 

władzy rosyjskiej i utworzenia tam państwa islamskiego.
220

 Kreml, stając w obliczu utraty 

kontroli nad kolejnym regionem, zdecydował się na interwencję zbrojną. Armia dostała 
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szansę rehabilitacji za dotychczas poniesione klęski. Wyszkolone do prowadzenia operacji  

w zurbanizowanym terenie i wyposażone w nowoczesny sprzęt oddziały wkroczyły  

1 października 1999 r. na tereny zajęte przez bojowników. Seria zamachów 

przeprowadzonych w rosyjskich miastach dodatkowo zmotywowała rząd do działania,  

a ówczesny premier Władimir Putin zapowiedział bezwzględną walkę z terroryzmem. 

Intensywne nawały ogniowe poprzedzające natarcie wojsk federacyjnych wywołały migrację 

ludności cywilnej do sąsiedniej Inguszetii doprowadzając do katastrofy humanitarnej.  

W ciągu kilku miesięcy wojska rosyjskie zdołały zająć większą część kraju niszcząc każdą 

napotkaną formę oporu. Pozbawionych lokalnego wsparcia separatystów zepchnięto  

w trudnodostępny teren, skąd walki partyzanckie prowadzą do dziś.  

 W czerwcu 2000 r. Moskwa ogłosiła zakończenie militarnej fazy "operacji 

antyterrorystycznej" i powołała tymczasową cywilną administrację republiki, na czele której 

stanął były bojownik Achmed Kadyrow. Kwestia czeczeńska zeszła na drugi plan i przestała 

zbytnio absorbować opinię publiczną. Jednak w republice daleko było do ustabilizowania 

sytuacji, brutalna walka partyzancka i akcje odwetowe wojsk rosyjskich doprowadziły  

do radykalizacji działań znacznej części bojowników i sprowokowały do sięgnięcia  

po metody terrorystyczne. 23 października 2002 r. dokonano spektakularnego zamachu  

na Teatr Bolszoj w Moskwie wywołując szok w Rosji i za granicą. Terroryści zażądali 

zakończenia działań wojennych i wycofania wojsk federacyjnych okupujących republikę 

Czeczenii. W wyniku dość nieudolnie przeprowadzonej akcji zginęli agresorzy  

i ponad stu zakładników. Zamachy znalazły stałe miejsce w czeczeńskiej taktyce wojennej  

co sprawiło, że zaczęto naród ten utożsamiać z terrorystami. 

 W odróżnieniu od Borysa Jelcyna, który w 1996 r. był zmuszony przyznać się  

do klęski w wojnie z czeczeńskimi separatystami, Władimir Putin mógł uważać się  

za prawdziwego zwycięzcę. Druga wojna czeczeńska zakończyła się z dawna oczekiwanym 

sukcesem, chociaż okupionym olbrzymimi stratami. Wszystkie najważniejsze skupiska 

ludności znalazły się pod kontrolą rosyjskiej armii. Chociaż większość separatystycznych 

przywódców powstania zlikwidowano, to jednak Czeczenii nie udało się w pełni 

spacyfikować, a do zbrojnych ataków dochodzi prawie na całym terytorium Kaukazu 

Północnego. Po zakończeniu działań wojskowych, wraz z ogniem artylerii wygasło  

zainteresowanie społeczeństwa rosyjskiego czeczeńskim konfliktem. Do wyciszenia sytuacji 

bezspornie przyczyniło się ograniczenie doniesień medialnych i ilość akredytowanych 
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dziennikarzy, których reportaże podlegały autoryzacji. Ponieważ zarówno liczebność, jak  

i straty sił federalnych wyraźnie zmalały, Czeczenia została zepchnięta na margines 

społecznej świadomości. Przy okazji tego konfliktu, polityczna przestrzeń Rosji została 

"oczyszczona" z opozycji nie mniej skutecznie niż kaukaskie auły z islamskich 

bojowników.
221

  

 Sukcesy militarne w zdławieniu czeczeńskiego ruchu niepodległościowego 

niewątpliwie uczyniły z Władimira Putina zwycięzcę, który poskromił i okiełznał islamski 

żywioł. Zaczął się on jawić opinii publicznej jako bohater ratujący kraj przed falą terroryzmu 

i osoba godna zaufania. "Namaszczenie" z rąk abdykującego Borysa Jelcyna dodatkowo 

wzmocniło jego wizerunek i wyniosło do godności prezydenta Rosji. Zbieg tych wydarzeń 

nie bezpodstawnie pozwala wysunąć tezę, iż wojna czeczeńska była elementem gry 

politycznej w celu przejęcia władzy przez Władimira Putina, mało dotąd znanego oficera 

KGB i pracownika administracji rządowej.  
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3.4 Goliat i gruziński Dawid 

 Starożytna Kolchida, dziś Gruzja, leży po południowej stronie Łańcucha Gór Kaukazu 

w zachodniej części Przesmyku Kaukaskiego, którędy wiedzie szlak z Rosji na Bliski 

Wschód. Gruzini, już w IV w., jako jeden z pierwszych narodów w dziejach, przyjęli 

chrześcijaństwo, gdy Europa Środkowa i Wschodnia były jeszcze pogrążone w mrokach 

pogaństwa. Upadła zdruzgotana nawałą mongolską, zdołała się podnieść, lecz nie odzyskała 

dawnej świetności nękana przez mocarstwa prowadzące na przestrzeni wieków aktywną 

imperialną politykę. Stała się przyczółkiem chrześcijaństwa broniącym wiary i Przesmyku 

Kaukaskiego przed intensywnym naporem islamu. Osamotniona w walce z agresywną 

polityką perskich i tureckich władców, zwróciła się o pomoc do wielkiego i chrześcijańskiego 

mocarstwa. Rosja, na mocy przymierza podpisanego w 1783 r., objęła protektoratem obszar 

Zakaukazia.
222

 Gruzja poświęciła swoją suwerenność w zamian za ochronę przed 

muzułmańskimi najazdami pustoszącymi kraj i pod tym względem jej pozycja uległa 

znaczącej poprawie. Pragnąc budować swoją odrębność kulturową i gospodarczą, nie 

doceniła jednak zachłanność rosyjskiej polityki. Wielce naiwne było myślenie, że car zbrojnie 

wystąpi w obronie gruzińskiej niepodległości. Kolejna perska agresja, okrutnie pustosząc 

najechane tereny, wystawiła na próbę zawarte przymierze. Rosja zareagował energicznie 

jednak nie na wieść o zniszczeniu części gruzińskiego kraju, lecz o zerwaniu obowiązującego 

przymierza, które poczynił władca Giorgi XII
223

 poszukując pewniejszego protektora. 

Uznając takie działania za jawne bezprawie, car zaprowadził właściwy "porządek", 

terytorium Gruzji na trwałe przyłączono do carskiego imperium, a królewską rodzinę, 

poddając represjom za ten niefortunny krok, deportowano w głąb Rosji. Wybór mniejszego 

zła, jakim miało być zrzeknięcie się suwerenności w zamian za bezpieczeństwo w cieniu 

wielkiego mocarstwa w rzeczywistości przyniosło więcej szkody niż korzyści. Napływające 

rosyjskie wojska zajęły cały obszar Zakaukazia, car ogłosił światu przynależność tych ziem 

do Rosji i wdrożył intensywny proces rusyfikacji. Przejęcie władzy nad lokalnym kościołem 

pozwoliło na skuteczną indoktrynację społeczeństwa w utrwalaniu carskiego samodzierżawia. 

Zbrojne próby odzyskania utraconej niezależności kończyły się deportacjami zbuntowanych 

przywódców w głąb mroźnej Syberii, gdzie skutecznie chłodzono gruziński, nacjonalistyczny 

zapał. Tam historia splotła losy gruzińskich zesłańców z polskimi patriotami dzielących  

po społu katorżniczą niedolę. Gruzja, nie widząc nadziei, poddała się wpływom rosyjskiej 

                                                      
222

 W. Materski, Gruzja, Warszawa 2000 r. ss. 12-18. 
223

 Jerzy XII (ur. 10 października 1746, zm. 28 grudnia 1800) – ostatni król Kartlii i Kachetii przed wcieleniem 

jej terytorium do Imperium Rosyjskiego. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_XII [odczyt: 09.05.2017]. 



127 

 

kultury wypierającej z tych rejonów perskie naleciałości. Stając w obliczu zupełnego 

wynarodowienia, zdołała jednak zachować reszki wielowiekowej tradycji, w której młode 

pokolenie znalazło źródło narodowego odrodzenia. Sztuka okazała się właściwą dziedziną  

do stawienia czynnego, choć tylko intelektualnego oporu wobec zaborcy elastycznie 

wymykając się  z uścisku cenzury. Gruzja zdołała odbudować kulturę i gospodarkę narodową. 

Swoim specyficznym folklorem wzbudziła zachwyt "świata artystów" licznie odwiedzających 

stolicę kraju -Tyflis
224

. Industrializacja i wzrost wydobycia eksportowanych surowców 

wykształciły robotniczą warstwę społeczną, która stała się podatną "glebą" do uprawy 

socjalistycznych idei. Do jednego z lewicowych kół wstąpił wówczas słuchacz stołecznego 

seminarium duchownego Iosif Dżugaszwili
225

 zafascynowany marksistowskim manifestem 

komunistycznym, którego przeznaczenie uczyni wielkim tego świata. Zesłany na Syberię  

za polityczne przekonania, niebawem wraz z Leninem i Trockim dzierżyć będzie ster 

Październikowej Rewolucji. Los jego pobratymców nie pozostanie mu obcy.  

 U schyłku carskiego panowania echo rewolucyjnych przemian, docierając  

na  Zakaukazie, pobudziło z dawna skrywane niepodległościowe dążenia. Powszechne 

robotnicze strajki, w połączeniu z działalnością narodowych socjalistów, stworzyły mariaż, 

który przez władze carskie zostały odebrany jako zamach na samodzierżawie i próbę 

utworzenia specjalnego państwa uznającego władzę komitetów rewolucyjnych.
226

 Gorycz 

porażki w wojnie z Japonią, która miała odbudować wizerunek Rosji na międzynarodowej 

arenie została wylana na gruzińską ziemię. Skierowane szwadrony kozackie bezwzględnie  

i z niebywałym okrucieństwem likwidowały napotkany opór. Podejrzanych o działania 

wrogie wobec carskiej administracji wywożono na Syberię. W ciągu trzech lat brutalnej 

pacyfikacji zdławiono prawie zupełnie ogień buntu i nacjonalistycznych dążeń. Nierówna 

walka przybrała formę działań partyzanckich z wykorzystaniem metod terrorystycznych. 

Rozkręcona spirala wzajemnej nienawiści wzmagała represyjne działania odwetowe wobec 

niewinnej ludności cywilnej, której dobytek grabiono i niszczono tak, jak w podbitym, 

nieprzyjacielskim kraju.     
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 Po wybuchu I Wojny Światowej Gruzja czynnie wsparła carską Rosję w działaniach 

przeciw Turcji licząc w rewanżu na pomoc w reaktywowaniu narodowego państwa. Nie 

wszyscy jednak podzielali ten optymizm. Przy wydatnej pomocy Niemiec na terenie Turcji 

powołano Narodowy Komitet Wyzwolenia Gruzji z niewielkim gruzińskim legionem, który 

nie odegrał większej roli w walkach, ale stał się użyteczny po jej zakończeniu. 

 Wiosną 1917 r. abdykacja Mikołaja II doprowadziła do załamania frontu 

południowego i masowych dezercji carskiego wojska. Narastała uzasadniona obawa,  

że osłabiona Turcja, chcąc powetować poniesione straty, podejmie próbę zajęcia całego 

Zakaukazia. Zagrożenie to nabierało realnego wymiaru, gdyż, wraz z opuszczającymi front 

rosyjskimi żołnierzami, Turcy przesuwali linię rozgraniczenia. Jedynie presja Berlina 

powstrzymywała ich przed frontalnym atakiem. Gruzja podjęła rozsądną decyzję  

o konsolidacji sił proponując utworzenie Zakaukaskiej Federacyjnej Republiki 

Demokratycznej jednoczącej Gruzinów, Azerów i Ormian do odparcia naporu 

nieprzyjacielskiej Turcji. Diametralną zmianę przyniosło podpisanie Traktatu Brzeskiego
227

, 

na mocy którego m. in.  przyznano Turcji prawo do części ziem uznawanych przez Gruzinów 

i Ormian za ich rdzenne. Realizacja zjednoczenia federacyjnego zakończyła się 

niepowodzeniem.
228

 Upadła idea zabezpieczenia regionu przed turecką ekspansją. Gruzini, 

wsparci niemieckimi radami, proklamowali 26 maja 1918 r. niepodległość i ogłosili pełną 

niezależność od bolszewickiej Rosji. Berlin zobowiązał się jednocześnie do ochrony 

gruzińskiego państwa przed Turecką agresją w zamian za rozlokowanie baz wojskowych. 

Gruzja, by przetrwać, złożyła na ofiarnym ołtarzu suwerenność oddając się w niemiecki 

protektorat, ale dzięki temu zabiegowi została uznana przez Berlin jako niepodległy kraj.   

 Zakończenie I Wojny Światowej wymusiło wycofanie niemieckich wojsk z terenów 

Gruzji, a widmo tureckiej ekspansji ponownie stało się realne. Naród Gruziński,  poszukując 

wyjścia, zdecydował się na zmianę protektoratu zwracając się o pomoc do Ententy. 

Brytyjczycy, podobnie jak Niemcy, po wprowadzeniu wojsk pustoszyli kraj eksploatując jego 

bogactwa naturalne. Grabież surowców w imię zapewnienia bezpieczeństwa nie spotkała się  

z aprobatą gruzińskiego rządu co doprowadziło do wycofania brytyjskiego kontyngentu. 

                                                      
227

 brzeski traktat pokojowy, zawarty 3 III 1918 w Brześciu Litewskim przez rząd bolszewicki w imieniu Rosji  

z państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry) i ich sojusznikami (Bułgaria, Turcja); oznaczał zerwanie 

przez Rosję sojuszu z ententą. Ustanawiał linię rozgraniczenia między stronami, od Rosji odpadały: Estonia, 

Litwa, Łotwa i Białoruś, a na Zakaukaziu: Kars, Ardagan i Batumi (tureckie Batum).  

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/brzeski-traktat-pokojowy;3881362.html [odczyt:09.05.2017]. 
228

 W. Materski, op. cit., s. 64. 



129 

 

Napór sowietów po zdławieniu oporu wywołał falę emigracji, a niepodległy rząd opuścił kraj 

kołacząc do bram wielkich tego świata o ratunek dla ojczyzny. Ich trud okaże się próżny,  

bo zmęczona wojną Europa potrzebowała pokoju.  

 Socjalistyczny rząd Gruzji ratyfikował podpisany z bolszewikami układ gwarantujący, 

w zamian za rozbrojenie i legalizację komunistycznej partii, uznanie niepodległości. 

Gruzińskie władze reprezentowane przez partię mienszewicką, odwołując się do postanowień 

II Międzynarodówki, liczyły na bolszewicką akceptację. Lenin, darząc niechęcią 

mienszewików, zlikwidował ich partię, a proces sowietyzacji stał się nieunikniony. Rząd 

przejęli komuniści, a Gruzję celowo podzielono na autonomie zaostrzając antagonizmy na tle 

etnicznym, m. in. wydzielono obwód Osetii Południowej. Atmosferę dodatkowo podgrzewało 

ogłoszenie tryumfu władzy sowieckiej i wyzwolenie Osetyńców spod gruzińskiej dominacji.  

Region ten, z uwagi na strategiczne położenie blokujące tzw. "Gruzińską Drogę Wojenną" 

w przyszłości posłuży do skonfliktowania stron.   

 Gruzja, za stawienie oporu i antysowiecką działalność rządu przebywającego  

na emigracji, utraciła zaufanie moskiewskich towarzyszy. Pomimo usilnych starań 

komunistycznego rządu o przyznanie wynegocjowanych praw niepodległościowych i nadanie 

statusu republiki związkowej, kwestia ta został pominięta. Ważniejsze okazało się jej 

strategiczne położenie jako kraju tranzytowego dla surowców energetycznych z basenu 

Morza Kaspijskiego. Cały region zamierzano scalić, a że pomysł utworzenia Federacji 

Republik Zakaukaskich należał w końcu do Gruzji, więc roszczenia niepodległościowe 

uznano za bezpodstawne. Stalin skutecznie forsował bezceremonialne zjednoczenie całego  

Zakaukazia w jedną Republikę i włączenie jej do Związku Republik Sowieckich, czym 

naraził się na nieprzychylność Lenina. Dodatkowo atmosferę podgrzewały skargi i odważne 

wystąpienia gruzińskich bolszewików na Zjazdach Rad oskarżające Komitet Centralny  

o niedotrzymanie gwarantowanych obietnic. Lenin, przewidując nadmierną centralizację 

władzy, uznał gruzińskie roszczenia za zasadne "a działalność Stalina i Ordżonkinadzego  

na Kaukazie rozgniewała go tak, że zamierzał przedsięwziąć wobec nich środki 

dyscyplinarne."
229

 Tylko śmierć komunistycznego "guru" ocaliła stalinowską głowę, lecz 

afront ten nie zostanie rodakom zapomniany. Stalinowskie represje dokonają spustoszenia  

w szeregach gruzińskiej partii komunistycznej i wyeliminują większość starych bolszewików 
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tworząc podległe Moskwie struktury. Kaukaski projekt zostanie zrealizowany, a Gruzja,  

po wcieleniu do Federacyjnej Republiki Zakaukaskiej, straci nadzieję na niepodległość.  

 Wywołane powstanie, którym emigracyjny, gruziński rząd próbował w 1924 r. 

zwrócić światową uwagę na bezprawne pozbawienie przez sowietów przyznanego im prawa 

do niepodległości, zakończy się brutalną pacyfikacją. Bezwzględność oprawców na długo 

odbierze wolę buntu przeciwko bolszewikom. Na szefa gruzińskiej CzeKi wyznaczony 

zostanie z pochodzenia Gruzin, Ławrientij Pawłowicz Beria, zdolny inteligentny człowiek, 

który na gruzińskiej ziemi zrealizuje bolszewicki projekt stworzenia nowego, 

socjalistycznego społeczeństwa. W pierwszym etapie tego stalinowskiego dzieła 

wprowadzona kolektywizacja doprowadzi do zniszczenia gruzińskiej wsi. Następnie, poprzez 

masową eksterminację, zostanie zlikwidowany kwiat gruzińskiej inteligencji, wybitni 

przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki. "Eliminowano wszystkich, którzy mieli choćby 

najmniejsze zahamowania co do przyjętego kursu czy co do geniuszu Stalina."
230

 Tych, którzy 

zdołali przeżyć tortury przesłuchań godząc się na współpracę, zsyłano na wieloletnie, 

katorżnicze roboty. W morzu łez powstawały bałwochwalcze peany wielbiące "wielkiego 

rodaka". Lokalna prasa drukowała wizerunki "Wielkiego Wodza Rewolucji" opatrzone 

czołobitnymi cytatami. Jego imieniem nazywano ulice, skwery, szkoły, szpitale, w zasadzie 

każdy wybudowany obiekt. Rodzinny dom towarzysza Stalina uczyniono miejscem 

masowych pielgrzymek. Gruzińska skrwawiona ziemia stała się poligonem zmasowanego 

"Kultu jednostki", dalece wyprzedzając inne republiki związkowe.  

 "Wielka czystka"
231

, w połączeniu z kolektywizacją przeprowadzoną w latach 30 XX 

w., pozbawiła naród złudzeń jaki robotniczy los niesie ze sobą komunizm, represjom poddano 

choćby najmniejsze odstępstwo od przyjętego przez kierownictwo partii kierunku działania. 

Obozy przymusowej pracy na Syberii zaludniły się niepokornymi. Po "oczyszczeniu" kraju  

z ideologicznie niepewnego elementu, zapanował socjalistyczny ład wymuszający zmianę 

Konstytucji Związkowej, która przyniosła realizację gruzińskiego postulatu o bezpośrednie 

podporządkowanie Moskwie. W 1936 r. została rozwiązana Zakaukaska Federacyjna 

Socjalistyczna Republika Radziecka, a Gruzja, jako Republika, stała się bezpośrednim 

członkiem ZSRR. 
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 Wielka Wojna Ojczyźniana w zasadzie nie wpłynęła znacząco na zmianę sytuacji 

politycznej, choć Niemcy podjęli próbę wciągnięci gruzińskiej opozycji do walki z sowietami 

odwołując się do pomocy jakiej niegdyś udzielono im w obronie przed Turcją, jednak 

nazistowska wizja świata nie ujęła zsowietyzowanych Gruzinów. Kraj ponownie stał się 

zapleczem prowadzonej wojny. Wielkie obciążenie, jakim obłożono gruziński naród,  

by przeciwstawić się hitlerowskiej inwazji przyczyniło się znacząco do wzrostu 

uprzemysłowienia. Ewakuowano tu z obszarów ogarniętych pożogą wojenną zakłady 

produkcyjne, które stały się podstawą powojennego wzrostu gospodarczego. Gruzja 

przodowała na Zakaukaziu w produkcji stali i nawozów sztucznych. Centralne sterowanie 

cenami surowców i gotowych wyrobów znacząco wpłynęło na wzrost nakładów  

na inwestycje w energetyce. Tyflis stał się głównym eksporterem energii elektrycznej 

zaopatrującym w prąd sąsiednie republiki. Gruzja rozwijała się w imponującym tempie.  

Falę powszechnego niezadowolenia przyniosła krytyka stalinowskich zbrodni 

i napiętnowanie "kultu jednostki". Praca polityczno-partyjna towarzysza Berii, w połączeniu  

z intensywną indoktrynacją ideologiczną, zablokowała w świadomości gruzińskiego 

społeczeństwa możliwość właściwej oceny skutków dokonanych represji. Nie kwestionowano 

ich zbrodniczej działalności, w końcu byli to rodacy, którzy postawili mocną stopę na karku 

Rosji.
232

 W rocznicę śmierci Stalina obchodzoną w stolicy Gruzji w 1956 r. doszło nawet  

do masowej demonstracji, w której  manifestowano sprzeciw wobec pomiatania Republiką  

i szargania imienia Stalina i Berii. Projekt stworzenia nowego, socjalistycznego 

społeczeństwa w tych stronach zakończył się powodzeniem. W pamięci Gruzinów zostało 

zakodowane, że ich "wielki rodak", pomimo stosowania haniebnych metod, osiągnął 

niebywały sukces i uznanie na międzynarodowej scenie politycznej.  

 Gorbaczowska pieriestrojka, tak jak w innych Republikach Związkowych, wyzwoliła 

naród gruziński z krępujących, moskiewskich więzów. Organizowane masowe demonstracje 

wzmogły dążenie do uzyskania niepodległości. Brutalne stłumienie protestu zainspirowanego 

studenckim sprzeciwem wobec narastającego abchaskiego separatyzmu wyczerpało limit 

zaufania do komunistycznej władzy. Kilkutysięczną grupę bezbronnych kobiet rozpędzono 

bijąc pałkami i zaostrzonymi saperkami, użyty toksyczny gaz paraliżujący wywołał śmierć 

wielu protestujących. Sadyzm i bezwzględność sowieckich oprawców zszokowała nawet 
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ludzi nastawionych prorosyjsko.
233

 Echo tych wydarzeń wzbudziło powszechne 

niezadowolenie w całym Związku Radzieckim i w końcu doprowadziło do upadku 

gruzińskiego rządu komunistycznego. Uciemiężony naród  gruziński, pomimo partyjnego 

oporu, otrzymał upragnioną wolność. Stolicy kraju ponownie przywrócono dawną nazwę  

-Tbilisi. 

 We wrześniu  1990 r., przy wsparciu kremla, Autonomia Osetii Południowej 

zadeklarowała powstanie niepodległej Południowoosetyjskiej Republiki Sowieckiej,  

a po wyborze prezydenta i lokalnych władz ogłosiła suwerenność w demokratycznym 

wydaniu. W dalszej perspektywie obwieszczono wolę połączenia z Północną Osetią tworząc 

jedną niezależną republikę wchodzącą w skład ZSRR. Gruzja nie mogła i nie uznała tego aktu 

za legalny. Wprowadzając na terenie autonomii stan wyjątkowy i zarządzając blokadę 

gospodarczą regionu dała Rosji pretekst do interwencji. Z chwilą wprowadzenia wojsk 

rosyjskich do Osetii, Gruzja, nie posiadając regularnej armii, ogłosiła, że znajduje się w stanie 

wojny ze Związkiem Radzieckim. Walka Dawida z Goliatem nie pozostawiała złudzeń, na 

czyją korzyść przechyli się szala zwycięstwa, gdyż biblijny zwycięzca nie miał czym 

walczyć. Tragedii zapobiegło wielkie trzęsienie ziemi z epicentrum w pobliżu stolicy kraju, 

które powstrzymało nieuniknioną konfrontację.  

 W wyniku przeprowadzonych, powszechnych wyborów prezydenckich najwyższy 

urząd objął charyzmatyczny, o skrajnie nacjonalistycznych przekonaniach, Zwiad 

Gamsachurdia. Swoim nierozważnym działaniem doprowadził do skonfliktowania etnicznych 

regionów i postawił kraj u progu wojny domowej. Moskwa, w odpowiedzi na szerzenie 

antyrosyjskiej propagandy wśród gruzińskiego społeczeństwa, wsparła militarnie opozycyjne 

regiony dostarczając sprzęt wojskowy i uzbrojenie, dodatkowo destabilizując sytuację kraju. 

Dokonany pucz paramilitarnej organizacji zbrojnej obalił rząd nieudolnego przywódcy 

wymuszając opuszczenie granic państwa. Dżochar Dudajew witał Gamsachurdia w Czeczenii 

z honorami należnymi głowie państwa. Powołana Rada Wojskowa, nie widząc innej 

możliwości uratowania sytuacji, zaproponowała przywództwo rodakowi, Eduardowi 

Szewardnadze, byłemu ministrowi spraw zagranicznych ZSRR. Nowy prezydent miał trudne 

zadanie pogodzenia zwaśnionych regionów i opanowania chaosu powstałego w wyniku 

rozdarcia kraju na wrogie obozy dysponujące "prywatnymi armiami". Powstała zapaść 

gospodarcza dodatkowo destabilizowała sytuację w kraju. Dążenie Osetii Południowej  
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do połączenia z Federacją Rosyjską spotkało się z wstrzemięźliwością Borysa Jelcyna, który 

nie był zainteresowany ustabilizowaniem tej zapalnej strefy. Jak się okaże, gra polityczna 

Moskwy miała o wiele szerszy kontekst. Rozległy kryzys wewnętrzny Gruzji, podsycany 

rosyjskim sprzętem wojskowym, prowokował do podziału kraju. Kolejne rejony etniczne 

żądały autonomii i ogłaszały niepodległość. Próba opanowania sytuacji w sąsiedniej Adżarii 

wywołała powstanie zbrojne w Abchazji. Planowana szybka pacyfikacja rebelii spotkała się 

jednak z silnym oporem. Szeregi azerskich wojowników zasilały bowiem oddziały 

czeczeńskich bojowników pod dowództwem Szamila Basajewa.
234

 W zamian za wsparcie 

militarne pozwolono przybyłym separatystom grabić i łupić gruzińskie majątki. Wywołana 

fala uchodźców komplikowała i tak tragiczną sytuację. Prezydent Rosji uznał za stosowne 

włączenie się w proces pokojowego rozwiązania sporu mediując warunki rozejmu. Jednak  

w Rosyjskiej Dumie przyjęto rezolucję "…uzależniającą wycofanie z terenów walk 

"ochotników kaukaskich" od wcześniejszego wyprowadzenia z autonomii wszystkich 

oddziałów gruzińskich."
235

 Moskwa podbijała stawkę w "gruzińskiej partii pokera".  

Do konfliktu włączyły się oddziały zbrojne usuniętego prezydenta Z. Gamsachurdiego 

żądającego przekazania nielegalnie odebranej władzy. Wojna domowa ponownie zagroziła 

Gruzji. Nie mogąc liczyć na alternatywną militarną pomoc, Szewardnadze ogłosił wolę 

przystąpienia do Wspólnoty Niepodległych Państw i wystąpił z dramatycznym apelem  

o udzielenie wojskowego wsparcia do ustabilizowania sytuacji. Rosja z satysfakcją przyjęła 

zaproszenie i kraj zalały rosyjskie oddziały, których sama obecność doprowadziła  

do opanowania sytuacji. Dostarczone uzbrojenie umożliwiło gruzińskim oddziałom skuteczne 

gaszenie powstańczych ognisk. W lutym 1994 r. doszło do podpisania porozumienia  

"O przyjaźni, stosunkach dobrosąsiedzkich i współpracy między Gruzją a Rosyjską 

Federacją."
236

 Tbilisi traciło suwerenność za cenę stabilizacji kraju. Moskwa zapowiedziała 

również  kontrolę procesu tworzenia gruzińskiej armii i uzależniła dalszą pomoc wojskową  

od postępu normalizacji stosunków z Abchazją. Gruzja formalnie wstąpiła 1 marca 1994 r.  

do Wspólnoty Niepodległych Państw. Płomienne zapewniania o rosyjskiej pomocy okazały 

się, jak zwykle, płytkie i złudne. Definitywne rozwiązanie kwestii spornych  

w skonfliktowanych rejonach Gruzji nie leżało w interesie Moskwy. Rosja wywiązała się  

z umowy w zasadzie tylko w zakresie budowy nowych baz wojskowych i wprowadzenia  

do gruzińskich portów Floty Czarnomorskiej.  
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 Przystąpienie Gruzji do Międzynarodowego Funduszy Walutowego dało szansę  

na ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej kraju. Jednak proces wydźwignięcia się z zapaści 

gospodarczej zakładał długofalowe działania i wprowadzenie radykalnych reform. Pomimo 

trudności ekonomicznych, podjęto wysiłek, by utworzyć regularne, narodowe siły zbrojne. 

Ugodowo prowadzona polityka E. Szewardnadze nie cechowała się spektakularnymi 

osiągnięciami, ale gwarantowała stabilizację kraju i niezbędny czas do odbudowy 

powojennych zniszczeń. Niewątpliwie przyczyniła się do nawiązania stosunków partnerskich 

z wieloma europejskimi państwami i współpracy w ramach organizacji międzynarodowych. 

Na mocy porozumienia ze szczytu OBWE w Istambule zawartego w 1999 r. Rosja 

zobowiązała się do wycofania wojsk stacjonujących w Gruzji, opieszałość jaka towarzyszyła 

realizacji tego zamierzenia sprzyjała wzrostowi antyrosyjskich nastrojów wśród gruzińskiej 

społeczności. Zbytnia uległość wobec rosyjskiej polityki wzbudziła falę powszechnego 

nacjonalizmu i doprowadziła do zrywu niepodległościowego. W wyniku zwycięstwa 

"rewolucji róż" w listopadzie 2003 r., w Gruzji został obalony rząd prezydenta Eduarda 

Szewardnadze. W następstwie przeprowadzonych wyborów prezydenckich, które odbyły się 

w lutym 2004 r., na najwyższy urząd Gruzji wybrano prozachodniego polityka Micheila 

Saakaszwilego. W swoim programie politycznym zapowiadał działania na rzecz wejścia 

Gruzji do NATO i Unii Europejskiej przy zachowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją 

według zasady: "Wolni z wolnymi, równi z równymi".
237

 Wzajemne stosunki pomiędzy 

Gruzją a Federacją Rosyjską uległy radykalnemu ochłodzeniu. Próby odbudowy 

dobrosąsiedzkich relacji, pomimo wielu zapowiedzi gruzińskiego prezydenta, nie osiągnęły 

oczekiwanego poziomu, gdyż Moskwa uważała i w dalszym ciągu uważa Gruzję za państwo 

tzw. "bliskiej zagranicy". A tak naprawdę, to chyba w dalszym ciągu uważa Ją za integralną 

część Imperium uosabianego obecnie -przynajmniej w jej mniemaniu -przez Federację 

Rosyjską.  

 Przyciągnięcie zagranicznego kapitału i nawiązanie bliskich stosunków z Turcją 

zaowocowało realizacją projektów budowy magistrali przesyłowych Azerskiej ropy  

z kaspijskich złóż. Gruzińska gospodarka otrzymała impuls konieczny do dalszego rozwoju  

i stały dochód do państwowego budżetu. Obrany, prozachodni kierunek i względna 

stabilizacja gospodarcza doprowadziła do radykalizacji stosunków na linii Moskwa - Tbilisi. 
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Naciski na wycofanie rosyjskich wojsk stacjonujących w Gruzji dodatkowo generowały 

napięcia. Z tych względów Rosja zdecydowanie sprzeciwiała się staraniom Gruzji  

o integrację z Unią Europejską i członkostwo w NATO oraz zacieśnianiu stosunków z byłymi 

krajami bloku wschodniego, zwłaszcza z Ukrainą, Polską i Litwą, a także strategicznemu 

partnerstwu z USA. Rosja negowała zarówno gruzińskie reformy, które umocniły jej 

państwowość, jak i dążenia do regulacji statusu Abchazji i Osetii Południowej. Ogłoszenie 

wystąpienia Gruzji z Rady Ministrów Obrony WNP i obranie kursu na członkowstwo  

w NATO wywołało rosyjską, medialną kampanię propagandową skierowaną przeciw Gruzji, 

by podważyć wiarygodność prezydenta Saakaszwilego. Wiosną 2008 r., wobec licznych 

prowokacji wokół Abchazji i Osetii Południowej, doszło do kryzysu w stosunkach rosyjsko-

gruzińskich oraz intensyfikacji przygotowań do działań zbrojnych. Przyjmując zbyt pochopne 

założenie, że działanie Tbilisi otrzyma wsparcie militarne Sojuszu, który przyznał Gruzji 

status państwa kandydującego do członkowstwa w Pakcie, zdecydowano się na nierozważne 

posunięcie. 8 sierpnia 2008 r. gruzińska armia wkroczyła na teren separatystycznej Republiki 

Osetii Południowej, czym sprowokowała do działania wojska rosyjskie stacjonujące  

w Północno-kaukaskim Okręgu Wojskowym. Mimo pierwszych gruzińskich sukcesów 

militarnych, siły rosyjskie przeszły do kontrofensywy przełamując gruziński opór. 

Chaotyczny odwrót w zasadzie przesądził o losach tego starcia i nie pozostawiał złudzeń  

co do dalszego przebiegu. Rosja nie poprzestała na wyparciu agresora ze spornego terenu 

dążąc do zajęcia całego kraju. Do wojny włączyły się również oddziały abchaskie, które 

zamierzały odzyskać kontrolę nad Górną Abchazją. Wraz z postępem wojsk rosyjskich 

sukcesywnie niszczono wszelką infrastrukturę o charakterze militarnym i przejmowano 

zdobytą broń. Klęska Gruzji stała się faktem i jedynie interwencja prezydenta Francji 

występującego w imieniu całej Unii Europejskiej uchroniła kraj przed zajęciem go przez 

wojska rosyjskie i obaleniem rządów prezydenta Saakaszwilego. W wyniku mediacji 

Nicolasa Sarkozy'ego, 12 sierpnia doszło do ogłoszenia przez prezydenta Federacji Rosyjskiej 

– Dmitrija Miedwiediewa zakończenia "operacji przymuszania Gruzji do pokoju". Wojska 

rosyjskie przemieściły się do Osetii Południowej zajmując jednocześnie część gruzińskiego 

terytorium.  

 Wojna obnażyła wielką słabość Gruzji -brak wyszkolenia żołnierzy, fatalne 

dowodzenie armią oraz złą taktykę wojenną. Gruziński "Dawid" w tym starciu, co prawda 

zabrał ze sobą oręż, ale nie potrafił go skutecznie użyć. Świat patrzył z niedowierzaniem  

na poczynania rządu w Tbilisi, poniesiona porażka i rola agresora, jaką odegrał na teatrze 
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działań zbrojnych, podważyły zaufanie jakim obdarzono Gruzinów składając obietnicę 

przyjęcia do NATO. Angażowanie się w kolejny niestabilny rejon nie leży w interesie Paktu 

Północnoatlantyckiego, UE a tym bardziej USA. Na tym polu Rosja niewątpliwie odniosła 

zwycięstwo. Wojna ta nie wpłynęła jednak na politykę Gruzji i jej prozachodnie stanowisko,  

a realizacja wspólnych ekonomicznych przedsięwzięć energetycznych nie została 

zablokowana. Na tym polu Gruzja nie pozwoliła Rosji na osiągnięcie kolejnego sukcesu, 

jakim niewątpliwie byłaby izolacja niezależnego kaukaskiego kraju na arenie 

międzynarodowej. Pomimo tak upokarzającej porażki militarnej i utraty kontroli nad dwiema 

separatystycznymi republikami rząd w Tbilisi odbudowuje zrujnowaną wojskową 

infrastrukturę i modernizuje siły zbrojne.  

 Oficjalną przyczyną wzbudzenia, trwającego w zamrożeniu od 1993 r., konfliktu była 

kwestia ochrony ludności rosyjskiej zamieszkującej sporne tereny Abchazji i Południowej 

Osetii. Nie trudno jednak skłonić się ku tezie, że "sierpniowa wojna" miała "drugie dno". 

Federacja Rosyjska nie akceptowała umacniania zachodnich wpływów, wśród nich polskich 

na Ukrainie i w Gruzji, zaś amerykańskich w Tadżykistanie i Turkmenistanie. Rozpoczynając 

wojnę z małą Gruzją, Federacja Rosyjska wyraźnie ostrzegła USA oraz państwa 

członkowskie NATO i Unii Europejskiej, dokąd mogą sięgnąć wpływy euroatlantyckie,  

a odkąd prowadzi już ona własną geopolitykę.
238

  

 Historia walki o niepodległość i suwerenność tego niewątpliwie bitnego narodu 

jednoznacznie dowodzi, że przeciwstawienie się imperialnej ekspansji wymaga zbudowania 

kolektywu mogącego zrównoważyć potencjał używanych argumentów do zabezpieczenia 

partykularnych interesów narodowych. Z uwagi na niekorzystne położenie geograficzne, jak  

i brak regionalnego zainteresowania tworzeniem federacyjnych związków, racjonalnym 

rozwiązaniem kwestii bezpieczeństwa jest niewątpliwie umiędzynarodowienie napotykanych 

trudności. Gruzja w pojedynkę nie jest w stanie uwolnić się od rosyjskich wpływów i nie 

zdoła na drodze dyplomacji, a tym bardziej używając argumentu siły, przełamać oporu 

separatystycznych pseudopaństw. Nakłonienie zachodnich partnerów do zaangażowania się  

w uregulowanie wewnętrznych konfliktów i jednoczesne przymuszenie "wielkiego brata"  

do daleko idącej wstrzemięźliwości przy wspieraniu separatystycznego ruchu daje szansę  

na pokojowe rozwiązanie zadawnionych antagonizmów. Powierzchowne traktowanie 

istotnych problemów, pochopne wyciąganie wniosków i nadmierne zaufanie do polityki 
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"wielkich tego świata" zawsze będzie przypominać walkę biblijnych bohaterów, tylko nie 

każdemu uda się trafić w słaby punkt przeciwnika.   
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3.4 Aneksja Krymu  

 Przyłączenie Krymu do carskich ziem Rosja zawdzięcza Katarzynie Wielkiej, która  

w 1783 r. poleciła skolonizowanie Półwyspu deportując z zajętego terenu rdzenną tatarską 

społeczność i osiedlając wyłącznie napływową ludnością rosyjską. Wprowadzono w życie 

projekt budowy dwóch wielkich miast: Sewastopola, pełniącego rolę portu wojennego, oraz 

Symferopola, który miał zostać stolicą Krymu. Budując Czarnomorską Flotę, Rosja stała się 

niekwestionowanym mocarstwem dominującym w basenie Morza Czarnego.
239

 Sytuacja  

ta zmieniał się diametralnie po przegranej wojnie krymskiej wywołanej w 1853 r. Na mocy 

podpisanego traktatu pokojowego Rosja został zmuszona do rezygnacji z militarnej polityki  

w rejonie czarnomorskim, poważnemu zniszczeniu uległ wówczas Sewastopol. Odbudowując 

zrujnowaną infrastrukturę doprowadzono linię kolejową i naprawiono drogi, co wydatnie 

przyczyniło się do rozwoju turystyki. Na początku XX w. Krym stał się popularnym 

regionem wypoczynkowym.  

 Sowietyzacja i masowe, stalinowskie deportacje w zasadzie doprowadziły  

do wynarodowienia terenów autonomii z rdzennej ludności tatarskiej. Kontynuując politykę 

Katarzyny II, opustoszałe domostwa zasiedlono kolonistami z centralnej Rosji. Po XX 

zjeździe KPZR władze radzieckie, potępiając niegodziwość wysiedleń, zezwoliły Tatarom na 

powrót w ojczyste strony. Od 1967 r. strumień repatriantów z wolna począł zaludniać 

ustanowione strefy osiedlenia. Latem 1987 r. rozpoczęły się protesty Tatarów krymskich, 

którzy żądali, by na półwyspie przywrócono dawną autonomię, co było niemożliwe, gdyż 

wymagało zmiany statusu Krymu i unieważnienie dekretu Chruszczowa z 1954 r., na mocy 

którego półwysep został przekazany Ukrainie. Wywieranie nacisku dla zaspokojenia potrzeb 

nielicznej mniejszości narodowej nie leżało w interesie Związku Radzieckiego i mogłoby  

w konsekwencji doprowadzić do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ponadto, po czterdziestu 

latach, które upłynęły od momentu deportacji Tatarów, zmieniła się struktura demograficzna 

Krymu, w związku z czym jakiekolwiek działania w celu przywrócenia autonomii tatarskiej 

na półwyspie godziłyby w interesy tamtejszej ludności.
240

  

 Przynależność terytorialna Krymu, poza zmianą podporządkowania instytucji 

partyjnych władzom ukraińskim, nie miała wpływu na wzajemne stosunki. Związek 

Radziecki przez lata swojego trwania czuwał nad poprawnością relacji między republikami 
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nie dopuszczając do wzajemnych antagonizmów. Granice i terytoria  przyznane republikom 

związkowym w zasadzie były kwestią umowną i nie korespondowały z rejonami 

zamieszkiwania etnicznych nacji. Po rozpadzie ZSRR władze rosyjskie długo zwlekały  

z przeprowadzeniem delimitacji, gdyż nie były zainteresowane formalnym potwierdzeniem 

przebiegu granic dowodząc, że odłączone republiki zajmują ziemie, które nigdy do nich nie 

należały. Kwestia Krymu i Donbasu przyznanych Ukrainie stała się właśnie źródłem 

konfliktu zbrojnego. Dodatkowym elementem pobudzającym Moskwę do działania była Flota 

Czarnomorska. Nie bez znaczenia były też interesy ekonomiczne obu państw dotyczące 

wspólnej granicy na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej.    

 Zabiegi władz Federacji Rosyjskiej o uregulowanie statusu Krymu rozpoczęto już  

w maju 1992 r. Rosja, wspierając żądania  krymskich separatystów do utworzenia autonomii, 

już wówczas podjęła starania oderwania Krymu od Ukrainy odwołując się do historycznej 

przynależności Sewastopola jako bazy rosyjskiej floty. Ponadto podkreślano, że w czasach 

Związku Radzieckiego port ten był odrębną jednostką administracyjną, więc dekret 

Chruszczowa o przekazaniu Krymu go nie obejmował. Parlament Federacji Rosyjskiej  

w 1993 r. przyjął uchwałę, która potwierdzała rosyjski status Sewastopola. Rada 

Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych uznawała ją jednak za nieważną, gdyż była 

sprzeczna z traktatem rosyjsko-ukraińskim z 1990 r. Kwestię delimitacji uregulowano dopiero 

w 1997 r. podpisując Traktat o przyjaźni, partnerstwie i współpracy pomiędzy Ukrainą,  

a Federacją Rosyjską potwierdzający nienaruszalność wspólnych granic. Ponadto, zrzekając 

się praw i przekazując Rosji strategiczną broń jądrową, Kijów na mocy memorandum
241

 

podpisanego przez Federację Rosyjską, USA i Wielką Brytanię otrzymał zapewnienie  

respektowania ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej oraz powstrzymania się 

od gróźb użycia siły przeciwko Ukrainie. Natomiast traktat dotyczący stacjonowania Floty 

Czarnomorskiej szczegółowo regulował zasady poruszania się wojsk rosyjskich po Krymie  

i zobowiązywał stronę rosyjską do opuszczenia jej portów w 2017 r.
242
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 Ważnym odcinkiem granicy rosyjsko-ukraińskiej jest niewątpliwie jej część morska, 

zwłaszcza strefa Cieśniny Kerczeńskiej. Znaczenie tego rejonu bezsprzecznie wynika  

z bogatego potencjału gospodarczego i geostrategicznej roli, jaką odgrywa w polityce obu 

krajów. Morze Azowskie, z kanałem kerczeńskim, jest jedyną drogą łączącą południowo-

zachodnią Rosję z oceanem. Kością niezgody stała się mała wysepka Tuzła tworząca mierzeję 

we wschodniej "część" Półwyspu Tamańskiego
243

 podporządkowana administracyjnie 

władzom Kerczu
244

 i przekazana wraz z Krymem USRR. W następstwie tych działań jedyny 

szlak wodny z Morza Azowskiego przynależał do terytorium Ukrainy powodując 

zadrażnienia. Rozładowanie eskalującego konfliktu przyniosło podpisanie w 2003 r. 

ugodowej umowy regulującej zasady ruchu statków i okrętów wojennych obu państw i strony 

trzeciej. Jednak status prawny spornej wyspy został uregulowany dopiero w 2012 r. 

podpisaniem przez Władimira Putina i Wiktora Janukowycza wspólnego oświadczenia  

o delimitacji granicy morskiej potwierdzając jej przynależność do Ukrainy.  

 Potęgę i mocarstwowość Rosji niewątpliwie podkreśla poczucie panowania na Morzu 

Czarnym, o które zabiegał już Piotr Wielki. Stało się to możliwe dzięki rozbudowie 

Czarnomorskiej Floty, której na główną bazę przeznaczono Sewastopol. Stacjonujące  

na półwyspie potężne rosyjskie siły wojskowe umożliwiają swobodne kontrolowanie sytuacji 

na całej długości rosyjsko-ukraińskiej granicy. Flota Czarnomorska odgrywa istotną rolę  

w polityce Rosji. Kontrola rejonu czarnomorskiego umożliwia utrzymanie wpływów  

w postradzieckich państwach basenu Morza Czarnego i daje możliwość wsparcia 

separatystycznych republik Abchazji, Osetii Południowej oraz Naddniestrza. Niewątpliwie 

wpływa na tranzyt surowców energetycznych z basenu Morza Kaspijskiego do Europy. Flota 

Czarnomorska stanowi również potężny "zakład pracy" zatrudniający wielotysięczną rzeszę 

pracowników i jest znaczącym źródłem dochodu budżetu sewastopolskiego portu-miasta. 

Podział floty między Ukrainę i Rosję, dokonany w 1997 r., oraz obostrzenia dotyczące 

modernizacji znacząco ograniczały możliwości jej oddziaływania w rejonie. Co prawda  

w kwietniu 2010 r. prezydenci Dmitrij Miedwiediew i Wiktor Janukowycz podpisali  

w Charkowie porozumienie, na mocy którego przedłużono okres stacjonowania Floty 

Czarnomorskiej na Ukrainie o 25 lat (2017-42), to jednak wydarzenia związane  

z "pomarańczową rewolucją" poddały pod wątpliwość wolę jego dotrzymania. Obecność 
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rosyjskich okrętów wojennych niewątpliwie ograniczała niezależność Ukrainy, stanowiąc 

silny instrument nacisku.  

 Ukraina, borykając się z poważnymi problemami gospodarczymi, poszukując 

alternatywy dla ekspansywnej polityki Moskwy, zwróciła się ku integracji z Zachodem. 

Odłożenie przez prezydenta Janukowycza podpisania wynegocjowanej umowy 

stowarzyszeniowej z Unią Europejską wzbudziło falę powszechne niezadowolenia. W lutym 

2014 r. próba siłowego zdławienia kijowskiej manifestacji pociągnęła za sobą wiele 

śmiertelnych ofiar, co w konsekwencji doprowadziło do rozpadu rządu i ucieczki Wiktora 

Janukowycza poza granice kraju. Na kanwie kijowskich wydarzeń uaktywnił się ruch 

separatystyczny we wschodnich obwodach kraju. 16 marca zdezorientowane władze 

Republiki Autonomicznej Krymu i Sewastopola przeprowadziły referenda w sprawie 

przyłączenia się do Federacji Rosyjskiej jako podmiotów federacji. Legalność owych 

plebiscytów jest wątpliwa choćby z tego powodu, że uznała je właściwie tylko Rosja. 

Realizując wolę ludu, krymskie władze, powołując się na precedens Kosowa, ogłosiły 

niepodległość, a Moskwa natychmiast "skonsumowała sukces przeprowadzonej operacji". 

Przemówienie, które 18 marca wygłosił prezydent Putin z okazji włączenia Krymu  

i Sewastopola w granice Federacji Rosyjskiej, stanowi dowód na to, że, podobnie jak  

w czasach Katarzyny II i Mikołaja I, Rosja zastrzega sobie "prawo do ochrony ludności 

rosyjskojęzycznej na terytorium innych państw" kontynuując tym samym imperialną politykę.  

Przekonanie, że państwa zachodnie wciąż starają się upokorzyć Rosję i, jak podczas wojny 

krymskiej, "próbują zagnać ją do jakiegoś kąta" jest stałym elementem tamtejszej pamięci 

historycznej. Powołanie się na analogię w wygłoszonym orędziu do zjednoczenia Niemiec 

można również uznać za próbę dziejowej manipulacji. Niemiecka Republika Demokratyczna 

istniała ponad czterdzieści lat i była powszechnie uznanym państwem natomiast Krym swoją 

niepodległość świętował tylko kilka godzin i był zaakceptowany jedynie przez Rosję.
245

     

 Aneksja Krymu, a ściślej mówiąc zabór Półwyspu Krymskiego, można porównać   

do działania władzy sowieckiej dokonującej na podstawie Paktu Ribbentrop-Mołotow
246

 

zajęcia obszaru sąsiednich państw i również w celu "obrony rosyjskich obywateli".  
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To haniebne i bezprawne naruszenie integralność terytorialnej i wówczas nie zostało 

zaakceptowane przez zdecydowaną większość wspólnoty światowej. Rosja bezsprzecznie 

złamała zasady prawa międzynarodowego, a powoływanie się na casus Kosowa jest dalece 

nieuprawnione. To, że jakiś region niepodległego kraju zamieszkuje w większości inna nacja 

nie upoważnia do wysuwania roszczeń terytorialnych bez względu na szczytność 

przyświecającego celu. Rosja, lekkomyślnie posługując się hasłem o prawie  

do samostanowienia, zdecydowanie odmawia tego prawa autonomicznym republikom, w tym 

chociażby na Kaukazie. Z pewnością znalazłyby się takie, w których większość mieszkańców 

opowiedziałaby się za wystąpieniem z Federacji Rosyjskiej.  

 Precedens krymski niesie ze sobą jeszcze poważniejsze niebezpieczeństwo dla 

republik byłego Związku Radzieckiego. Należy zgodzić się z tezą, że określanie obszaru, jaki 

przynależał do republiki związkowej miał charakter arbitralny nie mając odniesienia  

do uwarunkowań historycznych, czy też etnicznych. Stanowisko Rosji kwestionujące 

zasadność przydzielenia Krymu do Ukrainy może mieć daleko idące konsekwencje  

w stosunku do innych republik. W 1939 r. Republika Federacyjna SRR odłączyła od swoich 

terenów ogromne połacie obszarów tworząc Kazachską i Kirgiską Socjalistyczną Republikę 

Radziecką. Z kontekstu wypowiedzi prezydenta Putina, twierdzącej że prezydent Nazarbajew 

"zrealizował unikatową rzecz- stworzył państwo na terytorium, na którym tego państwa nigdy 

nie było"
247

 płynie przestroga, że wszelkie próby podejmowania inicjatyw rozbieżnych  

z polityką Moskwy mogą zakończyć się według ukraińskiego scenariusza. Wypowiedzi 

kwestionujące historyczne umocowanie kazachskiej państwowości mijają się jednak z prawdą  

i z pewnością służą "agresywnej propagandzie" mającej na celu zdyscyplinowanie 

niepokornych. Kwestia ta dotyczy nie tylko obszaru azjatyckiego, lecz również  

europejskiego.  

 Aneksja Krymu stała się faktem i trudno liczyć na to, by Rosja uznała swoje działania 

za niewłaściwe i wycofała się z zajętych terenów. Kontekst polityczny oraz imperialistyczne 

dążenia do poszerzania swojej strefy wpływów z pewnością  nie pozwolą na zmianę zajętego 

stanowiska. Co prawda były snute plany rozbudowy portu wojennego w Noworosyjsku  

i przebazowania tam Floty Czarnomorskiej, lecz ze względu na niekorzystne warunki 

klimatyczne i gigantyczne koszty, jakie należałoby ponieść w związku z realizacją 
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przedsięwzięcia, odstąpiono od tego zamiaru. Nieodparta wola panowania na wodach Morza 

Czarnego przełamała w końcu opór wobec konsekwencji, jakie przyniosło owe posunięcie.  

Za jednym zamachem Rosja rozwiązała wiele drażliwych kwestii, o których wcześniej 

wspomniano, a "mydlenie oczu" ochroną rosyjskojęzycznej ludności jest tylko próbą 

usprawiedliwienia swoich ekspansywnych działań i dorobienia propagandowej ideologii. 

Znaczne dywidendy, jakie przyniósł zabór Półwyspu Krymskiego, a zwłaszcza umocnienie 

wizerunku prezydenta i wzrost poparcia rosyjskiego społeczeństwa dla polityki Kremla, 

rekompensują poniesione straty. Aneksja zapewniła również korzyści strategiczne poszerzając 

dostęp do Morza Czarnego, infrastruktury wojskowej oraz zasobów surowców 

energetycznych. Wyparcie potencjalnego rywala i scalenie Floty Czarnomorskiej daje 

możliwości swobodnego kreowania polityki w basenie Morza Czarnego.  

 Międzynarodowe uznanie praw Rosji do przywłaszczonego terytorium Krymu wydaje 

się być tylko kwestią czasu i determinacji w prowadzonej polityce wobec Unii Europejskiej  

i Ameryki. W następstwie wzrastającej presji energetycznej z wielu kierunków płyną już 

sygnały, by złagodzić sankcje gospodarcze wobec Federacji Rosyjskiej. Niedawny kandydat, 

a dziś prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, w publicznych wypowiedziach 

sugerował konieczność uznania aneksji półwyspu jako nowej rzeczywistości i "faktu 

dokonanego". Jak wynika z ostatnich doniesień prasowych, Departament Skarbu USA 

pozwolił amerykańskim firmom na ograniczone transakcje z rosyjską Służbą Bezpieczeństwa 

umożliwiające eksport zaawansowanych technologicznie produktów z branży IT.
248

 Jest  

to niewątpliwie mały, ale jak ważny krok w kierunku ocieplenia klimatu i uregulowania 

wzajemnych stosunków. O ile kwestia Donbasu jest jeszcze otwarta, to los Krymu  

z pewnością został już przesądzony.  

 Wraz z nastaniem ery informatycznej coraz częściej obserwujemy zjawisko 

przenoszenia agresywnych działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną  

do cyberprzestrzeni, która stała się piątą przestrzenią operacyjną. Tanie, niepociągające  

za sobą strat własnych i trudne do udowodnienia jako świadome działania wrogich rządów, 

skutecznie potrafią utrudnić funkcjonowanie państwa. Cyber-sabotaż z pewnością jest nową 

formą terroryzmu, z którą, poza profilaktyką, walka w zasadzie ogranicza się do usuwania 

skutków przeprowadzonego ataku. Ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw stało 
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się już chyba tradycją narodową Moskwy. Od tej metody, jak pokazują doniesienia prasowe, 

Rosja nie stroni i coraz częściej używa jako wygodnej formy wywierania nacisków  

i manipulowania opinią publiczną. Udowodnione ingerowanie rosyjskich hakerów  

w prezydenckie wybory Stanów Zjednoczonych nie pozostało zlekceważone i stało się 

przyczynkiem do nałożenia kolejnych sankcji wymierzonych w gospodarkę Federacji 

Rosyjskiej
249

. Z pewnością Moskwa zrewanżuje się adekwatnym działaniem nie 

pozostawiając wprowadzonych restrykcji bez kontry. Próba sił prowadzić będzie  

do polaryzacji wzajemnych stosunków i z pewnością przełoży się na ochłodzenie 

politycznego klimatu w Europie, co jeszcze bardziej przesunie Rosję na światowe peryferie. 
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3.6 Wnioski 

 W Związku Radzieckim wszelkie próby zreformowania komunistycznego reżimu nie 

powiodły się, ponieważ każda pozarządowa instytucja, czy to społeczna, czy ekonomiczna, 

musiała być budowana od podstaw. Utrzymujący się niski poziom życia, powtarzające się 

kryzysy gospodarcze, zamknięcie kraju na kontakty ze światem zewnętrznym -to wszytko 

przyczyniało się do stopniowej delegitymizacji systemu komunistycznego. Rozluźnienie 

więzów cenzury i upublicznienie zasad działania systemu partyjnego, blichtru, jaki 

towarzyszył wysokim stanowiskom partyjnym, zderzyły się z pospolitą, wszechobecną biedą. 

Wygenerowana energia wzbudziła falę powszechnego niezadowolenia o wręcz rewolucyjnej 

sile, która miała w sobie moc obalania władzy. Głęboko zakorzeniony despotyzm przez lata 

samodzierżawia w carskim, czy też bolszewickim wydaniu nie nawykł do rozwiązywania 

sporów o władzę w sposób demokratyczny, zawsze sięgając po argument siły. W warunkach 

upowszechnienia i dywersyfikacji źródeł informacji stał się on już jednak nieskuteczny. 

Tajemnica trwałości socjalizmu tkwiła w jego niezmienności i głęboko wpojonej ideologii 

pracy nie dla siebie, bo to odebrała kolektywizacja, lecz dla narodu. Społeczeństwo 

utrzymywane w ciemnocie ma niskie poczucie wartości społecznej, lecz wraz z jego 

wzrostem przychodzi refleksja i pojawia się zwątpienie, czy owe propagandowe idee są 

słuszne. Zwracając ludziom prawo własności, przywrócono im również ich "ja" odsuwając 

wspólne cela na drugi plan. Własne korzyści, tak bliskie biurokratycznej elicie, przez wieki 

utrwalone łapówkarskie nawyki i korupcja zaowocowały wykształceniem się nowej warstwy 

społecznej. Przeobrażeni w oligarchię prominenci partyjny szybko zrozumieli,  

że w kapitalizmie to pieniądze dają władzę. Tworzą nowy system rządów tzw. "sterowanej 

demokracji". Za gotówkę można nabyć wszystko i kupić w zasadzie wszystkich. Media 

kreujące rzeczywistość stały się nowym narzędziem w klanowych rękach wywierając realny 

wpływ na społeczeństwo równie skutecznie, jak kinowa bolszewicka propaganda  

i przekonująco, jak cerkiewne kazania gloryfikujące cara. Środki masowego przekazu, nie 

tylko prywatne, ale i państwowe, okazały się na równi zależne od hojności sponsorów. 

Wirtualna rzeczywistość kreowana propagandą ponownie zaczarowała rosyjską "cywilizację" 

reaktywując irracjonalną wizję imperium. Co prawda zmianie uległ system, lecz ludzie 

"jakby" ci sami i kraj tak samo nieprzewidywalny. W układzie zamkniętym fortuny pojawiają 

z niczego i giną niespodziewanie, więc dorobek, nieważne jak bardzo legalny, bezpiecznie 

jest deponować na zagranicznych kontach. Wielowiekowy nawyk do ekstremalnej 
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eksploatacji zasobów nie tylko naturalnych skutecznie zablokował rozwój gospodarczy tego 

wielkiego kraju.   

  Polityczna naiwność Gorbaczowa przypominała człowieka chorego na autyzm, który 

żyje w swoim własnym świecie, wybiórczo przyjmując do wiadomości tylko nieliczne 

informacje. Jego wizja sprowadzała się do kwestii nowej umowy związkowej, która miała 

uleczyć niezdrową sytuację polityczną i ekonomiczną federacyjnego kraju. Uważał,  

że przyjęcie nowych uwarunkowań psychologicznych w największym 

wielonarodowościowym kraju świata jest prostsze niż zaprowadzenie porządku w spajanej 

przez dyscyplinę i wspólny partyjny budżet organizacji politycznej. Realna sytuacja łudząco 

przypominała "praską wiosnę", gdzie po interwencji zbrojnej okazało się, że rozkład partii 

jest tak daleko posunięty, iż nie istnieje już "ideologiczne jądro", w którym zachowały się 

socjalistyczne ideały. W rezultacie nie udało się ani zreformować socjalizmu, ani zbudować 

demokracji, doszło tylko do stopniowego rozpadu państwa. System Rosji Radzieckiej upadł, 

gdyż nie był przygotowany do nadejścia ekonomii nowoczesnej cywilizacji, upadł dlatego,  

że nie był zdolny do przemian odpowiadających współczesnym wymaganiom 

cywilizacyjnym. Kiedy w drugiej połowie XX w. kraje zachodnioeuropejskie zdobyły 

przewagę techniczną i demonstrowały umiejętność radzenia sobie z przemysłem 

informatycznym, zbrojeniowym i podbojem kosmosu, w Rosji upadła nadzieja na stworzenie 

alternatywnego bieguna techniki, a wraz z nim dawne mesjanistyczne wizje opanowania 

świata. Zachodnia demokracja zaszczepiona na rosyjskim organizmie okazała być odrostem 

wydającym marne owoce, naród nawykły do autorytarnych rządów potrzebował wyrazistego 

przywództwa wspartego jakąś niewidzialną mocą zawładnięcia ludzkimi umysłami. Gasnący 

Borys Jelcyn, bardziej lub mniej świadomie, wskazał odpowiedniego kandydata, który 

umiejętnie wykorzystał posiadane zaplecze do utrwalenia przejętej władzy.   

 Prorocze słowa wygłoszone na forum ONZ przez Michaiła Gorbaczowa raczyły się 

spełnić, Związek radziecki wycofał się nie tylko ze swoich wysuniętych pozycji, ale zapadł 

się do wewnątrz. W 1989 r. stracił kontrolę nad Europą Wschodnią, a w grudniu 1991 r. sam 

się rozpadł. Następnie Rosja cofnęła się praktycznie do swoich granic z XVII w., dodatkowo 

tylko sprawując kontrolę nad Syberią, która stanowi jedynie surowcowe zaplecze  

z trudnodostępnymi złożami węglowodorów i metali szlachetnych. Wielkie odległości  

i niedosyt szlaków komunikacyjnych znacznie utrudniają tranzyt pozyskiwanych surowców. 

Ponadto, w tej części kontynentu odnotowuje się sukcesywny spadek populacji 
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rosyjskojęzycznej ludność na korzyść autochtonów i ludności napływowej, zwłaszcza  

tej z Państwa Środka. Postęp tego procesu wyraźnie wskazuje, iż separacja skolonizowanego 

obszaru wydaje się być tylko kwestią czasu. Rosja nie ma już całej Azji Środkowej, a jej 

pozycja na Kaukazie stała się znikoma. Jeśli Rosja straciłaby Czeczenię, jej wschodnie 

granice byłyby w całości oderwane od Kaukazu pozostawiając ją bez geopolitycznej 

"kotwicy". Po upadku Związku Radzieckiego, jego spadkobierczyni -Federacja Rosyjska nie 

pogodziła się z utratą tak wielkiego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i podjęła 

intensywne starania, by odbudować swoją dawną strefę wpływów. Już w 1992 r. Kreml 

ogłosił nowe zasady prowadzonej polityki zagranicznej określając byłe postradzieckie kraje 

mianem tzw. "bliskiej zagranicy", jednocześnie śląc jasny przekaz, dokąd mogą sięgać 

Zachodnie wpływy. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Moskwa swoją strategię 

oparła na surowcach energetycznych. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę sukcesywnie  

i skutecznie uzależniła państwa europejskie od ich dostaw. Koniunkturę nakręcał głównie 

światowy popyt na ropę naftową i gaz ziemny, zapewniając Federacji napływ znaczącej ilości 

środków dewizowych. Sięgnięto również po kaukaskie zasoby tych surowców. Czeczenia 

okazała się być tym miejscem, które spełniało wszystkie warunki "zakotwiczenia" 

neoimperialnej ekspansji. Odmawiając Czeczenom prawa do samostanowienia, 

"demokratyczna Rosja" postanowiła "odzyskać" na początek kaukaską ropę i gaz 

niekoniecznie "demokratycznymi" metodami. Regionalna geopolityka Federacji doprowadziła 

do dwóch wojen czeczeńskich, pierwszej w latach 1994-96, prowadzonej i zakończonej bez 

powodzenia. Ośmielona wiosennymi nalotami NATO na Serbię wzbudziła na jesieni 1999 r. 

drugą, otwierając niezabliźnioną ranę, która krwawi do dnia dzisiejszego, gdyż ruch 

niepodległościowy, schodząc do podziemia, przybrał formę separatyzmu o podłożu 

religijnym. Po opanowaniu sytuacji w Czeczenii i narzuceniu jej kontrolowanych władz, 

Moskwa zrozumiała, że przez milczącą akceptację państw zachodnich otrzymała "zielone 

światło" w walce z terroryzmem na obszarze WNP. Stosowanie barbarzyńskich metod 

sprowokowało falę uchodźców, która rozlała się po całej Rosji docierając również do Polski. 

Choć kraj nad Wisłą traktowano jak przystanek w drodze na Zachód, to wiele rodzin osiedliło 

się tu na stałe.      

 Najistotniejszym i bezpośrednim skutkiem czeczeńskiej wojny był czytelny komunikat  

Moskwy skierowany do państw byłego Związku Radzieckiego, że Federacja Rosyjska 

traktuje je jako swoją strefę wpływów i użyje wszystkich dostępnych środków  
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w celu jej utrzymania. Sam postulat o prawie do posiadania "strefy specjalnych interesów"
250

 

w bliskim sąsiedztwie Rosji został umieszczony w tzw. "doktrynie Miedwiediewa" 

ogłoszonej przez rosyjskiego prezydenta 31 sierpnia 2008 r. Określono w niej zasady 

prowadzenia nowej polityki zagranicznej. Rosja ujawniła, skrywane pod hasłami wolności, 

demokracji i praw człowieka, prawdziwe oblicze dając niezbite dowody swoich imperialnych 

intencji. Moskwa jasno wyartykułowała, że wraca do stołu i będzie rozdawać karty  

w geopolitycznej grze o terytoria, surowce i wpływy w kontrolowanych państwach. 

Jednoczesnemu osłabieniu uległ wizerunek państw zachodnich, zwłaszcza członków  

-założycieli NATO i UE, które z opóźnieniem zareagowały na agresję i nie potrafiły 

wypracować wspólnego kierunku działania.  

 Bagatelizując sygnały ostrzegawcze płynące z Kremla, Gruzja, oczarowana wizją 

perspektywicznej współpracy z Unią Europejską, podjęła wysiłek wstąpienia do NATO. 

Pokładając nadmierne zaufanie w intencjonalne wsparcie Ameryki, zlekceważyła stanowisko 

Rosji kwestionujące gruzińskie starania integracji z Zachodem. Prowadzenie niezależnej 

polityki w kontekście tranzytu surowców energetycznych wybitnie nie leżało w moskiewskim 

interesie, zaburzając rosyjską strategię wywierania nacisków na Zakaukazie i państwa 

europejskie. Moskwa, celowo podsycając separatystyczne nastroje w Osetii Południowej, 

doprowadziła do wojny z Gruzją. Mając świadomość ogromnej przewagi militarnej, Kreml 

był pewny wygranej, lecz ważniejsza w tej rozgrywce była reakcja państw zachodnich.  

Od niej były uzależnione dalsze posunięcia w Środkowej Europie. Rosja, za cenę życia 

własnych żołnierzy, skutecznie osiągnęła zamierzony cel. Na szczycie ministrów spraw 

zagranicznych NATO w grudniu 2008 r., z uwagi na sceptyczne nastawienie Niemiec  

i Francji, zamrożono proces objęcia Gruzji i Ukrainy Planem Działań na rzecz Członkowstwa 

w NATO.
251

   

 Rządy krajów Azji Środkowej z niepokojem obserwowały "wojnę sierpniową"  

w kontekście dróg tranzytowych ropy i gazu do Europy Zachodniej. Rozbieżna postawa 

państw UE oraz brak realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Gruzji jako kraju 

pośredniczącego w dostawach ropy rurociągiem Baku-Tbilisi-Ceyhan i niezdecydowanie  
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 Doktryna Miedwiediewa, Newsweek 30.11.2008r., Portal informacyjny. Źródło: 

http://www.newsweek.pl/swiat/doktryna-miedwiediewa,31150,1,1.html [dostęp: 12.05.2017r.] 
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  Ł. Kulesa, M. Madei, Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli, Biuletyn Nr 60, Biuro 

Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008.  

Źródło: https://www.pism.pl/files/?id_plik=694, [odczyt:11.05.2017]. 
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w sprawie gazociągu NABUCCO
252

 doprowadziły do reorientacji polityki zagranicznej 

Tbilisi. Fiasko planu, dzięki któremu kraje zachodnie zamierzały zdywersyfikować dostawy 

gazu z Turkmenistanu, pomijając Rosję, ponownie pchnęły Gruzję w kierunku rosyjskiej 

strefy wpływów. Władze Kazachstanu również rozważały kaukaski kierunek przesyłu swoich 

surowców energetycznych na Zachód, lecz pod wpływem sugestywnej polityki Kremla 

zmieniały orientację. Podjęto współpracę z chińskim konsorcjum, wpisując się w rosyjski 

projekt budowy korytarza transportowego gazu łączącego Rosję z Chinami. W następstwie 

tych działań zachodnie spółki naftowe wycofały się z wydobycia surowców z szelfu Morza 

Kaspijskiego. Łatwość z jaką osiągano kolejne sukcesy wzmogła imperialistyczny "apetyt" 

Kremla.        

 W przeciwieństwie do Gruzji, gdzie integracja z NATO miała duże poparcie  

w narodzie, dla Ukraińców kwestia ta nie była szczególnie ważna. Pod wpływem propagandy 

prezydenta Janukowycza znaczna część społeczeństwa nawet sprzeciwiła się wejściu ich 

kraju do struktur Sojuszu. Spornym punktem w stosunkach rosyjsko-ukraińskich była kwestia 

Krymu z powodu mieszkających tam Rosjan i stacjonującej w Sewastopolu Floty 

Czarnomorskiej, której okręty powinny opuścić port do 2017 r. Moskwa czyniła również 

starania o przejęcie kontroli nad ukraińską infrastrukturą przesyłową gazu. Rosyjski atak  

na Gruzję dla prozachodniego wówczas rządu w Kijowie miał być ostrzeżeniem, że jeśli 

polityka Ukrainy nie będzie zgodna z linią Federacji Rosyjskiej, to może ją spotkać taki sam 

los. Bezpośrednim skutkiem "wojny sierpniowej" dla kijowskich włodarzy była oddalająca się 

perspektywa wstąpienia do NATO. Natomiast prace nad stowarzyszeniem się z Unią 

Europejską przebiegały zdecydowanie lepiej. Odłożenie podpisania przez prezydenta 

Janukowycza wynegocjowanego "Układu Europejskiego" wywołało falę protestów  

i manifestacji wyrażających sprzeciw wobec nadmiernego zbliżenia z Moskwą. Rosja, bez 

chwili wahania, wykorzystała nadarzającą się okazję i wzbudziła ruch separatystyczny  

na wschodzie Ukrainy i anektowała Krym, bezsprzecznie łamiąc zasady wymienione  

w Karcie Narodów Zjednoczonych dotyczące suwerenności i integralności terytorialnej. 

Stworzyła niebezpieczny precedens stanowiący poważne zagrożenie dla porządku w skali 

globalnej. 
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 NABUCCO - nazwa proponowanego gazociągu, którym transportowany miał być gaz ziemny z Iranu, 

Azerbejdżanu, Rosji lub wschodniej części Turcji do Austrii poprzez Bułgarię, Rumunię i Węgry. Zdaniem 
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 Interwencja zbrojna "oczywiście" miała na celu ochronę ludności rosyjskojęzycznej 

przed działaniami "banderowskich bojówek" z Kijowa. Pretekst ten wielokrotnie pojawiał się 

w historii Rosji uzasadniając jej imperialną ekspansję. Jak widać, Kreml poprzez swoje 

działania wyraźnie daje do zrozumienia, że jest gwarantem praw i obrońcą ludności rosyjskiej 

poza swoimi granicami. Uzależnia uznanie niepodległości i integralność terytorialnej  państw 

należących do tzw. "bliskiej zagranicy" od prowadzenia przez nie polityki "specyficznie 

pojmowanego dobrosąsiedztwa" oznaczającej faktyczne ograniczenie suwerenności. Ten  

i wiele innych sygnałów, które coraz częściej pojawiają się w retoryce Moskwy świadczą  

o kierunku ewolucji prowadzonej polityki. Dotyczy to szczególnie odwołania się do takich 

pojęć jak interes narodowy, prawda czy sprawiedliwość dla uzasadnienia swojej zaborczej 

działalności oraz traktowanie użycia siły zbrojnej za uprawnione narzędzie do ochrony 

rodaków na obczyźnie.
253

 Rosyjska mniejszość narodowa licznie występuje w takich krajach 

jak: Kazachstan (24%), Łotwa (27%), Estonia (25%) i Litwa (6%), można więc się 

spodziewać, że Moskwa, dla osiągnięcia pożądanych celów, jeszcze nie raz wykorzysta owo 

oddziaływanie na rosyjskojęzycznych obywateli. Będzie skutecznie dostosowywać swoje 

intrygi do geopolitycznych uwarunkowań wspomnianych państw. Rosja, uzasadniając swoją 

ekspansjonistyczną politykę, która ma bardzo długą tradycję, zawsze tylko "wyzwala", np. 

rozbierając Polskę w wieku XVIII naród polski "wyzwalała". "Wyzwalała" Białorusinów  

i Ukraińców w 1939 r., Bałtów w 1940 r. W 1945 r. sama "wyzwoliła"  Europę. W tej 

retoryce okazuje się, że Czeczeni to był "naród nie podbity, lecz wyzwolony" -wyzwolony 

przez Armię Rosyjską z okowów swego ciasnego, szowinistycznego, a nawet 

terrorystycznego projektu politycznego "wyodrębnienia". Rosja pragnie dziś "wyzwolić" 

Gruzinów i Ukraińców. Kogo będzie "wyzwalać" jutro? 
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4. PERSPEKTYWA EKSPANSJI  

 Idea, jak twierdził Platon, jest bytem niematerialnym, istniejącym poza 

rzeczywistością. Rodzi się ona jako cel wyższy, piękny, czysty, zbawczy, jednak z chwilą 

zetknięcia się z materią traci swoje szlachetne przesłanie. Staje się marą, która ma moc 

opętania człowieka, dla niej jest zdolny zabijać i ginąć. Idee, w swojej doskonałej postaci,  

są wieczne, bowiem nie giną, lecz są jak krople drążące skały i bywa, że wypływając  

z różnych źródeł, łączą się w istne rzeki o morderczej sile zmieniając otaczający nas świat. 

Jedne, kierowane darwinowskim przesłaniem, dążyły do zdominowania słabszych, chore  

i niedoskonałe jednostki musiały zginąć. Inne z kolei parły ku stworzeniu nowego rodzaju 

społeczeństwa, prostego, uległego, pracowitego, do ich urzeczywistnienia skazano  

na wyniszczenie inteligencję. Idea, w połączeniu z wiarą, nierzadko uświęcała cel  

i usprawiedliwiała metody jakimi go osiągano. Faszystowskie przesłanie niesione  

na żołnierskich pasach: "Gott mit uns" stało się narzędziem apokaliptycznej zagłady siejącej 

śmierć i zniszczenie. Jaki Bóg żąda takiej ofiary i czy aby na pewno był z nimi ?   

 W Rosji na przełomie XV i XVI w. powstała idea Moskwy -Trzeciego Rzymu, w myśl 

której chrześcijański lud obrządku wschodniego obwołano narodem wybranym i uczyniono 

depozytariuszem prawdy nadprzyrodzonej ze świętym posłannictwem uzasadniającym 

niejako prawo do szerzenia własnej misji przemocy. Jej głębokie przesłanie niewątpliwie 

przyczyniło się do zbudowania carskiego imperium. Skrajna nierówność społeczna  

na przełomie XIX i XX. w. dała początek nowej, komunistycznej ideologii, której tezy 

"Wielki Wódz" październikowej rewolucji zamierzał zanieść na krańce świata. Niedoceniony, 

podbił i zniewolił własny naród zamieniając Rosję w socjalistyczną krainę powszechnej 

"szczęśliwości" kierowaną przez wojujących fundamentalistów, dla których utrzymanie raz 

zdobytej władzy stało się�najwyższą�wartością, prawem i nakazem. Z morza krwi powstał 

Związek Radziecki, taka "nowa Rosja" jakiej jeszcze nie było. Wraz z upadkiem 

komunistycznej idei zbudowanej przez bolszewików, "Imperium Zła" zakończyło swój 

żywot. Prysła iluzja wszechobecnego dobrobytu, a z nią rozpadł się związkowy kraj. Jak 

wyraził się prezydent Władimir Putin, było to " największą geopolityczną katastrofą stulecia".  

 W połowie lat dziewięćdziesiątych Borys Jelcyn, uświadamiając sobie, że na równi  

z Gorbaczowem przyczynił się do wywołania ideologicznej depresji po rozpadzie ZSRR,  



152 

 

zwrócił�się do narodu z apelem, by szukał�nowej "idei rosyjskiej".
254

 To posłanie ujawniało 

zagubienie nowego przywódcy pragnącego dać�narodowi polityczną�myśl, która zastąpiłaby 

imperialną�ideę�carskiej Rosji i komunistyczną�doktrynę�Lenina. Wyrażało pragnienie 

odbudowy poczucia utraconej dumy narodowej i odrestaurowania dawnego mocarstwa.  
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4.1.Imperium Eurazjatyckie 

 Niewątpliwie Rosja, pod względem zajmowanego obszaru, jest największym 

państwem świata. Aż dwie trzecie tego kraju leży w Azji, choć zdecydowana większość jej 

obywateli zamieszkuje tereny europejskie. Trwająca ponad dwieście lat niewola mongolska 

pozostawiła niezatarty ślad w kulturze rosyjskiej, jak twierdzą etnografowie, przydając jej 

swoistej oryginalności. Ten niepowtarzalny, wpływowy mariaż posłużył za osnowę  

do powstania nurtu ideowego dowodzącego, iż Rosja przez wieki istnienia przeobraziła się  

w osobliwą cywilizację nie przynależną ani do Europy, ani do Azji. Co prawda Słowianofile 

podkreślali odrębność kulturową Rosjan, wiązali ją jednak ze wschodnim chrześcijaństwem  

i słowiańszczyzną pomijając ogromny wpływ Orientu. Wczesna idea eurazjatycka 

uwypuklała głębokie wschodnie tradycje i dowodziła konieczności pielęgnowania  

i kultywowania azjatyckiej tożsamości. Nurt ten powstał w XX w. i był radykalną 

odpowiedzią carskich emigrantów na bolszewicką rewolucję w Rosji. Za twórców tego ruchu 

uważa się wybitnych intelektualistów, takich jak lingwista Nikołaj Trubieckoj, historyk  

i założyciel szkoły badań nad historią Rosji na Uniwersytecie Harvarda Gieorgij Wiernadski, 

Gieorgij Fłorowski -teolog i historyk rosyjskiej myśli religijnej i wielu innych tu nie 

przywołanych. Swoje teorie mogli głosić jedynie na obczyźnie, gdyż w kraju podzieliliby los 

im podobnych wolnomyślicieli zesłanych do syberyjskich łagrów na ideologiczną 

resocjalizację. Opracowana koncepcja u swych podstaw kładła m. in. koncepcję Moskwy  

-Trzeciego Rzymu wpisując się w jej imperialną ideę z jednoczesnym wrogim nastawieniem 

do Zachodu. Rosję miała tworzyć eurazjatycka wspólnota geograficzno-historyczna łącząca 

zamieszkujące narody w jednolitą społeczność, która powinna być zorganizowana w ramach 

jednego potężnego imperium. Szczególną rolę przypisywano religii, która miała przydać całej 

doktrynie jednolitości i doskonałości. Nurt podzielał tezę o konieczności centralizacji władzy 

i tę rolę powierzał partii komunistycznej, która, po przekształceniu, miała stanowić elitę 

potężnego mocarstwa. Uznawał zasadność przeprowadzonej rewolucji październikowej, 

negował jednak budowę komunizmu, stąd też poddany sowieckiej inwigilacji nie przetrwał 

próby czasu i odszedł w zapomnienie aż do upadku ZSRR. 

 Po rozpadzie Związku Radzieckiego, Eurazjatyzm, dzięki aktywności wieloletniego 

więźnia sowieckich łagrów Lwa Gumilowa
255

, stał się oryginalną i najbardziej znaną wśród 
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wpływowej części Rosjan geopolityczną koncepcją.
256

 Wskazywał na potrzebę politycznej  

i gospodarczej integracji z mocarstwami Azji, co dodatkowo czyniło go atrakcyjnym dla 

"rządowych" biznesmenów. Władzy przechwyconej przez nomenklaturową oligarchię 

odpowiadał model centralnego kierowania państwem przez wąską grupę wtajemniczonych. 

Etatyzm "państwowo-prywatny", jak określała odświeżona idea, postrzegany był jako 

najdoskonalszy system gospodarczy pozwalający z jednej strony na oddolną jednostkową 

aktywność ekonomiczną, a z drugiej zaś na skuteczną walką z kryzysem.
257

  

W swych założeniach eurazjatycka doktryna spełniała oczekiwania jako uzasadnienie 

imperialnego ekspansjonizmu. 

   Na szczególną uwagę zasługuje tu nacjonalistyczny kierunek ewolucji tej idei 

objawiający się pod postacią neoeurazjatyzmu głoszonego przez Aleksandra Dugina, 

niedawnego doradcę prezydenta Władimira Putina. Ten skrajny antyokcydentalista cieszył się 

uznaniem politycznych elit, choć jego poglądy nie są reprezentatywne dla większości 

rosyjskiego społeczeństwa. Jego prace poświęcone rosyjskiej strategii geopolitycznej  

są często przywoływane w publikacjach, zwłaszcza polskich, dotyczących Rosji jako 

przykład neoimperialnej ideologii. Choć wartość tych prac jest przeceniana, to pozostawiają 

one głębokie wrażenie na czytelniku. Dzięki swoim publikacjom i odważnym wystąpieniom, 

został wykreowany na lidera ruchu neoeurazjatów. Błędne się jednak wydaje uznanie  

A. Dugina za wiodącego rosyjskiego geopolityka reprezentującego punkt widzenia 

większości przedstawicieli tego nurtu.
258

 Jego teorie mają zdecydowanie bardziej 

ideologiczne niż naukowe podłoże oparte na nieco przestarzałej, choć niezakwestionowanej 

koncepcji hartlandu Halforda Mackindera dotyczącej geopolitycznej przestrzeni dającej 

władzę nad światem. Wielkość carskiego imperium lub Związku Radzieckiego, zwłaszcza  

z jego strefą wpływów, doskonale wpisywała się w tę teorię. Pretendowała ona do miana 

nowej idei, która mogłaby wypełnić pustkę po dewaluacji komunizmu, gdyż spełniała 

oczekiwania nomenklatury i, co ważne, dawała społeczeństwu iluzję utraconego imperium.    

                                                                                                                                                                      
z Niemcami w 1941. W czasie wojny powołany do Armii Czerwonej, z którą dotarł do Berlina.  
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 W dość kontrowersyjnym wywiadzie zatytułowanym "Czekam na Iwana Groźnego"
259

  

zamieszonego na łamach polskiego czasopisma "Fronda" Aleksandr Dugin prezentuje 

założenia głoszonej geografii sakralnej, w której przeciwstawia zachodni katolicyzm  

i protestantyzm wobec wschodniego chrześcijaństwa dzieląc Europę na skrajne obozy. 

Przypisuje Polsce rolę kordonu sanitarnego oddzielającego od siebie obie formy obrządku 

religijnego. Wskazuje, idąc śladem Trzeciej Międzynarodówki, na potrzebę zjednoczenia 

Rosji z Niemcami, tworzącego kontynentalny blok. Sojusz Moskwa-Berlin, w oczach  

A. Dugina, pozwoliłby na rozwiązanie wielu zadawnionych jak i współczesnych problemów 

obu państw. Na tym tle dowodzi, iż kraj leżący nad Wisłą nie może istnieć samodzielnie  

i musi ulec wchłonięciu przez jedną ze stron. Swoją teorię opiera na historycznych 

uwarunkowaniach obu narodów niemieckiego i rosyjskiego do wykazywania ekspansyjnych 

cech i zaspakajania swoich potrzeb na drodze terytorialnego podboju. Rosja, według jego 

punktu widzenia, nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego ani 

ukraińskiego, gdyż jest to sprzeczne z logiką lansowanej geografii sakralnej i prawami 

geopolityki.
260

 Układ Hitlera ze Stalinem postrzega jako zasadne partnerstwo  

do przeciwstawienia się i wyparcia wpływów Wielkiej Brytanii i USA ze Starego 

Kontynentu. Ubolewa, że nazistowski egoizm i walka na dwa fronty doprowadziły  

do katastrofy eurazjatyckiego projektu. Pomimo to jest przekonany o realnej możliwości 

znacznego ograniczenia angielsko-amerykańskiej emanacji na Europę. W jego mrzonce, 

pozycja zjednoczonych Niemiec, tak jak Trzeciej Rzeszy w sowieckim zamyśle, tworząc dość 

futurystyczny układ (Moskwa-Berlin), zostaje zredukowana do roli narzędzia, przy pomocy 

którego Federacja Rosyjska zaprowadzi "nowy porządek", urzeczywistni w dalszej globalnej 

perspektywie "Russkij mir". Dostrzega tymczasową słabość Rosji, by konkurować  

z Niemcami, więc ta musi się z nimi ułożyć i usunąć wszelkie kwestie sporne. W swych 

rozważaniach posuwa się nawet do uznania praw niemieckich do dzisiejszego obwodu 

kaliningradzkiego i wyraża wolę restytucji Prus Wschodnich. W rosyjskiej naturze nie leży 

dobrowolny zwrot zdobyczy terytorialnych i takie zdarzenie jest raczej mało prawdopodobne, 

nie mniej jednak nie jest wykluczone, gdy pod uwagę weźmiemy wymianę. Co Niemcy 

mogliby zaoferować w zamian niech zostanie kwestią nierozstrzygniętą. W roztaczanych 

wizjach kontynentalnej Eurazji "oryginalny ideolog" znajduje miejsce dla wszystkich 

europejskich państw, którym to Rosja narzuci barbarzyński, sakralny stosunek do życia 

używając takiej formy nacisku, jaka będzie konieczna do przełamania nacjonalistycznego 

                                                      
259

 B. Koroluk, Czekam na Iwana Groźnego, Fronda Nr 11/12, Warszawa 1998, s. 130. 
260

 Tamże,  s. 133. 



156 

 

potencjału poszczególnych nacji. Eurazjatyckie Imperium Rosji nie jest bowiem 

zainteresowane zachowaniem własnego państwa, lecz wchłonięciem maksymalnej liczby 

dopełniającej ją elementów etnicznych, które mogą istnieć tylko i wyłącznie dla niego.  

Do walki z wszechobecnym "zachodnim złem" należy zewrzeć szyki, by wyprzeć ze Starego 

Kontynentu amerykańskie wpływy. Jak twierdzi nowatorski filozof, "celem rosyjskiej 

ekspansji jest totalna nauka soteriologiczna"
261

. Ponieważ Rosjanie są narodem jedynym  

w swoim rodzaju, posiadającym misję do głoszenia światu prawdy objawionej. Twierdzi,  

że nowego ładu nie da się zaprowadzić dysputami o racjonalności proponowanych rozwiązań, 

nawołuje, by chwycić za broń, sięgnąć po skryte akty przemocy, sabotaż, dywersję, bo na tym 

opierają się barbarzyńskie metody działania.
262

 Tak jak twierdzili wodzowie październikowej 

rewolucji, wielkie zmiany mogą dokonać się tylko w sposób gwałtowny. 

 Należy zgodzić się z prof. Andrzejem de Lazari
263

, że prezentowane poglądy  

A. Dugina są "nacjonalistycznym bełkotem" oderwanym od realiów współczesnego świata.
264

 

Doskonale wpisują się jednak w aktualną politykę Moskwy będącej niewątpliwie pod 

wpływem eurazjatyckiej ideologii "kremlowskiego szamana". Niepokojącym jest również 

fakt, że duginowskie koncepcje zawarte w książce pt. "Geopolityczna przyszłość Rosji" 

propagowane są wśród studenckiej młodzieży jako zalecany podręcznik w akademiach 

wojskowych i dyplomatycznych.
265

 Historia dobitnie dowodzi, że idea, która trafi na podatny 

grunt wykiełkuje i wyda owoce w postaci skrajnego radykalizmu nie gardzącego żadnymi 

metodami do osiągnięcia zamierzonego celu. Realizacja tego projektu wydaje się 

nieprawdopodobna. O ile z łatwością dało się omamić prosty robotniczo-chłopski lud 

komunistyczną wizją idealnego świata i przemocą utrzymać ten stan umysłowego otępienia,  

o tyle, wraz ze wzrostem świadomości społecznej, zadanie to może okazać się zbyt trudne  

do wykonania. Owe imperiologiczne rozważania należy więc traktować w kategorii 

pseudonaukowej fantastyki, dryfujące daleko poza obszarem realnego świata. Lecz w Rosji 

coraz częściej bywa niebywałe. Nieprzewidywalność działań, w połączeniu z brakiem 

poszanowania dla życia ludzkiego, niewątpliwie stanowi realne zagrożenia dla 

bezpieczeństwa europejskiego. 
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 Umiarkowaną formę neoeurazjatyckiej koncepcji prezentuje w swych pracach Mikołaj 

Nartow, akademicki współpracownik rosyjskiego think-tanku
266

 Akademii Problemów 

Geopolitycznych kierowanej przez gen. Leonida Iwaszowa. Autor wydanego w Moskwie 

podręcznika do geopolityki, patrząc w przyszłość Rosji, dokonuje oceny realnej możliwości 

ochrony jej potencjału militarnego, gospodarczego, kulturowego i etnicznego przed naporem 

Zachodu. Uważa, że Federacja Rosyjska posiada niewystarczające środki, by przeciwstawić 

się amerykańskiej dominacji we współczesnym świecie. Dzieli kontynent na dwa bloki,  

z jednej strony ekspansywne państwa zachodnie starające się narzucić swoją koncepcję 

demokratycznego świata, z drugiej zaś kraje, które chcąc chronić swoją kulturę i tradycję, 

jednakże nieopatrznie, mogą być uznane za kraje "zbójeckie" i stać się celem amerykańskiego 

ataku. Widzi Rosję u boku wschodzących azjatyckich mocarstw, takich jak Chiny, Indie czy 

Iran, dla których może być jednym z regionalnych liderów. Wysuwa twierdzenie, że jedyną 

racjonalną strategią Kremla jest rezygnacja z prozachodniej polityki i budowa sojuszu na osi 

Moskwa-Pekin-New Delhi-Teheran. Stworzenie takiego układu będzie miało moc 

przeciwstawienia się ekspansywnej polityce USA dążącej do zapanowania nad światem. 

Rdzeń tego bloku powinien tworzyć tandem Rosja-Chiny, jako kraje dysponujące 

największym potencjałem, który mógłby zneutralizować antyrosyjskie i antychińskie siły  

na międzynarodowej arenie. Taki sojusz dawałby szansę na uniezależnienie Federacji  

od zachodnich technologii i kapitału, dzięki czemu mogłaby ona zachować swoją 

suwerenność i pozycję światowego mocarstwa.
267

 Zawarcie sojuszu Rosji ze światem islamu 

zwiększyłoby skuteczność przeciwstawienia się globalnej amerykańskiej dominacji  

i modernizacji w zachodnioeuropejskim stylu. Jest on przeświadczony, że koncepcja 

stworzenia eurazjatyckiego bloku Rosja -Chiny -świat islamu jest jedynie słuszną, gdyż ten 

byłby w stanie zrównoważyć polityczne wpływy USA. Tylko w taki sposób Federacja 

Rosyjska miałaby realne szanse przeciwstawić się ekspansji Zachodu i odbudować swój 

"mocarstwowy autorytet". Z dostarczyciela surowców energetycznych ponownie stałaby się 

ważnym międzynarodowym graczem. Islam jednak niesie ze sobą posmak ekstremizmu,  

a bratanie się z odwiecznym wrogiem ma się nijak do dziejowej misji narodu wybranego. 

Przemoc leży jednak w naturze rosyjskiego narodu zżytego od wieków z tą formą 

                                                      
266

 Think tank (ang. dosłownie zbiornik myśli) – z założenia, niezależny komitet doradczy o charakterze 

organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów 

działalności think tanków należą zazwyczaj badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów 

społecznych, konsulting oraz udział w debacie publicznej. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, 

na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status 

organizacji pozarządowych. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Think_tank [odczyt:10.06.2017]. 
267

 J. Potulski, op. cit., s. 131. 



158 

 

rozwiązywania niewygodnych dla siebie kwestii. Kosztowny, bezpośredni kontakt, wraz  

z postępem technologicznym, coraz częściej zastępowany jest przez tanie, szkodliwe "gierki 

wojenne" prowadzone w cyberprzestrzeni. Wojny hybrydowe wpisały się już na stałe  

do arsenału militarnego Rosji wywołując poczucie niepewności nawet w odbiorze rzeczy 

oczywistych.      

 Zręby pod budowę Eurazjatyckiego Imperium położyła, utworzona na mocy tzw. 

układu białowieskiego, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Silne uzależnienie 

gospodarcze byłych Republik Radzieckich od dostaw rosyjskich surowców energetycznych 

nie pozwalało na całkowite odłączenie się od paliwowych rurociągów. Regionalizacja 

produkcji, jak i wzajemne powiązania handlowe centralnie sterowane przez Moskwę 

stanowiły poważną barierę ograniczającą możliwości wydostania się poza strefę rosyjskich 

wpływów. Nawet te kraje, które posiadały względną samowystarczalność paliwową z uwagi, 

iż infrastruktura tranzytowa pozwalająca na zbywanie nadprodukcji surowca zorientowana 

była w kierunku Rosji nie mogły liczyć na ich sprzedaż poza kontrolą Kremla. Ponadto, 

liczne rosyjskie bazy wojskowe rozlokowane na obszarze byłego ZSRR wpływały 

"zachęcająco" na podjęcie decyzji o przystąpieniu do organizacji kolejnych byłych republik 

związkowych: Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Turkmenistanu, Uzbekistanu, 

Tadżykistanu, Armenii i Azerbejdżanu. Zawarto jednocześnie Układ o Zbiorowym 

Bezpieczeństwie (OUBZ) obejmujący niektóre państwa WNP jako gwarancje zachowania 

pokojowego współistnienia. Co prawda nie miało to związku z realizacją idei eurazjatyckiej, 

przyczyniło się jednak do integracji postsowieckiego obszaru i przyniosło pożądany efekt 

propagandowy. Luźna formuła partnerstwa z decyzyjnym centrum w Moskwie, wzorowana 

na modelu Unii Europejskiej, okazała się być jednak mało efektywnym tworem.  

W warunkach wolnorynkowych wzajemna wymiana handlowa prowadziła do zaostrzenia 

polityki celnej chroniącej własną produkcję. Zamiast integrować strony umowy 

członkowskiej przynosiła efekt odwrotny do zamierzonego. Zawarta w 1993 r. pomiędzy 

siedmioma krajami WNP Unia Gospodarcza okazała się być "papierowym" układem, gdyż, 

uzależnione od wsparcia finansowego Moskwy, byłe republiki stanowiły balast dodatkowo 

obciążający rosyjski budżet. Zaproponowana w 1994 r. przez prezydenta Kazachstanu Unia 

Eurazjatycka nie spotkała się jeszcze z uznaniem. Na spoistość wspólnoty ogromny wpływ 

wywarł rosyjski kryzys finansowo-ekonomiczny. Wzmacniając jesienią 1998 r. tendencje 

dezintegracyjne wywołał "ochłodzenie klimatu" i ograniczenie stosunków z Rosją.   



159 

 

 Wraz z objęciem władzy przez Władimira Putina nastąpił zwrot w polityce Kremla, 

względna stabilizacja gospodarcza pozwoliła na zmianę strategii działania. Uzależniając 

skutecznie Europę Zachodnią od dostaw surowców energetycznych Moskwa podjęła wysiłek, 

by nie dopuścić do utraty kontroli nad źródłami ich pozyskiwania. W 2000 r. ,w stolicy 

Kirgistanu -Biszkeku, powołano Euroazjatycką Wspólnotę Gospodarczą (EaWG). Dziwaczną 

hybrydę mającą za zadanie naprawienie błędów i niedociągnięć poprzednich projektów 

zagospodarowania wspólnej przestrzeni gospodarczej, lecz w rzeczywistości po raz kolejny 

okazał się być "doskonałą" tylko w teorii. Rosja wykorzystywała zawarte porozumienie  

do realizacji własnej polityki paliwowej. Wszelkie działania zmierzające do budowy tras 

przesyłowych surowców energetycznych omijających rosyjską infrastrukturę tranzytową 

kończyły się wywieraniem presji politycznej, a nawet nałożeniem sankcji gospodarczych.
268

 

Państwa należące do WNP szybko doszły do wniosku, że partnerstwo z Rosją jest możliwe, 

ale tylko wówczas, gdy interesy jej członków są zbieżne z polityką Kremla. Wojna z Gruzją, 

która zdołała odłączyć się od dostaw rosyjskiego surowca energetycznego obnażyła ukryty cel 

zacieśniania "uzależniających" stosunków gospodarczych. Zrównanie cen dostarczanych 

paliw z światowymi stawkami dodatkowo osłabiło pozycję Kremla i podziałało odpychająco 

na wzajemne partnerstwo zrzeszonych krajów. Nie dając nic w zamian poza świadomością 

"prawie" samodzielnego istnienia pod skrzydłami "dwugłowego orła" Moskwa nie miała już 

nic do zaoferowania swoim wasalom. Marchewka się skończyła, a do kija już się wszyscy 

zdążyli przyzwyczaić, pozostało więc tylko wzmożenie nacisków. Rosja, nie zwracając uwagi 

na reakcje Unii Europejskiej, realizowała "twardą" politykę wobec swoich partnerów 

jednocześnie poszukując nowych rynków zbytu. Wytwarzając swoistą psychozę osaczenia 

przez NATO i UE doprowadziła do upadku projektu alternatywnego gazociągu NABUCCO 

mającego dostarczać surowiec z Azerbejdżanu do Austrii poprzez Turcję, Bułgarię, Rumunię 

i Węgry. Projekt opłacalności jego wykonania został zaaprobowany w 2006 r., a ostatecznie 

odstąpiono od jego realizacji w roku 2013. Trudno się więc oprzeć wrażeniu, że kwestia ta nie 

była przedmiotem rokowań pokojowych prowadzonych z Rosją pod francuskim 

przewodnictwem w trakcie "sierpniowej wojny" z Gruzją.  

 Federacja Rosyjska, podbudowana korzystnym wzrostem cen ropy naftowej  

i umiarkowaną reakcją UE na dokonaną agresję, przedsięwzięła kroki, by stanowczo 
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przeciwstawić się kolorowym rewolucjom zmieniającym orientację swych lenników  

na prozachodnią. Głośno i wyraźnie artykułowała swój sprzeciw wobec zachodniej polityki 

ingerowania w jej strefę wpływów. Ukraiński zwrot ku Zachodowi wywołał natychmiastową 

reakcję Kremla. Rosja błyskawicznie, pod pretekstem ochrony swoich obywateli, wzbudziła 

separatystyczny ruch w Donbasie i Ługańsku oraz anektowała Krym. Występując w roli 

agresora pogwałciła międzynarodowe umowy grzebiąc eurazjatycki projekt, bez Ukrainy cel 

ten wydaje się być nieosiągalny. Ponadto, wiarygodność Moskwy jako przewidywalnego 

partnera została poważnie nadszarpnięta. Zabór Krymu, w dalszej perspektywie, stanowić 

może wartościowy precedens, dzięki któremu to Państwo Środka będzie upominać się  

o tereny niegdyś przywłaszczone przez Rosję. Ochrona chińskiej ludności zapewne okaże się 

właściwym i skutecznym pretekstem pojawienia się "małych żółtych ludzików" na terenach 

leżących za Amurem.  

 Powołana do życia w 2015 r. Euroazjatycka Unia Gospodarcza (EUG), będąc kolejną 

próbą zjednoczenia Rosji z postsowieckimi obszarami, wyraźnie wykracza poza strefę tzw. 

"bliskiej zagranicy". Nałożone sankcje gospodarcze, jak i drastyczny spadek cen ropy  

na światowych rynkach wymusiły zwrot ku azjatyckim odbiorcom surowców energetycznych. 

EUG stanowi doskonałe narzędzie do realizacji kremlowskiej polityki separacji 

"zwasalizowanych partnerów" od Zachodu. Gazprom skutecznie wyparł zachodnie spółki 

naftowe z basenu Morza Kaspijskiego ograniczając rynek zbytu wydobywanych 

węglowodorów. Kreml wymusił na Kazachstanie realizację wspólnego projektu budowy 

gazowego korytarza tranzytowego do Chin. Jednak to przedsięwzięcie nie jest łatwe  

do wykonania w czasie rosnącego kryzysu ekonomicznego. Rosyjskie rurociągi zwrócone są 

na zachód, a budowa nowych wymaga ogromnych nakładów finansowych, na które Gazprom 

aktualnie nie stać. Rosja, będąc pod presją nałożonych sankcji gospodarczych, zmieniła 

orientację i, choć niechętnie, to jednak dała przyzwolenie na realizację chińskich projektów 

energetycznych. Pekin wykorzystał nadarzającą się okazję i, finansując budowę tras 

przesyłowych węglowodorów, wkroczył na obszar Azji Środkowej. Kreml w tej sytuacji 

znalazł się w niekomfortowej położeniu tracąc dominującą rolę na rynku paliwowym. 

Bezpośrednie połączenie gazociągu z Chinami pozwala państwom Turkiestanu Zachodniego 

zbywać surowce energetyczne z basenu Morza Kaspijskiego poza kontrolą Moskwy.
269

 

Niebawem dwugłowy orzeł znaleźć się może w cieniu "chińskiego smoka". Rosja, poza 
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surowcami energetycznymi, w zasadzie nie jest w stanie niczego zaoferować. Może 

sprzedawać Azjatom prostą w obsłudze broń, ale ten rynek jest już dostatecznie nasycony. 

Azja potrzebuje broni nowoczesnej, opartej na nowych technologiach, których Rosja nie 

rozwija, gdyż całe jej zaplecze naukowe obumiera z uwagi na znaczne ograniczenie ich 

finansowania. Kapitał ucieka za granicę zamiast być inwestowany w rosyjską myśl 

techniczną. Przestarzałe kompleksy przemysłowo-wojskowe tracą więc zdolność 

zaopatrywania nawet własnych wojsk w sprzęt i uzbrojenie odpowiadające wymogom  

XXI  w., nie mówiąc już o odgrywaniu znaczącej roli na światowych rynkach.  

 Ciągły spadek współczynnika demograficznego ludności zamieszkującej obszary 

Dalekiego Wschodu i Syberii wzbudza uzasadnione niebezpieczeństwo ekspansji ze strony 

Chin cierpiących na przeludnienie i niedostatek uprawnych ziem. Pekin, bez zbędnego 

rozgłosu, rozpoczyna przesuwanie granic. Tadżykistan, nie mogąc wytrzymać presji Państwa 

Środka, w styczniu 2011 r. zrzekł się części swojego terytorium.
270

 "Chiński smok" 

niepokojąco urósł w siłę i, śmiało podnosząc głowę, łakomie spogląda na syberyjskie 

bogactwa naturalne. Indie również nie ustępują pola w gospodarczym pędzie do zajęcia 

miejsca wśród wielkich tego świata. Na tym tle Rosja jakby ginie, pomimo prężenia 

muskułów i zastraszania swoich sąsiadów, nawet ze swym ogromnym arsenałem jądrowym 

jej potęga wydaje się być iluzoryczna. Połączenie tych trzech mocarstw niewątpliwie 

pozwoliłoby na znaczące ograniczenie wpływów USA, lecz strach przed wchłonięciem Rosji 

przez azjatyckie wschodzące potęgi powstrzymuje Kreml przed padnięciem w objęcia 

towarzyszy z "Państwa Środka". Indie i Chiny bardzo prężnie rozwijają się tylko dzięki 

zapożyczonej z Zachodu technologii, gdyż same nie są w stanie rozwijać programów 

naukowo-badawczych. Mistrzowie "kopiowania" potrzebują gotowego produktu i do tego 

niezbędne jest amerykańskie zaplecze technologiczne. Rosja, poza surowcami, już  

nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Może się niebawem okazać, że Moskwa przez "azjatyckie 

tygrysy" zostanie potraktowana nie jako partner przy stole rokowań, lecz dostawca tanich 

surowców.    
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 Do zrealizowania eurazjatyckiego projektu niezbędne jest przesłanie, jakiś wyższy cel,  

a tego, nawet po uwzględnieniu duginowskich teorii, jak na razie nie opracowano. Niesienie  

w najdalsze zakątki jedynie prawdziwej wiary, eksponowanej jako ideologiczne spoiwo raczej 

się nie sprawdzi. Eurazja lat dwudziestych miniowego wieku w oczach ówczesnych 

architektów przedstawiała jałową ideologicznie niezmierzoną przestrzeń, dziś przedstawia 

niebezpieczny obszar przesiąknięty islamskim ekstremizmem lub chińskim nacjonalizmem  

o lekko komunistycznym zabarwieniu. Wizja budowania nowego eurazjatyckiego imperium 

traci swoją wzniosłość i raczej grozi kolejnym podziałem kraju. Droga ta wydaje się być  

ślepa.     
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4.2 Rosja jako mocarstwo 

 Analizując historię Rosji możemy zaobserwować pewną regularność następowania  

po sobie izolacji i ekspansji terytorialnej. Zamknięcie się na zewnętrzne wpływy było 

zjawiskiem cyklicznym i zazwyczaj towarzyszyło asymilacji wchłoniętego obszaru lub 

odbudowie utraconego potencjału militarnego. Stanowiło swoistą przerwę techniczną  

na złapanie drugiego oddechu. Jak drapieżnik po dopadnięciu zdobyczy broni jej przed 

wydarciem, tak Rosja wrogo zwracała się ku tym, którzy śmieli protestować przeciwko 

wchłanianiu podbitych narodów. Rozbudowywane i modernizowane siły zbrojne wręcz 

determinowały do kontynuowania zaboru kolejnych ziem, które żywiły i zasilały rekrutem 

przerośniętą armię. Do przełamania izolacjonistycznego charakteru moskiewskiego państwa 

niewątpliwie przyczynił się Piotr I, wzbudził ponownie proces ekspansji, który z różnym 

natężeniem oscylował na przemian z okresami separacji. Kolejne podboje motywowano 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa już podbitym narodom, tworząc tym samym 

samonapędzający się mechanizm. Choć wśród carskich elit nie brakowało głosów 

twierdzących, że dalsze przesuwanie granic może być zabójcze dla całego imperium,  

to traktowano je jednak jako swego rodzaju drobnomieszczańską małostkowość pozbawioną 

perspektywicznego spojrzenia na mesjanistyczną rolę, jaką Rosja ma do odegrania  

na euroazjatyckim kontynencie. Stąd państwowość rosyjska jest utożsamiana zazwyczaj  

z ukierunkowaniem "na zewnątrz" i rozprzestrzenianiem się na zajętych obszarach. 

Asymilacja kulturowa i towarzyszący temu proces sukcesywnego wynaradawiania nie 

osiągnął do końca zamierzonego celu. Wszelkie wysiłki włożone w rusyfikację ludności 

włączonej do społeczności rosyjskiej zamiast unifikować nacje wywoływały skutek 

odwrotny, pogłębiając podziały prowadził do umacniania narodowego patriotyzmu. Tylko 

poprzez represje i stosowanie argumentu siły możliwe było utrzymanie w całości tego 

wieloetnicznego państwa.  

 Wielka Wojna Ojczyźniana przyczyniła się do kolejnych zmian politycznych  

i ustanowienia nowego układu granic. Styk kapitalistycznego Zachodu z socjalistycznym 

Wschodem uległ radykalnej separacji. Określenie "żelazna kurtyna" użyte przez Winstona 

Churchilla szczególnie trafnie obrazuje pojałtański podział Europy i odizolowanie sowieckich 

zdobyczy terytorialnych od "szkodliwego" wpływu Zachodu. Bariera, jaką wzniesiono  

w połączeniu z propagowaniem socjalistycznych idei, dzięki którym powstałe państwa miały 

stać się opiekuńcze i osiągnąć stan powszechnego dobrobytu, okazała się być blokadą 
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umysłową separującą biedę od bogactwa. Zarządzona pełna izolacja, w celu osiągnięcia stanu 

samowystarczalności, w efekcie skazała miliony istnień na śmierć głodową. Związek 

Radziecki przybrał formę "wyspy", wokół której, niczym piaszczyste plaże, rozkładały się 

republiki ludowe chroniące ląd przed wdzieraniem się fal kapitalizmu. Państwa tworzące 

"kordon sanitarny" nawet po rozpadzie ZSRR nadal uważane są przez kremlowskie władze  

za tzw. "bliską zagranicę" i zaliczane do rosyjskiej strefy wpływów.  

 Odbudowanie zrujnowanego kraju przy wsparciu światowych organizacji 

niewątpliwie przebiegłoby sprawniej, lecz objęłoby z pewnością infrastrukturę cywilną 

ograniczając skutecznie rozbudowę obiektów wojskowych. Separacja umożliwiła 

pozyskiwane środki finansowe przeznaczać przede wszystkim na utrzymanie przerośniętej 

armii i wyścig zbrojeń, nierzadko głodząc własny naród w imię obrony zdobyczy 

komunizmu. Priorytetowo traktowano rozbudowę przemysłu ciężkiego ukierunkowanego  

na wzrost potencjału militarnego zaniedbując rozwój pozostałych gałęzi produkcyjnych 

wytwarzających dobra na zaspakajanie potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Rosja, 

zbrojąc się, niewątpliwie osiągnęła status jądrowego supermocarstwa, lecz w stosunku  

do "zgniłego zachodu" została daleko w technologicznym zacofaniu. Choć poziom życia 

statystycznego "Iwana" był nieporównywalny z warunkami panującymi poza 

socjalistycznymi granicami, to świadomość stanowienia bytu nie mającego sobie równych  

na starym kontynencie rekompensowała powszechne niedostatki. Rosyjski izolacjonizm,  

w pędzie, by "dogonić i przegonić Amerykę", przegrał jednak batalię o rząd dusz nie tylko 

swych obywateli. Czerwone imperium uwolnione z komunistycznego jarzma rozsypało się 

jak domek z kart i tylko sami Rosjanie nie mogą pojąć, dlaczego zniewolonym nacjom nie 

odpowiada egzystowanie w ramach jednego ogromnego kraju, którego, jak pisał Tiutczew, 

"zwykłym arszynem nie zmierzysz". Przecież duży może więcej. To prawda, lecz częściej 

dużo więcej zabiera niż daje.   

 Rosja, po upadku Związku Radzieckiego i delegalizacji Partii Komunistycznej, 

znalazła się w ideowej próżni, społeczeństwo długotrwale poddawane ideologicznej 

indoktrynacji do dziś nie może pogodzić się z myślą, że zbrodnie stalinowskie, represje  

i masowe deportacje miały na celu utrzymanie władzy, a nie polepszenie bytu jej obywateli. 

Utrzymanie wielonarodowego imperium ze scentralizowaną władzą wymaga nieustannego 

finansowania  peryferii poprzez udzielanie subwencji, pożyczek na korzystnych warunkach, 

czy stosowania preferencyjnych cen surowców energetycznych. Z chwilą przywrócenia prawa 
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własności pojawiła się uzasadniona wątpliwość, czy ponoszone koszy rekompensują 

uzyskane polityczne korzyści. Kryzys gospodarczy i zapaść finansowa poluzowały więzy 

wzajemnej zależności i doprowadziły do nasilenia nacjonalistycznych ruchów nie tylko 

zwasalizowanych narodów, ale i samych Rosjan. Eurazjatycki projekt zainspirował 

wolnomyślicieli do zmodyfikowania tej idei i, poza okcydentalizmem, zaproponowania 

trzeciej drogi. Fakt odrębności kulturowej posłużył za myśl przewodnią odświeżonego nurtu 

kreującego wizję Rosji jako "wyspy", która nie powinna zwracać się ku Azji ani też  

ku Europie, lecz, rezygnując z utopijnych koncepcji, umiarkowanie izolować się od ich 

wpływu chroniąc swoją własną, odrębną cywilizację. Prowadzoną politykę zagraniczną 

ograniczać do obrony interesów i praw własnych obywateli. Tylko nieideologiczne  

i elastyczne podejście do układania stosunków międzynarodowych jest wyznacznikiem 

racjonalnego kierunku do realizacji rosyjskich interesów.
271

 Modelowa "cywilizacyjna" teoria 

umiarkowanego izolacjonizmu nie wyklucza terytorialnej ekspansji, lecz postuluje o jej 

ograniczenie do "historycznych" granic Rosji. Twórcy tej koncepcji przekonują  

o konieczności odparcia zewnętrznych wpływów zachodnich, jak i orientalnych skupiając 

uwagę na ochronie specyficznego rosyjskiego świata. Obraz Federacji Rosyjskiej jako 

samodzielnej cywilizacji szczególnie silnie wpływa na rosyjskie wyobrażenie geopolityczne  

i tworzone modele rozwoju internacjonalnego środowiska. Najbardziej znanym teoretykiem 

rosyjskiego izolacjonizmu był zmarły w 2009 r. filozof i członek Rosyjskiej Akademii Nauk 

Wadim Cymburski, któremu to przypisuje się stworzenie tej sugestywnej metafory "Rosji-

wyspy". Co prawda, jego teoria nie jest tak rozpowszechniona jak futurystyczna wizja 

duginowskiej Eurazji, to jednak przekaz "Rosji-wyspy" otoczonej zewsząd wrogami znacznie 

łatwiej przenika do wyobraźni rosyjskich obywateli. Nasilenie się nastrojów 

nacjonalistycznych i ksenofobicznych sprzyja głęboko zakorzenionej przypadłości szukania 

wroga. Każda władza na przestrzeni wieków zwalczała   wydumanych przeciwników, którzy 

mogli choćby hipotetycznie przyczynić się do jej osłabienia. Stale wzrastające zubożenie 

społeczeństwa, podobnie jak niegdyś proletariat, czyni naród podatnym na chwytliwe hasła 

np., ostatnio szczególnie popularne, "Rosja dla Rosjan". Pod wpływem tendencyjnych 

przekazów medialnych niedawne "bratnie narody" przeistaczają się w zdrajców, 

niewdzięczników, chytrusów dążących do zawłaszczenia dóbr przynależnych Rosji, która, nie 

szczędząc "cudzej krwi", pokonała hitlerowców i wywalczyła pokój dla tej zepsutej Europy 

zaprowadzając, dla siebie właściwy, "ład i porządek". Swoją wielkością gwarantowała 
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powszechne bezpieczeństwo na okupowanych obszarach i za to należy jej się wdzięczność  

i przywiązanie. Bracia Ukraińcy, omamieni zachodem, stali się nagle nierosyjscy, obcy  

z którymi trzeba walczyć. Rosjanie sami, na "ochotnika", poderwali się do tego boju,  

w końcu bronią swojej narodowej rosyjskości i nie ważne jest to, że wybitni historycy za jej 

kolebkę uważają Ruś Kijowską.        

 Kryzys konstytucyjny wywołany w 1993 r. oporem opanowanego przez nomenklaturę 

parlamentu do przeprowadzenia radykalnych reform gospodarczych i politycznych 

bezsprzecznie przyczynił się do poszerzenia prezydenckich prerogatyw Borysa Jelcyna. 

Głowa państwa otrzymała uprawnienia na miarę carskiego samodzierżawcy, pełnia władzy 

ponownie została skupiona w jednych rękach. Do zachowania pozoru sprawowania rządu 

przez reprezentantów wybieranych wolą większością obywateli opracowano model ustroju 

zwany "demokracją sterowaną", umożliwiający utrzymanie się przy władzy elit, które dbały 

raczej o swoje interesy niż o dobro społeczeństwa jednocześnie gwarantując ciągłość sobie 

przychylnej władzy. Słabość i mała skuteczność państwa stwarzała doskonały klimat  

do gromadzenia bajecznych fortun uprzywilejowanej "grupie trzymającej władzę". Wzrost 

cyfr na zagranicznych kontach bankowych wprost proporcjonalnie podnosił poziom 

ignorancji wobec uzasadnionych żądań zwykłych obywateli. Nastąpiło, podobnie jak  

za rządów carskich, drastyczne rozwarstwienie społeczne niezmiernie bogatych od całej 

reszty populacji przy pustej narodowej kasie. Pojawienie się na scenie politycznej silnego 

lidera wywodzącego się ze struktur KGB jakim był Władimir Putin miało okiełznać 

poczynania nieskrępowanej oligarchii i skierować strumień gotówki do państwowego 

portfela. "Udawana" jelcynowska demokracja została zastąpiona umocnieniem władzy 

państwowej poprzez nacjonalizację elit oraz ekstrakcję i marginalizację wpływów 

"arystokracji zajmującej czołowe lokaty w rajach podatkowych". Nacjonalizacja elit 

ostatecznie przybrała postać upaństwowienia sektora energetycznego, okiełznania mediów, 

prześladowania przeciwników politycznych i tworzenia zaplecza służącego wsparciem 

nowego reżimu w ewentualnych sytuacjach kryzysowych. Do opanowania uwolnionego 

pierestrojką żywiołu niezbędna okazała się być wypróbowana służba bezpieczeństwa. 

Prezydent Władimir Putin, zdolny kagiebista, dzięki wsparciu kolegów z branży przeistoczył 

się w filmowego "Władcę pierścieni" posiadającego moc panowania nad możnymi "rosyjskiej 

cywilizacji". Spektakularne uwięzienie Michaiła Chodorkowskiego, potentata naftowego  

i założyciela Jukosu, było manifestacją putinowskiej władzy wymierzającej karę strącenia  

w społeczny niebyt niepokornego barona paliwowego ośmielającego się poddawać krytyce 
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rządy kremlowskiego samodzierżawcy i uprawiać niezależną politykę. Pokazowy proces, 

poza elementem dyscyplinującym oligarchię, służył eliminacji potencjalnego konkurenta  

do moskiewskiego tronu, któremu towarzyszyła pożądana nacjonalizacja posiadanego 

majątku. Strach na przestrzeni dziejów skutecznie służył autokratycznej władzy i niezmiennie 

służyć będzie nadal. 

 Duginowskie koncepcje wykorzystujące pojęcie heartlandu i projekcja wizji 

"Eurazjatyckiego imperium" okazały się być futurystycznymi projektami nazbyt odstającymi 

od realiów współczesnego świata. Wraz z opuszczeniem kremlowskich kuluarów, jego teorie 

zostały wypchnięte poza margines dyscyplin naukowych i sprowadzone do rangi 

filozoficznych utopii okraszonych pewną dozą ezoteryki. Jego miejsce zajął nowy ideolog, 

niesłychanie zdolny polityczny technolog Władisław Surkow, twórca pojęcia  "suwerennej 

demokracji". Ze wszech miar użytecznej idei ogłoszonej w prezydenckim orędziu 25 kwietnia 

2005 r., w którym głowa rosyjskiego państwa potwierdza wybór demokratycznej drogi, 

zastrzega sobie jednak prawo do swobody doboru stosowanych metod, jakimi zapewni 

realizację zasad wolności i demokracji. "Rosja jako suwerenny kraj może i będzie sama 

określać dla siebie terminy i warunki posuwania się po tej drodze."
272

 Jest to wyraźny sygnał 

zachowania dystansu wobec zewnętrznych wpływów i ukierunkowanie gospodarki  

na ekonomiczną samowystarczalność. Świadomość stanowienia odrębnej cywilizacji  

w połączeniu z wielkimi zasobami naturalnymi sprzyja upowszechnieniu dążeń  

do umiarkowanego izolacjonizmu. Teoria Surkowa opiera się właśnie na fundamencie 

materialistycznym, dowodząc, że celem nadrzędnym jest zapewnienie powszechnego 

dobrobytu i podniesienie poziomu życia rosyjskiego społeczeństwa, odrzuca wcielanie 

utopijnych idei czy też realizację pseudo religijnego posłannictwa. Tym właśnie ma różnić się 

współczesna Federacja Rosyjska od Związku Radzieckiego, jej celem ma być zwiększenie 

efektywności i ostatecznie osiągnięcie sukcesu na podłożu materialnym, a nie ideologicznym. 

Priorytetem jest wzmocnienie potencjału gospodarczego państwa i na tej bazie budowanie 

ekonomicznego mocarstwa. Do osiągnięcia tego zamierzenia opracowano analogiczne pojęcie 

"suwerennej gospodarki". Kreowana polityka wewnętrzna i międzynarodowa ma również  

na celu ochronę unikatowych wartości kulturowych. Intencją "suwerennej demokracji" jest 

więc zapewnienie powszechnego dobrobytu mieszkańców Rosji osiągniętego w drodze 

przemian ekonomicznych. Porzucenie towarzyszącej przez wieki narodowej misji, która 
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zawsze usprawiedliwiała ekspansje terytorialne, wyraźnie sygnalizowało zmianę koncepcji 

odbudowy upadłego imperium.   

     Pieriestrojka zainicjowana przez M. Gorbaczowa ponownie otworzyła Rosję  

na zachodnią kulturę, umożliwiła napływ wysoko zaawansowanej technologii. Jednak szybko 

okazało się, że w zasadzie, poza surowcami, głównie energetycznymi, Federacja Rosyjska nie 

dysponuje niczym, co mogłaby eksportować do o wiele bardziej rozwiniętych zachodnich 

państw. Wielkość zasobów naturalnych przeistoczyła Rosję w "państwo paliwowe"  

z obumierającymi gałęziami produkcyjnymi. Nawet priorytetowo traktowany przemysł 

zbrojeniowy już nie nadąża za standardami nowoczesnego pola walki. Szeroki strumień 

petrodolarów zalewających kraj stał się głównym powodem do opracowania nowej koncepcji 

"surowcowego supermocarstwa". Kreml dostrzegł szansę powrotu do elitarnego grona 

wielkich politycznych graczy. Kluczem do sukcesu okazało się być uzależnienie państw 

Środkowej i Zachodniej Europy od rosyjskich węglowodorów. W czasach pokoju potęgę 

mocarstwa mierzy się wskaźnikami ekonomicznymi, zaś moc i wielkość posiadanego 

potencjału militarnego schodzi na drugi plan. W nowoczesnej polityce presja paliwowa 

wydaje się byś skuteczniejsza niż groźby użycia siły. Spostrzegając tę zależność, Moskwa 

szybko objęła strefą wpływów obszary bogate w surowce, czerpiąc korzyści z ich 

eksploatacji, zbywając je bezpośrednio bądź też pośrednicząc w ich sprzedaży. Jednocześnie 

jasno zdeklarowała, że nie zawaha się nawet użyć siły, by bronić swoich interesów. Wzrost 

popytu na paliwa kopalne skutkował zwyżką cen, co radykalnie wpłynęło na rosyjski budżet. 

Gigant powoli dźwigał się z zapaści gospodarczej. Wojna "sierpniowa" z Gruzją utwierdziła 

Rosję w przekonaniu, że Unia Europejska jest trzymana w energetycznym szachu i nie będzie 

podejmować ryzykownych decyzji będąc uzależniona od rosyjskiego gazu. Nie mniej jednak 

nastąpiło już pewne ochłodzenie we wzajemnych stosunkach, a próby dywersyfikacji dostaw 

tego surowca z basenu Morza Kaspijskiego zostały skutecznie zablokowane. Rosja, 

przewidując trudności w relacjach z Zachodem, w 2008 r. utworzyła Fundusz Rezerwowy 

oraz Fundusz Dobrobytu Narodowego, by gromadzić kapitał stanowiący nadwyżkę  

ze sprzedaży węglowodorów na zabezpieczenie krótkotrwałych niedoborów finansowych  

i wsparcie systemu emerytalnego. Pomimo światowego kryzysu, zapotrzebowanie na surowce 

energetyczne znacząco wywindowało ceny surowców, co przełożyło się na z dawna 

oczekiwane podwyżki płac i wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych utwierdzając 

społeczeństwo o skuteczności rządzenia i właściwym kierunku realizowanej polityki. Słupki 

poparcia dla Władimira Putina poszybowały w górę wraz z napływem środków finansowych 
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na konta państwowych funduszy. Moskwa, wyczuwając przewagę, stopniowo radykalizowała 

stosunki z Unią Europejską rozpoczynając poszukiwania nowych rynków zbytu. Wznowiono 

negocjacje z azjatyckimi potęgami ubezpieczając ewentualne przyszłe działania.
273

 Pomimo 

perspektywy zepchnięcia do roli surowcowego zaplecza, ruch na "wielkiej szachownicy"
274

 

został wykonany.  

 Koncepcja "suwerennej demokracji" z zasadzie była reakcją na pojawiające się 

kolorowe rewolucje, zwłaszcza te na Ukrainie. Wzrastające naciski niezadowolonego 

społeczeństwa i międzynarodowej presji doprowadziły do odsunięcia od władzy 

prokremlowskiego prezydenta Leonida Kuczmę. Moskwa postrzegała to sprzężenie jako 

zdalne sterowanie ludowym buntem. Oczywiście dopuszczała, a nawet wymagała myślenia  

i mówienia o wolności i sprawiedliwości, ale tylko po rosyjsku. Ukraina, stanowiąc "zwornik" 

Rosji z Europą, nie mogła zmienić orientacji na prozachodnią. Propaganda kremlowska 

wsparta wystąpieniami cerkiewnych hierarchów dowodziła, że Rosjanie i Ukraińcy są jednym 

narodem, a wraz z Białorusinami tworzą nację "Rusinów", których łączy nierozerwalnie 

wspólna kultura, język i religia
275

. Presja gazowa nie przyniosła pożądanego efektu. Ukraina 

administrując częścią rurociągu "Sojuz" i węzłami pomiarowo-dystrybucyjnymi skutecznie 

opierała się naciskom obnażając bezsilność Gazpromu dostarczającego błękitne paliwo  

do Europy Zachodniej. Odcięcie tej magistrali wywołało większe szkody wizerunkowi Rosji 

niż ukraińskiej gospodarce. Dopiero budowa alternatywnej północnej trasy przesyłowej 

bezpośrednio do Niemiec po dnie Bałtyku pozwoliła Rosji na odzyskanie zaufania i dawała 
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gwarancję wywiązania się z zawartych umów. Sprzyjająca koniunktura i superwysokie ceny 

na surowce energetyczne utwierdziły kremlowskich włodarzy o mocy posiadanego potencjału 

i aspiracji do miana "supermocarstwa paliwowego". Zaślepiona rzęsistym deszczem 

petrodolarów Rosja, w reakcji na obalenie sympatyzującego z Moskwą, ukraińskiego 

prezydenta Wiktora Janukowycza pod pretekstem walki z kijowskimi uzurpatorami 

inspirowanymi przez zachodnich protektorów wzbudziła ruch separatystyczny  

w zadnieprzańskich obwodach i anektowała Półwysep Krymski. Ukraina został upokorzona  

i ukarana za zwrot ku Zachodowi oraz przystąpienie do integracji z Unią Europejską, nie 

wspominając o zamiarze przystąpienia do NATO. 

  O ile utworzenie niepodległych Republik Ługańskiej i Donieckiej ma znaczenie 

gospodarcze, o tyle przyłączenie Krymu do Rosji ma znaczenie militarne, gdyż zapewnia  

de facto Flocie Czarnomorskiej swobodę działanie w basenie Morza Czarnego i dodatkowo 

zamyka dostęp do Morza Azowskiego. Zważywszy, iż Odessę zamieszkuje licząca się 

mniejszość rosyjska, można domniemać, że plan agresji zakładał zajęcie pasa terenu 

sięgającego aż do Naddniestrza co dawałoby połączenie lądowe z Krymem i odseparowanie 

Ukrainy od Morza Czarnego. Jednak stanowcza reakcja Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych wywołała stan niepewności, zdecydowana i ofiarna walka ukraińskich 

żołnierzy powstrzymała napór separatystycznych bojówek pomimo wsparcia "urlopowanymi 

żołnierzami"
276

 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Rebeliantom zabrakło determinacji  

do osiągnięcia zamierzonego celu i tu otwiera się pole do dyskusji, co stanowiło ów cel. 

Zważywszy, iż scenariusz tak szeroko zakrojonej akcji nie mógł zrodzić się tak ad hoc  

w dynamice wydarzeń, musiał być opracowany z odpowiednim wyprzedzeniem 

uwzględniając wszelkie warianty działań. Widać więc wyraźnie, że celem głównym Rosji nie 

była otwarta wojna, lecz zabór Krymu i destabilizacja sytuacji na Ukrainie. Działanie to jest 

wystarczające, by skutecznie zablokować starania kijowskiego rządu o integrację z Unią 

Europejską i przystąpienie do NATO. Kreml liczy, że po katastrofie gospodarczej Kijów 

wyciągnie dłoń w błagalnym geście i poprosi o pomoc zawiedziony obojętnością Zachodu 

zajętego własnymi problemami z "brexitem".  Półwysep Krymski natomiast ponownie wrócił 

w granice Rosji zapewniając niekwestionowaną dominację w basenie Morza Czarnego. 

Chociaż nałożone sankcje wywołały efekt zimnowojennej separacji i skutecznie ograniczają 
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wzrost gospodarczy Federacji, to jest to stan przejściowy, Krym natomiast został na trwale 

przyłączony do macierzy i trudno ułożyć scenariusz, według którego anektowane tereny  

na powrót staną się częścią Ukrainy.  

  Zawłaszczenie Krymu i proklamowanie powstania niepodległych Republik 

Ługańskiej i Donieckiej zostało dokonane w imię nowych zasad kremlowskiej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa dość specyficznie pojmowanego dobrosąsiedztwa 

prowadzonego wobec państw zaliczanych do tzw. "bliskiej zagranicy ". Choć jej założenia nie 

są nowe, to, jak widać na ukraińskim przykładzie, przybrały dość radykalną postać. Rosja 

ponownie wyznacza sobie rolę "żandarma" gwarantującego prawa i ochronę ludności 

rosyjskojęzycznej zamieszkałej poza terytorium państwa przed wpływem nieprzyjaznego 

otoczeniem. Jest również jasnym przekazem kierowanym do przyległych krajów, w których 

występuje znacząca mniejszość rosyjska, że w przyszłości, jak złowróżbnie przepowiedział 

śp. prezydent Kaczyński w sierpniu 2008 r. podczas demonstracji w Tbilisi, "Wiemy świetnie,  

że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bałtyckie…", mogą stanąć przed problemem 

autonomizacji obszarów przez nie zajmowanych. Prezydent Władimir Putin w jednym  

ze swoich wystąpień świadomie wytknął prezydentowi Nazarbajewowi, że to on stworzył 

państwo na terytorium, na którym państwa nigdy nie było, a Kazachowie nigdy nie mieli 

państwowości. Choć brzmi to jak pochwała, to w rzeczywistości jest przestrogą przed 

prowadzeniem niezależnej do Moskwy polityki, gdyż podzieli los niepokornej Ukrainy. 

Generał Sir Richard Shirreff, były zastępca  naczelnego dowódcy Sojuszniczych Sił 

Zbrojnych NATO w Europie, w książce pt. "2017 wojna z Rosją", przedstawia scenariusz 

ewentualnego konfliktu w krajach bałtyckich prowadzonego według ukraińskiego 

scenariusza. Choć jest to tylko fikcja literacka, to dowodzi, że dowództwo Paktu 

Północnoatlantyckiego w ramach ćwiczeń, prowadząc gry wojenne, poważnie traktuje 

potencjalne zagrożenie wojną hybrydową i przygotowuje się na odparcie ewentualnego ataku 

na sojusznicze państwa. Realnie po Ukrainie następnymi ofiarami mogą stać się Bałtowie.   

 Rosja, bardziej lub mniej świadomie, izoluje się od Zachodu postrzegana jako agresor 

naruszający międzynarodowe porozumienia. W stosunkach ze wschodzącymi "azjatyckimi 

tygrysami" (Indie i Chiny) nie odgrywa już roli regionalnego lidera, lecz została sprowadzona 

do roli zaplecza surowcowego. Pretendując do miana "supermocarstwa energetycznego", 

odsunęła na drugi plan inwestycje w rozwój nowych technologii i budowanie potencjału 

gospodarczego czerpiąc zyski z napływu petrodolarów. Nie przewidziała tylko,  



172 

 

że koniunktura na ceny paliw może się tak diametralnie zmienić, że ich wydobycie i transport 

spadnie poniżej granicy opłacalności. Wyczekiwanie na zmianę tej koniunktury może trwać 

długo, jak przysłowiowy "ruski miesiąc" i przyjść zbyt późno, by chociaż zrównoważyć 

poniesione straty. Oparcie gospodarki na zyskach ze sprzedaży węglowodorów prowadzi  

do nieuchronnego upadku, na co wskazuje sytuacja w Wenezueli.   
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4.3 Zwrot ku Europie 

 Rosję i Europę więcej łączy niż dzieli, więc z pewnością można powiedzieć,  

że ta przynależy do Zachodu. Przyswajanie europejskich wartości związane było i nadal jest  

z procesem modernizacji kraju. Zjawisko to jest obserwowane na całej przestrzeni rosyjskich 

dziejów. Już Iwan Groźny nawiązując stosunki handlowe z Anglią, poza "zbytkami" 

sprowadzał broń i amunicję. Piotr Wielki, zauroczony Europą twierdził, że otworzy kraj tylko 

na chwilę, by zaczerpnąć z niej to, co najlepsze, a potem ponownie odwróci się do niej 

placami. To dzięki jego decyzjom udało się Rosji przeobrazić w ważny europejski podmiot 

polityczny. Carskie imperium rozwijało się dzięki zagranicznym inwestorom, sprowadzanym 

technologiom i zachodnim mistrzom rzemiosła, którzy, przekazując wiedzę i umiejętności, 

rozwijali nowe gałęzie produkcji. Armia rosła w potęgę modernizując uzbrojenie  

i przyswajając europejskie zasady walki. Zachodnia rewolucja przemysłowa dźwignęła kraj  

z peryferyjnego zacofania. Europa zawsze utożsamiała się z rozwojem i przemianami, Orient 

zaś przez wieki jakby zastygł, rozwijał się duchowo, hołdując tradycji pozostawał  

w przemysłowym zacofaniu. Zachód zawsze był i jest atrakcyjny, może trochę nadpsuty, lecz 

to właśnie ta odrobina dekadencji przydaje mu smaku. Wolność, liberalność i demokracja  

to wartości, które na stałe zagościły po zachodniej stronie kontynentu, są przeciwstawne  

do wschodniego despotyzmu i stanowią niezbywalne prawa człowieka. Zniewolenie,  

z którym europejska cywilizacja uporała się już dawno temu, w Rosji trwało do upadku 

komunizmu i zwolna powraca w nowej formie. Wraz z rozpadem Związku Radzieckiego 

naród fizycznie zrzucił jarzmo ucisku, nie zdołał jednak uwolnić umysłu. Jak odruch 

Pawłowa, wpojone posłuszeństwo władzy czyni z demokracji bezwartościowe narzędzie, 

którym społeczeństwo nie chce lub nie umie się posłużyć. W Rosji będącej łącznikiem Azji  

z Europą ścierają się te dwie siły. Zewnętrzne wpływy, jak i historyczne uwarunkowania,  

o których już wcześniej wspomniano wywołują ogromne napięcia i rozczarowanie, dlaczego 

narodowi o tak wielkim potencjale nie udaje się wyrwać z peryferyjnego zaścianka. Rosja, 

ilekroć otwierała się na wpływy Zachodu, modernizowała kraj i rozwijała się przemysłowo. 

Każde zamknięcie prowadziło do stagnacji i pogłębiania przepaści technologicznej.  

 Odseparowanie się Moskwy od zachodnich wpływów po zakończonej II Wojnie 

Światowej i ustawienie gospodarki na samowystarczalność przyczyniło się przede wszystkim 

do rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, budując potencjał militarny tak służebny 

władzy totalitarnej marginalizowano postęp techniczny w gałęziach produkcji urządzeń 
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ułatwiających życie społeczeństwa. Zachód rozwijał się dużo dynamiczniej, nieskrępowany 

ryzami ograniczeń ideologicznych łączył walory praktyczne techniki użytecznej  

z estetycznymi ciągle udoskonalając produkty, pozostawiając wolnemu rynkowi krytyczną 

ocenę ich przydatności. Samowystarczalność natomiast ograniczała udoskonalanie urządzeń 

do waloru praktycznej przydatności pomijając estetykę jako przejaw burżuazyjnego zbytku. 

Do dziś rosyjska technika słynie z prostoty i niezawodności, choć nierzadko daleko jej  

do nowoczesności. Rosja, by móc się rozwijać, powinna dołączyć do Europy.  

 Zmiany, które zapoczątkował Michaił Gorbaczow dawały nadzieję na współpracę  

i ponowną okcydentalizację kraju. Upadek muru berlińskiego symbolicznie zakończył epokę 

separacji, co z zadowoleniem zostało przyjęte przez społeczeństwo i światową opinię 

publiczną. Rozpad Układu Warszawskiego w Europie Środkowej spowodował powstanie 

strefy wyłączonej z regionalnego systemu bezpieczeństwa. Moskwa z aprobatą przyjęła 

zainteresowanie NATO państwami postradzieckimi licząc na szczególną pozycję  

w poszerzonych strukturach. Federacja Rosyjska niewątpliwie jest mocarstwem, może nie 

ekonomicznym, lecz z pewnością nuklearnym i usilnie dąży do odgrywania znaczącej roli  

w kwestiach europejskiego bezpieczeństwa. Objęcie programem Partnerstwa dla Pokoju  

w ramach rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego państw należących do byłego bloku 

wschodniego i traktowanie Rosji na równi z innymi krajami zostało odebrane jako 

kwestionowanie jej mocarstwowości. Znacząco ochłodziło wzajemne stosunki, a przyłączenie 

ich do NATO wręcz zostało potraktowane jako wrogie działanie. Kremlowskie władze nie 

mogąc pozbyć się imperialistycznych nawyków, pomimo rozpadu Związku Radzieckiego 

nadal niezmiennie uzurpują prawo wyłączności uprawiania sobie właściwej polityki wobec 

byłych satelitów traktując je jako swoją strefę wpływów. Koalicyjne naloty na serbskie 

pozycje w wojnie bałkańskiej zostało potraktowane jako zlekceważenie rosyjskiego 

stanowiska i zamroziło wzajemne stosunki. Rosyjscy stratedzy zręcznie wykorzystali 

bombardowania miejskiej infrastruktury jako przyzwolenie do pacyfikacji Czeczeni, a casus 

Kosowa otworzył drogę do jednostronnego usankcjonowania niepodległości, a następnie 

anektowania Krymu. Zamach na World Trade Center z 11 września 2001 r. przyczynił się 

znacząco do zmiany stanowiska Rosji i wznowienia wzajemnej współpracy dotyczącej 

polityki bezpieczeństwa. W geście dobrej woli, jako wyraz chęci otwarcia nowych relacji  

z Ameryką, Federacja Rosyjska wygasiła działalność stacji nasłuchu elektronicznego 
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"SIGINT" w kubańskim Lourdes, założonej w 1967 r. na potrzeby służb wywiadowczych.
277

 

Ogłoszenie zamknięcia bazy morskiej Cam Ranh w Wietnamie i przyzwolenie na zwiększenie 

sankcji wobec Iraku pozwoliło na wznowienie w prozachodniej atmosferze rozmów  

z Waszyngtonem o nowym formacie bezpieczeństwa i stosunków politycznych Rosja -

NATO. Zadeklarowana wola przystąpienia do koalicji w walce ze światowym ekstremizmem 

nie spotkała się jednak z amerykańskim uznaniem. Moskwa poczuła się odepchnięta, pomimo 

to w maju 2002 r. zawiązała się Rada NATO-Rosja, w ramach której podjęto współpracę m. 

in. w walce z terroryzmem. Dawało to nadzieję na trwałe zbliżenie się z Zachodem  

i zakończenie wzajemnej wrogości i nieufności. Intensywność współpracy strony rosyjskiej 

można jednak zestawić z usiłowaniem zablokowania starań Gruzji i Ukrainy do włączenia się 

w struktury Paktu. Rychłą polaryzację wzajemnych stosunków zasygnalizowała wypowiedź 

rosyjskiego Ministra Obrony Siergieja Iwanowa o nielegalnych dostawach broni do Gruzji 

realizowanych przez państwa należące do Sojuszu. Porozumienie Tbilisi z Brukselą  

w sprawie alternatywnego gazociągu łączącego kaspijskie złoża błękitnego paliwa z unijnymi 

odbiorcami wywołało interwencję Kremla i rozmrożenie kaukaskiego konfliktu.  

Sprowokowana interwencja w Osetii Południowej i agresja na Gruzję doprowadziły  

do zerwania wzajemnych stosunków i powrót do zimnowojennej retoryki. Rosja 

spektakularnie zademonstrowała determinację w obronie żywotnych interesów i udowodniła 

swoją potęgę militarną. Rada NATO-Rosja w tych okolicznościach zawiesiła swoją 

działalność dając do zrozumienia, że nie układa stosunków z agresorem. Zapowiedź budowy 

systemu tarczy antyrakietowej Moskwa odebrała jako naruszenie równowagi potencjału 

jądrowego i zapowiedź nowego wyścigu zbrojeń.
278

 Amerykańskie zapewnienie  

o ofensywnym zastosowaniu instalacji do obrony przed potencjalnym atakiem ze strony 

Bliskiego Wschodu okazało się być mało przekonujące i zantagonizowało wzajemne 

stosunki. W tej rozgrywce Kreml, doprowadzając do rezygnacji z gazowego projektu 

NABUCCO i skutecznie zniechęcając Pakt do zbytniego zbliżenia się do rosyjskich granic, 

odniósł zamierzony sukces nie narażając się na zachodnie reperkusje. Budowa systemu 

antyrakietowego, po długich rokowaniach i zmianach dyslokacji, dobiega końca, jej ostatni 

element zlokalizowany w Polsce spowodował umieszczenie systemu rakiet Iskander  

w Obwodzie Kaliningradzkim. Rosja już nie ukrywa, że na listę potencjalnych celów trafiła 

baza w Redzikowie i Rumuński radar w Deveselu. Decyzja podjęta na warszawskim szczycie 
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NATO w lipcu 2016 r. o wzmocnieniu wschodniej flanki Paktu została skomentowana jako 

prowokacja, która zmusi Federację do defensywnych działań równoważących zaangażowane 

siły. Uruchomienie systemu antyrakietowego, jaki i rozlokowanie sił sojuszniczych  

w państwach bałtyckich nie wróży pojednawczych uścisków, lecz prowadzi do eskalacji 

napięcia. Dopóki tarcza antyrakietowa będzie funkcjonować, z pewnością zapewni "super 

bezpieczeństwo" Ameryce, Europa zaś powinna czuć się zagrożona, gdyż Rosja z pewnością 

będzie dążyć do unieruchomienia tej instalacji.  

 Polityka prowadzona przez Michaiła Gorbaczowa, a zwłaszcza koncepcja "wspólnego 

europejskiego domu", umożliwiła nawiązanie partnerskich stosunków z państwami 

Wspólnoty Europejskiej jaki i z samą Unią. W II załączniku z posiedzenia Rady Europejskiej 

zorganizowanego w Kolonii w dniach 3-4 czerwca 1999 r. dołączonym do "Wspólnej strategii 

Unii Europejskiej" umieszczono zapis "…Unia Europejska z zadowoleniem zauważa,  

że Rosja powróciła na właściwe miejsce w europejskiej rodzinie…" wskazując  

na nierozerwalne więzy łączące Federację Rosyjską z Zachodem, jednocześnie będącym 

wyrazem uznania jej przynależności do Europy. Nawiązanie współpracy gospodarczej dawało 

szansę na dźwignięcie kraju z zapaści ekonomicznej. Zawierane umowy pozwoliły  

na ustabilizowanie finansów i rozwój bankowości. Otwarcie na zagraniczne inwestycje 

przyciągnęło potrzebny kapitał na modernizacje przemysłu i transfer zaawansowanych 

technologii, zwłaszcza w sektorze paliwowym umożliwiającym efektywną eksploatację 

odkrytych pokładów węglowodorów i poszukiwanie nowych złóż. Unia w zamian oczekiwała 

demokratycznych zmian i poszanowania praw człowieka. Jednak wieki niewoli fizycznej  

i umysłowej nie pozwoliły na wyrwanie się z zaklętego, imperialnego kręgu. Moskiewskie 

władze zdominowane przez nomenklaturowych baronów nie uważały za konieczne 

realizowanie woli narodu dbając o swoje interesy, przypominając sobie o potrzebach 

społecznych jedynie w kampanii wyborczej. Prezydent Władimir Putin, tak jak Piotr Wielki, 

chciał zaczerpnąć z Zachodu tylko to, co było Rosji niezbędne do odbicia się  

od gospodarczego dna. Dostrzegając silną zależność energetyczną, Moskwa nie zadowoliła 

się zaoferowaną pozycję partnera, wymagała czegoś więcej. Wraz z poprawą sytuacji 

ekonomicznej kraju, oddalała się od deklarowanych zmian. W 2005 r., w opublikowanym 

komunikacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zauważono, iż Kreml nie 

realizuje wspólnych porozumień i prowadzi właściwą sobie politykę wewnętrzną.
279
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Trzymana w energetycznym szachu Unia Europejska dość wstrzemięźliwe odnosiła się  

do kremlowskiej polityki prowadzonej w obszarze uznawanym za własną strefę wpływów. 

Powołanie europejskiej komisji ds. dialogu energetycznego nie przyniosło pożądanego 

ujednolicenia i spójności polityki paliwowej. Unia Europejska pod tym względem nie zdała 

egzaminu, sprzeniewierzając się zasadzie wewnętrznej solidarności i jedności okazała się 

słaba i podatna na energetyczny szantaż. Rosja skutecznie wpływa na stanowiska 

poszczególnych państw w europejskich organizacjach, po mistrzowsku grając cenami 

dostarczanych surowców. Interes narodowy zaostrzający wewnętrzne podziały okazuje się 

być ważniejszy niż unijne ideały zawarte w preambule Lizbońskiego Traktatu.
280

 Pozycja 

rozgrywającego ponownie została przejęta przez Moskwę. Nałożenie sankcji gospodarczych 

w następstwie zaborczych poczynań Rosji wobec dryfującej ku zachodowi Ukrainy co prawda 

nie wpłynęło na dostawy surowców energetycznych,  zmroziło jednak wzajemne stosunki  

z Brukselą. Sytuacja wydaje się być patowa, gdyż uzależnienie nałożonych restrykcji  

od zwrotu Ukrainie utraconych ziem nie wieszczy rychłych zmian we wzajemnych relacjach 

między Unią Europejską a Rosją. 

 Kolejnym elementem antagonizującym wzajemne stosunki w Unią Europejską było 

zestrzelenie pasażerskiego samolotu malezyjskich linii lotniczych nad terytorium zajętym 

przez donieckich separatystów. Pomimo jednoznacznych dowodów wykluczających udział sił 

ukraińskich w tej tragedii, Rosja niezmiennie dowodzi, iż nie ma nic wspólnego z tym 

incydentem, a oskarżenia wobec niej są bezpodstawne i świadczą o globalnym spisku 

mającym na celu obciążenie kremlowskich władz winą za tę tragedię. Moskwa nie ma odwagi 

stanąć z otwartą przyłbicą i potępić to barbarzyństwo, gdyż jest od czasów niewoli 

mongolskiej trwale zrośnięta z przemocą. Negacja prawdy o masowych mordach 

towarzyszących ekspansji i cyklicznych pogromach ludności żydowskiej należy do stałej już 

retoryki Kremla. Odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską z kwietnia 2010 r. w pełni 

obarczono stronę polską marginalizując stan techniczny lotniska i "profesjonalność" służby 
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ruchu lotniczego czuwającej nad bezpiecznym przyziemieniem samolotu. W obu przypadkach 

brak perspektywicznego myślenia i pewność bezkarności doprowadziło do tragedii kładącej 

się cieniem na wizerunku praworządnego państwa. Zakłamanie towarzyszące podsycanym   

konfliktom pogłębia tylko przepaść pomiędzy Federacją Rosyjską a zachodem, wyrazem 

czego jest zawieszenie udziału Rosji w spotkaniach najbogatszych państw grupy G-8. Choć 

nie wpływa to bezpośrednio na gospodarkę Federacji, to jest niewątpliwie politycznym 

policzkiem wymierzonym w mocarstwowy wizerunek Rosji. Prezydent Władimir Putin 

znalazł się w pułapce własnej polityki. Każde następne niepowodzenie będzie zmuszać  

go do radykalizacji własnych działań i szukania dla tej radykalizacji coraz dalej idących 

uzasadnień. 

 Działania wojenne prowadzone wobec DAESZ, tzw. "państwa islamskiego",  

na terenie Syrii umożliwiło przełamanie impasu w stosunkach Rosja-Zachód. Włączenie się 

Moskwy do walki z terroryzmem dało szansę powrotu Władimira Putina na światowe salony. 

Jednak pojawiają się i takie komentarze, które sugerują, iż jest to wojna prowadzona nie  

z terrorystami, lecz z Zachodem. Włączenie się Rosji do działań wojennych ma na celu 

uratowanie reżimu Baszara al-Asada i osłabienie opozycji na tyle, by ten miał możliwość 

zdławienia rebelii. "Niezamierzone" niszczenie kurdyjskich stanowisk kojarzone jest  

z tureckimi represjami wymierzonymi w tę mniejszość narodową dążącą do wywalczenia 

niepodległości dla autonomicznego regionu. Zadowolenie się Moskwy przeprosinami  

za zestrzelenie rosyjskiego SU-24 naruszającego turecką przestrzeń powietrzną wskazuje  

na prowadzenie podwójnej gry ukrytej za parawanem zwalczania terroryzmu.
281

 Zmasowane 

bombardowania zabudowy miejskiej prowadzone przez rosyjskie lotnictwo, jak i brutalne 

traktowanie cywili wzmaga eksodusu ludności syryjskiej,  której "nie udaje" się zatrzymać  

w obozach zlokalizowanych na terenie Turcji. Do Europy podąża więc nieskończony 

strumień uchodźców pogłębiając emigracyjny kryzys. Wraz z emigrantami przenikają 

bojownicy dżihadu zdeterminowani do walki z Zachodem wprowadzając chaos  

inicjowanymi zamachami terrorystycznymi. W świetle przytoczonych zdarzeń nie trudno 

doszukać się związku przyczynowo-skutkowego rosyjskich poczynań w Syrii. Ponadto,  

co jest ważne, przy rokowaniach pokojowych Rosja zajmie godne miejsce zwycięzcy  

i odzyska utracony prestiż. Hańba afgańskiej porażki choć trochę zostanie zmyta, a strefa 

wpływów na Bliskim Wschodzie ponownie nakreślona. Zmiana formy rządzenia tureckim 
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państwem, jak i sympatyzowanie z Rosją na syryjskim teatrze działań wymierzonym 

przeciwko DAESZ zbliżają oba kraje oddalając jednocześnie od Unii Europejskiej.  

 Droga do zjednoczenia Rosji z Europą wydaje się być tylko mirażem, fatamorganą, 

 w którą usilnie chcemy wierzyć ufnie pokładając nadzieję, że ta zdoła przełamać 

niepohamowaną wolę panowania nad światem i zmieni swój status dominatora na partnera. 

Dysponując tak ogromnymi zasobami, Rosja ma możliwości i potencjał przeistoczenia się  

w gospodarcze mocarstwo. Stawiając na samowystarczalność, jak to uczyniono w dobie 

propagandy sukcesu, nie osiągnie tego poziomu, bez wsparcia Zachodu zadanie to wydaje się 

być niewykonalne. Porzucając imperialne dążenia, ma ciągle możliwość nawiązania 

partnerskich stosunków z Unią Europejską dających obopólne korzyści i zapewniających 

stały wzrost gospodarczy. Występujące sprzężenie zwrotne daje możliwości współpracy  

na wielu płaszczyznach. Trudne do wyobrażenia wydaje się być przystąpienie Rosji  

do NATO, lecz realizacja wspólnych projektów jest już całkiem możliwa. Do tego potrzebna 

jest jednak wola współpracy, a nie narzucanie woli. Przyłączenie się do Europy niewątpliwie 

wpłynęłoby na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na Starym Kontynencie. Kluczem  

do osiągnięcia tego stanu jest zrozumienie, że Zachód, wraz ze swoją demokracją i prawami 

człowieka, nie jest wrogiem, lecz partnerem, a to zobowiązuje do zachowania zasady 

wzajemności. Naprzeciw temu stoi przemożna i głęboko zakorzeniona wola dzierżenia 

niepodzielnej władzy. Po mimo zmian jakie zaszły w Rosji, niezmienna okazała się być tylko 

bieda i władza -samodzierżawna, despotyczna, wsparta specsłużbami i manipulująca opinią 

publiczną za pomocą trzymanych w ryzach mediów, nawet tych niepublicznych.   
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4.4. Wnioski  

 Obnażenie zbrodniczego charakteru Partii Komunistycznej, jak i całkowita 

dyskredytacja jej idei uwolnienia ludu pracującego z krępujących więzów kapitalizmu 

wywołało ideologiczną smutę. Społeczeństwo przywykłe przez wieki do realizacji wzniosłych 

celów potrzebowało spoiwa utrwalającego więzi narodowe i dającego poczucie niesienia 

ponadczasowej misji. Eurazjatycki projekt rozbudził nadzieje na odnalezienie tegoż 

wzniosłego celu, lecz okazał się być tylko pustą skorupą pozbawioną duchowego wnętrza. 

Perspektywa nawiązania bliskich stosunków z Komunistyczną Partią Chin, po własnym 

nieudanym eksperymencie społecznym, rosyjskim elitom wydawała się być atrakcyjna, lecz 

przez większość mieszkańców nie została przyjęta z aprobatą. Oligarchii wywodzącej się  

z partyjnego środowiska, władającej zasobami surowcowymi, wizja zbywania kopalin  

na azjatyckie rynki prezentowała się atrakcyjnie. Chińskie ubóstwo i tania siła robocza dla 

zwykłego obywatele nie przedstawiała się już tak kolorowo. Ponadto, panujący tam reżim 

mógłby okazać się zaraźliwy i ponownie zagościć na rosyjskiej ziemi. Państwo Środka,  

w międzynarodowej opinii, zostało już uznane za liczące się mocarstwo dorównujące potędze 

gospodarczej Ameryki. Pod względem liczebności armii utrzymuje się w ścisłej światowej 

czołówce nie szczędząc środków na powiększanie potencjału militarnego, rozwija nawet 

własny program kosmiczny. Chiny, choć podobnie komunistyczne jak Związek Radziecki,  

swój sukces gospodarczy zawdzięczają otwarciu się na zachodnie inwestycje,  

z których nastąpił transfer zaawansowanej technologii. Założenie, iż Pekin będzie chętny  

do podzielenia się tymi zdobyczami należy uznać za co najmniej wątpliwe. Głównym 

odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej jest prężnie rozwijająca się chińska gospodarka, czego nie 

można powiedzieć o stanie ekonomicznym Federacji Rosyjskiej. Zauważalna 

wstrzemięźliwość przed nadmiernym zbliżeniem z azjatyckimi mocarstwami potwierdza brak 

zaufania i obawę o żądanie zaspokojenia roszczeń terytorialnych. Partnerstwo z takim 

gigantem jest obarczone wysokim ryzykiem zdominowania i w nieodległej przyszłości może 

przypominać relacje rosyjsko-ukraińskie. Syberia i Bliski Wschód zaliczane są do terytorium 

Federacji Rosyjskiej, gdzie populacja Rosjan zmniejsza się na korzyść ludności napływowej. 

Pojawienie się na tym obszarze "małych żółtych ludzików" w wojskowych uniformach 

pozbawionych oznak rozpoznawczych jest równie realne jak wizyta ich zielonych 

odpowiedników na Ukrainie. W interesie Pekinu będzie więc wysysanie rosyjskich 

węglowodorów i osłabianie rosyjskiej gospodarki eliminujące z rynku niebezpiecznego 

konkurenta. W tym wariancie "mocarstwo energetyczne" zostanie sprowadzone do roli 
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zaplecza surowcowego i będzie przydatne dopóki źródła te nie wyschną. Po wyczerpaniu się 

zasobów, co niewątpliwie nastąpi, kraj ten stanie się wielkim, opustoszałym obszarem 

zanieczyszczonym odpadami wydobywczymi. Zapowiedź budowy nowego jedwabnego 

szlaku prowadzącego do Europy daje szanse rozwoju, lecz budzi też pewne obawy czy 

chińska ekspansja nie zaleje zachodnie rynki tanimi produktami doprowadzając do upadku 

rodzimy przemysł, tak jak się to stało w przypadku branży tekstylnej. Moskwa musi się 

bronić przed chińską dominacją, stroniąc od partnerstwa zawierać jedynie wyrachowane 

przymierza, by nie zostać przyłączoną do Państwa Środka.  

 Rosyjskie próby stworzenia alternatywnego dla Unii Europejskiej związku 

niezależnych państw dawały mierne efekty, gdyż nie opierały się na wzajemnym partnerstwie  

i obopólnej woli współpracy. Kraje przymuszane naciskami politycznymi, szantażem 

energetycznym lub grożeniem użycia siły ulegały presji i przyłączały się do tworzonych 

układów zachowując jednak chłodny dystans. Brak atrakcyjności ze strony Federacji 

Rosyjskiej powodował, iż coraz to nowe, powoływane do życia "twory związkowe" kończyły 

swój żywot nim zdążyły wdrożyć podpisane porozumienia. Śmiały plan powołania Unii 

Gospodarczej wiążącej postradzieckie kraje okazał się być perspektywiczny tylko  

na papierze, w rzeczywistości nie spełnił pokładanych oczekiwań. Moskwa, pod parawanem 

zagospodarowania wspólnej przestrzeni gospodarczej, z uporem dąży do odrestaurowania 

Związku Radzieckiego narzucając podporządkowanym krajom własną politykę. Głoszone 

wszem i wobec zapewnienia o zdrowym partnerstwie i korzyściach płynących z członkostwa 

w powoływanych do życia wspólnotach okazują się być tylko kamuflażem ponownego 

scalenia rozczłonkowanego imperium. Niepokornych, szukających sposobu wyrwania się  

z "niedźwiedziego uścisku",  spotyka kara w postaci destabilizacji kraju. Rosja, jak kwoka 

przygarniająca rozbiegające się kurczęta, buńczucznie protestuje przeciwko zewnętrznej 

ingerencji w jej stadko. Uzurpując sobie prawo do narzucania swojej woli, kierowana 

imperialnym instynktem odmawia prawa wyboru partnera swoim sąsiadom. Roszczeniowa 

postawa Moskwy polaryzuje stosunki z Zachodem i prowokuje niebezpieczne napięcia.       

 Rosja, z jednej strony zniechęcona do zbliżenia się z Zachodem, a z drugiej 

wykazująca daleko idącą wstrzemięźliwość wobec azjatyckich mocarstw, wybrała wariant 

pośredni, zmierza do odrestaurowania dawnej potęgi. Słowa wypowiedziane przez  

śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w Tbilisi  

o odbudowie rosyjskiego imperium metodami bezwzględnej dominacji nad poszczególnymi 
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krajami zaliczanymi do tzw. "bliskiej zagranicy" wówczas wydawały się być przesadzone. 

Jednak los Ukrainy zgasił "ironiczny uśmieszek" i wywołuje niepokój, w którym kraju 

odbędzie się następne nielegalne referendum o przyznaniu autonomii dla mniejszości 

rosyjskojęzycznej.
282

 Na tym podłożu odrodził się rosyjski szowinizm, którego szkodliwość 

nawet dla komunistycznej idei dostrzegał towarzysz Lenin. Stalin natomiast wykorzystał  

go do zdobycia władzy i ten scenariusz wydaje się być powtarzany. Okiełznanie przez 

kremlowskie władze środków masowego przekazu pozwala na manipulowanie opinią 

publiczną. Każde kłamstwo powtarzane wystarczająco długo owocuje zwątpieniem w kwestie 

oczywiste i  staje się akceptowalne. Rozprzestrzeniany mit o potędze Rosji i otaczających  

ją zewsząd wrogach, jakim karmione jest społeczeństwo, wzmaga nacjonalizm i pozwala  

na utrzymanie się przy władzy silnego lidera. Samookreślenie się mianem "supermocarstwa 

energetycznego" nie jest pozbawione prawdy, lecz ograniczenie się do pobierania renty 

paliwowej uzależnia narodowy dochód od światowych cen paliw. Nałożone sankcje 

gospodarcze, by powstrzymać rosyjską agresję wobec Ukrainy uniemożliwiają zaciąganie 

tanich, zachodnich, długoterminowych kredytów przeznaczanych na rozwój sektora 

energetycznego i bankowego. Spadek zagranicznych inwestycji negatywnie wpływa  

na rozwój przemysłu skutecznie hamując jego modernizację w najbliższych latach. 

Utrzymujący się trend drastycznie niskich cen ropy naftowej na światowych rynkach 

dotkliwie drenuje rosyjskie rezerwy kapitałowe. Wywołany kryzys ekonomiczny wzmaga 

niezadowolenie kremlowskiej oligarchii i odbija się negatywnie na wizerunku prezydenta, 

który, jak niegdyś car, jest najmądrzejszy i dba o swoich poddanych. Rosja rozpaczliwie 

potrzebuje sukcesu, który mógłby podbudować zanikające poparcie dla prowadzonej polityki. 

Krymski "sukces" okazał się być bardzo kosztowny i nie wpłynął na poprawę warunków 

bytowych ani mieszkańców Rosji, ani tych na Półwyspie. Wojna w Syrii postrzegana jest jako 

szansa odbudowy wizerunku zwycięzcy i dania społeczeństwu powodu do dumy 

rekompensując niedostatki i powszechną poradziecką biedę. Prężenie militarnych muskułów 

szkodzi tylko wizerunkowi tego wielkiego kraju, a oficjalne informacje o reaktywowaniu baz 

w Wietnamie i na Kubie nie sprzyjają wzajemnemu zaufaniu i przyjaznemu klimatowi  

do współpracy. Federacja Rosyjska, "obrażając" się na zachodnich partnerów, pozostanie 

jedynie peryferyjnym zapleczem surowcowym.   
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 Współpraca z Europą przynosiła Rosji i nadal przynosi gospodarcze korzyści. 

Modernizacja przemysłowa, zagraniczne inwestycje, transfer zawansowanej technologii 

płynęły niezmiennie z Zachodu. Moda, styl życia i techniczne nowinki, szczególnie  

te ostatnie, cieszą się niezmiennie zainteresowaniem wszystkich warstw społecznych. 

Gadżety stały się wyznacznikiem zamożności i nie należą do nich te z azjatyckich rynków. 

Miliony petrodolarów lokowane są w londyńskich lub paryskich nieruchomościach. Te z Chin 

lub Indii raczej nie cieszą się takim zainteresowaniem. "Westernizacja" kraju niesie ze sobą 

również zmiany w systemie rządzenia państwem. Demokracja i wolność obywatelska nie 

należą jednak do tradycji rosyjskiej. Są obce narodowi rosyjskiemu i w zasadzie nie mają 

odniesienia w jego historii. Począwszy od niewoli mongolskiej, poprzez despotyczne rządy 

carów, bolszewickie represje i komunistyczny reżim wpajano społeczeństwu zasady 

posłuszeństwa. Początkowo za pośrednictwem Cerkwi, a następnie przy pomocy 

ideologicznej indoktrynacji ogłupiano naród negując kreatywne myślenie. Brutalne 

zwalczanie przejawów wszelkiego odstępstwa od koncepcji przyjętych przez kolektyw 

partyjny wyłączyło wolę podejmowania niezależnych inicjatyw. Naród przywykł do rządów 

twardej ręki, nie potrafi docenić i obronić wywalczonych swobód. Szybko jelcynowska 

"diermokracja" została zastąpiona przez putinowską autokrację i to zostało docenione. Lud 

pokochał nowego cara, który na kremlu głęboko zapuścił korzenie. Wsparty działaniem służb 

bezpieczeństwa może pewnie i samodzierżawnie sprawować władzę. Nie licuje to z modelem 

europejskim, lecz jest akceptowalne.  

 Eksponowana mocarstwowość, żądanie szczególnego statusu i domaganie się prawa 

decydowania za innych są carskimi reliktami odziedziczonymi po przodkach, które 

uniemożliwiają zespolenie się z Zachodem. Europa wymaga szeroko pojętego partnerstwa  

i równości, z czym nie godzi się Rosja nie mogąc pojąć, że w Unii Europejskiej interesy 

Księstwa Luksemburg są tak samo ważne jak Włoch czy Francji. Poczucie wyższości  

i stawianie własnych interesów ponad inne jest dziedzictwem imperialnej Rosji, która zawsze 

chciała stać na czele i pouczać cały świat. Ta wszechobecna maniera nie pozwala  

na prowadzenie partnerskiego dialogu, gdyż Rosja nie widzi dla siebie godnego partnera. 

Równość jest pojęciem jej obcym. Nie uznaje władz Unii Europejskiej prowadząc 

bezpośredni dialog z przywódcami państw, z którymi uznaje współpracę za korzystną. 

Urażona, ostentacyjne zwraca się ku azjatyckim mocarstwom szukając uznania i godnej 

pozycji. Usilne starania rozwijania współpracy z "cywilizowanym światem" i walka o miejsce 

we wspólnym europejskim domu z jednej strony, z drugiej zaś bratanie się z krajami 
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uznawanymi za "zbójeckie" wywołuje stan niebezpiecznego zawieszenia. Realizowanie 

własnych celów z naruszeniem międzynarodowych sankcji, nierzadko jako demonstracja 

sprzeciwu wobec polityki Zachodu, powoduje samoistne wyłączenie się Moskwy z głównego 

nurtu światowej polityki i postępującą marginalizację. Taka postawa utrwala opinię kraju 

niebezpiecznego i w końcowym efekcie doprowadzi do nieuniknionego krachu 

gospodarczego. Bez rozwijania wszechstronnej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu  

i partnerstwie z daleko zaawansowanym technologicznie Zachodem Rosję czeka polityczne  

i ekonomiczne "samobójstwo". Ponowny rozpad Federacji może nie przebiec tak łagodnie jak 

Związku Radzieckiego i stanowić będzie większe zagrożenie dla Europy niż agresywna 

polityka kremlowskiego włodarza mająca na celu podtrzymanie przy życiu tego "chorego 

olbrzyma". Groźby użycia broni jądrowej jako uderzenia prewencyjnego w tych 

okolicznościach wydają się być realne i niepokojące.     

 Jest mało prawdopodobne, lecz nie wykluczone, by Rosja stała się kiedyś częścią 

Zachodu, na chwilę obecną jej integracja z Unią Europejską jest jednak technicznie 

niewykonalna. Konieczna jest zmiana myślenia, której impuls dała pieriestrojka, lecz iskra  

ta została zgaszona rządzą niepodzielnej władzy. Zagłuszenie imperialnego instynktu jest 

równoznaczne z ambicjonalną kastracją, przed czym Rosja będzie się broniła wszelkimi 

sposobami. "Droga do Europy" może więc oznaczać jedynie ograniczenie się do "przyjaznej 

koegzystencji" z Zachodem na płaszczyźnie politycznej i kulturowej. Nawet to przyjazne 

współistnienie nie będzie łatwe, gdyż Rosja, w stosunku do Zachodu, przejawia cechy 

"cywilizacji siostrzanej", które więcej łączy niż dzieli i to pozwala jej pozostawać  

z Zachodem we wspólnocie komunikacyjnej, ale nie tożsamościowej. Jest to relacja 

wyjątkowo zdradliwa, gdyż "odmienność" drugiej strony nie jest w tym wypadku oczywista, 

jak w odniesieniu do kultur azjatyckich i może być kwestionowana, co wyraża się  

w ponawianych próbach okcydentalizacji. Kwestię zespolenia z Zachodem dodatkowo 

komplikuje nie upowszechniona świadomość, iż Związek Radziecki był formą "okupacji" 

państwa rosyjskiego przez komunistyczny reżim, a nie państwem rosyjskim. Społeczeństwo 

rosyjskie wciąż identyfikuje się z "okupantem", co głęboko zaburza rosyjską tożsamość 

wywołując specyficzną formę schizofrenii bezobjawowej. Rosja, aby osiągnąć stan 

"przyjaznej koegzystencji", musi zrekonstruować swoją tożsamość, zmodernizować 

gospodarkę oraz przyswoić zasady zdrowej, a nie sterowanej demokracji i jednocześnie 

zachować mocarstwową pozycję. Są to niewątpliwie kolosalne wyzwania, w których 

sprostaniu imperialna ideologia raczej nie sprzyja, nawet jeśli budowanie mocarstwowej 
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pozycji oznacza zachowanie resztek dawnego imperium. Raczej stanowić będzie swoisty 

parawan dla piętrzących się rzeczywistych problemów. Integracja, w ramach Unii czy 

Federacji, wymaga stworzenia warunków atrakcyjności zachęcającej do jej tworzenia, 

otrzymywane profity z usuniętych ograniczeń w ramach wspólnoty zespalają powołany  

do życia byt na zasadach wzajemności i partnerstwa, a nie podległości i uzależnienia. 

Przezwyciężenie totalitaryzmu przez ten wielki naród byłoby zwycięstwem otwierającym 

drogę do "przyjaznej koegzystencji" z Zachodem. Rosja, dzięki temu, mogłaby ponownie stać 

się atrakcyjna, co sprzyjałoby wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa. Wybór drogi, jaką 

będzie podążać, zależy tylko i wyłącznie od stanu uświadomienia narodu, co przełożyć się 

powinno na styl prowadzenia kremlowskiej polityki.    
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5. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY 

5.1 Wywiad 

WYWIAD 

przeprowadzony w dn. 15.08.2017 r. w  Klubie Garnizonowym Dowództwa 

Garnizonu Warszawa z: płk. rez. dr. hab. Mirosławem BANASIKIEM* 

 

 Szanowny Panie Profesorze, pisząc pracę magisterską pod tytułem: "Wpływ 

historycznych uwarunkowań imperialnej ekspansji Rosji na  współczesne  bezpieczeństwo  

europejskie" poszukuję odpowiedzi na problemy badawcze konieczne do osiągnięcia 

założonego celu. 

 Autokracja caratu, bolszewicki terror czy komunistyczny model ujednolicenia 

społeczeństwa opartego na klasie robotniczej ma niewątpliwie głębokie podłoże historyczne,  

jest specyficznym fenomenem, który w żadnym innym europejskim kraju nie zdołał w takiej 

formie i skali zawładnąć ludzkimi umysłami. Wielu badaczy i publicystów dokonywało prób 

analizy źródeł rosyjskiego zachowania, zgłębienia tajemnicy przekleństwa imperialnej Rosji 

dochodząc do różnych wniosków i wysuwając wiele, niekiedy nawet sprzecznych, teorii 

tłumaczących współczesne działania Moskwy wobec swych sąsiadów. Agresywny model 

prowadzonej polityki i presja, jaką usilnie starają się wywrzeć kremlowscy włodarze wobec  

państw, które są uzależnione od dostaw rosyjskich węglowodorów wzbudza w nas oburzenie  

i napawa lękiem o stan zewnętrznego bezpieczeństwa. Ze środków masowego przekazu 

jesteśmy zasypywani różnymi opiniami na temat motywów działania i źródeł zachowania 

Federacji Rosyjskiej wobec postsowieckich krajów.  

Dlatego też, chciałbym zwrócić się do Pana Profesora, jako eksperta z dziedziny 

zarządzania bezpieczeństwem, z prośbą o zaprezentowanie swoich poglądów na temat 

wpływu historycznych uwarunkowań na styl uprawianej polityki przez rząd Federacji 

Rosyjskiej oraz skutków, jakie wywierają podejmowane przez kremlowskie władze decyzje  

na bezpieczeństwo europejskie. Zdobyte przez Pana Profesora doświadczenia w służbie  

w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE), jak i na stanowiskach  

w centralnych instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej, umożliwiają Panu niezależne 

spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego obszaru Europy Środkowej  

w kontekście imperialnych dążeń Rosji. 
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Chciałbym z Panem porozmawiać o czynnikach utrwalających władzę i wpływie 

ideologii na świadomość społeczną rosyjskich obywateli. Wygłoszona opinia o kierunku,  

w jakim zmierza dzisiejsza Rosja będzie cennym materiałem, który znacząco wzbogaci pisaną 

pracę. Przejdźmy więc do rozmowy. 

 

inż. Sylwester ANDRUSIEWICZ: Czy według Pana historyczne uwarunkowania 

imperialnej Rosji mają wpływ na jej ekspansywną politykę ?  

płk rez. dr hab. Mirosław BANASIK: Należy stwierdzić, iż Rosja od początku swego 

istnienia miała zapędy imperialistyczne. Piotr I, przyjmując tytuł imperatora, prowadził 

ekspansywną politykę kontynuując kolonizowanie Wschodu. Za rządów Katarzyny Wielkiej 

podporządkowano Chanat Krymski, również zajęta została Kamczatka oraz Półwysep 

Czukocki. Po upadku Caratu w 1917 r. rewolucja październikowa uczyniła z Rosji ojczyznę 

socjalizmu jako systemu, który rzucił wyzywanie całemu światu i proponował ludzkości  

w inną przyszłość. Rewolucja przekształciła rosyjski religijno-imperialny mesjanizm 

w socjalistyczny ekspansjonizm. Niewątpliwie, Związek Radziecki można nazwać imperium. 

Zwycięstwo nad nazistowskim państwem niemieckim pozwoliło ZSRR wspiąć się na wyżyny 

sławy i wywierać wpływ na miliony ludzi na świecie. Państwo to nastawione było  

na ekspansję, o czym świadczy fakt, iż Związek Radziecki rozciągał się od Europy 

Wschodniej po Azję Środkową. ZSRR, pod koniec swojego istnienia, aby zachować kontrolę 

nad dawnym imperium, powołał do życia Wspólnotę Niepodległych Państw. 

 

 W jaki sposób, według Pana, przyjęta religia prawosławna przyczyniła się  

do utrwalenia autokratycznej władzy i odrzucenia zachodniego modelu demokracji ? 

 Rosyjski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (RKP), największa 

wspólnota wyznaniowa w Rosji, odgrywa istotną rolę w procesie samoidentyfikacji 

kulturowej i państwowej narodu rosyjskiego. Jako instytucja społeczno-polityczna  

z wielowiekową historią, dysponuje dużym kapitałem symbolicznym i cieszy się 

autorytetem społecznym, co jest wykorzystywane dla celów politycznych. 

 Po powrocie Władimira Putina na urząd prezydenta w 2012 roku Kreml, dla 

wzmocnienia reżimu politycznego, zaczął szeroko odwoływać się do ideologii 

konserwatywnej oraz promować tradycyjne wartości moralno-obyczajowe, za których 

strażniczkę uważa się Cerkiew. Pociągnęło to za sobą zacieśnienie stosunków pomiędzy 
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władzą państwową i RKP oraz skutkowało większym zaangażowaniem hierarchów  

i struktur cerkiewnych w kwestie dotyczące polityki wewnętrznej oraz zagranicznej. Taka 

sytuacja naraża RKP na krytykę z powodu zbytniego upolitycznienia oraz, w dłuższej 

perspektywie, na ryzyka związane z potencjalną destabilizacją systemu władzy w Rosji. 

 Czy zgodzi się Pan, że kościół prawosławny od niepamiętnych czasów służył 

władzy i, jak dowiadujemy się z doniesień prasowych, czyni to nadal usprawiedliwiając 

ekspansywne działania Rosji? Postawa prawosławnych hierarchów niezmiennie 

sprzyja utrwalaniu autokratycznego modelu rządów, co zasadniczo ogranicza 

oddziaływanie zachodniej demokracji.  

 Prawosławie dla Rosjan od zawsze było częścią tożsamości narodowej i kulturowej. 

Ma być tą kategorią wartości, która ma wyraźnie odróżnić „prawdziwych” Rosjan  

od innych. Szczególnie mocno akcentuje się w wypowiedziach duchownych i polityków,  

że Rosyjska Cerkiew Prawosławna była i pozostaje integralną częścią struktury państwowej 

Rosji. Ewangelizacja ziem ruskich była przeprowadzana przy pomocy aparatu 

państwowego. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, podobnie jak Cerkiew bizantyjska, była 

ściśle połączona z państwem. Panujący w Rosji, z wyjątkiem okresu komunistycznego, 

zawsze dążyli do konsolidacji państwa i społeczeństwa przy pomocy Cerkwi. 

Chrześcijaństwo wzmacniało istniejącą strukturę społeczną oraz dawało możliwość rozwoju 

kulturalnego i intelektualnego wszystkim mieszkańcom państwa rosyjskiego. Źródłem 

przymierza państwa i Cerkwi początkowo stały się zasady apostolskie, a w ostatnich trzech 

stuleciach, wyłączając okres komunizmu, symbioza Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej  

i państwa w Rosji opiera się na obopólnych interesach. Analizując obecną sytuację 

wyznaniową w Rosji można zauważyć następujące zjawiska: zbliżenie Rosyjskiej Cerkwi 

Prawosławnej z państwem i rządem, pojawienie się wśród społeczności prawosławnej 

tendencji ksenofobicznych i izolacjonistycznych oraz ukształtowanie się w państwie 

synonimów pojęć "prawosławnego" i osoby "narodowości rosyjskiej". Podobne tendencje  

w państwie rosyjskim nie były możliwe przed dekadą lat dziewięćdziesiątych. Obecnie 

problematyka prawosławna jest stale obecna w środkach masowego przekazu i występuje 

wśród atrybutów władzy państwowej, tak jak miało to miejsce przed 1917 r. Podobne 

zjawisko występuje w Rzeczypospolitej, gdzie pojęcie "polskości" utożsamia się  

z katolicyzmem, a dzieje Kościoła rzymskokatolickiego stanowią integralną część spuścizny 

państwa polskiego. W przypadku Rosji, pomimo zamieszkania jej terytoriów przez wiele 
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grup etnicznych i narodowych, źródłem tradycyjnej kultury duchowej dla Rosjan jest 

Cerkiew prawosławna. We współczesnej Rosji w kręgach prawosławnych odradza się 

historyczna tradycja Moskwy jako Trzeciego Rzymu. Poglądy takowe wyrażają nie tylko 

świeccy politycy, sięgający po hasła nacjonalistyczne (Władimir Żyrinowski, Eduard 

Limonow, Wiktor Aksiuczic), ale także znaczna część duchowieństwa prawosławnego. 

Archimandryta Konstanty, w moskiewskim czasopiśmie "Russkij Wiestnik", napisał:  

"Na początku tego stulecia ze świadomości narodu rosyjskiego uleciała myśl, że nasza 

Ojczyzna nie jest Wielką Rosją, jest natomiast przyobleczoną w narodowo-państwową 

potęgę Świętą Rusią, której Opatrzność Boska powierzyła niezwykle ważną służbę: być 

ostatnią ostoją wszechświatowego Prawosławia, być poskromicielem światowego zła. Stąd 

nadanie Moskwie tytułu Trzeciego Rzymu. Świat zachodni w sposób oczywisty dojrzewa  

do przyjęcia Antychrysta. Największym naszym wrogiem jest ostatnie, najgorsze stadium 

zachodniego przeniewierstwa, zgotowanego do przyjęcia Antychrysta. Jego przyjście może 

powstrzymać jedynie odbudowa zniszczonego Prawosławnego carstwa Rosyjskiego jako 

Trzeciego Rzymu". W podobnym tonie wypowiadał się metropolita petersburski Ioann. 

Pomimo, że wielu prawosławnych duchownych i świeckich odżegnuje się  

od nacjonalistycznego mesjanizmu, to nie sposób nie zauważyć, że poglądy takie nie są obce 

znacznej części społeczeństwa rosyjskiego. Polityka hierarchii Rosyjskiej Cerkwi 

Prawosławnej i władz państwowych zmierzająca do stworzenia z prawosławia religii 

państwowej powoduje wspólne wystąpienie państwa i Cerkwi przeciwko tendencjom 

niezgodnym z tradycyjną kulturą i tożsamością Rosjan, przeciwko zachodowi. Definitywny 

kres tendencjom do zwiększenia autonomii Cerkwi od państwa spowodowała agresja Rosji 

na Ukrainę, gdzie Cerkiew została zaprzężona do państwowego rydwanu propagandowego. 

Obecnie, Cerkiew w Rosji, jako instytucja niezbędna władzy w prowadzeniu jej polityki, 

zarówno wewnętrznej jak i zagranicznej, jest wyraźnie faworyzowana. Bliskie stosunki  

z Cerkwią przynoszą Kremlowi oczywiste korzyści wizerunkowe. Dobre kontakty z RKP – 

szanowaną i długowieczną instytucją narodową zwiększają wiarygodność przedstawicieli 

establishmentu politycznego w oczach rosyjskiego społeczeństwa. Dobre relacje z RKP 

zapewniają Kremlowi prestiż oraz dodatkową "sakralną" legitymację władzy. Rosyjski 

Kościół Prawosławny – jako organizacja mająca rozległą infrastrukturę umożliwiającą 

dotarcie do różnych grup społecznych oraz dysponująca wysokim kapitałem symbolicznym 

– jest cennym partnerem dla władz politycznych Rosji. Partnerstwo to przynosi władzom 

korzyści w wymiarze wewnętrznym oraz w polityce zagranicznej. Cerkiew jest niezbędna 

także na zewnątrz, jako instytucja integrująca diaspory rosyjskojęzyczne oraz jako narzędzie 



190 

 

służące promocji interesów politycznych Rosji. Niektórzy komentatorzy posuwają się  

do oceny, że Cerkiew spełnia rolę jednego z ważniejszych departamentów ministerstwa 

spraw zagranicznych Rosji. 

 Dwustuletnia niewola mongolska, poza integracją rywalizujących ruskich księstw  

i zespoleniem państwa moskiewskiego, pozostawiła po sobie skazę na modelu 

sprawowania władzy. Czy jakieś cechy z tego okresu, według Pana Profesora, zostały 

przejęte od najeźdźców i okupantów tatarskich oraz uwidaczniają się obecnie ? 

 Od niepamiętnych czasów kamieniem węgielnym i fundamentem budowli państwa 

rosyjskiego była autorytarna władza (wlast’), nie zaś prawo. Scentralizowane państwa  

na Zachodzie przyjęły jako model prawa starożytny Rzym, natomiast w Rosji takim modelem 

był orientalny despotyzm chanów. Po najazdach tatarskich wszystko co przypominało prawo 

zostało zastąpione przymusowym posłuszeństwem wobec bezwzględnej i nieskrępowanej 

władzy. Cechą charakterystyczną ustroju Rosji było całkowite podporządkowanie jednostki 

państwu, niewolnicze poddaństwo wszystkich stanów. Chanowie tatarscy stworzyli na ziemi 

ruskiej feudalizm, a cały kraj i władza znajdowała się w rękach książąt ruskich dysponujących 

akceptowaną przez najeźdźców suwerennością, lecz podporządkowanych chanowi Złotej 

Ordy. Ustanowienie zjednoczonego państwa na ziemi ruskiej wiąże się z panowaniem Złotej 

Ordy, natomiast feudalizm jako system polityczny z podbojem tatarskim. Rosja zaś, władana 

przez dynastię książąt moskiewskich, stała się przykładem państwa rządzonego przez 

"orientalny despotyzm". Już średniowieczna Ruś wahała się między Wschodem a Zachodem. 

Przeniesienie centrum politycznego z Kijowa do Moskwy, długotrwała niewola tatarska,  

a następnie konsolidacja samowładztwa moskiewskiego były oznakami zwycięstwa wpływów 

"azjatyckich". W życiu społecznym, administracji państwowej i w mentalności mieszkańców 

stała się obca Europie, a bliźniaczo podobna do starożytnego Wschodu. 

 Niewątpliwie brak poszanowania dla ludzkiego życia jest też spuścizną okresu 

niewoli mongolskiej. Swoboda z jaką posyłano ludzi na śmierć jest przypadłością, która 

ujawnia się w czasach nam współczesnych, choćby na Zakaukaziu czy Ukrainie. Czy 

podziela Pan ten pogląd ? 

 Ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Wadym Prystajko oświadczył, że "Rosja 

zorganizowała i rozmieściła w Donbasie 34-tysięczną armię składającą się z regularnych 

wojsk rosyjskich, a także zagranicznych i lokalnych bojowników. Rosyjscy generałowie  
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i oficerowie bezpośrednio dowodzą tą nielegalną armią, której uzbrojenie jest imponujące". 

Ocenił, że siły te są lepiej uzbrojone od armii większości członków NATO. Przerażające 

dane zostały przedstawione przez ONZ w Genewie. Ofiarami wojny na Ukrainie padło 

ponad 30 tyś. osób., 9 tys. zostało zabitych, a ponad 21 tys. rannych. Nie wiadomo, na ile 

dane o liczbie zabitych i rannych odpowiadają rzeczywistości, gdyż informacje pochodzące 

od separatystów są niepełne, a niekiedy w ogóle ich nie ma. Dane ONZ nie uwzględniają też 

z całą pewnością liczby rosyjskich żołnierzy i najemników zabitych w czasie wojny  

w Donbasie. Rosyjskie władze trzymają te informacje w tajemnicy, obrońcy praw człowieka 

w Rosji podają liczby od 5 tys. do 8,5 tys. zabitych. Jednak łamanie praw człowieka  

ma miejsce również na terenach kontrolowanych przez Ukrainę. Przysyłane są również 

informacje o porwaniach, zatrzymaniach i torturach, które mają stosować przedstawiciele 

ukraińskich resortów siłowych. Ukraina to nie jedyny kraj, w którym Rosja podsyca 

konflikty wspierając lokalnych separatystów. Od upadku ZSRR robiła to wiele razy, choćby 

na Zakaukaziu. Wstrząsany kryzysem gospodarczym i politycznym Zachód zajął się sobą  

i nie poświęca uwagi trzem krajom Zakaukazia. Korzystając z okazji coraz pewniej wraca 

do nich Rosja. Konflikty kaukaskie mają swoje źródło w polityce narodowościowej 

prowadzonej przez władze byłej ZSRR. Polegała ona na tłumieniu aspiracji narodowych 

poszczególnych nacji, wyznaczaniu granic części składowych federacji bez uwzględnienia 

kryterium etnicznego, deportacje. Narastający kryzys gospodarczy i społeczny w okresie 

transformacji po rozpadzie ZSRR doprowadził do wszechogarniającego odrodzenia 

narodowego wśród ludności regionu. Już w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, na fali 

pierestrojki, zaczęły powstawać na Kaukazie rozmaite organizacje niepaństwowe stawiające 

sobie za cel rozwój kultury i języka poszczególnych grup narodowościowych.  

W autonomiach Kaukazu Północnego były to "kongresy narodowe", "konfederacje"  

i "asocjacje", natomiast w republikach Kaukazu Południowego "fronty narodowe". 

Stowarzyszenia te szybko skupiły się na walce o niepodległość. Obecnie, rosyjskie zapędy 

do jątrzenia widać wyraźnie w przypadku konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem, 

gdzie Rosja oficjalnie działa pod maską rozjemcy. Konflikt między byłymi radzieckimi 

republikami wokół Górskiego Karabachu trwa od lat. Mówi się o konflikcie, że ma podłoże 

etniczne, bo Armenię zamieszkują głównie chrześcijanie, a Azerbejdżan muzułmanie. Ale  

to Rosja go podsyca i politycznie wykorzystuje. Należąca formalnie do Azerbejdżanu 

Republika Górskiego Karabachu nie jest uznawana za samodzielny podmiot prawa 

międzynarodowego. Od czasu konfliktu zbrojnego z lat 90, w którym zginęło ponad 30 tys. 

ludzi, region ten zamieszkują niemal wyłącznie Ormianie. Sprzymierzona z Armenią Rosja 
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utrzymuje na jej terytorium ponad 3 tys. swoich żołnierzy. Armenia oddała też w dzierżawę 

rosyjskim koncernom swoją energetykę i łączność. Mimo, że od 1994 r. obowiązuje 

porozumienie o zawieszeniu broni między Armenią a Azerbejdżanem, to co jakiś czas 

wybuchają tam walki. To daje Rosji pretekst do wojskowej obecności w rejonie i trzymania 

w szachu obu państw. Ani jedna, ani druga strona nie zwróci się w takiej sytuacji o pomoc 

do Zachodu w obawie przed reakcją Moskwy. Rosyjscy żołnierze patrolują zamkniętą 

armeńsko-turecką granicę. Erywań nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Turcją  

z powodu nieuznawanego przez Ankarę ludobójstwa Ormian. Turecko-armeńskie relacje  

są bardzo napięte, ale to nie tylko dlatego Ormianie integrują się militarnie i politycznie  

z Rosją. Powodem jest też trwający od początku lat 90. spór z Azerbejdżanem o Górski 

Karabach. Z jednej strony Rosja wspierała politycznie i militarnie Armenię, a z drugiej 

sprzedawała broń Azerbejdżanowi. Łącząc armeńską armię z rosyjską, Kreml mocno 

ryzykuje. Jeżeli ponownie wybuchnie wojna w Górskim Karabachu, każda decyzja Moskwy 

będzie zła. A będą tylko dwa wyjścia: zaangażować się w wojnę lub wycofać się z Armenii. 

Niezależnie od wyboru oznaczałoby to porażkę rosyjskiej polityki na Zakaukaziu. 

 Idea Moskwy -Trzeciego Rzymu nakazująca carowi objęcie opieką 

prawosławnych wiernych posłużyła jako pretekst do terytorialnej ekspansji. Czy Pana 

zdaniem będzie to miało następstwa w głoszonej przez prezydenta W. Putina potrzebie 

otoczenia szczególną ochroną ludności rosyjskojęzycznej w postradzieckich krajach ? 

 Rosja może bronić praw mniejszości społeczności rosyjskojęzycznej, znajdującej się  

w państwach bałtyckich i powoływać się na demokratyczne prawo do samostanowienia, 

podobnie jak to miało miejsce w Kosowie, czy na Krymie. Z wypowiedzi W. Putina wynika, 

że nawet siły zbrojne FR mogą być użyte w celu ochrony ludności rosyjskojęzycznej 

znajdującej się poza granicami Rosji. Kraje te obawiają się powtórzenia scenariusza 

ukraińskiego wyrażającego się destabilizacją instytucji państwa, tworzeniem chaosu  

i bezprawia. Obawy Wilna, Tallina i Rygi, że po przełamaniu oporu Ukraińców to właśnie 

państwa bałtyckie znajdą się na celowniku Kremla mają uzasadnienie. Tym bardziej,  

że dokonując aneksji Krymu prezydent Władimir Putin ostrzegał, że Moskwa nie pozostanie 

bierna, jeśli prawa obywateli Rosji, niezależnie od tego gdzie żyją, nie będą respektowane. 
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 Czy Związek Radziecki, poprzez zniewolenie państw socjalistycznych, dążył  

do zapewnienia bezpieczeństwa dla Republik Radzieckich i ustabilizowanie regionu 

Europy Środkowej ? 

 Związek Radziecki stał na czele jednego z dwóch głównych bloków polityczno -

wojskowych. Ugrupowanie państw socjalistycznych z mocno akcentowaną rolą przywódczą 

ZSRR było ujednolicone ustrojowo, ekonomicznie i ideologicznie. Państwa wspólnoty 

socjalistycznej tworzyły rozbudowaną strefę wpływów zabezpieczającą interesy państwa 

radzieckiego i uzupełniającą jego ekonomikę. Poza tym, ZSRR wywierał wpływ na inne 

państwa w różnych częściach świata. Ich sprawne funkcjonowanie zależało od pomocy 

otrzymanej od Związku Radzieckiego. To pozwalało prowadzić aktywną, konfrontacyjną 

politykę wobec rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Wynikiem takiej polityki 

zagranicznej był długotrwały stan napięcia między Wschodem i Zachodem nazywany 

"zimną wojną". W konsekwencji można stwierdzić, że zniewolenie państw socjalistycznych 

nie sprzyjało ustabilizowaniu regionu Europy Środkowej. Ze względu na położenie państw 

socjalistycznych stanowiły one swoistą strefę buforową dla Związku Radzieckiego,  

co dawało większe poczucie bezpieczeństwa dla ZSRR. 

 Moim zdaniem, niepodległościowe ruchy w okupowanych i zależnych krajach, 

dążąc do uwolnienia się od moskiewskiej podległości, generowały napięcia, które 

ujemnie wpływały na europejskie bezpieczeństwo, co ZSRR wykorzystywało jako 

element walki propagandowej z Zachodem. Czy podziela Pan ten pogląd? 

 Wydaje się, że ruchy niepodległościowe ujemnie wpływały na bezpieczeństwo 

europejskie, a propaganda miała na celu uzasadnienie interwencji wojsk byłego Układu 

Warszawskiego przeprowadzonych na przykład na Węgrzech i w Czechosłowacji. Na teren 

Węgier wkroczyły bowiem liczne oddziały piechoty, wojsk mobilnych, cała akcja wspierana 

była również "z góry" przez lotnictwo, co było swoistą ofensywą militarną. Powstańcy 

również mieli wsparcie regularnej armii, co umożliwiło im stosunkowo długotrwałe 

stawianie oporu. Mogło też dojść do interwencji państw trzecich, co mogło wywołać 

konflikt na skalę globalną. W związku z pojawieniem się na forum międzynarodowym 

kryzysu sueskiego i wojny arabsko-izraelskiej, państwa zachodnie nie interweniowały,  

a naciski międzynarodowe nie odniosły żadnego skutku.  
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Interwencja w Czechosłowacji prowadzona była w oparciu o kilka armii lądowych  

i lotniczych. Nagromadzony potencjał wojsk skoncentrowany na niewielkim terytorium 

prowadził do zaostrzenia sytuacji z państwami NATO i prowadził do licznych napięć.  

Na szczęście społeczność międzynarodowa jedynie słownie potępiła agresję wojsk państw 

komunistycznych i nie doszło do konfrontacji na większą skalę.  

 Czy Rosja pod rządami Władimira Putina dąży do odrodzenia dawnego 

imperium i jeśli tak, to  czy możliwe jest osiągnięcie tego celu i w jakim zakresie? 

 W konfrontacji z Zachodem, odrodzenia imperium i dążeniu do dominacji w regionie 

oraz realizacji własnych interesów nie tylko w strefie poradzieckiej, W. Putin preferuje 

zastosowanie wojny hybrydowej, która łączy ze sobą soft i hard power. Rosyjska wersja 

softpower jest jednak niewiele warta bez zastosowania siły militarnej. Konstytutywne 

aspekty wojny hybrydowej zwiększają ryzyko zastraszania oraz przeprowadzenia  

co najmniej ograniczonej agresji przeciwko sojusznikom oczekując, że nie wywoła to żadnej 

reakcji NATO, bynajmniej w sferze militarnej. Kombinacja niektórych instrumentów 

militarnych i niemilitarnych prowadzi do zaskoczenia i osłabienia oponentów. 

Dwuznaczności wojny hybrydowej co do określenia kto stoi za przeprowadzonymi 

działaniami, co do użycia zasobów oraz zamiarów działania sprawiają również trudności 

organizacjom międzynarodowym w przygotowaniu skutecznej odpowiedzi. Taka sytuacja 

jest na rękę W. Putinowi, a zarazem potwierdza dużą skuteczność zaspakajania własnych 

ambicji i realizacji celów politycznych w wymiarze strategicznym. 

 Bez wątpienia, utrzymywanie zachodnich państw w energetycznym szachu 

pozwala Moskwie na używanie, z szerokiego wachlarza możliwości, adekwatnych 

środków wywierania presji na sąsiednie kraje licząc na pobłażliwość uzależnionych 

odbiorców rosyjskich węglowodorów. Kreml perfekcyjnie posługuje się tym "orężem"  

w osiąganiu założonych celów nie licząc się ze światową opinią. Czy Rosja może 

zrezygnować ze swoich dyktatorskich aspiracji i skłonić się ku współpracy  

i partnerstwa? 

 Putin i putinowska Rosja są zainteresowane zbudowaniem alternatywnego, wrogiego 

wobec systemu zachodniego, porządku międzypaństwowego, który ma obowiązywać  

w krajach byłego Związku Radzieckiego. Centralnym elementem tego antyzachodniego 

systemu będzie Moskwa, która uzyska prawo do ograniczania suwerenności mniejszych 
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państw sąsiednich. Kreml będzie chciał to osiągnąć nie w wyniku cierpliwego wywierania 

presji, ale przez wywoływanie konfliktów społecznych, także zbrojnych. Jednym z takich 

przykładów jest między innymi "bośnizacja" Ukrainy i narzucanie państwom poradzieckim 

modelu rozwoju, który na pewno nie będzie przypominać modelu Unii Europejskiej.  

Co więcej, choć Zachód i instytucje zachodnie są otwarte na budowę specjalnych relacji 

handlowych między Unią Europejską a Euroazjatycką Unią Gospodarczą, to Kreml nie 

życzy sobie powstania realnej strefy wolnego handlu i postrzega projekt Unii 

Euroazjatyckiej jako alternatywę wobec Unii Europejskiej i jako sposób na powstrzymanie 

wpływów zachodnich w Europie Wschodniej. Konfrontacja i polaryzacja polityki 

międzynarodowej są osią działań Putina, który wcale nie dąży do osłabienia napięcia, ale 

podsyca je i w ten sposób legitymizuje własny system.  

 Jeśli chodzi o przyszłość, to wydaje się, że w relacjach pomiędzy Rosją a Zachodem 

są możliwe dwa scenariusze. Pierwszy ze scenariuszy to, moim zdaniem, utrzymywanie się 

konfrontacji między Zachodem a Rosją. W takim rozwoju wypadków obydwie strony będą 

silne i wewnętrznie zwarte i będą dążyć do zademonstrowania drugiej stronie własnej 

przewagi. Zachodowi trudniej jest utrzymać spójność, ponieważ składa się ze Stanów 

Zjednoczonych i Unii Europejskiej, do której należy prawie trzydzieści krajów, często 

różniących się w sposobie patrzenia na Ukrainę i Rosję. Drugi scenariusz zakłada,  

że w konfrontacji z Rosją Zachód osłabi się i jedność Europy i Ameryki, w obliczu postawy 

Putina, rozpadnie się, a Rosja skutecznie zacznie wygrywać dla siebie różnice w polityce 

państw zachodnich wobec Moskwy. Skutkiem takiego scenariusza będzie dramatyczny 

koniec ambicji zjednoczonej Europy do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej  

i załamanie więzów transatlantyckich. Dla samej Rosji będzie to świetna zachęta do dalszej 

agresji i swoisty czek in blanco na prowadzenie hegemonistycznej polityki w Europie 

Wschodniej i restytucja w pełni mocarstwowego statusu Federacji Rosyjskiej.  

 Czy bezkompromisowa polityka odrodzonej Rosji (po rozpadzie ZSRR) może 

wpływać na destabilizację państw bałtyckich ?  

 Nadrzędnym celem Rosji jest odzyskanie dominacji politycznej i ekonomicznej nad 

sąsiadami, którzy wchodzili w skład ZSRR i Układu Warszawskiego. W regionie bałtyckim 

dąży ona do utrzymania wojskowej przewagi konwencjonalnej nad państwami wschodniej 

flanki oraz zapobieżenia akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu. 



196 

 

Niezależnie od obecności NATO na Litwie, Łotwie i Estonii, Rosja może zastosować 

wobec tych państw metody wojny hybrydowej. W rozumieniu samych Rosjan jest  

to kombinacja wielu środków pozawojskowych i militarnych. Na te pierwsze składają się 

skoordynowane działania służb specjalnych w ramach tzw. środków aktywnych, które  

na dalszym etapie mogą być zsynchronizowane ze środkami wojskowymi (z użyciem sił 

zbrojnych). W zakres „środków aktywnych” wchodzą: klasyczne szpiegostwo, 

cyberrozpoznanie i cyberataki, korupcja i szantaż, dezinformacja i propaganda.  

W przypadku krajów bałtyckich są one wykorzystywane przede wszystkim do budowania 

negatywnego podejścia mniejszości narodowych do władz państwowych. Szczególnie duży 

potencjał działań destabilizacyjnych mają organizacje i stowarzyszenia wspierane przez 

Rosyjską Agencję Współpracy, bardzo aktywne na Litwie, Łotwie i w Estonii. Choć ludność 

rosyjskojęzyczna w tych krajach jest w relatywnie dobrej sytuacji ekonomicznej, to Rosja 

wydaje się liczyć na manipulowanie jej postawami (przez rosyjskojęzyczną telewizję, prasę  

i portale internetowe). Przykładem takich metod były zamieszki w Tallinie oraz 

towarzyszące im cyber-ataki przeciwko administracji, infrastrukturze i gospodarce Estonii  

w 2007 r. Niezależnie od destrukcyjnych działań w cyberprzestrzeni, w państwach 

bałtyckich Rosja koncentruje się na medialnej dezinformacji. W tym celu wykorzystuje 

zwłaszcza media społecznościowe, jak w przypadku fałszywych doniesień o gwałcie 

żołnierzy Bundeswehry na litewskiej nastolatce, wypadkach z udziałem pojazdów NATO 

lub "zgubieniu" bomby atomowej nad Litwą przez bombowiec B-52. 

 

 Jaki jest Pana Profesora pogląd na perspektywy współpracy Rosja - NATO  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Europie? 

 Perspektywy współpracy Rosja - NATO w celu zapewnienia bezpieczeństwa  

w Europie są mocno ograniczone. W. Putin prowadzi politykę globalnej konfrontacji  

z otaczającym Rosję zachodnim światem. Obecne tempo konfrontacji nie tylko nie 

zatrzymało się, ale nawet się zwiększyło. Konfrontacyjna postawa FR w wymiarze 

militarnym, stałe podnoszenie wydatków na siły zbrojne i interwencja w Syrii, w połączeniu 

z antyzachodnią retoryką i niepewną polityką wewnętrzną budzi uzasadniony niepokój  

w państwach sąsiadujących, a zarazem obawy NATO co do dalszych zamiarów Kremla. 

Wydaje się, że największe zagrożenia ukierunkowane są na Państwa Bałtyckie, ze względu 

na historyczne uwarunkowania i znaczną ilość obywateli rosyjskojęzycznych.  
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Decyzje NATO na szczycie w Newport i w Warszawie oraz działania podjęte w ich 

konsekwencji są usprawiedliwieniem dla Kremla do prowadzenia konfrontacyjnej polityki  

z Zachodem. Rosja permanentnie dokonuje przedyslokowania wojsk lądowych, szczególnie 

ciężkich jednostek pancernych i powietrzno – desantowych na kierunku hipotetycznej 

konfrontacji z NATO w Obwodzie Kaliningradzkim, Leningradzkim i Pskowskim.  

W sposób ciągły prowokuje NATO poprzez bezprecedensowe akty agresji na morzu,  

w powietrzu, cyberprzestrzeni i w sferze informacyjnej. Ponadto, w ostatnim czasie mamy 

do czynienia z przegrupowaniem do Obwodu Kaliningradzkiego zestawów rakietowych 

zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych Iskander i wprowadzeniem na Bałtyk dwóch 

najnowocześniejszych korwet rakietowych typu Bujan-M  z bronią jądrową na pokładzie.  

W opinii niektórych ekspertów FR może próbować zastraszać Państwa Bałtyckie użyciem 

taktycznej broni jądrowej. Wywierać presję na Białoruś i próbować rozmieszczać na jej 

terytorium lotnictwo, wojska lądowe i siły specjalne co w konsekwencji miałoby 

doprowadzić do regionalnej przewagi i wykreowanie wrażenia, że to Sojusz prowokuje  

i eskaluje konfrontację. Do tego dochodzi seria rosyjskich ataków hakerskich na USA oraz 

zerwanie przez Moskwę ważnego porozumienia nuklearnego dotyczącego utylizacji 

nadliczbowego materiału do budowy broni nuklearnej. Jako cenę wznowienia układu 

rosyjski prezydent W. Putin przedstawił absolutnie zaporowe warunki i zażądał wycofania 

wszystkich sił i instalacji NATO za Łabę oraz zniesienie sankcji. Potwierdzeniem 

prowadzenia przez Kreml ekspansji militarnej i dominacji strategicznej jest chęć Moskwy 

posiadania stałych bazy wojskowych na Kubie, w Wietnamie, Syrii i Egipcie. 

NATO bacznie śledzi posunięcia FR i ocenia próby zastraszania krajów europejskich.  

J. Stoltenberg
283

 wyjaśnia, że nie widzi żadnego bezpośredniego zagrożenia, jednak Sojusz 

nie może pozostawać bierny. Ważnym podkreślenia jest fakt, że w sytuacji zamrożonego 

dialogu z Rosją, na szczycie w Warszawie ustalono, że wobec Moskwy należy przyjąć 

nowe, dwutorowe podejście. Z jednej strony prowadzić działania polegające  

na odstraszaniu i obronie a z drugiej podejmować rozmowy. NATO nie dąży  

do konfrontacji z Rosją i nie chce nowej zimnej wojny. W rzeczywistości nadal podejmuje 

wysiłki budowania konstruktywnych stosunków opartych na współdziałaniu ale w oparciu 

o mechanizmy perswazyjne właściwe kolektywnej obronie. 

                                                      
283

 Jens Stoltenberg (ur. 16 marca 1959 w Oslo) – norweski polityk, ekonomista, od 2002 do 2014 

przewodniczący Partii Pracy, premier Norwegii w latach 2000–2001 oraz 2005–2013. Od 1 października 

2014 sekretarz generalny NATO. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jens_Stoltenberg 

[odczyt:15.08.2017]. 
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W obecnej, napiętej sytuacji z Rosją paradygmat zapewniania bezpieczeństwa NATO 

osadza się na trzech komponentach: wysuniętej obecności, odstraszaniu i promowaniu 

stabilności poza granicami odpowiedzialności traktatowej. 

Ocenia się, że działania uchwalane na szczycie w Warszawie wzmocnią 

bezpieczeństwo wszystkich sojuszników i zapewnią ochronę terytorium Sojuszu, obywateli 

krajów członkowskich, przestrzeni powietrznej i szlaków morskich, w tym atlantyckich, 

przed wszelkimi zagrożeniami gdziekolwiek się one pojawią. W tym kontekście odpowiedź 

NATO odzwierciedla jedność i jest adekwatna do nowych uwarunkowań bezpieczeństwa 

pokazując zdolność i gotowość do wzajemnej obrony. W opinii sygnatariuszy postanowień  

z Warszawy kroki te mają charakter obronny, proporcjonalny i zgodny z zobowiązaniami 

międzynarodowymi normami oraz są wyrazem poszanowania dla europejskiej architektury 

bezpieczeństwa. 

NATO nie prowadzi konfrontacji z FR i nie chce nowej, zimnej wojny ani wyścigu 

zbrojeń. Sojusz poszukuje dialogu z Rosją na wszystkich możliwych polach oraz jest 

gotowy do współpracy w ramach ustalonej i sprawdzonej formuły Rady NATO – Rosja. 

Filozofia podejmowanych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osadza się  

na proporcjonalności stosownie do występujących zagrożeń. Z drugiej strony, w nowej 

sytuacji bezpieczeństwa, w odpowiedzi na zagrożenie użycia przez FR siły wobec 

sąsiadujących państw, konfrontacyjną retorykę i ciągłe pozyskiwanie nowych zdolności, 

NATO jest zmuszone do podejmowania działań odstraszających. Celem tych działań nie jest 

prowokowanie do konfliktów, ale im zapobieganie. Najlepszym sposobem na dokonanie 

tego jest siła, spójność i gotowość do stanowczej odpowiedzi.  

Ocenia się, że w obecnej napiętej sytuacji Rada NATO-Rosja jest jedynym forum,  

w ramach którego liberalny Zachód może – na różnym szczeblu (od ambasadorów, poprzez 

ministrów do przywódców) rozmawiać z autorytarną, putinowską Rosją. I choćby dlatego  

na instytucję tę warto chuchać i dmuchać. Trzeba jednak dostosować ją do nowych wyzwań.  

Przeprowadzone analizy sugerują, że na posiedzeniach Rady NATO-Rosja Pakt mógłby 

wskazywać Moskwie, gdzie są "cienkie, czerwone linie" sojuszu, których przekroczenie 

skutkowałoby nowym konfliktem. Forum mogłoby też służyć do wymiany informacji  

na temat ćwiczeń wojskowych tak, by uniknąć podobnych incydentów jak zestrzelenie przez 

Turcję rosyjskiego samolotu Su-24 nad granicą syryjsko-turecką. 



199 

 

 Niewątpliwie podtrzymywanie dialogu z Federacją Rosyjską może przynieść 

rozładowanie politycznego napięcia i pozytywnie wpłynąć na europejskie 

bezpieczeństwo. Tylko czy można liczyć, że Moskwa podejmie konstruktywne 

rozmowy?  

 Wydaje się, że FR nie jest obecnie skłonna do dialogu, szczególnie na polu 

militarnym. Potwierdzeniem tej tezy są odbywające się aktualnie ćwiczenia Zapad -2017. 

Szef Komitetu Wojskowego NATO, generał Petr Pavel, powiedział w wywiadzie dla agencji 

AP, że trwające białorusko-rosyjskie manewry Zapad-2017 mogą być postrzegane jako 

"poważne przygotowanie do wielkiej wojny". Pavel zaznaczył, że NATO zwiększyło 

wysiłki, by przywrócić wojskowe kanały komunikacji z Rosją w celu "uniknięcia 

niezamierzonych skutków potencjalnych incydentów podczas tych ćwiczeń". Mimo 

zapewnień Rosji, że "NATO nie jest uważane za wroga", oraz że "ćwiczenia nie są 

wymierzone w NATO", generał powiedział, że strona rosyjska nie była transparentna jeśli 

chodzi o fakty związane z tegorocznymi ćwiczeniami Zapad. Powiedział też, że o ile 

Rosjanie twierdzą, iż liczba zaangażowanych żołnierzy wynosi 12,7 tys.,  

to w rzeczywistości ich liczba mieści się między 70 tys. a 100 tys. 

 W następstwie dokonanej agresji na Gruzję, aneksji Krymu czy destabilizacji 

wschodnich obwodów Ukrainy, jak, Pana Profesora zdaniem, będą się układały 

wzajemne relacje między Rosją a Unią Europejską?  

 Rywalizacja Rosji z UE jest następstwem zderzenia mocarstwa upadłego  

z mocarstwem in spe. Dotychczasowy proces integracji europejskiej, w połączeniu  

z poszerzeniem Unii o kraje dawnego bloku wschodniego, spowodował fundamentalną 

zmianę w położeniu geostrategicznym Rosji. Po raz pierwszy od kilku stuleci wyrósł u jej 

granic potężny aktor polityczny, który blokuje (nie zawsze celowo) jej ekspansję,  

a w długofalowej perspektywie nawet zagraża wyeliminowaniem z ładu europejskiego. 

Rosja nigdy dotychczas nie stała wobec jednej Europy (nawet w okresie napoleońskim 

miała sojusznika w Wielkiej Brytanii i Szwecji); zawsze pozostawała istotnym składnikiem 

europejskiej równowagi sił. UE, pozbawiona tradycji kultury strategicznej typowej dla 

mocarstwa mającego jednolitą władzę polityczną, postępuje nieświadomie jak klasyczne 

państwo drapieżne – tworzy trwałą strefę wpływów opartą o fundament gospodarczy. Przy 

tym nie zostawia pustej przestrzeni, w którą mogłaby wpasować się Rosja. Nie zostawia też 

strefy buforowej. Siła UE nie tkwi w jej siłach zbrojnych czy polityce zagranicznej. Tkwi 
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ona w unifikacji prawnej i gospodarczej nowo przyjmowanych krajów. Z tego punktu 

widzenia Unia tworzy ponowoczesne imperium. Rosja traktuje UE jako potencjalny ośrodek 

przyciągania wobec państw b. ZSRR, co bezpośrednio osłabia integracyjne zamiary 

konsolidacji przestrzeni poradzieckiej przez Moskwę. UE pozostaje, ze względu na swój 

potencjał gospodarczo-cywilizacyjny, poważnym rywalem Rosji. Kolejną z przyczyn 

rywalizacji rosyjsko-unijnej jest brak zaufania w relacjach wzajemnych. W przypadku Unii 

Europejskiej jest on spowodowany niepewnością kierunku ewolucji ustroju politycznego  

i gospodarczego państwa rosyjskiego. Problemem ze strony rosyjskiej jest faktyczny brak 

strategicznej wizji polityki zagranicznej na kierunku europejskim. Rosja reaguje przeważnie 

na kroki Brukseli. Nie jest w stanie zdecydować, czy w długiej perspektywie interesuje  

ją tylko ograniczona współpraca, czy też perspektywiczna integracja. Kreml ograniczył się 

do deklaracji, że nie dąży do członkostwa w Unii Europejskiej. Ponadto, instrumenty 

polityki zagranicznej, jakimi dysponuje Rosja (przede wszystkim polityczne), okazują się 

mieć istotne ograniczenia względem takiej organizacji jaką jest Unia. Oś Moskwa-Berlin-

Paryż nie polepszyła skuteczności rosyjskiej polityki zagranicznej na kierunku europejskim. 

Moskwa nie wynegocjowała specjalnego statusu dla Kaliningradu, nie zapobiegła udziałowi 

przedstawiciela Unii w kryzysie na Ukrainie. Putin nie przekonał Europy do uznania 

wyłączności interesów rosyjskich ani w Europie Środkowej, ani na obszarze WNP.  

W konkretnych kwestiach to Rosja częściej ustępowała. Poważnym problemem jest 

sprzeczność występująca pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną polityką rosyjską. Zagraniczna 

jest w dużej mierze nakierowana na współpracę z UE. Z kolei kierunek ewolucji sytuacji 

wewnętrznej zmierza w kierunku odwrotnym od europejskiego. Stanowi to poważną 

przeszkodę dla ustanowienia rzeczywiście partnerskich relacji zawężając krąg dostępnych 

rozwiązań do ograniczonej współpracy.  

Ocenia się, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej zaczną zwierać szyki w obliczu 

potencjalnej agresji ze strony Rosji, a także w obliczu niepewności jeśli chodzi  

o amerykańską politykę zagraniczną. Największą aktywnością pod tym względem wykaże się 

Polska, która będzie dążyła do wypracowania politycznej, gospodarczej i wojskowej 

współpracy z sąsiadami. Warszawa będzie także wspierała finansowo i politycznie rząd  

w Kijowie, a także będzie lobowała na forum UE o twarde stanowisko wobec Moskwy. Ten 

kierunek polityki znajdzie poparcie w państwach bałtyckich oraz w Szwecji. Kraje te zaczną 

wspierać polskie dążenia. Warszawa, niepewna postawy administracji Donalda Trumpa, 

będzie chciała zachować jak najlepsze stosunki z Białym Domem lobbując za stałą 



201 

 

obecnością wojsk NATO w regionie. Kraje Europy Środkowej mogą nawet zobowiązać się  

do jeszcze większych wydatków na wojsko. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie 

państwa tego regionu zareagują w podobny sposób na nowe środowisko geopolityczne. 

Węgry czy Słowacja nie podzielają poczucia zagrożenia w obliczu Rosji, jakie występuje  

w Polsce. Udział tych państw w środkowoeuropejskich inicjatywach może być zatem 

ograniczony. Moskwa będzie próbowała wykorzystać podziały w Unii Europejskiej,  

a to nadwyręży jej relacje z Berlinem. Niemcy wciąż będą próbowały utrzymać sankcje 

wobec Rosji, ale napotkają pod tym względem na opór ze strony innych członków 

Wspólnoty. Państwa te będą raczej dążyć do zniesienia sankcji, aby poprawić relacje 

handlowe z Rosją. Niemcy będą także bronić współpracy w zakresie obronności  

i bezpieczeństwa jako pewnej odpowiedzi na niepewność wokół NATO i Rosji. Berlin nadal 

będzie wspierał finansowo i politycznie Ukrainę, ale już nie wojskowo. W tym samym czasie 

Moskwa będzie grała na podziałach w ramach Unii Europejskiej wspierając eurosceptyczne 

partie i szukając współpracy z państwami o prorosyjskim nastawieniu. Niektóre kraje, takie 

jak Włochy, Francja czy Austria, będą dążyły do poprawy relacji z Rosją dając przez  

to Moskwie okazję do przełamania sankcji. Możliwe zatem, że do końca 2017 r. pewna część 

sankcji zostanie zniesiona.  

W nadchodzącym roku wróci kwestia przedłużenia sankcji nałożonych na Rosję.  

Z jednej strony coraz głośniej mówi się, że na dłuższą metę polityka UE wobec Rosji nie 

może się opierać wyłącznie na sankcjach i współpraca jest niezbędna. Z drugiej zaś – ich 

zniesienie bez spełnienia przez Moskwę warunków politycznych byłoby przyznaniem się  

do porażki. W perspektywie średniookresowej i dłuższej oczywiście pytanie o całościową 

wizję stosunków z kłopotliwym sąsiadem jest bardzo zasadne, ale priorytetem "na teraz" jest 

utrzymanie osiągniętego z trudem konsensusu. Putin z pewnością będzie robił wszystko  

co w jego mocy, żeby tę jedność wokół sankcji, która utrzymuje się zadziwiająco długo, 

rozbić. Może mu w tym pomóc ewentualna likwidacja stanowiska przewodniczącego Rady 

Europejskiej. Jean Claude Juncker, podsumowując stan Unii Europejskiej, zaproponował 

likwidację stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak stwierdził szef Komisji 

Europejskiej, "Unia potrzebuje dzisiaj jednego sternika", tak, aby jej decyzje i polityka była 

bardziej spójna i zrozumiała. Dodał przy tym, że bardzo ceni swojego przyjaciela Donalda 

Tuska i jego propozycja nie ma charakteru personalnego. No, ale gdyby przy okazji się udało, 

to wiadomo, lepiej dla wszystkich wypadnie, gdy to akurat szef Komisji Europejskiej 
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przejmie jego kompetencje. Tym samym okazało się jasne, co Juncker miał na myśli, gdy  

w maju w Brukseli mówił, że w Unii "mamy o jednego prezydenta za dużo". 

Nie zniknie też prawdopodobnie czynnik amerykański, który skłania Europejczyków 

do przyjęcia jednolitego stanowiska. Kongres amerykański nie złagodził, a zaostrzył sankcje 

przeciwko Rosji i jednocześnie pozbawił prawa Prezydenta do jednoosobowego 

podejmowania decyzji o zaniechaniu sankcji.  Wszystko to sprawia, że utrzymanie w 2017 r. 

konsensusu wokół relacji z Rosją będzie niezwykle trudne. 

 Ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej daje 

nadzieje na dalsze twarde stanowisko w kwestii nałożonych sankcji gospodarczych. 

Ponadto nowe amerykańskie sankcje utrzymują trend wywierania niemilitarnych 

nacisków na kremlowskie władze. Utrzymanie wprowadzonych restrykcji wydaje się być 

jedynym orężem w walce z agresywnymi poczynaniami Federacji Rosyjskiej, jednak nie 

prowadzą one do wypracowania poprawnych relacji we wzajemnych stosunkach. Można 

mieć tylko nadzieję, że będą one wpływać hamująco na dalszą ekspansję terytorialną 

Rosji. Czy uważa Pan, że zwiększanie zakresu nałożonych sankcji będzie skutecznym 

czynnikiem mogącym skłonić kremlowskie władze do zmiany formy "uprawianej" 

polityki. 

 Na pewno nie. Plan izolacji  Federacji Rosyjskiej (FR) i konfrontacji z Zachodem nie 

rozpoczął się wraz z aneksją Krymu ani rozmieszczeniem tzw. zielonych ludzików  

w Donbasie. Andrei Illarionov, rosyjski ekonomista i były doradca W. Putina  stawia tezę, 

że przygotowanie do globalnej konfrontacji rozpoczęło się wraz z przyjęciem gigantycznego 

programu modernizacji sił zbrojnych  w 2010 r. Pod względem ekonomicznym jednak 

znacznie wcześniej. Już podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Putin oświadczył,  

że Rosja powinna ulokować w złocie 10% rezerw walutowych. Realizując postulat 

przywódcy państwa, Centralny Bank Rosji systematycznie kupuje złoto, głównie z krajowej 

produkcji. W efekcie, od 2008 r. rezerwy rosyjskiego złota wzrosły ponad trzykrotnie. 

Świadczyć to może o konsekwentnej realizacji przez W. Putina szerszej polityki, której 

korzenie sięgają roku 2006. Z drugiej strony można sądzić, że od tamtego czasu W. Putin 

przygotowywał Rosję, jej obywateli i ekonomię na wiele dłuższą, bardziej globalną  

i poważniejszą strategiczną konfrontację z zewnętrznym światem niż ktokolwiek mógł  

to zakładać. Powyższe cele były więc zaplanowane o wiele wcześniej niż wysłanie żołnierzy 

na Ukrainę i narzucenie sankcji przez Zachód. W szerszej perspektywie działania władz 
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Kremla stanowić mogą systemowe odniesienie do duginowskich koncepcji geopolityki. 

Tempo przygotowywania się do globalnej konfrontacji z otaczającym Rosję zachodnim 

światem nie tylko nie zatrzymało się, ale nawet się zwiększyło. Obecnie brak jest 

jakichkolwiek symptomów świadczących o tym, że nastąpiły fundamentalne zmiany kursu 

rosyjskiej polityki. Wręcz przeciwnie, potwierdzeniem na jego utrzymanie są próby 

wciągnięcia Białorusi w konfrontację z państwami Zachodu. Analitycy białoruskiego 

Centrum Badań Strategicznych i Politycznych twierdzą, że Białoruś zachowując neutralną 

pozycję wobec kryzysu na Ukrainie oraz pełną kontrolę nad swoim terytorium wnosi 

znaczący wkład w stabilność regionu. Jednak w ostatnim czasie widać bezprecedensowe 

naciski wojskowe i polityczne na Białoruś ze strony Rosji, co może świadczyć o tym,  

że Rosja może stworzyć na Białorusi szarą strefę, z której Federacja Rosyjska będzie 

sterowała konfliktami w regionie i prowadziła konfrontację z Zachodem. 

 Czy uwarunkowania historyczne mają wpływ na bieżącą politykę Rosji i w jakim 

stopniu zbliżają lub oddalają Rosję od integracji z Zachodem ? 

 W dziejach Rosji bardzo uwypuklona jest jej ranga jako imperialnego mocarstwa 

kontynentalnego panującego nad zasadniczą częścią Eurazji. Jedynym mocarstwem, które 

opanowało tę część świata było Cesarstwo Rosyjskie a następnie Związek Radziecki. 

Dopiero nieoczekiwane wydarzenia z końca XX w. doprowadziły do przewartościowania tej 

koncepcji geopolitycznej. Opanowanie kontynentu euroazjatyckiego oraz ekspansja  

w kierunku trzech oceanów była nieprzerwanie podstawą celów strategicznych Państwa 

Rosyjskiego. Maksymalistyczne i mesjanistyczne zamierzenia ideowo-terytorialne odcisnęły 

swe piętno i są zauważalne także współcześnie. Odbudowa i reintegracja państwa, 

stworzenie nowego imperium na nowych zasadach stało się koniecznością dziejową. Cechą 

idei euroazjatyckich jest skrajny antyokcydentalizm, a kultura zachodnia traktowana jest 

niechętnie prezentując wartości obce dla ducha rosyjskiego. Wyeliminowanie jej wpływów 

jest konieczne dla zbudowania odrębnej cywilizacji opartej na idealizmie ekonomicznym, 

solidaryzmie oraz przesiąkniętej filozofią prawosławia. Putin nie kryje swojego 

pozytywnego nastawienia do tej idei. Dążenie do zbawienia świata i swoich obywateli 

przewija się przez stulecia w historii Rosji. Zmieniają się pryncypia ideowe  

i uwarunkowania zewnętrzne, jednak sam mechanizm przyczynowo-skutkowy jest 

niezmienny. Program odtworzenia wielkiego imperium rosyjskiego trafia w aspiracje, 

marzenia i dążenia wielu obywateli tego kraju. Na miejsce pokonanego komunizmu pojawia 
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się nowa uniwersalna idea, której realizacja powinna scementować podzielone obecnie 

społeczeństwo postsowieckie. Rosja dąży do uzyskania międzynarodowej akceptacji dla 

rosyjskiej strefy wpływów oraz do zmiany układu geopolitycznego na całym obszarze 

euroatlantyckim poprzez ograniczenie wpływów Waszyngtonu. Udana demokratyzacja 

Ukrainy stwarzałaby zagrożenie dla reżimu Putina podważając podstawowe założenie 

ideologiczne budowanego przez jego ekipę systemu politycznego – o specyfice rosyjskiej 

cywilizacji, która wyklucza zastosowanie na jej obszarze zachodnich wzorców politycznych 

w postaci liberalnej demokracji. Ze strony Moskwy pada argument, że konsekwencją 

zbliżenia z Unią Europejską może być wzmocnienie współpracy Ukrainy z NATO, 

co Moskwa uważa za zagrożenie dla jej istotnych interesów bezpieczeństwa. 

W konkluzji można stwierdzić, że uwarunkowania historyczne mają wpływ na bieżącą 

polityką Rosji, zbliżają ze względu na dorobek i ciążenia w stronę Zachodu Piotra Wielkiego, 

oddalają ze względu na idee nurtu euroazjatyckiego. 

  

Wywiad autoryzowano w dn. 29.09.2017 r.  

                      /-/ Mirosław BANASIK  

        (czytelny podpis respondenta) 

 

 Dziękuję bardzo za poświęcony czas i podzielenie się refleksją nad wpływem 

czynników, które przez wieki  utrwaliły styl i model sprawowania kremlowskiej władzy oraz 

prognozę perspektywy przewidywanych działań zmierzających do wzmocnienia 

mocarstwowości odrodzonej Rosji.  Wygłoszone opinie niewątpliwie wzbogacą pisaną pracę  

i będą wyznacznikiem słuszności stawianych tez i zasadności wyciąganych wniosków  

w świetle zapewnienia europejskiego bezpieczeństwa.  

 

*płk rez. dr hab. Mirosław Banasik – W końcowej fazie swojej działalności wojskowej 

pełnił  służbę w strukturach NATO - SHAPE w latach 2004-07, Szef Dyżurnej Służby 

Operacyjnej Siła Zbrojnych RP w latach 2008-10, Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego 

MON w latach 2011-13 oraz Szef Centrum Operacyjnego MON w latach 2014- 2015 r. 

aktualnie pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw 

Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. 
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5.2 Wnioski 

 Zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego dla państwa i jego 

obywateli jest podstawowym obowiązkiem rządu każdego kraju. Aby zadanie to było 

wykonalne, należy poprawnie rozpoznać intencje, jakimi kierują się państwa znajdujące się  

w bliższym i dalszym otoczeniu. Ta wiedza jest niezbędna przy zawieraniu 

międzynarodowych układów i porozumień. Z pewnością wzajemne partnerstwo w szerokim 

słowa tego znaczeniu sprzyja utrzymaniu pokoju w wymiarze nie tylko regionalnym, ale  

i światowym. Jednak nie wszystkie nacje poszukują płaszczyzny porozumienia w celu 

osiągnięcia sukcesu gospodarczego w sposób ugodowy, są takie, które, dla zaspokojenia 

mocarstwowych aspiracji, sięgają po "zbójeckie" metody wykorzystując luki i naginając 

międzynarodowe prawo. W Europie bezsprzecznie do takich należy Rosja przypisując sobie 

szczególne prawo do decydowania za innych. Problem ten jest złożony i stanowi przedmiot 

badań niniejszej pracy, w której autor dąży do osiągnięcia założonego celu poprzez 

rozwiązanie problemów szczegółowych. Miernikiem słuszności stawianych tez jest 

przeprowadzony wywiad z ekspertem w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem, 

posiadającym wiedzę i doświadczenie zdobyte na kierowniczych stanowiskach w centralnych 

jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zarządzających 

bezpieczeństwem oraz monitorujących jego stan. Bogaty dorobek naukowy respondenta jest 

odzwierciedleniem jego wieloletnich badań nad złożonymi kwestiami długoterminowego 

planowania bezpieczeństwa narodowego w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych  

i w obliczu przyszłych potencjalnych zmian w środowisku bezpieczeństwa, a szczególnie 

wobec trudno  przewidywalnych zagrożeń. 

 W toku przeprowadzonej rozmowy otrzymano odpowiedzi potwierdzające właściwe 

zidentyfikowanie czynników determinujących Rosję do niepohamowanej imperialnej 

ekspansji. Na przestrzeni wieków znajdowały one swoje odbicie w kolejnych fazach ewolucji 

ustrojowej i nadal oddziaływają na aktualnie prowadzoną politykę Kremla. Zajęte stanowisko 

w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego jest zbieżne i dowodzi zasadności stawianych tez 

o historycznym uwarunkowaniu rosyjskiego zachowania wobec państw subiektywnie 

zaliczanych przez Moskwę do własnej strefy wpływów. Zaprezentowane poglądy 

potwierdzają, iż te "imperialne maniery" generują i dalej będą generować napięcia  

w międzynarodowych stosunkach i stanowić będą przeszkodę w poprawnych relacjach 

między UE i NATO. Klarownie zostały przedstawione zagrożenia dla bezpieczeństwa 
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europejskiego wynikające z tak prowadzonej polityki przez Federację Rosyjską oraz 

wskazany kierunek działania do osiągnięcia płaszczyzny wzajemnego porozumienia. 
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ZAKOŃCZENIE  

 Rosja bez wątpienia jest wielkim krajem o wielkich możliwościach, jej mieszkańcy 

mają też wielkie aspiracje, nie zawsze, niestety, liczące się z aspiracjami innych narodów. 

Rosjanie bez wątpienia są narodem lecz Rosja wbrew pozorom nie jest narodowa, jest 

wielonarodowa i ta kwestia wydaje się być kluczowa w zrozumieniu rosyjskiego zachowania. 

Podążając za badaczami w zamierzchłe czasy sięgające początku ruskiej państwowości 

widzimy obraz nieustannych walk plemiennych wprowadzających zamęt i chaos  

na wschodnich i północnych szlakach handlowych. Udzielni książęta, zamiast budować 

państwo, grabili się wzajemnie czyniąc ten rejon Europy śmiertelnie niebezpiecznym. 

Dopiero silna władza wezwanych Skandynawów potrafiła zaprowadzić względny ład  

i zapewnić należytą ochronę wędrującym kupcom. Już wówczas kształtowało się 

jedynowładztwo w sprawowaniu władzy i następowała sukcesywna ekspansja wiedziona 

wzdłuż handlowych szlaków. Wymiana towarowa, a zwłaszcza popyt na skóry do szycia futer 

i przyozdabiania możnowładzkich strojów doprowadziła do zawładnięcia obszaru Syberii 

bogatego w dziką zwierzynę. Nieustanny podbój sąsiednich plemion miał wytworzyć 

potrzebną strefę buforową i zapewnić bezpieczeństwo na podbitym obszarze. Ekspansja  

ku Morzu Czarnemu zaowocowała kontaktami z Bizancjum i przyjęciem chrześcijaństwa  

w obrządku wschodnim. Religia bez wątpienia przyłączyła krainę Rusinów do strefy 

cywilizowanej i uczyniła zeń w oczach świata rubież broniącą Europę przed napływem 

islamu. Dopiero "wielka schizma wschodnia" i rozłam chrześcijaństwa doprowadziły  

do polaryzacji stosunków między prawosławiem a katolicyzmem. Nieustanne oskarżenia  

o herezje wzmogły wzajemną wrogość, której wykwitem było zdobycie i złupienie przez 

Rycerstwo Krzyżowe Konstantynopola, co dodatkowo pogłębiło przepaść miedzy 

Wschodnim a Zachodnim chrześcijaństwem. Antagonizm ten (na szczęście w złagodzonej 

formie) trwa do dzisiaj i jest cięgle podsycany oskarżeniami o próby konwersji religijnej  

i wzajemne utrudnianie działalności misyjnych. Jest to swoisty paradoks nawracania 

chrześcijan na chrześcijaństwo, ujęty raczej w materialne ramy i marginalizujący aspekt 

duchowy wiary. Prawosławie ze swoim przepychem i bogactwem położyło bez wątpienia 

kamień węgielny pod ideologiczne wywyższenie władcy przydając mu atrybut boskości, 

utrwalając autokratyczne rządy i rozgrzeszając z krwawych ofiar bratobójczej walki, jakie 

składano w boju o tron. Bizantyjski model kierowania państwem opierał się na symfonii  

i harmonii, w której władza i religia są zjednoczone, materializują się w osobie cesarza. Tylko 

razem tworzą coś wielkiego, oddzielnie nic nie znaczą, są zwykłe,  pospolite. To dziedzictwo 
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zostało na stałe wpisane w dzieje Rosji i będzie przewijało się przez wszystkie etapy 

budowania państwowości przenosząc jedynie kult z boga na człowieka, lecz ciągle tworząc 

nierozerwalne połączenie. Religia na wieki utrwaliła samodzierżawie, które przetrwało  

po obecne czasy. Nawet komunizm, hołdując budowie idealnego społeczeństwa i negując 

istnienie Boga, na ideologiczne potrzeby stworzył zabalsamowanego cielca, któremu po dziś 

dzień oddaje się cześć i uwielbienie. Upadek komunizmu wróżył porzucenie tradycji 

jedynowładztwa, lecz zachodnia demokracja nie spotkała się z uznaniem wybranych 

reprezentantów ludu. Ciężar sprawowania władzy okazał się być poza ich obszarem 

zainteresowania, zajęci grabieniem państwowego majątku woleli obarczyć  

tą odpowiedzialnością prezydenta, który w otrzymanych prerogatywach stał się na powrót 

władcą równym carowi. Czy stan ten może ulec zmianie zależy wyłącznie od Rosjan, czy 

dojrzeją do kolejnych zmian i wykażą wolę wzięcia odpowiedzialności za stan gospodarki, 

model prowadzonej polityki i stosunki międzynarodowe zwłaszcza te w obrębie tzw. "bliskiej 

zagranicy". Zadanie to nie będzie łatwe, gdyż od wieków naród rosyjski przywykł  

do znoszenia trudu pokornego poddaństwa wobec władcy, który z mocy danej przez boga lub 

partię, choć sprawując rządy ponosił odpowiedzialność za swe czyny, to czuł się 

usprawiedliwiony działając w imię i dla dobra całego narodu. Jest to błędne koło, z którego 

Europa już dawno się wyzwoliła dbając o poszanowanie ludzkiego życia. Rosja w tej kwestii 

nie wyzwoliła się jeszcze z mroków średniowiecza. Zbrodnie carskie, bolszewickie, 

komunistyczne czy dzisiejsze, ofiary politycznych morderstw (Anna Politkowska, Aleksandr 

Litwinienko, Borys Niemcow i wielu innych) w mniemaniu rosyjskiego narodu nie obciążają 

ich sumień, tradycyjnie za nie odpowiada samodzierżawca, bez względu na to, czy nazywany 

jest carem, pierwszym sekretarzem czy prezydentem. Decyzja o agresji i wysyłaniu na śmierć 

setek żołnierzy nie jest łatwa, ale łatwo ją podjąć jednoosobowo, zwłaszcza wówczas, gdy się 

ma świadomość, że tak jak dawniej Cerkiew je rozgrzeszy. Poczucie bezkarności 

charakterystyczne dla totalitaryzmu jest niewątpliwie zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

europejskiego, gdyż brak mechanizmów pozwalających na pociągnięcia  

do odpowiedzialności karnej przed Międzynarodowym Trybunałem za ofiary działań 

zbrojnych pozbawiają hamulców w podejmowaniu takich decyzji. Powoływanie się  

na obowiązek chronienia ludności rosyjskojęzycznej jest motywem chwalebnym, lecz 

wszczynanie pod tym pretekstem nieuzasadnionych waśni wymaga osądzenia za niewinnie 

przelaną krew bez względu na to, jak wielkiego i potężnego jest się głową państwa. Dopóki 

stan ten się nie zmieni, szafowanie ludzkim życiem będzie przychodziło łatwo i pozostanie 

bezkarne.          
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 Dwustuletnia niewola mongolska niewątpliwie wywarła ogromny wpływ nie tylko  

na ruską kulturę lecz przede wszystkim na sposób i styl rządzenia. Wówczas został 

zaszczepiony a następnie utrwalony na wieki brak szacunku dla ludzkiego życia. Masowe 

eksterminacje mieszkańców stawiających opór najeźdźcy zostało przyjęte jako zwyczajowe 

działanie, mające nawet usprawiedliwienie w cerkiewnych kazaniach jako surowa kara 

zesłana z woli Boga za nieposłuszeństwo wobec jego przykazań i rozsiewane herezje. 

Poddaństwo wymuszone terrorem i gwałtem przyjęto jako skuteczną metodę sprawowania 

rządów, po którą sięgać będą kolejni władcy do zapanowania nad podbitymi narodami. 

Jarzmo mongolskie niejako "zaprogramowało genetycznie" swobodę szafowania ludzkim 

życiem. Wypaliło kawałek sumienia, którego zniszczenie pozbawia oporu do dokonywania 

masowych mordów nawet na własnym narodzie. Towarzyszące temu bestialstwo z pewnością 

jest spuścizną po mongolskich ordyńcach nie znających litości. Przerażające jest to,  

że okrutne barbarzyństwo nie doczekało się potępienia, a jedynie sporadycznie bywało 

poddawane krytyce. Naród rosyjski, dając nieme przyzwolenie do takich praktyk, stał się 

biernym sprawcą tych haniebnych czynów i do dziś woli zasłaniać się wymuszonym 

działaniem i zbiorową amnezją. Wschodnia despotia była i jest do dzisiaj nacechowana  

nieuzasadnionym okrucieństwem. Jak głosi legenda, Iwan Groźny sprowadzonym 

architektom Soboru Wasyla Błogosławionego wzniesionego pod Kremlem kazał wyłupać 

oczy, by ci nie zbudowali równie wspaniałego obiektu innemu władcy. Piotr I, budując 

Petersburg, nie liczył się z ginącymi z wycieńczenia robotnikami, w końcu, jak raczył mawiać 

kontynuator wielkiego piotrowego dzieła Józef Stalin: "ludiej u nas mnogo", cóż warte jest 

więc życie ludzkie wobec dzieła czynionego na chwałę narodu. Im większe dzieło, tym 

większej wymaga ofiary. Projekt stworzenia nowego socjalistycznego człowieka niewątpliwie 

pociągnął za sobą największą liczbę ludzkich istnień. Bolszewicka eksterminacja inteligencji 

wpisuje się w mongolskie zwyczaje usuwania elementu, który może stanowić zagrożenie, 

stawić opór, wyrazić sprzeciw. Wojna, choć sama w sobie jest przejawem barbarzyństwa, 

pociąga za sobą bezmiar istnień ludzkich, ginących nie tylko w walce, ale i w następstwie 

działań zbrojnych. Jednak zagrzewanie do walki strzelaniem do cofających się własnych 

żołnierzy nie znajduje żadnego usprawiedliwienia. Egzekucje własnych dowódców 

niewątpliwie są szaleństwem i przejawem despotyzmu w ekstremalnej postaci. Nie osądza się 

jednak zwycięzców, ci pozostają bezkarni. Wątpiących w słuszność obranej drogi  

i niezdecydowanych komunistyczny reżim kierował na resocjalizację do obozów pracy,  

by, jeśli przeżyją, w pocie czoła przyswoili sobie podstawy marksistowsko-leninowskiej idei 

socjalistycznego dobrobytu. Przemoc i strach stały się narzędziami sprawowania 
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bezwzględnej władzy. Skłonność do stosowania przymusu militarnego czy obecnie 

energetycznego jak dawniej służy za knut do smagania niepokornych i dyktowania warunków 

korzystnych dla kremlowskich włodarzy. Uginanie się pod stosowaną presją dla dobra 

prowadzonych interesów stwarza zagrożenie, czy w imię tych "politycznych deal-i" kolejny 

europejski kraj nie straci po części lub w całości suwerenności i prawa do nienaruszalności 

uznanych granic. 

 Każde działanie stojące w sprzeczności z prawami ludzkimi czy też boskim, wymaga 

moralnego usprawiedliwienia czynu, względem siebie, by uspokoić sumienie i wobec narodu, 

by zmotywować rzesze do udziału w zamierzonym politycznym projekcie. Cel wyższy jest 

inspiracją i motorem napędowym do działania, legitymizacją słuszności podjętych decyzji bez 

względu na wywołane skutki i liczebność poniesionych ofiar. Wzbudza złudne poczucie 

uniknięcia kary, gdyż owo działanie podejmowane jest w imię słusznej sprawy i realizowane 

dla dobra narodu. Idea, która trafia do serc wiernych zagłusza sumienie i popycha do czynów 

nieludzkich. Koncepcja Moskwy -Trzeciego Rzymu, czyniąc z cara obrońcę wiernych 

prawosławia, usprawiedliwiała, a nawet nakładała obowiązek interwencji, by wyzwolić  

z ucisku innowierców swych religijnych poddanych. Terytorialna ekspansja była tylko 

następstwem interwencji zbrojnych niezbędnych dla zapewnienia skutecznej ochrony 

wyznawców jedynie prawdziwej wiary. Idea ta nie posiadałaby mocy zawładnięcia umysłami, 

gdyby nie czynne wsparcie Cerkwi, która skutecznie utrwalała mit cara samodzierżawcy, 

pomazańca bożego realizującego wolę stwórcy. Zabory, rozbiory i nieustanne podboje 

powiększały tereny carskiego imperium wyzwalając podbite narody z ciasnoty ich 

nacjonalistycznych światopoglądów powiększając tym samym liczebność rosyjskiej 

społeczność. Bolszewicki przewrót, negując istnienie boga, stworzył własną materialistyczną 

religię. Ubóstwiając człowieka wzbudził kult jednostki skutecznie poddając naród politycznej 

indoktrynacji. Rolę kościoła z powodzeniem zastąpiła propaganda sukcesu tworząc wirtualny 

świat powszechnej szczęśliwości. Multimedialny przekaz do dziś służy jako skuteczne 

narzędzie do wpływania na opinię publiczną. Komunistyczna ideologia niosła przesłanie 

równości społecznej i posłużyła do masowej eksterminacji inteligencji i właścicieli 

ziemskich. Sprawdzoną metodę usuwania niepożądanego elementu stosowano  

do "oczyszczania" okupowanych terenów niszcząc przejawy odrębności i strachem tłumiąc 

lokalny patriotyzm. Urzeczywistnienie leninowskiej wizji socjalistycznego świata stanowiło 

niewątpliwie śmiertelne zagrożenie dla europejskich intelektualistów. Powojenny ład i pseudo 

demokracja ludowa, sterowana centralnie z Moskwy, wywarła straszliwe piętno na ludności 
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okupowanych terenów wywołując wrogość wobec komunistów, jednocześnie napawając 

dumą rdzennych Rosjan z bycia obywatelem potężnego imperium. Ofiara poniesiona na rzecz 

stworzenia nowego rodzaju człowieka, człowieka czynu, została moralnie usprawiedliwiona  

i zamknięta w nieprzebranych archiwach niedostępnych dla badaczy szkodzących 

wizerunkowi rosyjskiego mocarstwa. Zbiorowa amnezja jest jedną z chorób, która niszczy 

świadomość rosyjskiego społeczną. Zaszczepione poczucie bycia narodem wybranym, 

realizującym misyjne dzieło niesienia jedynie prawdziwej wiary, przeprogramowane 

komunistyczną indoktrynacją na upowszechnianie socjalizmu jako formy doskonalszego bytu  

wytworzyło subiektywne poczucie narodowej wyższości. Permanentne przeświadczenie  

o słuszności swoich racji stanowi nieusuwalną przeszkodę w nawiązywaniu partnerskich 

stosunków sprowadzając współpracę do wymuszania realizacji moskiewskiej polityki 

budującej swój wizerunek światowego mocarstwa. Projekt stworzenia eurazjatyckiego 

imperium zawierał niezbędny potencjał, lecz nie miał mocy przekonywania mas  

o dobrobycie, jaki miałby zapanować po jego realizacji. Sięgnięto więc do sprawdzonych idei 

ochrony nie, jak dawniej, wiernych prawosławia, bo tych zdziesiątkował komunistyczny 

reżim, lecz wielonarodowej ludności rosyjskojęzycznej. Prezydent Federacji Rosyjskiej, 

grożąc zakwestionowaniem granic byłych Republik Radzieckich i interwencją zbrojną, 

wzywa do respektowania praw rosyjskiej mniejszości narodowej jednocześnie lekceważąc 

prawa autochtonów. Strach był, jest i, jak widać po działaniach kremlowskiego włodarza, 

będzie jeszcze długo skutecznym narzędziem sprawowania władzy i narzucania swojej woli 

innym podmiotom międzynarodowego prawa. Mając w niedalekim sąsiedztwie kraj z tak 

bogatym zbrodniczym doświadczeniem, pozbawiony moralnych skrupułów i nie stroniący  

od stosowania przemocy w osiąganiu zamierzonych celów trudno zdobyć się na poczucie 

braku zagrożenia.  

 Przedstawione determinanty służyły władzy carskiej, bolszewickiej i komunistycznej 

do nieustannej ekspansji terytorialnej i poszerzania wyimaginowanej strefy wpływów 

spełniającej imperialne ambicje. Pomimo upadku znienawidzonego reżimu, proces ten nie 

został zatrzymany. Dążenie do odbudowy utraconej światowej mocarstwowości przez 

Federację Rosyjską ma głęboko zakorzenione podstawy i wynika z subiektywnego poczucia 

tworzenia odrębnej cywilizacji ze swym unikatowym połączeniem Wschodnich oraz 

Zachodnich tradycji. Tworzy ono swoistą mentalną przypadłość, która, co prawda nie 

wyklucza Rosjan z grona państw dążących do nawiązywania dobrosąsiedzkich stosunków, 

jednak czyni ją trudną, ale do pokonania.  
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 Materiały zsyntetyzowane w rozdziałach niniejszej pracy dają odpowiedzi  

na postawione pytania rozwiązując kolejne problemy szczegółowe. Wyraźnie potwierdzają 

postawioną na wstępie hipotezę, że uwarunkowania historyczne mogą mieć i mają znaczący 

wpływ na bieżącą politykę i działania czynników sprawujących władzę w państwie. Jedynie 

wola współpracy i rzeczywiste partnerstwo oparte na poszanowaniu stron buduje atmosferę 

wzajemnego zaufania. Porzucenie dyktatorskiej retoryki Krelma wobec Zachodu może 

przynieść Rosji wymierne korzyści nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale przede 

wszystkim w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa. Każdorazowe zbliżenie  

w relacjach z Europą owocowało uprzemysłowieniem i wzrostem gospodarczym, dryfowanie 

w azjatyckim kierunku nie przyniesie Rosji oczekiwanych korzyści. Niezmiennie 

modernizacja potencjału przemysłowego i transfer nowoczesnych technoligii jest kwestią 

kluczową, by wyzwolić się z peryferyjnej zapaści, a to jest możliwe jedynie poprzez 

zacieśnianie stosunków z Zachodem. Rola surowcowego zaplecza dla wschodzących 

azjatyckich mocarstw z pewnością nie jest marzeniem rosyjskiego społeczeństwa. 

Partnerstwo z nowoczesnym Zachodem niewątpliwie przyczyniłoby się do  modernizacji 

technicznej i odbudowy upadłych gałęzi produkcyjnych. Do tego jednak potrzebna jest 

zmiana sposobu postrzegania partnera nie jako rywala, lecz wspólnika zarówno w biznesie, 

jak i polityce. Takie podejście do współpracy miałoby moc przełamania wytworzonego 

impasu i ponowne odbudowanie zdrowych, wzajemnych relacji, co z pewnością wpłynęłoby 

dodatnio na podniesienie stanu europejskiego bezpieczeństwa. 

 Głównym celem badawczym niniejszej pracy było zidentyfikowanie historycznych 

uwarunkowań Rosji, które determinowały do nieustannej, imperialnej ekspansji oraz 

określenie ich wpływu na współczesne bezpieczeństwo europejskie. Cel ten został osiągnięty, 

a konkluzje zawarto w obszernych wnioskach końcowych podsumowujących tę przekrojową 

pracę. Autor wyraża nadzieję, że zawarte w pracy treści stanowić będą materiał  

do pogłębienia wiedzy z historii, gospodarki i polityki w odniesieniu do zapewnienia 

bezpieczeństwa zewnętrznego. Praca może być bazą do dalszych badań i rozważań na temat 

wzajemnych relacji i stosunków międzynarodowych układanych z Rosją. Niewątpliwie rzuca 

światło na kierunek, w jakim zmierza Federacja Rosyjska i umożliwia wypracowanie 

odpowiednich mechanizmów zapobiegania skutkom agresywnej polityki uprawianej przez 

kremlowskie władze. Tylko wzajemne wsparcie i wspólne, nieugięte stanowisko pozwoli 

opracować skuteczną strategię pozwalającą sprostać wyzwaniom dla europejskiego 

bezpieczeństwa. 
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STRESZCZENIE 

 Praca jest próbą zidentyfikowania historycznych uwarunkowań imperialnej ekspansji 

Rosji. Wskazuje determinanty, które bezsprzecznie przyczyniły się do wzmocnienia 

państwowości i utrwalenia autokratycznego systemu władzy. Przedstawia ideologiczne 

koncepcje legitymujące ekspansję terytorialną i wspierające je instytucje.  

W chronologicznym ciągu ukazuje konsekwencje podejmowanych decyzji w kontekście 

budowania mocarstwowości i przeistaczania się w imperium. Przedstawia następstwa 

ewolucji formy imperialnej Rosji w czasach Związku Radzieckiego i wskazuje na historyczne 

podłoże czynników utrwalających despotyczne rządy i metody sprawowania władzy. Omawia 

przemiany zapoczątkowane pierestrojką i porażkę komunistycznego eksperymentu 

zakończonego rozpadem Związku Radzieckiego. Udziela odpowiedzi, w czym wyrażają się 

próby powrotu Federacji Rosyjskiej do mocarstwowości. Prezentuje nowoczesne nurty 

ideowe towarzyszące odbudowie dawnej pozycji na arenie międzynarodowej. W pracy 

podjęto również próbę wskazania możliwych kierunków ekspansji będących następstwem 

prowadzonej wielkomocarstwowej polityki. Wymieniane czynniki generują zagrożenia, które 

odnoszone są do kwestii zapewnienia współczesnego bezpieczenstwa europejskiego. 

 

  



219 

 

Summary 

 This MA thesis is an attempt to identify the historical circumstances of Russia's 

imperial expansion. It points to the determinants that have undoubtedly contributed  

to strengthening the state and consolidating the autocratic system of power. It presents 

ideological concepts of territorial expansion and the institutions supporting them. It shows  

in a chronological sequence the consensus decisions made in the context of building empire. 

It describes the aftermath of the evolution of the imperial form of Russia in the times  

of Soviet Union and points to the historical background of the factors that preserve despotic 

governs and methods of governance. It discusses the changes that have begun with perestroika 

and the failure of the communist experiment that ended in the dissolution of the Soviet Union. 

It gives an answer, how the Russian Federation is trying to go back to being the superpower 

they once have been. It presents modern ideological trends that are incidental to the 

reconstruction of Russia's former international position. In this thesis it's also attempted  

to identify the possible directions of expansion that are the results of large-scale policy. These 

factors generate threats that are related to the issue of ensuring contemporary European 

security. 

 

 


