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Stefan BIELAŃSKI 
 
 

KONCEPCJA PADANII NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU 
 
 

Abstrakt: 
Wstępna część opracowania zawiera uzasadnienie tezy o znaczeniu wydarzeń 
politycznych z 1989 roku dla ukształtowania geopolitycznej sytuacji, w której mogła 
pojawić się koncepcja Padanii. Autor bada próby określenia zasięgu Padanii 
podejmowane przez zwolenników konfederacji północnych i środkowych regionów 
Włoch. Prezentuje sposoby implementacji tej koncepcji proponowane w połowie lat 90-
tych ubiegłego wieku z inicjatywy Ligi Północnej U. Bossiego jak i przez teoretyków 
federalizmu (G. Miglio). Autor sugeruje potencjalny wzrost znaczenia tej koncepcji w 
okolicznościach kryzysu imigracyjnego.  
 
Słowa kluczowe: Liga Północna, Padania, federalizm 
 
 
Wydarzenia roku 1989 a sytuacja geopolityczna Włoch 
 Wydarzenia roku 1989 miały istotne znaczenie nie tylko dla całokształtu 
stosunków międzynarodowych i przemian ustrojowych w krajach Europy 
Wschodniej, ale wpłynęły również na rozwój wydarzeń społeczno-
gospodarczych, a także na formułowanie nowych programów politycznych w 
krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza zaś we Włoszech. Rozpatrując 
zagadnienie znaczenia przemian zapoczątkowanych w roku 1989 nie można 
abstrahować zarówno od sytuacji wewnętrznej Italii, jak i od antecedencji 
historycznych. Należy bowiem pamiętać, iż zjednoczone państwo włoskie ma za 
sobą jedynie 150 lat dziejów, natomiast nadal widoczne są znaczące różnice 
pomiędzy regionami historycznymi Italii, a także odmienny poziom rozwoju 
Północy i Południa Włoch. 
 Odnosząc się do sytuacji wewnętrznej należy skonstatować, iż o ile okres 
między 1945/48 a 1989 charakteryzował się systemem tzw. „demokracji 
zablokowanej” (dominowała chadecja, natomiast największa siła opozycyjna – 
partia komunistyczna nie mogła liczyć na zdobycie władzy), o tyle po 1989 
nastąpił upadek partii ideologicznych. System polityczny I Republiki, opartego 
na dominacji Chrześcijańskiej Demokracji załamał się. Nastąpił upadek nie tylko 
sojuszników chadecji (Włoska Partia Socjalistyczna), ale także rozłam nastąpił w 
największej partii opozycyjnej – Włoskiej Partii Komunistycznej. W miejsce 
opuszczone przez dotychczasowe parte polityczne mogły wejść ze swoimi 
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propozycjami programowymi – często populistycznymi - zupełnie nowe 
ugrupowania, oparte o silne przywództwo indywidualne: Forza Italia – Silvio 
Berlusconiego, a także Lega Nord (Liga Północna) – Umberto Bossiego.  
 Liga Północna powstała w 1989 roku na bazie istniejącej wcześniej 
niewielkiej organizacji – Ligi Lombardzkiej, a także innych lig regionalnych. 
Charyzmatycznym przywódcą nowej siły był Umberto Bossi. Pod jego 
przywództwem Liga w latach 90. XX wieku oraz na przełomie stuleci albo 
uczestniczyła w rządach centralnych (wspólnie z Forza Italia Silvio 
Berlusconiego), albo też pełniła rolę istotnej opozycji parlamentarnej. Według 
autora Historii Włoch – Józefa Andrzeja Gierowskiego (1999, s. 605), u źródeł 
sukcesów politycznych Ligi było to, iż opowiadała się za nadaniem państwu 
charakteru federacyjnego, przeciwstawiając się fiskalnemu i biurokratycznemu uciskowi 
prosperującej Północy na rzecz słabszego ekonomicznie i przeżartego wpływami 
zorganizowanej przestępczości Południa. Zdaniem Gierowskiego, Liga Północna 
wpisywała się w tradycje włoskiego federalizmu (por. Bielański 2002), którego 
zwolennicy tak w XIX, jak w XX wieku: napotykali stanowczy opór ze strony najpierw 
monarchii sabaudzkiej, później faszystów, a po II wojnie światowej także chadecji, która nie 
umiała się zdobyć na zdecydowane rozstrzygnięcia pod tym względem – nie bez znaczenia 
była obawa przed wpływami komunistów w niektórych regionach, co mogło naruszyć system 
pojałtański.  Sytuacja ta uległa zmianie z chwilą załamania się tego systemu. Wykorzystał 
to przywódca Ligi, Umberto Bossi, który ze swej partii stworzył potężną siłę polityczną, 
wykorzystując także błędy będącej w stanie upadku chadecji (Gierowski, op.cit. s. 606). 
 Z kolei według Izoldy Bokszczanin (2004, s. 31), w początkowej fazie 
konstruowania swojego programu, ligi reprezentowały protest prowincji versus władza 
centralna. Podnosiły tożsamość terytorialną („mała ojczyzna” lombardzka czy wenecka), 
krytykowały złe funkcjonowanie instytucji regionalnych (wprowadzonych w latach 70.), 
żądały większej autonomii dla regionów, które zamierzały przekształcić w makroregion 
północny,  z czasem dochodząc do postulatu przekształcenia Włoch w federację.  Odnosząc 
się zwłaszcza do wyrażanego w wielu środowiskach na Północy przekonania o 
marnotrawieniu przez władze centralne środków finansowych wypracowanych 
właśnie na obszarach północnych Włoch, polska badaczka pisze: Ligi atakowały 
instytucje państwa skupione w „złodziejskim” Rzymie („Roma Ladrona”) (…). Frontalny 
atak skierowany był na tradycyjne partie polityczne (…). Działalność lig symbolizowała 
społeczną rewoltę przeciwko partiokracji. Posługując się demagogicznymi i populistycznymi 
hasłami wyrażały one i kanalizowały nasilające się niezadowolenie społeczne oraz żądanie 
zmian. 
 
Koncepcja Padanii i jej granice 
 Odrodzenie się koncepcji federalistycznych, a następnie 
separatystycznych we Włoszech  przełomu XX/XXI wieku, nie było jednak 
związane jedynie z praktyczną działalnością polityczną Ligi Północnej. O 
istnieniu Padanii – jako odrębnego zjawiska gospodarczego, kulturowego i 
politycznego – przekonani byli również autorzy raportu Fondazione Agnelli z 
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1992 roku (La Padania…, 1992). Należy jednak pamiętać, iż środowisko 
związane z Fondazione Agnelli nie reprezentowało opcji federalistycznej, 
natomiast wskazywało na konieczność reform związanych z bardziej sprawnym 
funkcjonowaniem regionów w ramach unitarnego państwa włoskiego. W 1993 
roku Marcello Pacini analizował nową geografię ekonomiczną i reformę państwa, 
podkreślając zarazem, iż: Włosi stanowili naród dużo wcześniej od utworzenia państwa 
unitarnego, można zatem znaleźć formy bardziej złożone, które będą całkowicie zgodne z 
włoską historią, jej tożsamością, a także różnicami o charakterze terytorialnym. W tym też 
kontekście Pacini pisał o Padanii, której istnienie było dla tego autora (także 
związanego z Fondazione Agnelli) niewątpliwe, ale która reprezentuje jeden z 
najbardziej wzajemnie powiązanych kompleksów regionalnych, rozciągając się od Zachodu po 
Wschód [na północnym obszarze Półwyspu Apenińskiego] w ramach różnych 
systemów ekonomicznych i terytorialnych, realizujących własną ścieżkę rozwoju, ukazując 
zarazem własne siły i własne słabości. Dla Paciniego zatem Padania to obszar od 
Piemontu i Ligurii, poprzez Lombardię, aż do Trydentu i Wenecji, 
uwzględniający zarazem „południe Padanii” czyli region Emilia-Romagna 
(Pacini 1993). 
 
Fig. 1. Kontury Padanii w koncepcji Paciniego 

 
 W kontekście debaty nad zakresem terytorialnym Padanii należy 
przytoczyć tezy zawarte w publicystycznej książce autorstwa Gilberto Oneto, 
opublikowanej w 1997, zatytułowanej L’invenzione della Padania, z jakże 
znamiennym podtytułem: Odrodzenie najstarszej wspólnoty w Europie. Według 
Oneto, historia Padanii to stałe potwierdzanie swojej autonomii, zaś sam obszar miałyby 
charakteryzować wspólna kultura, wspólne interesy, wspólne mity i symbole, a także 
odrębność językowa. Oneto wspomina też o Wielkiej Padanii (Grande Padania), która 
obejmować by miała zarówno regiony Włoch środkowych (Toskania, Umbria i 
Marche), jak i te znajdujące się poza granicami współczesnych Włoch, między 
innymi szwajcarski kanton Ticino czy zachodnią Istrię, znajdującą się w 
granicach Chorwacji i Słowenii (Oneto 1997). Autor cytowanej publikacji 
podkreśla jednak, iż bardziej realistyczne byłoby powstanie Padanii poprzez 
prawo do secesji północnych i środkowo-północnych regionów pozostających 
obecnie w granicach Republiki Włoskiej. Granice Padanii określa też precyzyjnie 
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Statut Ligi Północnej (z 2012 roku), gdyż Padanię – jako konfederację – tworzyć 
by miały: Górna Adyga (Południowy Tyrol), Emilia, Friuli-Wenecja Julijska, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemont, Romania, Toskania, Trydent, Umbria, 
Dolina Aosty oraz Wenecja Euganejska (Golemo 2013, s. 80; Mainardi 1998). 
 
Próba realizacji koncepcji „Padanii” w połowie lat 90. XX wieku 
 Wzrost znaczenia Ligi Północnej związany był w dużej mierze z 
wynikiem wyborów parlamentarnych w 1996, które wygrała wprawdzie koalicja 
centrolewicowa (Ulivo), ale Liga uzyskała bardzo dobry wynik wyborczy. W 
efekcie - jak trafnie podkreśla I. Bokszczanin (ibid. s. 31) - nastąpiła radykalizacja 
programu politycznego LN [Lega Nord czyli Liga Północna], która odrzuciwszy współpracę 
w parlamencie na rzecz reform przeszła do opozycji. Kolejnym krokiem było wskazanie 
w programie Ligi, jako podstawowego, postulatu niepodległości Padanii (w 
formie samodzielnie przeprowadzonego w 1997 roku „referendum”,  nie 
uznanego przez żadną siłę polityczną czy instytucję państwową). 
 Program „secesji Północy” Włoch pojawił się jako już nie retoryczny, ale 
praktyczny element włoskiego życia politycznego w maju 1996 roku. Wówczas 
bowiem na forum tzw. Parlamentu Padanii, też nieuznawanego przez żadne 
włoskie siły polityczne, jednakże regularnie obradującego w Mantui – Umberto 
Bossi ogłosił konieczność odłączenia się regionów północnych od Republiki 
Włoskiej. Do realizacji tego projektu nie doszło, niemniej w samych Włoszech 
inicjatywa Bossiego zaowocowała debatą nad możliwościami zastosowania w 
reformach ustroju państwa rozwiązań o charakterze federalistycznym (w tym 
szczególnie w odniesieniu do zagadnień finansowo-ekonomicznych, także tzw. 
federalizmu podatkowego). Oceniając działania Ligi, Józef A. Gierowski 
podkreślał, iż do ujawnienia postaw separatystycznych i praktycznej próby 
realizacji koncepcji Padanii doszło nieprzypadkowo w roku 1996, gdyż wówczas 
we Włoszech: Rozwinęła się (…) dyskusja nad koniecznością pogłębienia reformy 
instytucjonalnej (…), a nawet nad powołaniem zgromadzenia konstytucyjnego, które miałoby 
przygotować nową konstytucję Włoch. I właśnie tę sytuację wykorzystał Bossi do 
wysunięcia postulatu pełnej secesji północy i utworzenia niezależnej republiki, nazwanej przez 
niego Padanią. Powoływał się przy tym na przykład podziału Czechosłowacji, którego 
realiów jednak nie znał. Propozycja ta nie znalazła wszakże poparcia nawet w jego własnej 
partii, nie mówiąc o mieszkańcach północnych Włoch, co ujawniło się ewidentnie z okazji 
zorganizowania przez niego we wrześniu „wielkiego marszu” wzdłuż Padu, który miał 
zainicjować powstanie Padanii, a ukazał słabość tendencji separatystycznych. Niemniej 
rozwiązania federalistyczne pozostały bliskie znacznej części Włochów, a Liga utrzymała na 
północy dużą popularność (Gierowski, op.cit. s. 612).  
 
Padania Bossiego 
 W publicystycznym opracowaniu z 1998 roku, zatytułowanym Processo 
alla Lega, Umberto Bossi wraz z dziennikarzem Daniele Vimercati odpierali 
oskarżenia włoskiego świata politycznego i medialnego według których Liga 
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Północna miała być rasistowska, demagogiczna, egoistyczna, nie posiadająca 
programu ekonomicznego, politycznie „niemoralna”, bez wewnętrznej 
demokracji, ateistyczna i antyklerykalna, obrażająca historię Włoch, 
nietolerancyjna, wreszcie antyeuropejska. Liga była również oskarżana o to, iż 
mówi o narodzie i państwie, które nie istnieją i istnieć nie mogą, czyli o Padanii. 
Bossi i Vimercati odpowiadając wskazywali na fakt, że Włochy jako państwo 
narodowe nigdy nie istniały (Bossi, Vimercati 1998, s. 32; por także Bossi 1995). 
Odnosząc się do procesu zjednoczenia Włoch w XIX wieku, wyrażali oni 
przekonanie, iż Italia została zjednoczona bez, a nawet przeciw woli ludu, 
poprzez działania militarne. Nowe państwo miało uzyskać legitymizację w 
formie plebiscytów-farsy. W odróżnieniu zaś od nie istniejącej nigdy Italii (by 
udowodnić tę tezę autorzy sięgali wręcz do podziałów na Półwyspie 
Apenińskim występujących w czasach antycznych, a z kolei dominacja 
starożytnego Rzymu miała nie obejmować wielu obszarów współczesnego 
państwa włoskiego, takich jak Sycylia, Sardynia oraz znaczna część zachodniego 
Piemontu) - dzieje ludów Padanii (i popoli della Padania) charakteryzować by się 
miały wspólnymi źródłami i tradycjami. Dla historii Padanii kluczowa miała być 
ekspansja Longobardów, sięgająca aż do toskańskich Apeninów. Do „tradycji 
historycznych” Padanii, Bossi i Vimercati zaliczali też panowanie Viscontich w 
Mediolanie, dzieje Najjaśniejszej Republiki Weneckiej, a nawet plany Piemontu 
opanowania wyłącznie regionów padańskich w okresie Pierwszej Wojny o 
Niepodległość w latach 1848-49 (ibid. s. 32-35). W przytaczanej publikacji 
zawarty jest też program dla współczesnej Padanii, którego aplikacja miałaby 
sprawić (rzecz jasna dzięki staraniom Ligi Północnej) odrodzenie się tożsamości 
padańskiej nie na podstawie etnicznej, punktując natomiast na integrację kulturową. 
Cytowani autorzy wyróżniają zatem następujące cechy społeczno-kulturowe ludów 
padańskich, a mianowicie: wolność polityczna i ekonomiczna, pracowitość, przywiązanie do 
swoich miast i miejscowości, pluralizm, odrzucenie państwowego systemu wsparcia społecznego 
(tzw. assitenzialismo). Podkreślając, iż mieszkańcy Padanii nie mają agresywnych 
zamiarów wobec innych, stwierdzają zarazem: Niech nikt nie myśli, iż może 
dyktować Padanii jej prawa, ponieważ chcemy zachować te, które są nasze. Odkryliśmy 
bowiem przyjemność być gospodarzami w naszym domu (tamże s. 35-36). Niepodległa 
Padania była też celem szeroko zakrojonej akcji propagandowej (fig. 1).   
  
Fig. 2. „Banknot” emitowany przez „Bank Padanii Wolnej i Niepodległej” 
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Koncepcja Padanii w ujęciu Gianfranco Miglio 
 Zagadnienie Padanii pojawiło się też w propozycjach politycznych 
autorstwa najwybitniejszego ideologa neofederalizmu włoskiego, Gianfranco 
Miglio, który niewątpliwie był jednym z protagonistów odrodzenia  koncepcji 
federalistycznych we Włoszech na początku lat 90. XX wieku. Był on nie tylko 
teoretykiem federalizmu, ale próbował także wpływać na praktykę polityczną 
współczesnych Włoch (Bielański, op.cit. s. 208). Miglio sformułował również (w 
1995) Model Konstytucji Federalnej. W proponowanej przez siebie koncepcji 
neofederalizmu odwoływał się zarazem do „elementów klasycznych federalizmu 
„nowożytnego”, tak amerykańskiego z końca XVIII wieku, jak i przede 
wszystkim pochodzącego od poprzednich doświadczeń europejskich”. Można 
zatem stwierdzić, iż u źródeł neofederalizmu autorstwa Miglio leżały tradycje 
„republik miejskich” okresu komunalnego we Włoszech, ale także Szwajcarii i 
Niderlandów. Miglio uważał bowiem, iż do najważniejszych cech 
„neofederalizmu” należy poszukiwanie wspólnych źródeł tej wielkiej tradycji, 
która istnieje już przynajmniej od czterystu lat, a mianowicie ustanowienia 
wolnych wspólnot w Europie, które stanowiły alternatywę dla modelu 
monarchii absolutnej, dzięki której przecież narodziło się „państwo nowożytne” 
(Miglio 1997; Miglio, Barbera 1997). Z kolei I. Bokszczanin (ibid. s. 35) zwraca 
uwagę – odnosząc się do fermentu ideowego we Włoszech początku lat 90. XX 
wieku – iż: Jednym z wyjątkowo „barwnych” społecznych ośrodków proreformatorskich była 
grupa intelektualistów i prawników skupiona wokół prof. G. Miglio (tzw. grupa 
mediolańska). Sam Miglio zaś odznaczał się tym, iż  niezwykle ostro krytykował włoskie 
praktyki: konsocjalizm, koalicyjne, chwiejne rządy (governo spartitorio), „dziki” 
korporacjonizm („corporazionismo brado”). Jego najważniejsze propozycje dotyczyły 
powierzenia zadania opracowania projektu nowej konstytucji prezydentowi wspomaganemu 
przez komitet ekspertów i doradców politycznych, a następnie poddanie projektu pod 
głosowanie powszechne (referendum). Kluczowy w tym kontekście był postulat federalizacji 
Włoch. Warto tu zwrócić uwagę na autorski projekt Miglio (1995), czyli na La 
Costituzione federale dell’Unione Italiana. Zakładał on przekształcenie współczesnej 
Italii z państwa unitarnego w państwo federalne, przy czym dla Miglio oznaczało 
ono pluralizm wspólnot polityczno-administracyjnych posiadających duży 
stopień niezależności, jednakże pozostających ze sobą w stałym związku. W 
efekcie miałaby powstać wspomniana już Unia Włoska (Unione Italiana) na 
którą składałyby się 3 makroregiony – Północy, Centrum i Południa. Zgodnie z 
tym projektem przewidywane było istnienie rządu Unii, jednakże jego 
kompetencje miałyby dotyczyć części zagadnień spraw wewnętrznych (policja 
federalna) oraz strategicznych zagadnień polityki zagranicznej i finansowej. W 
rezultacie ów rząd Unii miałby posiadać w gruncie rzeczy jedynie kompetencje o 
charakterze koordynacyjnym (Bielański, op.cit. s. 107). Sam G. Miglio, w tekście 
opublikowanym w języku polskim, będącym efektem krótkiego pobytu 
włoskiego uczonego w Polsce w 1997 roku, konstatował: Problem przed którym 
badacz federalizmu staje obecnie, wobec ewidentnego kryzysu państw narodowych, to kwestia 
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organizacji politycznej, które mogą je zastąpić. Wierzę, ze w ciągu 30 lat w Europie 
Konstytucje będą musiały uwzględnić problematykę federalizmu i przyjąć jego głęboką logikę. 
(…) potrzeby wprowadzenia zasad federalizmu wynikają z naturalnej kolei rzeczy. Od 
wieków przecież obecne są w Europie silne, podskórne aspiracje wolnościowe (Pankowicz, 
red., 1998, s. 141).  Temat Padanii i jej relacji z Italią pojawił się w publikacji z 
1997 roku zawierającej rozmowę między Gianfranco Miglio a publicystą 
Marcello Venezianim. Charakterystyczny był tytuł tej publikacji, a mianowicie 
wprost postawione pytanie czy Państwo narodowe jest tylko w kryzysie czy też 
nigdy nie istniało? Miglio bronił jednak przede wszystkim koncepcji Padanii, 
stwierdzając, iż: Miasta padańskie stanowią bez wątpienia unicum. A jedynie 
dezinformacja i brak zainteresowania są przyczyną ignorancji odnośnie do tego zagadnienia 
lub też braku zrozumienia jedności kultury alpejskiej, łączącej Padanię z Bawarią i 
regionami szwajcarskimi (Miglio, Veneziani 1997, s. 68). Był też Miglio przekonany 
o związku między postulatami federalistycznymi a koniecznością rewizji XIX i 
XX-wiecznych dziejów Włoch; twierdził bowiem: Zjednoczenie Włoch będące wszak 
efektem działań monarchii wojskowej (zważywszy na to, iż dynastia sabaudzka uważała 
Włochy za terytorium do zdobycia) uważane jest  nadal za niepodważalny dogmat, nawet 
jeżeli potrzeby wprowadzenia zasad federalizmu wynikają z naturalnej kolei rzeczy 
(Pankowicz op.cit., s.141). G. Miglio też autorem „alternatywnej” historii 
Włoch, napisanej z punktu widzenia federalizmu (1999). 
 
Konkluzje 
 Koncepcje Padanii zarówno w wymiarze teoretycznym, jak w próbach 
ich praktycznej realizacji, miały swoje uzasadnienie przede wszystkim w historii 
ziem włoskich. Włochów dzieliło, i do dzisiaj dzieli bardzo wiele: historia, 
systemy polityczne, związki kulturowe z różnymi sąsiadami, nie mówiąc o 
różnicach językowych. Do tych wszystkich podziałów dołączyły się – mające 
swe źródła w przeszłości, ale coraz bardziej aktualne tak w ostatnich 
dziesięcioleciach XX, jak i na początku XXI wieku – konflikty między Północą a 
Południem. Istotne są odmienne tradycje historyczne tzw. włoskich państw 
regionalnych, sięgające starożytności i średniowiecza, ale szczególnie obecne w 
epoce nowożytnej oraz w okresie Risorgimento. W wyniku procesu 
zjednoczenia Włoch powstało państwo unitarne, co skutkowało również wolą 
wyparcia z pamięci historycznej wcześniejszych podziałów, zarazem jednak 
prowadziło to do manipulacji przeszłością. Symbolem tego zjawiska była 
skromna ceremonia pogrzebowa Carlo Cattaneo, najwybitniejszego 
przedstawiciela XIX-wiecznego włoskiego federalizmu, a jednocześnie jednego 
z historycznych przywódców anty-austriackiego powstania w Mediolanie w 1848 
roku (Cinque Giornate di Milano). Oto bowiem w 1869 roku, już po śmierci 
Cattaneo, nowi przywódcy zjednoczonego państwa włoskiego obawiali się 
demonstracji ze strony zwolenników federalistycznych idei Cattaneo, zaś swoistym 
kuriozum było to, iż pomnik ku jego pamięci – jednego z głównych protagonistów 
Risorgimento – został postawiony w stolicy Lombardii dopiero w roku 1901 (Bielański, 
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op.cit. s. 162). W XX wieku na terenie Włoch zaistniała ideologia faszystowska i 
miała miejsce próba jej realizacji w okresie międzywojennym, a przez cały okres 
tzw. „zimnej wojny” zaznaczyła się dominacja partii chrześcijańsko-
demokratycznej. Mimo częstokroć krytycznego nastawienia do praktyki rządów 
chadeckich i jej sojuszników (socjalistów, socjaldemokratów, liberałów i 
republikanów), włoscy wyborcy powierzali rządy tym, którzy gwarantowali 
rozwój ekonomiczny, a zarazem stabilizację polityczną. Przełom XX/XXI 
wieku, zapoczątkowany przemianami geopolitycznymi w Europie i na świecie z 
roku 1989, ujawnił także w Italii nie tylko kryzys ekonomiczny, czy też zjawiska 
związane z terroryzmem lub ciągle nękające Italię działania zorganizowanej 
przestępczości (mafia sycylijska, neapolitańska camorra), ale również kwestie 
związane z wpływami obcych (głównie amerykańskich i sowieckich służb 
specjalnych). Załamanie się dominacji chadecji – na przełomie lat 80. i 90. XX 
wieku – związane było jednak z bardzo konkretnym zjawiskiem: aferami 
korupcyjnymi w które uwikłane były wszystkie znaczące siły polityczne I 
Republiki. I właśnie na tej fali sukces swój odnotowała nowa organizacja, którą 
jej założyciel Umberto Bossi nazwał Ligą Lombardzką. Przemianowana na Ligę 
Północną zyskała wielkie możliwości polityczne poprzez sojusz z Forza Italia 
Silvio Berlusconiego, wchodząc po wyborach 1994 roku do rządu przezeń 
kierowanego, następnie zaś doprowadzając do jego upadku. Pojawienie się Ligi 
Północnej na włoskiej scenie politycznej, a w połowie lat 90. koncepcji Padanii, 
zainicjowało również debatę nad federalizmem i secesjonizmem. W efekcie we 
Włoszech przełomu XX i XXI wieku pojawił się także w dyskusjach historyków 
myśli politycznej problem tożsamości włoskiej (Cerroni 1996; Gangemi 2003; 
Bielański 2004; Bankowicz 2007). 
 Włochy lat 90. XX oraz pierwszych dekad XXI wieku, znalazły się w 
innej sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej w stosunku do niedawnej przecież 
przeszłości. Mają za sobą okresy dynamicznego rozwoju, który jednak od 
kilkunastu, a na pewno od kilku lat, uległ gwałtownemu zahamowaniu, by 
przejść w przeżywany w ostatnim okresie kryzysu finansowo-ekonomiczny i 
społeczny.  Nowe pokolenia Włochów nie zostały na kryzys w odpowiedni 
sposób przygotowane, i próby wyjścia z tej kryzysowej sytuacji często są dość 
chaotyczne tak w dziedzinie polityki wewnętrznej, jak zagranicznej. Efektem 
kryzysu i nierozwiązanych problemów (zwłaszcza bezrobocia wśród młodzieży, 
ale także korupcji, czy bezkarnej działalności różnych mafii) jest wzrost 
nastrojów populistycznych, separatystycznych i – co paradoksalne w kraju 
założycielskim Unii Europejskiej – antyeuropejskich. 
Odnosząc się do realnych działań politycznych Ligi Północnej można zatem 
stwierdzić, iż w drugiej połowie lat 90. XX wieku organizacja ta próbowała w 
praktyce realizować elementy programu secesji Północy, czyli tzw. koncepcję 
„Padanii” (Oneto 2014). Co istotne – twierdzi Oneto – Padania to continuum 
terytorialne, urbanistyczne i społeczno-ekonomiczne […] Padania to także szczególny 
przypadek nacjonalizmu obywatelskiego,  jest ona w stanie zintegrować Włochów z 
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Południa, a nawet przybyszy spoza Unii Europejskiej pod warunkiem jednak przyjęcia 
przez nich zasad i obyczajów obowiązujących w Padanii. W konkluzji Oneto 
postuluje pokojową separację Padanii od Włoch, co jego zdaniem dałoby również 
Południu okazję do ustanowienia systemu ekonomicznego bardziej elastycznego, wolnego i – w 
perspektywie – korzystnego dla tego obszaru Italii. Wydaje się jednak iż – rozważając tę 
kwestię nie pod kątem teorii, ale realiów geopolitycznych obszaru Morza 
Śródziemnego – wezwania Oneto zmierzające de facto do wyjścia obszaru 
północnych Włoch (od Piemontu, przez Lombardię do Friuli i Wenecji 
Julijskiej) z terytorium Republiki Włoskiej nie mają szans powodzenia i to nie 
tylko ze względu na jednoznaczne w tej mierze stanowisko rządu w Rzymie i 
największych włoskich partii politycznych. Otóż tendencje separatystyczne, 
najżywsze w połowie ostatniej dekady XX wieku, osłabły jednak w pierwszych 
dziesięcioleciach XXI stulecia. Również liderzy Ligi zaczęli zastępować hasło 
niepodległości pojęciem „Północy” (Nord), w dużo większym stopniu 
akceptowanym przez elity polityczne. Z drugiej strony mimo kryzysów 
wewnętrznych, w ostatnim okresie (lata 2014-2016) Liga Północna, której 
liderem jest obecnie Matteo Salvini, mająca charakter ugrupowania 
antyeuropejskiego (w tym kontekście lider Ligi ściśle współpracuje z Marine Le 
Pen, wzywając także do wyjścia ze strefy Euro) i przede wszystkim 
sprzeciwiająca się radykalnie napływowi nielegalnych imigrantów, zaś w polityce 
zagranicznej wyrażająca sympatie dla Rosji i do „obrońców” Donbasu – 
odgrywa nadal na włoskiej scenie politycznej istotną rolę. Co więcej wraz z 
kryzysem związanym z masowym napływem do Europy (i to właśnie poprzez 
Włochy) muzułmańskich imigrantów, znaczenie Ligi – także w wymiarze 
geopolitycznym - może ulec dalszemu wzmocnieniu. 
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The concept of Padania at the turn of the twentieth and twenty-first 

century  
 
The introduction to the article examines the importance of the events of 1989 for the 
geopolitical conditions of Italy and the emergence of the concept of "Padania". The paper 
looks at the issues related to the precise boundaries of "Padania", treated by the followers 
of its creation as a confederation of northern and central regions of present-day Italy. It 
presents an attempt to implement the concept of "Padania" in the mid-90s, undertaken at 
the initiative of the Northern League (Lega Nord), led at the time by Umberto Bossi. 
There are discussed both concepts of Padania: one of Bossi and one of the theorist of 
federalism - Gianfranco Miglio. In conclusion, the article says that the Northern League 
continues to play on the Italian political stage role. Moreover, with the crisis associated 
with the massive influx into Europe (and through Italy) of Muslim immigrants, the 
importance of the League - in its geopolitical dimension - can only be strengthened. 
 
Key words: Padania, the Northern League, federalism 
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KONCEPCJA RZESZY SŁOWIAŃSKIEJ  
WEDŁUG KARELA KRAMÁŘA 

 
 

Abstrakt: 
Przedstawiono w artykule propozycję geopolityczną opracowaną w 1914 r. przez 
wybitnego polityka czeskiego Karela Kramářa mającą na celu zjednoczenie wszystkich 
narodów słowiańskich w jednym wspólnym państwie, tzw. Rzeszy Słowiańskiej. Miało 
to się odbyć pod egidą imperatora rosyjskiego. Przed skomentowaniem tej koncepcji 
przedstawiono biografię, działalność polityczną i dokonania twórcze tego wybitnego 
męża stanu i pierwszego premiera Czechosłowacji. Reprezentował on poglądy 
panslawistyczne i filorosyjskie. Starano się również zrozumieć i wyjaśnić jego postawę 
wobec Polski i Polaków.  
 
Słowa kluczowe: Słowiańszczyzna, Czechosłowacja, Rosja, panslawizm  
 
 
Wprowadzenie 
 Utworzenie wspólnoty politycznej obejmującej wszystkie narody 
słowiańskie było bliskie rosyjskim słowianofilom i panslawistom. Zwiększyłoby 
ono potęgę Rosji i wzmocniło prawosławie. Zgodne byłoby to też z wizją 
Puszkina oczekującego, że w przyszłości wszystkie rzeki słowiańskie połączą się 
w rosyjskim morzu. Panslawizm dawał możliwość zrealizowania planów 
imperialnych, w tym zdobycie Konstantynopola i włączenie w skład Rosji ziem 
zachodnich i południowych Słowian, uciskanych przez Niemcy, Austrię i Turcję. 
Pokonanie lub zmarginalizowanie tych trzech państw otwierało możliwości 
nowych aneksji oraz dominacji nad dużą częścią Europy. Koncepcje te cieszyły 
się w Rosji wielką popularnością i wspierane były przez kolejnych cesarzy. 
Powstawały liczne wizje autorskie historyków, geografów i literatów. Najbardziej 
uzasadniony merytorycznie program terytorialny zmierzający do utworzenia 
wspólnoty słowiańskiej został zawarty w dziełach Mikołaja Danilewskiego i 
Iwana Dusińskiego (Eberhardt 2012a, 2012b). Traktowali oni wspomniane 
zamierzenie geopolityczne jako wielką misję narodu rosyjskiego, której należy się 
podjąć bez względu na ofiary i koszty. 
 Podobny projekt geopolityczny zaproponował również czeski polityk 
Karel Kramář. Ze względu na to, że nie był prawosławnym Rosjaninem, lecz 
patriotą czeskim wyznania katolickiego, jego rozumowanie miało bardziej 
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przekonujący charakter. Nie mógł być posądzony o nacjonalizm wielkoruski i 
jego argumentacja stawała się bardziej wiarygodna. Pomimo, że Kramář miał 
poglądy filorosyjskie, to jednak jego intencje miały podłoże bardziej 
uniwersalistyczne i humanistyczne. Był przekonany, że realizacja tego typu 
koncepcji zjednoczeniowych przynieść może korzyść narodom zachodnio i 
południowosłowiańskim. Temu złudzeniu był wierny przez wiele lat i nie 
wynikało to z koniunkturalizmu, lecz głębokiej wiary w słuszność swoich 
poglądów. 
 Należy więc podkreślić, że przez kilka dziesięcioleci, aż do początków I 
wojny światowej Kramář optował za utworzeniem wspólnoty słowiańskiej pod 
egidą Rosji, w której znalazłyby się Czechy jako prowincja autonomiczna. 
Dopiero po rewolucji październikowej i zwycięstwie bolszewików zdał sobie 
sprawę z nierealności tego scenariusza geopolitycznego. Nie zmieniło to jego 
przychylnego nastawienia do narodu rosyjskiego. W okresie istnienia carskiej 
Rosji był hołubiony przez jej ówczesne elity. Widziano w nim czołowego 
reprezentanta narodu czeskiego i potencjalnego jego przywódcę. Ponieważ w 
pełni akceptował postulaty ideologiczne i terytorialne Rosji, jego stosunek do 
Polski był krytyczny i nie zawsze przychylny, chociaż popierał aspiracje 
językowe Polaków. Rozumiał, że bez ugody polsko-rosyjskiej cała koncepcja 
wspólnoty słowiańskiej będzie iluzoryczna. Starał się być orędownikiem 
Polaków, gdyż zdawał sobie sprawę, że Rosja dyskryminując ich traci swoją 
wiarygodność wśród innych Słowian. 
 Do nowego państwa, które powstało na gruzach imperium 
Romanowych odnosił się Kramář z wrogością. Ważne dla tego nastawienia były 
nie tylko względy ideowe, ale również osobiste. Nastąpiła konfiskata majątku 
rodziców jego żony, w tym rezydencji na Krymie, i fizyczna eksterminacja wielu 
jego przyjaciół dokonana przez bolszewików, których traktował jako 
prymitywnych uzurpatorów. Z tego też powodu sprzyjał i pomagał białej 
emigracji rosyjskiej, a nastawienie filorosyjskie było mu bliskie do śmierci. 
 Obszerny dorobek twórczy Kramářa jest bardzo dobrze 
udokumentowany w czeskiej literaturze naukowej.1 Po upadku komunizmu 
nastąpiła spontaniczna nobilitacja oraz fascynacja nie tylko postacią Tomasza 
Masaryka, ale również Karela Kramářa, uznanych jako wielkich czeskich mężów 
stanu i myślicieli politycznych.2 Przypomniano o Kramářze również w Rosji. 
Ukazała się o nim obszerna monografia ukazująca jego pozytywny stosunek do 

                                                 
1 W okresie życia Kramářa ukazały się w Czechosłowacji jubileuszowe wydawnictwa 

poświęcone jego życiu i aktywności politycznej (Krofta 1930, Červinka 1930), oraz zbiory 

jego wystąpień i publikacji (Nemeč i in. 1930). W okresie powojennym był określany jako 

polityk burżuazyjny. Doceniano jego nastawienie filorosyjskie (Herman, Sládek 1971). 
2 Po zmianach ustrojowych nastąpił renesans zainteresowania osobowością Kramářa. 

Opublikowano wiele źródłowych studiów ukazujących jego rolę historyczną (Vencovský 

1992, Lustigova 2007). Ukazało się również obszerne wydawnictwo pokonferencyjne, w 

którym zamieszczono kilkadziesiąt tekstów na temat osiągnięć Kramářa (Bilek, Velek 2009). 
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Rosji. W wielu opracowaniach badaczy rosyjskich podkreśla się filorosyjskość 
Kramářa, a również jego postawę panslawinistyczną3. Interesująca książka o 
Kramářze ukazała się również w Niemczech (Winkler 2002). Należy natomiast 
stwierdzić, że wiedza w Polsce o tym wybitnym polityku i twórcy koncepcji 
geopolitycznych jest szczątkowa4. W zasadzie nie ukazała się odrębna, 
poświęcona Kramářowi praca naukowa. Nie jest znany wśród polskich badaczy 
jego projekt utworzenia wielkiej federacji słowiańskiej pod nazwą „Rzeszy 
Słowiańskiej”. Był on sformułowany przed samą I wojną światową i przekazany 
drogą poufną do najwyższych władz rosyjskich w Petersburgu. Z tego względu 
jej zaprezentowanie i skomentowanie może okazać się cenne dla polskich 
geografów i geopolityków. 
 
Życie i działalność polityczna Karela Kramářa 
 Karel Kramář urodził się 27 grudnia 1860 r. w Vysokém nad Jizerou, 
niewielkiej miejscowości w północnych Czechach, na pograniczu etnicznym 
czesko-niemieckim. Ojcem jego był Petr Kramář (1834–1907) – dobrze 
sytuowany materialnie przedsiębiorca, matką zaś Maria z domu Vodsedalková 
(1834–1914). Obydwoje rodzice pochodzili z rodzin rdzennie czeskich. Młody 
Karel rozpoczął naukę w wieku 6 lat w miejscowej szkole, zaś w 1871 r. 
przeniósł się do gimnazjum praskiego na Malej Stranie, gdzie uzyskał z 
wyróżnieniem maturę (1879 r.) Rozpoczął następnie studia na Uniwersytecie 
Praskim, by kontynuować je w Berlinie, Wiedniu, Paryżu i Strasburgu. 
Interesował się naukami prawniczymi, ekonomią oraz politologią. Stopień 
naukowy doktora uzyskał w 1884 r. na Uniwersytecie Praskim. Dysponował już 
wówczas szeroką wiedzą i biegle władał językiem rosyjskim, niemieckim i 
francuskim, słabiej angielskim oraz opanował w szkole średniej łacinę i grekę. 
 W trakcie pobytu w Pradze oraz podróży po Europie nawiązał kontakty 
z czeskimi działaczami ruchu narodowego. Poznał i zaprzyjaźnił się z o 10 lat 
starszym od niego profesorem filozofii na Uniwersytecie Praskim Tomaszem 
Masarykiem. Po krótkim pobycie w Wiedniu, gdzie napisał pierwsze 
opracowanie naukowe poświęcone finansom (Kramář 1886) ostatecznie 
zrezygnował z działalności naukowej na rzecz polityki i walki o 
równouprawnienie obywatelskie ludności czeskiej. Środowisko młodych ludzi, z 

                                                 
3 Ze względu na jego bliskie kontakty z Rosją i Rosjanami Kramář stał się obiektem 

zainteresowania historyków rosyjskich, którzy uwypuklają jego wkład na rzecz idei 

zjednoczenia Słowian (Serapinowa 2006). 
4 W literaturze polskiej istnieje niewiele publikacji poświęconych Kramářowi. Między 

innymi zreferowano jego stosunek do Polski i Polaków (Gruchała 1997). Przetłumaczono 

również z języka czeskiego i opublikowano jego biografię polityczną (Čechurová 2005). W 

opracowaniach polskich poświęconych dziejom Czechosłowacji odnotowuje się ważną rolę 

Kramářa w kolejnych wydarzeniach historycznych rozgrywających się przed I wojną 

światową, w trakcie jej trwania oraz w latach istnienia I Republiki Czechosłowackiej (Giza 

1995, Kamiński 2001, Gruchała 2002, Essen 2006, Patelski i in. 2007). 
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którymi się związał, a wśród których bardzo szybko zaczął dominować, zwane 
„realistami” zajęło pozycję opozycyjną wobec dwóch głównych czeskich sił 
politycznych tego okresu, tzw. staroczechów i młodoczechów. Pierwszych 
krytykowano za konserwatyzm, drugich zaś za demagogię i populizm 
(Čechurová 2005 s. 30). Na łamach nieformalnego pisma tego ugrupowania 
(„Čas”) umieszczał Kramář przemyślenia polityczne. Później dołączył do 
młodoczechów i z ich listy wyborczej został w wieku 30 lat po raz pierwszy 
wybrany do parlamentu w Wiedniu. W kolejnych wyborach zasiadał w jego 
ławach jako reprezentant ludności czeskiej wybierany w różnych okręgach kraju. 
Nieprzerwanie między 1894 do 1913 był posłem w Czeskim Sejmie Krajowym i 
wybrano go do tzw. delegacji, czyli wspólnej austriacko-węgierskiej komisji 
koordynującej funkcjonowanie obu członów monarchii Habsburgów. Pełnił też 
stanowisko wicemarszałka Rady Państwa. Działając jako publicysta zamieszczał 
wiele artykułów w sponsorowanym przez siebie czasopiśmie „Čas”. Walczył o 
pełną autonomię ziem czeskich, równe prawa wyborcze dla Czechów oraz o 
federalizację Cesarstwa Austriackiego. Równocześnie włączył się w działanie na 
rzecz propagowania idei politycznej wspólnoty narodów słowiańskich. Stało się 
to powodem jego pierwszego wyjazdu do Rosji, która to podróż przyniosła 
istotne konsekwencje osobiste. 
 Pierwsza jego wyprawa do Rosji odbyła się wiosną 1890 r. i pobyt w tym 
kraju trwał blisko pół roku. Odwiedził Moskwę, Petersburg, miasta Kaukazu, 
Samarkandę, Kazań, Astrachań, Saratów, Riazań. Dzięki protekcji Masaryka 
spotkał się z czołowymi słowianofilami i panslawistami rosyjskimi. Ze względu 
na jego przyjazny stosunek do Rosji był wszędzie mile widziany i goszczony. 
Spotkał się ponadto z Lwem Tołstojem oraz znanym geografem P. 
Siemionowem Tian–Szańskim. Poznał również swoją przyszłą żonę Nadieżdę 
Abrikosową, co umocniło jego związki z Rosją.5 
 Po powrocie do kraju zintensyfikował swoją działalność polityczną 
zarówno w Pradze jak i w Wiedniu, gdzie występował nie tyle w imieniu swoich 
wyborców, ale i jako reprezentant narodu czeskiego. Nawiązał ściślejsze 

                                                 
5 Jego wybranką została Nadieżda Abrikosowa z domu Chludow (1862-1936) pochodząca z 

jednej z najbardziej bogatych rodzin fabrykanckich w Rosji. Miała wówczas 28 lat, ale była 

mężatką posiadającą czworo dzieci, z których jedno umarło w dzieciństwie. Jej status 

małżeński nie stanowił przeszkody przed wielkim uczuciem Karela. Rozpoczął się długi 

romans, najpierw korespondencyjny, a później wzajemnie się odwiedzali w Rosji lub 

zachodniej Europie. Początkowo mąż Nadieżdy nie wyrażał zgody na rozwód, później zaś 

były trudne do pokonania przeszkody formalne. Poprzednie małżeństwo Nadieżdy zostało 

unieważnione przez patriarchat w Konstantynopolu (z winy męża!). Dzieci pozostały przy 

ojcu. Werdykt ten został zatwierdzony przez Synod Moskiewskiej Cerkwi Prawosławnej. 

Umożliwiło to po 10 latach od pierwszego spotkania dokonanie oficjalnych zaślubin Karela i 

Nadieżdy. Odbyło się to 17 września 1900 r. w cerkwi prawosławnej na Krymie. 

Małżeństwo  przetrwało ponad 30 lat i było bardzo szczęśliwe. Miało również konsekwencje 

polityczne. Umocniło jeszcze bardziej i tak pozytywne relacje Kramářa z Rosją i Rosjanami 

(Serapinowa 2006 s. 57-61). 
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kontakty z ruchem słowianofilskim. Stał się jednym z twórców tzw. 
neoslawizmu, kierunku, który starał się zreformować tradycyjny panslawizm, aby 
nie był kojarzony jedynie z interesami imperialnymi Rosji. Był jednym z 
czołowych organizatorów zjazdów przedstawicieli tego ruchu, do którego 
początkowo nawet dołączyli Polacy (w tym Roman Dmowski). Pierwszy z tych 
zjazdów odbył się w 1908 r. w Pradze, a następne w Petersburgu (1909) i w Sofii 
(1984). W tym ostatnim nie brali już udziału Polacy (Giza 1984). 
 Pomimo pracy organizacyjnej Kramář działał na niwie publicystycznej i 
naukowej. Wydawał kolejne książki o tematyce historyczno-politycznej oraz 
społeczno-prawnej (Kramář 1906, Kramář 1909, Kramář 1914). 
 Wybuch I wojny światowej był dla niego momentem przełomowym. 
Twierdził później, że w pierwszym dniu wojny między Austrią a Rosją 
przeorientował swoje poglądy polityczne. Od tego momentu konsekwentnie 
zaczął zmierzać nie do reorganizacji i federalizacji Cesarstwa Austro-
Węgierskiego, ale do jego ostatecznej likwidacji. Równocześnie jego celem była 
nie autonomia ziem czeskich, ale powołanie do życia niepodległego państwa 
Czechów i Słowaków (Kramář 1916). Zmiana jego nastawienia wobec Austro-
Węgier mogła mieć dla niego tragiczne konsekwencje. Włączył się bowiem w 
konspirację niepodległościową utrzymującą kontakt z Masarykiem 
przebywającym wówczas na emigracji. Został zaaresztowany i w czerwcu 1916 r. 
austriacki sąd wojskowy skazał go za zdradę stanu na karę śmierci. Zanim 
zdołano wykonać wyrok zmarł cesarz Franciszek Józef, a powołany nowy cesarz 
– Karol nie chciał zadrażniać stosunków z ludnością czeską i po rocznym 
pobycie w więzieniu Kramář został ułaskawiony. Kramář stał się dla Czechów 
bohaterem narodowym i autorytetem moralnym i politycznym. Nastąpiła pod 
jego kierownictwem konsolidacja istniejących partii politycznych. Powołana 
została w lutym 1918 r. Demokratyczna Partia Prawa Państwowego, która w 
marcu 1919 r. zmieniła nazwę na Partię Narodowo-Demokratyczną, której 
Kramář został przewodniczącym. 
 Zbliżający się upadek Cesarstwa Austro-Węgierskiego umożliwił 
powołanie w lipcu 1918 roku Komitetu Narodowego, na czele którego stanął 
również Kramář. Komitet w dniu 28 października 1918 roku ogłosił powstanie 
niepodległego państwa czechosłowackiego. Na jego pierwszego premiera 
wybrano Kramářa. Kilka miesięcy później w styczniu 1919 roku miał miejsce 
zamach wykonany przez komunizującego anarchistę. Życie Kramář’owi 
uratował skórzany portfel, który zatrzymał lot kuli zmierzającej do serca. 
Następnym zadaniem, które przypadło Kramářowi był udział w pokojowej 
konferencji w Wersalu. Udał się tam wraz z Benešem i licznym gronem 
współpracowników. Nie zakończyło się to dla nowego premiera pełnym 
powodzeniem. Główną rolę negocjacyjną w delegacji czeskiej odegrał Beneš, 
pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych. Potrafił on skuteczniej bronić 
interesów Czechosłowacji. Wykorzystując swoją obecność w Wersalu Kramář 
starał się być orędownikiem białej Rosji i doprowadzić jej przedstawicieli do 
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udziału w konferencji. Działał na rzecz interwencji mocarstw zachodnich w 
obronie białych generałów. Zakończyło się to niepowodzeniem i 
zmarginalizowało jego uczestnictwo w posiedzeniach konferencji. W kwestii 
ustalenia jak najbardziej korzystnych granic Czechosłowacji zajmował 
identyczne stanowisko jak Beneš, ale nie on dominował, chociaż formalnie 
zajmował stanowisko przewodniczącego delegacji czechosłowackiej. 
 Długi pobyt w Paryżu miał negatywne reperkusje, gdyż w międzyczasie 
utracił poparcie posłów w swoim ugrupowaniu i w wyniku rozgrywek 
międzypartyjnych odwołany został z funkcji premiera. Kolejna jego wyprawa do 
Rosji i spotkanie z białogwardyjskim generałem Denikinem zakończyło się 
fiaskiem. W polityce czechosłowackiej jego pozycja ulegała stopniowej 
marginalizacji. 
 Niepowodzenia na scenie politycznej Kramář postanowił 
zrekompensować działalnością publikacyjną. Przygotował do druku obszerną 
monografię, pt. „Kryzys w Rosji” (1921). W swoich opracowaniach na tematy 
czechosłowackie starał się wpłynąć na bieżącą politykę zagraniczną swego kraju. 
Usiłuje trafić poprzez słowo pisane do czeskiej opinii publicznej wydając kilka 
pozycji książkowych, które pomimo intelektualnych walorów nie uzyskują 
odpowiedniego rezonansu wśród czeskiej elity politycznej (Kramář 1922, 
Kramář 1926, Kramář 1935). 
 Sprawy słowiańskie zatracają swój sens ideowy i polityczny, chociaż 
nadal są mu bliskie (Kramář 1927). Rewanżyzm węgierski wymaga sojuszu 
czechosłowacko-rumuńsko-jugosłowiańskiego (tzw. Małej Entanty). Działa 
więc Kramář w tym kierunku odnosząc pewne sukcesy. Do bolszewickiej Rosji 
odnosi się wrogo, zaś ścisłe kontakty z rosyjską białą emigracją nabierają 
charakteru towarzyskiego. Trudno jest mu porozumieć się z Polską, której 
polityki nie akceptuje. Jego wizje, cele polityczne, a tym bardziej geopolityczne 
nabierają wymowy coraz bardziej abstrakcyjnej. Pełni stale funkcję 
przewodniczącego partii Narodowo-Demokratycznej, która nie odnosi jednak 
powodzenia w wyborach parlamentarnych. Jego wielkie pragnienie, aby zastąpić 
Masaryka na stanowisku prezydenta państwa czechosłowackiego nie było realne. 
Coraz bardziej krytycznie oceniał system demokratyczny, jako skuteczną metodę 
sprawowania władzy. Wzorce autorytarne stawały mu się coraz bardziej bliskie. 
Może dlatego z aprobatą oceniał osiągnięcia włoskich faszystów. 
 Umiera Kramář 26 maja 1937 r., pół roku po śmierci swej żony. Na całe 
szczęście nie doczekał Konferencji Monachijskiej i upadku I Republiki. W 
mocno ugruntowanej pamięci narodu czeskiego pozostał jako jeden z 
inicjatorów i twórców państwa czechosłowackiego.  
 
Rzesza Słowiańska i jej konstytucja 
 W momencie zbliżenia się do globalnej konfrontacji militarnej w 
Europie Kramář w maju 1914 r. przygotował projekt przyszłej federacji 
słowiańskiej. Oczekiwał zmian geopolitycznych w Europie i uważał, że należy 
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się do tego przygotować programowo i merytorycznie, aby w razie potrzeby 
dysponować gotowymi postulatami w zakresie ustalenia nowych rozgraniczeń 
politycznych. Liczył na klęskę mocarstw centralnych i ekspansję Rosji w 
kierunku zachodnim. Sądził, że pojawi się możliwość całkowitej reorganizacji 
porządku geopolitycznego ustalonego na Kongresie Wiedeńskim. Przekonany 
był, że możliwe stanie się przystąpienie do realizacji koncepcji 
panslawistycznych i zbudowanie wielkiego imperium słowiańskiego. 
Projektowany związek narodów słowiańskich określał Kramář czeską nazwą: 
Slovanske Řiše (Rzesza Słowiańska) lub Slovansky Svaz (Związek Słowiański)6. 
Będąc obywatelem Cesarstwa Austriackiego zdawał sobie sprawę, że w sytuacji 
zbliżającej się wojny tego typu projekt nie mógł się ukazać pod jego autorstwem, 
a tym bardziej być publicznie ogłoszony. Z tego powodu opracowaną 
propozycję przekazał Kramář swemu bliskiemu znajomemu, do którego miał 
pełne zaufanie, a mianowicie W. P. Swatkowskiemu. Był on rosyjskim 
emisariuszem i za jego pośrednictwem dokument został dostarczony do 
Petersburga i przekazany do rąk Siergieja Sazonowa, ministra spraw 
zagranicznych carskiej Rosji. Reakcja władz rosyjskich była wobec projektu 
bardzo wstrzemięźliwa, a nawet niechętna. Cały projekt potraktowano z dużą 
ostrożnością i sceptycyzmem7. Reorganizacja istniejącego porządku 
europejskiego, w tym likwidacja Cesarstwa Austro-Węgierskiego, względnie 
przyznanie pełnej autonomii poszerzonemu Królestwu Polskiemu, były w tym 
czasie nie do zaakceptowania. Obawiano się destabilizacji, która nie wiadomo 
czy dla Rosji byłaby korzystna. Bez względu na skalę zwycięstwa Rosji, a tego 
nie podawano w wątpliwość, zakwestionowanie dotychczasowych uzgodnień 
międzynarodowych, w tym propozycja powołania, względnie likwidacja licznych 
jednostek politycznych, było wg władz rosyjskich zamierzeniem 
nieodpowiedzialnym. Przedwczesna prezentacja tak maksymalistycznych celów 
wojny groziła nieoczekiwanymi perturbacjami tak od strony wrogów jak i 
sojuszników. Podjęto więc pragmatyczną decyzję, aby projekt Kramářa utajnić i 
przekazać do archiwum. Dopiero po zakończeniu wojny pełna dokumentacja 
została ujawniona i udostępniona zainteresowanym badaczom. Sam Kramář 
swoich przedwojennych postulatów granicznych nie ukrywał i traktował, jako 
sprawę całkowicie zdezaktualizowaną, mającą jedynie znaczenie historyczne. 
 Projekt Kramářa jest od dawna znany wąskiemu gronu specjalistów 
zajmujących się dziejami panslawizmu. Dla politologów ma jedynie charakter 

                                                 
6 W polskiej literaturze historycznej przyjęto zazwyczaj definiować postulowany przez 

Kramářa związek narodów słowiańskich terminem „Rzesza Słowiańska” (Batowski 1982 s. 

98, Gruchała 1997 s. 361, Essen 2006 s. 11). Stosuje się obok innych również termin 

„Wszechsłowiańskie Imperium” (Pałys 2006, s. 3). 
7 Minister Sazonow opracował wówczas konkurencyjny program terytorialny, bardziej 

realistyczny od tego, który dostarczył mu Kramář. Zmierzał on do weryfikacji granic 

Imperium Rosyjskiego i nie projektował utworzenia wspólnoty słowiańskiej (Eberhardt 

2008). 
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dość abstrakcyjnej wizji, której prawdopodobieństwo spełnienia w ówczesnych 
uwarunkowaniach było niewielkie. Bez wątpienia jest interesującą koncepcją 
geopolityczną i z tego powodu ten dokument jest godny przypomnienia i 
interpretacji. W dodatku, w sposób niezmiernie wyrazisty prezentuje poglądy i 
światopogląd polityczny projektodawcy. W polskiej literaturze historycznej i 
geograficznej projekt Kramářa nie wzbudził większego zainteresowania, chociaż 
ze względu na swoją wymowę geopolityczną zasługuje na naukową ocenę.8 
 Rzesza Słowiańska projektowana po zwycięstwie carskiej Rosji miała 
dotrzeć do Odry na zachodzie oraz do Alp i Adriatyku na południu. Powinna 
ona się składać wg Kramářa z istniejącego Imperium Rosyjskiego z dołączonymi 
do niego następującymi pięcioma częściami składowymi mającymi status 
prowincji autonomicznych: Królestwa (Carstwa) Polskiego, Czeskiego, 
Bułgarskiego, Serbskiego i Czarnogórskiego. Każdy z tych pięciu wymienionych 
krajów miał dysponować samorządem wewnętrznym o uprawnieniach 
autonomicznych. Podporządkowane będą te prowincje rosyjskiej władzy 
centralnej nad którą będzie panował imperator Rosji i wszystkich Słowian. 
Utworzenie Rzeszy Słowiańskiej miało się wiązać nie tylko z rozszerzeniem 
granic nowego imperium. Zmienić się miały również wewnętrzne podziały w 
jego ramach. Do właściwej Rosji miały być dołączone, należące do Austrii, 
wschodnia Galicja, północna Bukowina i Ruś Zakarpacka, a także północna 
część Prus Wschodnich z Królewcem. 
 Proponowana przez Kramářa autonomiczna prowincja polska, należąca 
do Rzeszy Słowiańskiej, miała się składać z obszaru istniejącego Królestwa 
Polskiego (bez Guberni Chełmskiej włączonej do Rosji), następnie zachodniej 
Galicji z Krakowem, wschodniej części austriackiego i pruskiego Śląska, z 
Wielkopolski, zachodnich Prus z Gdańskiem oraz z południowej części Prus 
Wschodnich zamieszkałej przez Mazurów. Wyliczono, że w tak zakreślonych 
granicach prowincja polska obejmie ca 26 mln mieszkańców, w tym 18 mln 
Polaków, 4,5 mln Niemców i 3,5 mln Żydów. 
 Drugą jednostką autonomiczną miała być prowincja czeska. W 
przypadku jej wyodrębnienia Kramář ujawnił w pełni swój czeski nacjonalizm. 
Wyznaczony obraz jest wyjątkowo rozległy i obejmuje nie tylko obszary 
zamieszkałe przez Czechów i Słowaków, ale również etniczne ziemie 
niemieckie, węgierskie i polskie. Autonomiczne Czechy podporządkowane Rosji 
miały się składać z Królestwa Czech (w ich historycznych granicach), 
margrabstwa Moraw, zachodniej części austriackiego Śląska, południowych 
skrawków pruskiego Dolnego i Górnego Śląska (w tym całej Ziemi Kłodzkiej) 
oraz z ziem zamieszkałych przez Serbołużyczan, znajdujących się głównie w 
ówczesnej wschodniej Saksonii. Kramář traktował Słowaków, jako część narodu 

                                                 
8 W literaturze rosyjskiej projekt utworzenia przez Kramářa w 1914r. wspólnoty narodów 

słowiańskich był  wyjaśniony (np. Serapinowa 2006 s. 190-195). Podobnie badacze czescy tę 

kwestę zbadali i opisali (np. Lustigová 2007 s. 115-118). W polskiej literaturze przedmiotu 

kwestia ta jest tylko sygnalizowana, bez podania szczegółów. 
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czeskiego, stąd do prowincji czeskiej włączył  też ziemie słowackie. Zaliczył do 
nich tzw. Górne Węgry, będące od tysiąca lat w granicach węgierskiego 
Królestwa Św. Stefana. Zaproponowane granice Słowacji będące częścią Czech, 
daleko sięgały na południe w głąb etnicznych ziem węgierskich. Rozgraniczenie 
to wytyczył czeski polityk od Preszburga (dzisiejsza Bratysława), następnie 
wzdłuż Dunaju, aż pod Budapeszt, a następnie wykreślił linię równoleżnikową 
na północ od Miskolca do granicy zachodniej Galicji i Rusi Zakarpackiej. Należy 
wyraźnie stwierdzić, że przy wyznaczaniu tak rozległego powierzchniowo 
obszaru autonomicznych Czech, Kramář, w celu osiągnięcia maksymalnych 
nabytków terytorialnych, nie przestrzegał ani kryteriów historycznych, ani 
etnicznych, względnie wybrał selektywnie te, które były dla niego bardziej 
dogodne. Według jego szacunków na wyodrębnionym obszarze przyszłej 
autonomicznej prowincji czeskiej skupiało się 15 mln mieszkańców, w tym 10 
mln Czechów i Słowaków, 3 mln Niemców, 1,5 mln zmadziaryzowanych 
Słowaków, lub zgermanizowanych Czechów i 0,5 mln Żydów. Wyliczenia co do 
składu narodowościowego odznaczały się dużą dowolnością, a nawet 
tendencyjnością. 
 Autonomiczna prowincja bułgarska miała obejmować Bułgarię w 
granicach wyznaczonych przez pokój bukareszteński wraz z południową i 
środkową Macedonią o zaludnieniu łącznym 6 mln. Prowincja serbska miała być 
bardzo rozległa i w jej skład włączył Serbię w granicach wyznaczonych w 
traktacie pokojowym zawartym w Bukareszcie (z wyjątkiem części Macedonii 
przekazanej Bułgarii), kolejno: z północnej Albanii, Bośni i Hercegowiny, 
Dalmacji, przymorza chorwacko-słoweńskiego z Istrią, Triestem oraz Gorycją i 
Gradiszką. W części północno-zachodniej dołączył ponadto do prowincji 
serbskiej obszary czysto katolickie, tzn. Słowenię z Krainą, południową Styrię i 
Karyntię oraz następnie całą Chorwację i Sławonię. Ze względu na fakt, że 
ziemie Słowian południowych i zachodnich były oddzielone od siebie 
etnicznymi obszarami rumuńskimi i węgierskimi, Kramář zamierzał utworzyć 
pomost łączący prowincje czeską i serbską. Miało to polegać na aneksji i 
włączeniu do Serbii południowo-zachodnich Węgier. Zamierzał również ustalić 
granicę węgiersko-rumuńską na Cisie. Przy takim rozgraniczeniu Węgry 
obejmowałyby jedynie Budapeszt z najbliższymi okolicami. Wynika z tego, że 
kierując się interesami Słowian Kramář ujawniał nastawienie nie tylko 
antygermańskie, ale również skrajnie antymadziarskie. Zaprojektowana wielka 
autonomiczna prowincja serbska, zbliżona kształtem do Jugosławii istniejącej po 
II wojnie światowej, miała liczyć 16,5 mln mieszkańców, w tym 10 mln Serbów i 
Chorwatów, 2 mln Węgrów, 1,5 mln Słoweńców, 1 mln Niemców, 0,5 mln 
Albańczyków i 0,5 mln Włochów. Ostatnią i najmniejszą autonomiczną 
prowincją Rzeszy Słowiańskiej o liczbie 0,6 mln mieszkańców miała być 
Czarnogóra (wówczas niepodległe państwo), poszerzona nieznacznie o obszary 
zamieszkałe przez Albańczyków. Zakładał Kramář, że w przyszłości połączy się 
ona z Serbią. 
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Z przedstawionych propozycji wynika, że jedynie pięć narodów zasługiwało, wg 
Kramářa, na autonomię w ramach projektowanej wspólnoty słowiańskiej, tzn. 
Polacy, Czesi, Bułgarzy, Serbowie i Czarnogórcy. Pozostałe narody będące w 
składzie Imperium Rosyjskiego, tak słowiańskie jak i niesłowiańskie, tzn. 
Ukraińcy i Białorusini (jednych i drugich Kramář zaliczał do Rosjan), następnie 
Finowie, Litwini, Łotysze, Estończycy oraz narody Kaukazu, Powołża, Syberii i 
Azji Środkowej, jak również Chorwaci i Słoweńcy, nie zasługiwały wg Kramářa 
na autonomię. 
 Spełnienie programu geopolitycznego Kramářa wymagało pokonania 
przez Rosję Cesarstwa Niemieckiego oraz Cesarstwa Austro-Węgierskiego, z 
likwidacją tego ostatniego. Uzależnione było dodatkowo od okupowania 
wymienionych obszarów przez armię carską. Tak daleko idąca reorganizacja 
wschodniej Europy wymagała formalnego zaakceptowania przez pozostałe 
państwa Ententy. Ówczesna carska Rosja nie miała takiej siły militarnej i 
politycznej jak późniejszy ZSRR i tak maksymalistyczne aneksje były bardzo 
trudne do zrealizowania. Z tego powodu, jak wspomniano, władze rosyjskie nie 
wykazały wielkiego zainteresowania i nawet projektu Kramářa dokładnie nie 
rozpatrywały. Ponadto Kramář zakładał, że nastąpią pewne zmiany graniczne w 
zachodniej Europie. Był przeświadczony, i to się niebawem spełniło, że Francja 
odzyska Lotaryngię i Alzację, a północny Szlezwik-Holsztyn stanie się integralną 
częścią Danii. Te jedyne dwie zmiany graniczne w całym obszernym projekcie 
czeskiego myśliciela stały się rzeczywistością. 
 Częścią integralną programu geopolitycznego Kramářa był obszerny 
tekst wyjaśniający założenia prawne i zasady funkcjonowania przyszłej Rzeszy 
Słowiańskiej. Miał on stanowić podstawę do zredagowania zarysu ustawy 
zasadniczej, czyli przyszłej konstytucji obowiązującej na obszarze wspólnoty 
słowiańskiej. Dotyczyło to m.in. uprawnień rosyjskiej władzy centralnej oraz 
praw i obowiązków poszczególnych prowincji autonomicznych. Dla Kramářa 
zasady prawne były ważne. Wynikało to z jego profesji oraz z wewnętrznego 
przekonania, że ustawa musi być tak sformułowana, aby w pełni zapewnić siłę 
polityczną wspólnoty, a w tym interesy Imperium Rosyjskiego i zarazem status 
autonomiczny pięciu składowych części wspólnoty. Przy silnej centralizacji i 
nadrzędnych uprawnieniach imperatora wprowadzony system władzy miał 
zapewnić zachowanie tradycji narodowych oraz rozwoju kultury i oświaty w 
językach poszczególnych narodów słowiańskich. 
 Projekt ustawy zasadniczej składał się z dwudziestu artykułów i zawierał 
uprawnienia wszelkich szczebli władzy. Na czele wspólnoty stał imperator, czyli 
cesarz rosyjski, w którego gestii miały być sprawy polityki zagranicznej. 
Podporządkowano mu również siły zbrojne wspólnoty. Następnymi elementami 
władzy centralnej była Rada Cesarska oraz parlament (Duma). Do tej pierwszej 
wchodziło 42 przedstawicieli, w tym reprezentujących Rosję – 25, Polskę – 5, 
Czechy i Serbię po 4, Bułgarię – 3 i Czarnogórę – 1. Z kolei do 
wszechsłowiańskiej Dumy miało być wybranych 300 parlamentarzystów, z tego 
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z Rosji – 175, z Polski – 40, z Czech, Serbii po 30, z Bułgarii – 20 i z 
Czarnogóry – 5. 
 Z przedstawionego zestawu wynika, że poza imperatorem, którego 
władza była prawie nieograniczona, w dwóch zgromadzeniach ustawodawczych 
bezwzględną przewagą dysponowali przedstawiciele właściwej Rosji. W każdej 
prowincji autonomicznej miały działać narodowe przedstawicielstwa, tzn. sejmy 
w Polsce i w Czechach, skupszczyny w Serbii i Czarnogórze oraz Narodowa 
Rada w Bułgarii. Uprawnienia ich były ograniczone do spraw wewnętrznych, 
takich jak: poczta, sądownictwo, oświata. Na czele władz każdej prowincji 
autonomicznej miał stać wyznaczony przez imperatora namiestnik. 
 Interesujące były propozycje Kramářa dotyczące języka. We wszystkich 
szkołach wspólnoty oprócz właściwego, narodowego miała być wprowadzona 
obowiązkowa nauka języka rosyjskiego. Dotyczyło to wszelkiego rodzaju szkół. 
W każdej wyższej uczelni zajęcia miały być prowadzone w językach 
narodowych, z tym, że powinna istnieć odrębna katedra języka, historii i 
literatury rosyjskiej. Uprawnienia językowe nie dotyczyły sił zbrojnych, które 
musiały być jednolite i wyłącznie rosyjskojęzyczne. 
 Przedstawiając zasady prawne mające być podstawą funkcjonowania 
Rzeszy Słowiańskiej, nie budzi wątpliwości fakt, że zostały one przygotowane 
przez Kramářa pod kątem interesów odbiorcy, czyli władzy rosyjskiej. Chodziło 
czeskiemu politykowi, aby projekt był zaakceptowany w Petersburgu i nie 
wzbudzał zastrzeżeń i obaw co do lojalności wobec pryncypiów samodzierżawia 
i nieograniczonej wierności dla władzy cesarskiej. Zaproponowany system 
prawny był wyjątkowo mało atrakcyjny dla prowincji autonomicznych. Były one 
w zasadzie pozbawione podmiotowości politycznej przy zachowaniu autonomii 
językowej. Przypomina uprawnienia jakimi dysponowały jednostki szczebla 
republikańskiego w Związku Sowieckim. Można sądzić, że fascynacja Kramářa 
ideą zjednoczenia Słowiańszczyzny ograniczyła jego percepcję i możliwości 
obiektywnego spojrzenia na prawdziwe aspiracje poszczególnych narodów. 
 
Stosunek do Polaków i Polski 
 Kwestia polska, a zwłaszcza stosunki polsko-rosyjskie były sprawą dla 
Kramářa niezmiernie kłopotliwą. Reprezentując poglądy panslawistyczne i 
filorosyjskie dążył z olbrzymią determinacją i zaangażowaniem do 
urzeczywistnienia w bliższej lub dalszej perspektywie zjednoczenia wszystkich 
narodów słowiańskich. Zdawał sobie doskonale sprawę, że bez udziału Polaków 
całe to wielkie przedsięwzięcie ideowe zakończy się prędzej lub później fiaskiem. 
Polacy byli drugim narodem słowiańskim, co do liczebności i obszaru, który 
zajmowali (Ukraińców Kramář traktował jako odłam narodu rosyjskiego). 
Polacy to od stuleci naród cywilizacyjnie związany z Zachodem, w większości 
katolicki, prześladowany za swoją wiarę i aspiracje narodowe. Poczucie krzywdy 
wobec Rosjan i ich nastawienie antyrosyjskie utrudniało, a w zasadzie 
uniemożliwiało doprowadzenie do utworzenia wspólnoty słowiańskiej. 
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Prowadzili agitacje wśród innych Słowian, którym ukazywali nieznane im 
oblicze wielkoruskiego despotyzmu i wielkomocarstwowego szowinizmu. 
Dywersyjną akcję Polaków trudno było wyeliminować, a nawet ograniczyć, gdyż 
za dużo faktów świadczyło, że Rosja traktuje inne narody słowiańskie 
instrumentalnie w dążeniu do zbudowania wszechświatowego imperium. 
 Starał się Kramář zachować pewną bezstronność, próbując być 
pośrednikiem w tym wewnętrznym konflikcie słowiańskim. Wielokrotnie 
piętnował politykę rosyjską, wykazując jej bezwzględność, a często 
nonsensowność. Niemniej był orędownikiem Rosji, gdyż jedynie ona mogła 
doprowadzić do zjednoczenia Słowiańszczyzny. Dlatego też polemizował z 
wieloma zarzutami, które kierowali Polacy wobec Rosji. Uzasadniał, że to Polacy 
w rezultacie upokorzeń, frustracji oraz swoistej megalomanii działają w sposób 
nieracjonalny i emocjonalny. Między innymi uzasadniał, że Polacy nie 
dostrzegają faktycznej rzeczywistości politycznej, bagatelizują zagrożenie ze 
strony niemieckiej, która może doprowadzić do ich unicestwienia jako narodu. 
W tej sytuacji nie dostrzegają oczywistości, a mianowicie tego, że jedynym 
ratunkiem jest słowiańska Rosja. 
 Niewątpliwie Kramář, aż do I wojny światowej starał się działać na rzecz 
doprowadzenia do ugody polsko-rosyjskiej. Aby ten niezmiernie trudny cel 
zrealizować Kramář starał się wykazywać obiektywność i być rozjemcą. 
Niemniej bliższa mu była Rosja, gdyż jedynie ona gwarantowała zrealizowanie 
wspólnoty słowiańskiej i uwolnienie Czechów od dominacji niemieckiej. 
 O wadze jaką przykładał do złagodzenia sporu polsko-rosyjskiego 
świadczy seria artykułów jego autorstwa, jakie ukazały się w 1891 r. w 
czasopiśmie „Caš”.9 Wrócił wówczas do Pragi po półrocznym pobycie w Rosji 
jako zdeklarowany panslawista. Zdał sobie wówczas sprawę, że warunkiem 
wstępnym wszelkich rozważań i planów na temat przyszłości narodów 
słowiańskich jest unormowanie stosunków polsko-rosyjskich. Był przekonany, 
że inicjatywa należy wyłącznie do Rosji, która powinna zagwarantować 
Królestwu Polskiemu prawo do szerokiej autonomii narodowej. Wielokrotnie 
krytykował w sposób otwarty Rosjan, że traktują ziemie polskie jak każdą inną 
gubernię rosyjską dyskryminując język i kulturę polską. Domagał się poniechania 
administracyjnej rusyfikacji, gdyż ona jest nie tylko mało skuteczna, ale wprost 
przeciwnie rozbudza ona polski nacjonalizm. Dzięki tej absurdalnej polityce 
sama Rosja kreuje Polaków jako „męczenników zachodniej cywilizacji” 
broniących Europę przed „moskiewskim barbarzyństwem”. Zarzucał natomiast 
Polakom ich nierealistyczne marzenia o powrocie do granic historycznej Polski z 
1772 r. i wyparciu Rosjan daleko na wschód. W jednym z artykułów stwierdził: 
„Między Polakami a Rosjanami znajduje się przepaść nienawiści i obie strony 
działają w miarę swoich możliwości, aby nikt nie odważył się tej przepaści 

                                                 
9 Tematyce tej poświęcony jest artykuł czeskiego autora: (Štasný 1963) 
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zasypać a to dokonać trzeba koniecznie” (Serapinowa 2006 s. 38-39).10 
Wstępnym i nieodzownym krokiem ze strony rosyjskiej powinna być akceptacja 
na wprowadzenie języka polskiego do szkolnictwa oraz wyższych uczelni. Dodał 
jednak, że powinno się to odbywać pod kontrolą rosyjską. 
 Wrogi, protekcjonalny i lekceważący stosunek Polaków do Rosjan 
uważał za niekonstruktywny i szkodliwy dla sprawy polskiej. W wielu 
przypadkach zarzucał z kolei stronie rosyjskiej zachowania o charakterze 
prowokacyjnym. Do tych spraw zaliczył tzw. sprawę chełmską. W artykule 
opublikowanym w styczniu 1912 skrytykował ostro Rosjan za oderwanie 
guberni chełmskiej z Królestwa Polskiego. Dało to Polakom pretekst do 
traktowania tego jako „czwartego rozbioru Polski”. Przyniosło również straty 
dla całego ruchu słowiańskiego, gdyż ukazało, że dla władz rosyjskich „siła” 
ważniejsza jest od „prawa”. Z drugiej zaś strony ujawniał bezsporne fakty, że 
Polacy prowadzą zamaskowaną agitację dywersyjną doprowadzając do 
dezintegracji wszelkich działań zmierzających do zbliżenia narodów 
słowiańskich, z góry zakładając, że to może przynieść korzyść wyłącznie Rosji. 
 Rolę aktywnego mediatora prowadził Kramář w ramach ruchu 
neosłowiańskiego, który w przeciwieństwie do panslawizmu zmierzał do 
współpracy słowiańskiej przy maksymalnym respektowaniu odrębności i 
aspiracji każdego narodu. Domagał się od Rosjan poprawy sytuacji Polaków w 
zaborze rosyjskim. W zamian liczył, że polscy posłowie z Galicji przystąpią w 
parlamencie wiedeńskim do ugrupowania słowiańskiego, w którym największą 
rolę odgrywali parlamentarzyści czescy. 
 I wojnę światową traktował Kramář jako konfrontację między światem 
słowiańskim i germańskim. Przekonany był, że po zwycięstwie Rosji nastąpi 
ostateczne rozwiązanie kwestii czeskiej i polskiej. Wyjeżdżającego w maju 1915 
roku z Pragi rusofilsko nastawionego działacza stronnictwa agrariuszy Josefa 
Dűricha żegnał słowami: „Niech pan pracuje dla wielkiego imperium 
słowiańskiego, czyli Rzeszy Słowiańskiej pod egidą Rosji” (Gruchała 1997, s. 
362). Przepowiednia okazała się nietrafna. Wydarzenia militarne na froncie 
wschodnim zniweczyły marzenia Kramářa. Klęska Rosji, a następnie wycofanie 
się jej z wojny oraz zawarcie pokoju brzeskiego oddaliły jej plany imperialne. 
Wszelkie projekty Kramářa zmierzające do zjednoczenia Słowiańszczyzny stały 
się anachroniczne. Każde z państw słowiańskich zaczęło realizować własne cele 

                                                 
10 Konieczność poniechania polityki rusyfikacyjnej uzasadniał Kramář wielokrotnie. 

Dowodzą to jego wypowiedzi, w których nazywa te działania „przestępstwem, ciężkim 

grzechem wobec Rosji i słowiaństwa”. Po kryzysie bośniackim w 1909 r. kierował do Rosjan 

następującą przestrogę: „Jeżeli wy nie rozumiecie, że wasze odezwy domagające się 

wolności dla Serbów w Bośni są dla Polaków złowieszczą drwiną […..] Serbowie w Bośni 

przy starym reżimie mieli własne szkoły, pełną religijną autonomię, pełne prawo do 

używania języka serbskiego we wszystkich urzędach państwowych, a przecież Polacy tego 

wszystkiego w Rosji nie mają i właściwie komentują, że rosyjska polityka słowiańska jest 

realizowana jedynie poza granicami własnego państwa” (Serapinowa 2006 s. 165) 
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polityczne i nie było zainteresowane układem federacyjnym z Rosją. Zmiana 
konstelacji geopolitycznej wymagała od Kramářa przeorientowania poglądów i 
zamierzeń politycznych, co zostało przez niego szybko dokonane. Utworzenie 
niepodległego państwa czechosłowackiego, będącego dotychczas wizją 
abstrakcyjną stawało się coraz bardziej realne. Podobnie coraz korzystniejsze 
perspektywy rysowały się dla Polski. Oba te państwa uzyskały na prełomie 
października i listopada 1918 r. niepodległość i zostały uznane przez 
społeczność międzynarodową.11 
 Wraz z ukonstytuowaniem się suwerennej Czechosłowacji i powołaniem 
Kramářa na jej pierwszego premiera, jego nastawienie do Polski stało się 
bardziej wrogie. Główną przyczyną sporu stała się kwestia przynależności Śląska 
Cieszyńskiego i ustalenia w tym regionie granicy politycznej (Kamiński 2001). 
Roszczenia polskie miały podłoże etniczne, gdyż wskazywały, że ludność 
spornego obszaru jest narodowości polskiej. Dla Kramářa ważne były czynniki 
gospodarcze i strategiczne, a mianowicie dostęp do węgla w Zagłębiu 
Karwińskim oraz kuratela nad linią kolejową łączącą Bogumin oraz Cieszyn z 
ziemiami słowackimi. 
 Wojska czeskie na rozkaz Masaryka i będącego wówczas w Paryżu 
Kramářa w dniu 23 stycznia 1919 r. rozpoczęły akcję zbrojną i wkroczyły na 
sporne tereny (Kamiński 2001 s. 34). Stosunki między obu państwami stawały 
się coraz bardziej napięte. Rozjemcą w tej złożonej sprawie stały się państwa 
Ententy, które w trakcie odbywającej się wówczas pokojowej Konferencji 
Paryskiej starały się doprowadzić obie strony do porozumienia. Przewodniczący 
obu delegacji, tzn. ze strony czeskiej Beneš i Kramář, a ze strony polskiej 
Dmowski i Paderewski rozpoczęli rokowania zmierzające do ugody. Nie 
przyniosły one pozytywnego rezultatu. Stanowisko Kramářa było nieustępliwe i 
coraz bardziej wrogie wobec kompromisowych postulatów delegacji polskiej 
(Nowinowski 2005). 
 Postawa Kramářa, nie wnikając w kwestię cieszyńską, która jest dobrze 
opracowana w literaturze przedmiotu, pozostawała w ścisłym związku z jego 
dążeniami do zdobycia przez Czechosłowację dominacji w środkowo-
wschodniej Europie (Essen 2006). Stosunki polsko – czechosłowackie stały się 
jeszcze bardziej napięte w okresie wojny polsko – bolszewickiej. Na jej temat 
Kramář wypowiadał się początkowo jako premier, a od czerwca 1919 roku, gdy 
przestał pełnić tę funkcję, jako przywódca jednego z ugrupowań 
parlamentarnych. Ostro krytykował polską politykę wschodnią i jej dążenie do 
opanowania ziem zabużańskich. Mimo wrogości do rządów bolszewickich nie 
sprzyjał stronie polskiej. Akceptował blokowanie transportów uzbrojenia dla 
Polski. Przekonany był, że wojna zakończy się klęską armii polskiej. Nie obawiał 

                                                 
11 Stosunek Kramářa do Polski i Polaków po 1918 roku wykracza poza zakres podjętej 

tematyki badawczej. Kwestia ta została rozpatrzona w opracowaniu polskiego historyka 

(Gruchała 1997). 
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się zwycięstwa bolszewików, co świadczyło niezbyt dobrze o jego przenikliwości 
politycznej. Po zawarciu pokoju ryskiego oraz korzystnym dla Czechosłowacji 
wytyczeniu granicy na Śląsku Cieszyńskim, na konferencji w Spa 28 lipca 1920 
roku (Giza 1995, s. 174) nadal był przeciwnikiem zbliżenia polsko-
czechosłowackiego. Dopiero w latach 30-tych jego stosunek do słowiańskiej 
Polski zmienił się na korzyść i zaczął się wypowiadać bardziej pozytywnie o 
Polsce i Polakach. 
 
Uwagi końcowe 
 Przypominając kształt terytorialny postulowanej przez Kramářa, tzw. 
Rzeszy Słowiańskiej należy zastanowić się czy była możliwość jej realizacji, czy 
też od początku była to wizja utopijna. Prawdopodobieństwo jej spełnienia 
uzależnione było od końcowych rezultatów I wojny światowej. W trakcie 
porozumień między państwami Ententy były podjęte uzgodnienia, że w 
przypadku pokonania Niemiec na froncie wschodnim Rosja uzyskiwała prawo 
do pewnych korekt swoich granic zachodnich, czego zresztą carski minister 
Sazonow oczekiwał. Zachodni Słowianie znaleźliby się pod całkowitą lub 
częściową dominacją Rosji i reorganizacja polityczna tego terytorium zależałaby 
od ustaleń międzysojuszniczych i decyzji podjętych w Petersburgu. W tym 
przypadku częściowa wizja zjednoczenia Słowian zachodnich ze wschodnimi 
miała szansę praktycznej realizacji. Tego typu scenariusz brał pod uwagę 
Kramář wysuwając propozycje wspólnoty wszechsłowiańskiej. Należy jedynie 
zaznaczyć, że debata na tzw. alternatywną historię pozbawiona jest 
istotniejszego sensu, gdyż należałoby uwzględnić wiele jeszcze innych 
czynników politycznych i militarnych. 
 Ważniejszym celem, do którego konsekwentnie zmierzał Kramář od 
początku I wojny światowej była likwidacja Cesarstwa Austro-Węgierskiego. To 
zadanie polityczne zostało spełnione, co umożliwiło utworzenie suwerennej 
Czechosłowacji. W tym zakresie Kramář wspólnie z Masarykiem działał 
nadzwyczaj sprawnie. Uważa się powszechnie Kramářa za jednego z tych 
działaczy czeskich, którzy odegrali kluczową rolę w tym przełomowym 
wydarzeniu historycznym. Był jednym ze współtwórców i pierwszym premierem 
niepodległej Czechosłowacji. Wiadomo, że państwo to powstało w wyniku 
korzystnej konstelacji politycznej oraz decyzji podjętych przez przywódców 
zwycięskiej Ententy na konferencji w Wersalu. Niemniej przedstawiciele 
delegacji czeskiej, z ich przewodniczącym Kramářem, odegrali niebagatelną rolę 
w ostatecznym ukonstytuowaniu się Czechosłowacji. Ten wielki syn narodu 
czeskiego był nie tylko wybitnym działaczem na arenie międzynarodowej, ale 
również kreatorem interesujących koncepcji geopolitycznych zmierzających do 
przebudowy politycznej Europy Wschodniej drogą likwidacji lub dezintegracji 
wielonarodowościowego Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Najważniejszą jego 
spuścizną o wymiarze geopolitycznym, było demokratyczne państwo 
czechosłowackie, stosunkowo bogate i o dogodnych granicach politycznych. W 
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mniejszym stopniu docenia się jego dokonania intelektualne. Nie był w stanie 
przewidzieć wielu procesów historycznych, ale liczne jego przemyślenia 
polityczne i geopolityczne ze względu na swą oryginalność są niezmiernie 
interesujące. 
 Na początku XX wieku Kramář zapowiadał, że w nadchodzącym 
stuleciu nastąpi konflikt między światem słowiańskim i germańskim. 
Przewidział, że ta nieunikniona konfrontacja doprowadzi do odrodzenia 
narodów zachodnio-  i południowo-słowiańskich, w tym również narodu 
czeskiego, który uzyska większe możliwości kultywowania swoich praw. Nie 
tylko się one sprawdziły, ale przerosły jego najbardziej optymistyczne 
oczekiwania. Droga do tego stanu była bardziej złożona, a przyczyny sprawcze 
nie zawsze były zgodne z przewidywaniami czeskiego myśliciela. 
 Okazało się, że konfrontacje polityczne i militarne w Europie w XX 
wieku w małym stopniu uwarunkowane były względami wynikającymi z 
rodowodu etnicznego ludności. Dotyczyło to zwłaszcza II wojny światowej. 
Nastąpiło zderzenie dwóch odmiennych ideologii, a w Rosji nie panslawizm, 
lecz doktryna komunistyczna była przez wiele lat inspiracją do programów 
ekspansjonistycznych. Zgodnie z jego przewidywaniami konflikt między 
Berlinem a Moskwą rozegrał się na szerokim pograniczu słowiańsko-
germańskim.  
 W literaturze historycznej i geograficznej wiele się pisze o różnych 
koncepcjach geopolitycznych o charakterze federacyjnym. Do tego nurtu 
badawczego należała koncepcja Kramářa proponująca utworzenie wspólnoty 
słowiańskiej. Ta dla niego wielka idea początkowo była nadrzędna i 
determinowała jego drogę życiową. Bliska była również dla niego wspólnota 
czesko – słowacka i wrogi stosunek nie tylko wobec germanizacji jego rodaków, 
ale i madziaryzacji ludności słowackiej. Wiele było w tych rozważaniach 
geopolitycznych zarówno realizmu, jak i idealizmu. Przesiąknięte one były 
nacjonalizmem czeskim, mesjanizmem słowiańskim i przez długi czas wiarą w 
posłannictwo Rosji. 
 Poglądy głoszone publicznie przez Kramářa oraz jego dokonania 
intelektualne nie były zapomniane i w znaczącym zakresie wpłynęły na postawę 
ideową społeczeństwa czeskiego, umożliwiając mu przetrwanie okupacji 
hitlerowskiej, a później wieloletniego zniewolenia pod dyktaturą komunistyczną. 
Obok Masaryka, a później Beneša był on najwybitniejszym politykiem czeskim 
XX wieku. 
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The concept of the Slavonic Realm according to Karel Kramář  
 
The paper presents the geopolitical proposal, elaborated by the outstanding Czech 
politician, Karel Kramář (1860-1937), and made public in 1914. The doctrinal intention 
of this proposal was the unification of all the Slavonic nations in one common 
statehood, the so-called “Slavonic Realm”. This would take place under the auspices of 
the Russian emperor, after he tsarist Russia would have defeated the German Empire 
and the Austrian-Hungarian Empire in the approaching war. In the introductory part of 
the article the political biography of the statesman and the advocate of the alliance of 
the Slavic countries is outlined. Kramář represented the pan-Slavic and the philo-
Russian views. He visited many times Russia, where he got acquainted with the 
intellectual elite, including the personal encounter with Lev Tolstoy (1890). Before the 
outbreak of the World War I he demanded federalisation of Austria-Hungary, and 
granting of the civil, as well as national freedoms to the Czechs. During the period of 
war he was condemned to death for his patriotic activity, but after a year in prison he 
was acquitted. After Czechoslovakia gained sovereignty, to which he also contributed in 
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a certain degree, he took the position of the Prime Minister. Then, he participated in the 
Paris Conference, in Versailles, as the leader of the Czech delegation. He was the author 
of numerous books and articles, in which he would touch upon the historical, political, 
geopolitical, social and legal issues. 
 In the further course of the paper the design for the creation of the Slavonic 
Realm, mentioned before, and the principles of its functioning, are presented. This would 
consist in the incorporation into the Russian Empire of five autonomous provinces, 
namely: Poland, Czechia, Serbia, Bulgaria, and Montenegro. Each of the five countries 
would enjoy the autonomy in the domain of national language and culture. Each of 
these provinces would be headed by the viceroy, nominated by the Emperor of Russia. 
The geographical boundaries of these five provinces were delineated, and the design for 
the constitution was presented and commented upon, developed by Kramář, meant to 
become the foundation for the future basic law for the territory of the Slavonic 
community and its constituent parts. 
 The subsequent portion of the article is devoted to the position of Kramář’s 
regarding Poles and to his attempts, aiming at normalising the Polish-Russian relations. 
The Czech politician was aware of the fact that without the participation of Poles the 
entire geopolitical design may end up as failure. Despite numerous efforts, the attempts 
of Kramář’s were not bringing the expected results in this domain. This was, 
additionally, due to the fact that the political events, associated with the defeat of 
tsarist Russia in World War I, made the federalist design obsolete. 
 In the concluding section the author evaluates the concept, forwarded by 
Kramář, from the point of view of its pragmatism and the capacity of implementation. It 
is also noted that the communist block, which took shape after World War II, even 
though pronouncing different principles and ideological doctrine, reminded in territorial 
terms the area delineated by Kramář and communicated by him in May 1914 to the 
Russian authorities. 
 
  
Key words: Slavonic realm, Czechoslovakia, Russia, panslavism 



 

Wilczyński, W. J., Nazewnictwo geopolityczne wschodniej części Europy,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 38-50. 

 

 

- 38 - 

 
 
 
Witold J. WILCZYŃSKI 
 
 

NAZEWNICTWO GEOPOLITYCZNE1  
WSCHODNIEJ CZĘŚCI EUROPY  

 
 

„Trzeba się przyjrzeć bliżej pojęciom, którymi  szermuje się u nas 
 w mowie potocznej, nie poddawszy ich naukowej ekspertyzie” 

Feliks Koneczny (2011, s. 2). 
 
 

Abstrakt: 
Najbardziej rozpowszechnionymi w literaturze popularnej i naukowej nazwami 
odnoszącymi się do wschodniej części Europy są wyrażenia Europa Środkowa lub 
Środkowo-wschodnia. Geograficzne uzasadnienie ma natomiast utrwalone w literaturze 
i świadomości społecznej rozróżnienie między Wschodem a Zachodem Europy. Jest ono 
także zgodne z realiami geopolitycznymi. W artykule przedstawione są przyczyny i 
konsekwencje upowszechnienia określeń sugerujących istnienie w naszej części Europy 
istnienie jednostki regionalnej odrębnej od Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, 
wskazując na konieczność ich wyeliminowania z dyskursu naukowego. Jest to 
konieczne w celu zwiększenia precyzji języka geografii i geopolityki. Bez tego nie jest 
możliwe prawidłowego odzwierciedlanie rzeczywistości geograficznej przez te 
dyscypliny, co z kolei rzutuje na ich przydatność w kształtowaniu stosunków 
międzynarodowych. 
 
Słowa kluczowe: Europa Wschodnia, Europa Środkowa, nazewnictwo 
geopolityczne  
 
 
Kontekst 
 W geopolityce toczy się obecnie spór, od którego rozstrzygnięcia zależy 
przyszłość tej dyscypliny. Jednym z jego głównych motywów jest stopień 
istotności czynników geograficznych z punktu widzenia rozwoju sytuacji 
gospodarczej i politycznej na świecie. Ich znaczenie jest coraz częściej 
podważane w obliczu rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych i 

                                                 
1 Wyrażenie „nazewnictwo geopolityczne” jest dosłownym tłumaczeniem 

rozpowszechnionego w literaturze anglojęzycznej „geopolitical naming”, i oznacza nazwy 

miejscowe, czyli geograficzne, z przypisanymi im konotacjami politycznymi lub 

zastosowane w politycznym kontekście. 
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wojennych. Polskie Towarzystwo Geopolityczne stoi  na stanowisku, że rozwój 
technologiczny istotnie zmienia rolę, ale nie unieważnia znaczenia czynników 
geograficznych. Mimo rozwoju technologii nadal ważne jest nasze położenie w 
stosunku do lokalizacji głównych ośrodków siły, rozmieszczenia źródeł 
pewnych zasobów, przebiegu dróg transportu surowców energetycznych i 
innych oraz szlaków wielkich migracji. Nie wydaje się, aby jakakolwiek 
technologia mogła doprowadzić do sytuacji, w której geografia przestanie mieć  
znaczenie.  W geopolityce znaczenie to rozpatrywane jest podwójnie: raz pod 
kątem lokalizacji w stosunku do wspomnianych istotnych obiektów, terytoriów i 
szlaków, a drugi raz z uwagi na to, jak geograficzne uwarunkowania są 
postrzegane,  opisywane, ewentualnie kontestowane oraz wykorzystywane w 
konstruowaniu polityki zagranicznej, wpływając w ten pośredni sposób na 
stosunki międzynarodowe. Podstawowym przejawem (i narzędziem) 
postrzegania i opisu tych uwarunkowań są stosowane w podręcznikach  i w 
debacie publicznej nazwy geograficzne. To zaś, w jaki sposób nazwy te 
oddziałują na stosunki międzynarodowe, zależy m.in. od tego, na ile są one 
poprawne i precyzyjne. Nie wydaje się, aby współczesna geografia dobrze 
służyła stosunkom międzynarodowym. Jest tak dlatego, że wiele nazw 
geograficznych jest wieloznacznych i nie precyzyjnych.       
 
Polityczna istotność nazewnictwa geograficznego 
 Feliks Koneczny był prawdziwym uczonym, który wykazywał wielką 
dbałość o poprawność terminologii. Gdyby żył obecnie, niewątpliwie 
zauważyłby, że pewne nazwy i pojęcia nie są stosowane w sposób prawidłowy, i 
to nie tylko w mowie potocznej, ale także w publikacjach naukowych. Wiele 
opracowań, także z zakresu geopolityki, zawiera mnóstwo określeń 
wieloznacznych i sformułowań tak mało precyzyjnych, że stanowią one 
podstawę do uzasadnionej krytyki, zarówno ze strony zwykłych użytkowników 
wiedzy naukowej jak i innych badaczy. Współcześni uczeni francuscy, Alan 
Sokal i Jean Bricmont, ujawnili wiele przejawów zaniku „komunikatywnego 
języka” i triumfu „pseudointelektualnego żargonu”, którego zalew określili 
mianem „biegunki słów” (Sokal, Bricmont 2004). W geografii i geopolityce 
przykładów pseudoerudycji dostarczają przede wszystkim teksty autorów 
postmodernistycznych, ale poprawność terminologiczna nie jest silną stroną 
całej naszej nauki. Terminologia geopolityczna, jak i geograficzna jest 
przedmiotem coraz częstszej krytyki (p. m.in. Dutka 2016b).  
 Panująca w geografii dżungla terminologiczna przejawia się tym, że 
znaczenia nawet powszechnie używanych nazw nie są ustalone. Weźmy na 
przykład jedną z najczęściej u nas używanych nazw geograficznych, jaką jest 
Europa. Okazuje się, że dzisiaj nikt nie jest w stanie przedstawić precyzyjnie, do 
jakich obszarów nazwa ta się odnosi, gdyż współczesna geografia tego nie 
ustaliła. Powszechnie przyjmuje się, że Europa to kontynent, chociaż już 
pierwszy rzut oka na mapę lub globus zadaje kłam tezie, że istnieje osobny ląd o 
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takiej nazwie. Wielka Encyklopedia PWN informuje, że Europa to „część 
świata”, której wschodnią granicę stanowią wschodnie stoki gór Ural oraz 
Obniżenie Kumsko-Manyckie (między morzami Kaspijskim i Azowskim). Jest 
to wersja, która „ma najwięcej zwolenników”, ale redaktorzy wspomnianej 
Wielkiej Encyklopedii PWN2 informują o innych propozycjach, których 
kombinacje mogą dać nie mniej niż kilkanaście wariantów tejże „granicy”. Z 
tego powodu, pomimo jej oficjalnego uznania przez Międzynarodową Unię 
Geograficzną, posiada ona status jedynie „linii umownej”. Chociaż jest to 
największa na świecie geograficzna instytucja naukowa, nie sposób 
bezkrytycznie akceptować jej werdykty, kiedy okazują się one sprzeczne ze 
świadectwem doświadczenia, a przede wszystkim, kiedy nie podane jest 
kryterium, które posłużyło do takiej a nie innej delimitacji. Postulowany przez 
MUG przebieg granicy budzi z tego względu wiele zastrzeżeń: dlaczego 
prowadzić ma ona wzdłuż wschodnich stoków gór, dlaczego przecina ona 
granice obwodów a nawet granice wielkich miast, dlaczego po obu jej stronach 
znajdują się obszary zamieszkane i zagospodarowane w identyczny sposób przez 
ludzi należących do jednego narodu, mówiących tym samym językiem, będących 
obywatelami tego samego państwa? Brak odpowiedzi na tego typu pytania 
podważa wiarygodność publikacji geograficznych i zestawień statystycznych 
zawierających m.in. podstawowe dane dotyczące terytorium, zaludnienia i 
gospodarki Europy oraz Azji (Wilczyński 2011). Analizując tego typu 
zestawienia zawarte w publikacjach naukowych i powielane setki tysięcy razy w 
mediach i opracowaniach popularnych, należałoby się zastanowić, do którego z 
„kontynentów”, Azji czy Europy, autorzy zestawień statystycznych wliczyli 
wielkie ośrodki przemysłowe Uralu, takie jak np. Jekaterynburg, Niżny Tagił, 
Magnitogorsk i Czelabińsk. Liczby zawarte w zestawieniach mają jakąkolwiek 
wartość tylko wtedy, kiedy jest wiadome czego dotyczą. Tymczasem przebieg 
wyznaczonej „umownej linii” uniemożliwia wskazanie, które miejscowości 
należą do Europy a które do Azji. Użytkownik takich zestawień nie wie, czy 
milionowe miasto Jekaterynburg uwzględnione jest w sumarycznych danych 
dotyczących Azji czy Europy. To samo dotyczy zestawień zawierających 
rozróżnienie tzw. azjatyckiej i europejskiej części Federacji Rosyjskiej. A mimo 
to zestawienia umożliwiające porównywanie tych jednostek bezkrytycznie 
przedrukowywane są na masową skalę w publikacjach firmowanych także przez 
Międzynarodową Unię Geograficzną3.  

                                                 
2 Wielka Encyklopedia PWN, tom 8, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2002, s. 

414. 
3 Mimo, że koncepcja granicy wschodniej Europy zatwierdzona przez  Międzynarodową 

Unię Geograficzną jest całkowicie arbitralna i wiąże się z licznymi niedogodnościami, 

takimi jak trudność w ustaleniu danych statystycznych dla jednostek tą granicą 

rozdzielonych, jej kwestionowanie wywołuje gwałtowne sprzeciwy, wykraczające daleko 

poza kwestie czysto merytoryczne. Świadectwem tego jest tekst Valentina Mihailova 
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 Nazwy miejscowe pełnią w geografii rolę analogiczną do tej, jaka 
przypada nazwom gatunków w biologii lub nazwom substancji w chemii. Aby 
uniknąć nieporozumień, biologowie w naukowych dysertacjach stosują w 
odniesieniu do gatunków nazwy łacińskie, a chemicy powszechnie posługują się 
wzorami chemicznymi ściśle określającymi skład substancji. Zapewne dlatego 
biologowie odróżniają nawet bardzo spokrewnione gatunki a żaden chemik nie 
pomyli np. dwutlenku węgla z podobnym pod względem nazwy tlenkiem węgla, 
co w praktyce mogłoby okazać się tragiczne dla organizmów żywych. Geografia 
nie dysponuje odpowiednikami biologicznych nazw łacińskich ani wzorów 
chemicznych, dlatego musimy koniecznie uważać na poprawność stosowanych 
przez nas nazw miejscowych. Należy za wszelką cenę dążyć do ograniczenia 
panującej dowolności. Jej przykładem jest godny uwagi artykuł poświęcony 
pozycji geopolitycznej Polski. Nazwy takie jak Europa Środkowa, Europa 
Wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia, stosowane są tam wymiennie na 
oznaczenie tego samego terytorium, pojawiając się wielokrotnie nawet na tej 
samej stronie (Kowalski 2013, s. 256). Sytuacja taka podważa zaufanie do całości 
wartościowych często opracowań a nawet może powodować ich dyskredytację.  
 Dowolność w stosowaniu podstawowych terminów i nazw musi zostać 
radykalnie ograniczona, jeżeli geografia i geopolityka mają być powszechnie 
uznanymi dyscyplinami badawczymi. Należy do tego dążyć nawet wówczas, 
kiedy ma się to wiązać z koniecznością podważania werdyktów nawet 
największych autorytetów, takich jak wspomniana Międzynarodowa Unia 
Geograficzna. Okazuje się, że powinniśmy tak bezkompromisowo postępować 
nie tylko w imię dążenia do poprawności terminologicznej, która warunkuje 
wszak możliwość porozumienia między badaczami. Jest jeszcze inny ważny 
powód. To, czy Rosja jest jednym państwem i narodem, czy też są jakieś dwie 
Rosje – europejska i azjatycka, albo to, czy Polska należy do Europy Wschodniej 
czy do Środkowej, to są także doniosłe fakty istotne z geopolitycznego punktu 
widzenia. Zwykły akt nazywania poszczególnych obszarów to element strategii 
mającej na celu wpływanie na stosunki międzynarodowe. Upowszechnianie 
pewnych nazw to jedno z ważniejszych narzędzi trwającej obecnie wojny 
informacyjnej. Nazwy geograficzne odgrywają centralną rolę w debacie 
dotyczącej tożsamości narodowej, ekonomii politycznej, dyplomacji, jak i 
strategii wojennej. To, jakimi nazwami geograficznymi operujemy, 
upowszechniając je w podręcznikach i przekazach medialnych, nie wpływa 
wprawdzie na prawdziwe rozmieszczenie obiektów i terytoriów i ich 
konfiguracje, ale oddziałuje na coś nie mniej ważnego: na wyobrażenia 
geograficzne społeczeństwa, a więc na to, jak te obiekty i terytoria są 
rozmieszczone i skonfigurowane w zbiorowej świadomości. A o tym, jak te 

                                                                                                                              
opublikowany w 12 tomie Przeglądu Geopolitycznego (odpowiedź na niektóre z zarzutów 

zawiera wypowiedź W. Wilczyńskiego w tomie 14). 
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społeczeństwa funkcjonują, gospodarują, wykorzystują zasoby, walczą o nie, 
zależy nie tylko od realnej, „obiektywnej” rzeczywistości, ale od tej, którą noszą 
oni w sobie. Ważne dla polityki, działalności gospodarczej i w życiu codziennym 
jest nie tylko to, co realnie istnieje, ale to, o czym ludzie wiedzą, co wyobrażają 
sobie, co wartościują, kontestują, co staje się ich celem. Zabarwione 
subiektywizmem wyobrażenia geograficzne mają więc istotny wpływ zarówno 
na codzienne życie jak i na stosunki międzynarodowe. Tak więc nazewnictwo 
geograficzne to nie jakiś mało ważny akt ułatwiający identyfikację miejsc i 
poruszanie się wśród nich. Jest to proces kształtowania w świadomości 
społecznej obrazów rzeczywistości geograficznej, od których to wizji zależą 
zarówno sposoby działalności gospodarczej i stosunki międzynarodowe podczas 
pokoju, jak i strategie stosowane w czasie wojny (Wilczyński 2014).  
 Rozpowszechniane w mediach nazwy miejscowe są elementem walki 
informacyjnej, mającej na celu m.in. manipulowanie świadomością i psychiką 
społeczeństwa (netwar), a także uzyskiwanie przewagi informacyjnej nad 
przeciwnikiem i zakłócanie jego percepcji przez tworzenie faktów za pomocą 
współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej (softwar) (Witecka 2011; 
Żebrowski 2015). Zgodnie z aktualnymi koncepcjami wojny informacyjnej, 
hybrydowej, konfliktu asymetrycznego itp., każde miejsce lub terytorium może 
być w celu rozszerzenia strefy wpływów zajęte przez kogoś militarnie, albo 
może być opanowane bez walki, za pomocą narzędzi ekonomicznych (Wasiuta 
2016). Całkowite i trwałe podporządkowanie danego obszaru jest jednak 
możliwe dopiero wówczas, kiedy w powszechnej świadomości staje się on 
częścią terytorium tego a nie innego państwa. Bardzo często stosowanym 
narzędziem takiego mentalnego zawładnięcia są właśnie nazwy geograficzne. 
Nazywanie części obwodów donieckiego i ługańskiego Wschodnią Ukrainą lub 
określanie tych terytoriów bardziej tradycyjnymi nazwami przywołującymi ich 
kozacko-tatarską przeszłość (Sicz, Kozaczyzna Zaporoska, Dzikie Pola), jest 
wyrazem akceptacji ich przynależności do państwa ukraińskiego. Rosjanie więc 
takich nazw nie stosują, starając się dotrzeć do świadomości społeczeństwa z  
określeniem Noworosja. Kiedy stanie się ono trwałym elementem świadomości 
społecznej, terytoria te przestaną być świeżą zdobyczą Rosjan o jeszcze 
nieustalonym statusie, a będą mogły być uznane za integralną część Federacji 
Rosyjskiej.     
 
Dwubiegunowy model Europy 
 Jeżeli dla mieszkańców Donbasu ważne jest, czy terytorium przez nich 
zamieszkane nazywa się wschodnią Ukrainą, czy Noworosją, to dla narodów 
wschodniej części Europy, dla Polaków, Rosjan, Ukraińców, Czechów, 
Słowaków, Węgrów i pozostałych sprawą wielkiej wagi jest nazwa regionu, do 
którego należą terytoria ich państw. To, czy jesteśmy w Europie Środkowej, 
Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej nie jest dla nas obojętne. Nazwy te są 
istotne dlatego, że określają naszą przynależność regionalną i wskazują, z 
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którymi państwami i narodami łączy nas wspólnota polityczna, gospodarcza, 
kulturowa, i z którymi chcemy jako naród być kojarzeni. Dlatego powinniśmy 
dążyć do tego, aby ograniczyć obecną dowolność i chaos terminologiczny jeśli 
chodzi o przynależność regionalną Polski i państw sąsiednich.    
 Chociaż Europa jest ideą starożytną, jej obecne rozumienie jest 
produktem myśli oświeceniowej. To w epoce oświecenia, także na podstawie 
wcześniej ustalonych różnic w organizacji życia społecznego w poszczególnych 
krajach (Małowist 2006), powstało rozróżnienie Wschodu i Zachodu, które do 
dzisiaj silnie wpływa na postrzeganie poszczególnych krajów. W osiemnastym 
wieku podróżnicy francuscy odwiedzający kraje przede wszystkim słowiańskie 
upowszechnili koncepcję Wschodu, jako regionu zacofanego cywilizacyjnie i 
dość słabo związanego z Zachodem (Wolff 1994). Nie istniało wówczas pojęcie 
Europy Środkowej, natomiast dychotomia Wschodu i Zachodu stanowiła wyraz 
politycznych, ekonomicznych i kulturowych różnic dzielących najsilniejsze 
mocarstwa zachodnie od znacznie uboższych społeczeństw zamieszkujących 
kraje położone dalej na wschodzie. Praźródłem tych różnic jest istotnie krótszy 
związek społeczeństw Wschodu ze światem cywilizacji łacińskiej. Powstałe w 
XIX wieku wśród polskiej emigracji koncepcje polityczne z naciskiem 
podkreślają jedność cywilizacyjną narodów Wschodu i Zachodu, oraz 
konieczność federalizacji Europy w celu obrony krajów peryferyjnych przed 
zakusami obcych cywilizacyjnie mocarstw. W tym duchu utrzymane są m.in. 
wizje Hugona Kołłątaja, projekt księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, oraz 
koncepcja Zygmunta E. Gordaszewskiego (Eberhardt 2010). Podróżowanie z 
Zachodu na Wschód począwszy od epoki oświecenia oznaczało jednoczesne 
przemieszczanie się w czasie, do dawno minionego dla społeczeństw 
zachodnich okresu prymitywizmu i barbarii. Idea Zachodu zaczęła być 
kojarzona i utożsamiana z „postępem”, wolnością, wysokim poziomem 
cywilizacyjnym. Zachód stawał się synonimem Europy, podczas gdy Wschód 
identyfikowano z zacofaniem, despotyzmem, przeżytkami barbarzyństwa, 
pejoratywnie pojmowaną „Azją” (Agnew 1998, s. 32-39). Główni twórcy myśli 
oświeceniowej, a zwłaszcza encyklopedyści francuscy ustanowili akceptowany 
do dzisiaj geograficzny zasięg Europy, która następnie dzielona była na dwie 
odmienne części. To oni, także w wyniku ich bardzo dobrych relacji z carycą 
Katarzyną II, upowszechnili jako pierwsi zadekretowany wcześniej w Rosji 
przebieg wschodniej granicy Europy, który implikował uznanie Cesarstwa 
Rosyjskiego jako mocarstwa europejskiego (Neumann 1996). Granica ta w 
większości oświeceniowych publikacji wyrysowana była wzdłuż gór Ural, a 
najczęściej była przesunięta jeszcze dalej na wschód, aż do dolnego biegu rzeki 
Ob. W ten sposób utrwalony został podział zachodniej części Eurazji na 
Europę Zachodnią, obejmującą ziemie niemieckie (z główną częścią Imperium 
Habsburgów) i kraje położone od nich dalej na zachód, oraz Europę 
Wschodnią, do której zaliczano zarówno obszary Cesarstwa Rosyjskiego jak i 
kraje podbite przez imperium osmańskie. W wieku XIX w związku z rozwojem 
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świadomości narodowej zaczęto Wschód utożsamiać głównie ze 
Słowiańszczyzną, podczas gdy status Zachodu przyznano krajom germańskim i 
romańskim. W wieku XX były okresy, kiedy Zachód stanowił rodzaj elitarnego 
ugrupowania, z którego wykluczano państwa totalitarne i łamiące zasady 
demokracji. Ostoją i  rdzeniem Zachodu była Wielka Brytania i Francja z Belgią 
oraz Holandią. Generalnie jednak granicę Wschodu i Zachodu stanowiła linia 
łącząca Morze Bałtyckie i Adriatyk (linia Lubeka – Triest). Podział ten został 
utrwalony jeszcze bardziej w wyniku rozstrzygnięć II wojny światowej, na mocy 
których państwa położone po wschodniej stronie tej linii (wraz ze wschodnimi 
Niemcami) zostały podporządkowane Moskwie i od wolnego świata oddzielone 
na prawie pół wieku za pomocą „żelaznej kurtyny”. Konfrontacja dwóch 
bloków polityczno-wojskowych  w drugiej połowie ubiegłego wieku 
powodowała, że podział Europy na Wschód i Zachód przetrwał aż do 
zakończenia okresu „zimnej wojny”. W debacie publicznej tamtego okresu nie 
było miejsca dla Europy Środkowej, chociaż koncepcje tego rodzaju istniały od 
dość dawna. W Niemczech sięgają one do ostatnich dekad XIX wieku, podczas 
gdy w Polsce pojawiły się one w okresie międzywojennym. Po II wojnie 
światowej mogły one być rozwijane przez twórców emigracyjnych (Oskar 
Halecki) oraz w środowiskach opozycji antykomunistycznej.   
 
Koncepcje Mitteleuropy i Europy Środkowej 
 Wschód i Zachód to nie są tylko wyrażenia przypisywane pewnym 
obszarom Europy. Zawierają one w sobie wiele subtelnych konotacji, które 
zależą od tego kto wyrażenia te stosuje i w jakich kontekstach i okolicznościach. 
Podobnie jest z wyrażeniami Europa Środkowa i Mitteleuropa, które stanowią 
wprawdzie słownikowe odpowiedniki ale znacznie różnią się znaczeniowo. 
Starsza jest niemiecka Mitteleuropa, ale dla narodów sąsiadujących z Niemcami 
kojarzy się ona z niemiecką dominacją, gdyż istotnie był to niemiecki projekt 
imperialny. Mimo przegranej II wojny światowej i udaremnieniu niemieckich 
planów polityczno-militarnych, koncepcja Mitteleuropa była podjęta w 
Niemczech zachodnich w latach powojennych i wywarła wpływ na 
formułowanie założeń niemieckiej polityki wschodniej. Celem jej było 
zjednoczenie Niemiec, zaś sama Mitteleuropa miała oznaczać międzynarodowy 
system bezpieczeństwa obejmujący kraje dawnej niemieckiej strefy wpływów.  
Ponieważ narodom wschodniej części Europy hegemonia niemiecka słabo 
kojarzyła się z bezpieczeństwem, koncepcje Europy Środkowej w Polsce, w 
Czechach i na Węgrzech najczęściej wykluczały Niemcy. Istotą koncepcji 
Mitteleuropy była niemiecka hegemonia w naszej części Europy, zaś idee Europy 
Środkowej stanowiły rodzaj strategii mającej na celu uniknięcie dominacji 
niemieckiej.  
 Zarówno Mitteleuropa jak i Europa Środkowa do około 1990 roku 
pozostawały koncepcjami drugoplanowymi, przysłoniętymi obowiązującym 
wówczas podziałem na Wschód i Zachód. W Polsce, w Czechach i na Węgrzech 
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istniała jednak dość bogata twórczość literacka, powstająca głównie w 
wydawnictwach poza zasięgiem komunistycznej cenzury, której celem było 
wykazanie odrębności tych krajów w stosunku do Wschodu. Promocja 
środkowoeuropejskiej tożsamości regionalnej była celem założonego w 1982 
roku pisma Cross Currents: A Yearbook of Central European Culture (Szporluk 1982; 
Bojtár 1988). Czeski pisarz-dysydent Milan Kundera przeciwstawiał się 
politycznym realiom, w których jego kraj włączony został do Wschodu. W jego 
opinii Niemcy są poza Europą Środkową, która kulturowo tkwi jednak swoimi 
korzeniami w Zachodzie, wyznaczając jego wschodnią granicę. Mimo 
zachodniej tożsamości cywilizacyjnej, Europę Środkową włączono do strefy 
wpływów Związku Radzieckiego, który nie jest państwem europejskim, tylko 
„obcą cywilizacją” (Kundera 1984, s. 33-35). Koncepcję Europy Środkowej jako 
narzędzia przeciwstawienia się imperializmowi moskiewskiemu rozwijali także 
emigracyjni pisarze węgierscy i polscy (Miłosz 1989). W latach 80-tych ubiegłego 
wieku nastąpiła eksplozja publikacji naukowych na temat Europy Środkowej, 
także w państwach zachodnich. Publikacje te nawiązywały zarówno do 
koncepcji niemieckiej jak i polskiej. Różnorodność koncepcji ukazuje m.in. 
wydany w 1989 roku zbiór zatytułowany In Search of Central Europe (Schőpflin & 
Woods, red. 1989). Debata szybko przeniosła się do mediów. Pomimo nacisku 
położonego w większości publikacji na kulturę, koncepcja Europy Środkowej 
stała się instrumentem geopolitycznym. Stanowiła ona wyzwanie wobec 
hegemonii rosyjskiej, a jednocześnie wyraz dezaprobaty w stosunku do nieufnej 
postawy społeczeństw państw zachodnich. Europa Środkowa miała być według 
jednych autorów stowarzyszeniem państw zlokalizowanych między Niemcami a 
Rosją, podczas gdy według zwolenników Mitteleuropy – wyrazem tendencji do 
odbudowy niemieckiej strefy wpływów w jej ekonomicznej i pacyfistycznej 
wersji (Kurth 1995). Dokonane przez wielu autorów rozróżnienie Europy 
Środkowej i Mitteleuropy przyczyniło się do spadku popularności koncepcji 
niemieckiej (Konrád 1995). Badacze niemieccy, którzy wcześniej optowali za 
odbudową Mitteleuropy, stopniowo przesuwali akcenty, opowiadając się 
ostatecznie za wzmocnieniem integracji w ramach Unii Europejskiej 
(Brechtefeld 1996). Obecna dominująca pozycja Niemiec w instytucjach 
unijnych wykazuje, że z punktu widzenia interesów Bundesrepubliki była to 
słuszna reorientacja. Koncepcja Mitteleuropy uległa marginalizacji także w Austrii, 
gdzie czerpała ona z tradycji Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Nawet potomek 
rodziny cesarskiej, Otto von Habsburg, wcześniej zaangażowany w działania na 
rzecz odbudowy Mitteleuropy pod hasłem „powrotu do centrum”, uznał prymat 
integracji europejskiej (von Habsburg 1999).  
 O ile koncepcja Mitteleuropy utraciła swoją siłę przekonywania, 
środkowoeuropejska tożsamość głoszona przez pisarzy-dysydentów w Polsce i 
krajach ościennych okazała się motywem, który zadecydował o podjęciu 
współpracy politycznej państw w ramach tzw. trójkąta wyszehradzkiego. 
Początkowo Europa Środkowa miała być etapem przejściowym na drodze do 
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pełnej  integracji w ramach Unii Europejskiej, która była uważana za cel 
nadrzędny. Dla społeczeństw aspirujących do włączenia do Zachodu, Europa 
Środkowa była więc tym narzędziem, które umożliwiało im odseparowanie się 
od Wschodu, utożsamianego z komunizmem i rosyjską strefą wpływów. 
Obecne ożywienie współpracy w ramach trójkąta, a zwłaszcza zbliżenie Polski i 
Węgier ma cele przeciwne do poprzednich: chodzi mianowicie o 
przeciwstawienie się nadmiernym wpływom instytucji unijnych na politykę 
państw, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu imigracyjnego. Opozycja 
wobec polityki Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy stała się 
głównym motywem zacieśniania stosunków państw grupy wyszehradzkiej, i w 
ogóle państw wschodniej części Europy, przyjętych do Unii już w bieżącym 
stuleciu. Sytuacja ta wykazała, że odwieczny podział Europy na Wschód i 
Zachód, mimo redukcji dzielących te dwie jej części różnic, nadal jest bardzo 
istotny. 
 
Epilog: powrót do modelu dwubiegunowego 
 Przeciwstawienie Wschodu i Zachodu przetrwało w Europie mimo 
rozpadu ZSRS i zakończenia okresu „zimnej wojny”. W odniesieniu do Polski i 
innych państw wyzwolonych spod komunistycznej dominacji, w mediach, 
debatach politycznych i publikacjach naukowych powszechnie stosowano w 
ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia wyrażenie „powrót do Europy”. Dla Unii 
Europejskiej (utożsamianej często z Europą) oswobodzony Wschód był 
postrzegany jako źródło przestępczości, niechcianej imigracji, taniej siły 
roboczej, niestabilności politycznej i gwałtownego nacjonalizmu. Z kolei dla 
społeczeństw Polski i krajów sąsiednich, Wschód i Zachód były alternatywnymi 
drogami rozumienia tożsamości narodowej. Akceptacja Zachodu oznaczała 
wejście na drogę modernizacji i sekularyzacji, podczas gdy uznanie Wschodu 
wiązało się z ochroną dawnych narodowych tradycji i postawą większej 
nieufności wobec zachodniej liberalnej demokracji (Hagen 2003, Aniol, Byrnes, 
Iankova 1997; Mach 1997). Polska i państwa sąsiednie ostatecznie wybrały opcję 
zachodnią, ale dyskusja dotycząca konsekwencji tego wyboru nie została 
zakończona. Była ona podsycana przez docierające do opinii publicznej sygnały 
świadczące o kosztach „powrotu do Europy”, do których zaliczono m.in.  
upadek pewnych dziedzin wytwórczości w rolnictwie i przemyśle w ramach 
„dostosowywania polskiej gospodarki do norm unijnych”, oraz opanowanie 
ważnych sektorów gospodarki przez kapitał zagraniczny (zwłaszcza niemiecki) i 
związany z tym transfer kapitału z Polski. Ponadto, w Polsce na pełną 
akceptację nie mogą liczyć ultra-liberalne normy obyczajowe, które w państwach 
zachodnich zostały już zadekretowane w obowiązującym prawie (Legutko 2012). 
Istotne zastrzeżenia społeczeństw wobec pełnego i bezwarunkowego 
utożsamienia z Zachodem powodują, że państwa wschodniej części Unii 
Europejskiej będą w coraz większym stopniu stanowić odrębny blok 
geopolityczny, który z czasem może przybrać konkretne formy instytucjonalne. 
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Zmiany w tym kierunku będą się nasilać tym bardziej, im bardziej słabnąć będzie 
Unia Europejska, nękana problemami wynikającymi z wadliwej polityki 
gospodarczej, masowego napływu imigrantów,  trudnych do rozwiązania 
problemów socjalnych i kulturowych związanych ze skutkami polityki 
wielokulturowości, postępującego starzenia się społeczeństw, jak i nasilających 
się tendencji odśrodkowych w strefie euro jak i w całej Unii (Grecja, Wielka 
Brytania) (Wilczyński 2015).  
 Rozszerzenie Unii Europejskiej na państwa położone na wschód od jej 
rdzenia, nie skutkowało rozszerzeniem znaczenia terminu Zachód. Powodem  
tego było zastane opóźnienie cywilizacyjne tych państw będące dziedzictwem 
rządów komunistycznych. Mimo, że opóźnienie to jest coraz mniej widoczne, 
różnice dzielące stare i nowe państwa Unii okazują się o wiele trwalsze. Nie 
ograniczają się one do sfery ekonomicznej i politycznej, ale tkwią głęboko w 
mentalności. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku kulturową tożsamość 
tych społeczeństw opisali pisarze-dysydenci, tacy jak Milan Kundera i Czesław 
Miłosz. Chociaż posługiwali się oni nazwą Europa Środkowa, w rzeczywistości 
opisywali to, co od stuleci, od epoki oświecenia, powszechnie nazywano w 
Europie Wschodem. Kraje takie jak Polska i Węgry zawsze stanowiły Wschód 
Europy, gdzie na różnice obserwowane już w XVIII wieku nałożyły się później 
dodatkowe, wynikające z długotrwałego podporządkowania hegemonii 
rosyjskiej. Także dzisiaj w debacie politycznej, Polska i kraje naszej części 
Europy określa się jako Europa Wschodnia. Tak czynią m.in. przywódcy i 
przedstawiciele wielkich mocarstw, zarówno Stanów Zjednoczonych Ameryki 
jak i Federacji Rosyjskiej. Dowodem tego są ich wypowiedzi udzielone na 
okoliczność rozpoczęcia budowy bazy stanowiącej element tarczy 
antyrakietowej w Redzikowie. To, że prezydent USA nazywa Polskę państwem 
Europy Wschodniej, nie jest niczym zaskakującym. Tak bowiem uczy się 
geografii w Ameryce i w ten sposób jest tam Polska klasyfikowana w 
publikacjach naukowych i mediach. Godna uwagi jest natomiast wypowiedź 
prezydenta Rosji, który Polskę także nie wahał się zaliczyć do Europy 
Wschodniej. Oznacza to, że Putin nie uważa już Rosji za mocarstwo 
europejskie, ale za równorzędny  w stosunku do Europy region, stanowiący 
dodatkowo rdzeń odrębnego bloku geopolitycznego (Eurazja). Jest to oznaka, 
że wszystkie koncepcje takie jak Europa Środkowa i Mitteleuropa, powoływane 
do życia dla doraźnych celów utylitarnych bądź ideologicznych ustępują miejsca 
zmieniającym się długookresowo, a zatem relatywnie trwałym uwarunkowaniom 
geopolitycznym, odzwierciedlającym rzeczywisty stan rzeczy. Zgodnie z tymże 
stanem rzeczy, mamy w Europie stanowiącej cywilizacyjną jedność grupę 
państw tworzących jej rdzeń, czyli to, co tradycyjnie określano mianem 
Zachodu, oraz istotnie odmienne od tego rdzenia kraje Wschodu, którym dzisiaj 
w Polsce przypisuje się nazwę Międzymorza. Międzymorze jest bardzo dawną 
koncepcją, która wielokrotnie była uznawana za błędną i nie możliwą do 
realizacji ze względu na niekorzystne dla niej rozstrzygnięcia II wojny światowej 
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(Dutka 2016a). To, że koncepcja ta, mimo niekorzystnej koniunktury politycznej 
przetrwała, można tłumaczyć chyba tylko tym, że jest ona niesprzeczna z 
uwarunkowaniami geopolitycznymi i uwzględnia realia geograficzne.  
 Pozostaje na koniec odnieść się do wspomnianej na wstępie kontrowersji 
dotyczącej Europy jako całości. Otóż, jeżeli podstawą rozważań mają być 
geograficzne realia i uwarunkowania geopolityczne, nie istnieje i nigdy nie istniał 
twór w postaci Europy jako „kontynentu” kończącego się gdzieś w okolicach 
Uralu i Kaukazu. Wadliwość tej koncepcji pokazuje już wielość rozstrzygnięć co 
do szczegółowego przebiegu wschodniej granicy tak pojmowanej Europy. 
Wschodnią granicę Europy wyznacza, tak jak było to przez wieki, zasięg 
cywilizacji łacińskiej. Ponieważ Polska jest najdalej na wschód wysuniętym 
państwem należącym do tej cywilizacji, granica Europy pokrywa się z naszą 
granicą wschodnią, tak jak kiedyś przebiegała tam, gdzie znajdowały się nasze 
kresowe stanice. Jej aktualny przebieg przedstawił ostatnio Piotr Eberhardt 
(2004). W związku z tym używanie nazw takich jak Europa Środkowa lub 
Środkowo-Wschodnia nie ma uzasadnienia. Jesteśmy niewątpliwie we 
Wschodniej Europie, której synonimem w języku polskim jest Międzymorze. 
Należy więc zgodzić się ostatecznie z Mariuszem Kowalskim, autorem 
powołanej wcześniej publikacji (w której nazwy Europa Środkowa, Środkowo-
Wschodnia i Wschodnia stosowane są wymiennie), który w jednym z przypisów, 
zamieścił następujące stwierdzenie odnoszące się de facto do obszaru 
nazywanego w artykule Europą Środkową lub Środkowo-Wschodnią: „Obszar 
ten określać należałoby mianem Europy Wschodniej, choć niektórzy badacze są 
zwolennikami terminu Międzymorze (Intermarum)” (Kowalski, op.cit., s. 249). 
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Geopolitical naming in the eastern part of Europe  
 
The primary tool utilized to shape and influence both social consciousness and 
international relations are geographical names used in textbooks and in the public 
debate. Their usefulness depends, among others, on how they are correct and precise. 
Contemporary geography does not seem to serve well international relations. This is 
because numerous geographical names are ambiguous and not precise. The most common 
names nowadays concerning the eastern part of Europe, both in scientific discourse and 
in colloquial language, are the expressions of Central Europe and East-Central Europe. 
Although they find justification neither in geographical reality nor in geopolitical 
conditions, they have dominated not only the media and popular publications, but also 
scientific literature. If the disciplines of geography and geopolitics are to be useful in 
foreign policy and international relations, they must reflect, with maximum precision, 
the geographic reality. Therefore it is necessary to restore the old distinction between 
East and West in the scientific discourse, which reflects best the geographical reality and 
geopolitical conditions of Europe. 
  
Key words: Eastern Europe, Central Europe, geopolitical naming 
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Olga WASIUTA, Sergiusz WASIUTA 
 
 

ELITY ETNICZNE PÓŁNOCNEGO KAUKAZU  
 
 

Abstrakt: 
Ze względu na liczne sprzeczności polityczne i gospodarcze, Kaukaz Północny jest 
regionem współczesnej Federacji Rosyjskiej, który z punktu widzenia Moskwy stanowi 
źródło największych problemów. Wiążą się one m.in. z funkcjonowaniem miejscowych 
elit gospodarczych. Proces ich formowania się nie przebiegał w sposób harmonijny, co 
wynikało ze zmiennych decyzji władz, które od czasu do czasu oddawały region (w 
sposób daleki od demokratycznych procedur) pod kontrolę przywódców federalnych lub 
regionalnych. Władze federalne nie wypracowały strategicznej koncepcji rozwoju 
regionu uwzględniającej jego zróżnicowanie etniczne. Charakterystyczną cechą procesów 
formowania się elit gospodarczych na Kaukazie jak i w całej Rosji, była ich ideologiczna 
ambiwalentność i niechęć w stosunku do procedur stosowanych powszechnie w krajach 
cywilizacji zachodniej, a ponadto dążenie do wzbogacenia się za wszelką cenę. Władze 
centralne działają destrukcyjnie w stosunku do samych elit jak i do mieszkańców, często 
wykorzystując elity do walki z przeciwnikami politycznymi, oraz do obrony swoich 
przywilejów i unikania odpowiedzialności dzięki posłusznym sobie prokuratorom, 
sędziom, adwokatom, urzędnikom skarbowym i służbom specjalnym. 
 
Słowa kluczowe: Północny Kaukaz, elity etniczne, rozwarstwienie społeczne, 
polityczna niestabilność  
 
 
Wprowadzenie 
 Procesy modernizacji społeczeństw włączających się w sieć powiązań 
międzynarodowych objęły w znacznym stopniu także Federację Rosyjską. Nie 
prowadzą one jednak do ujednolicenia świata ani pod względem krajobrazowym 
ani też pod względem trudno uchwytnych struktur politycznych, 
ekonomicznych i kulturowych, które leżą u podstaw procesów przemian. 
Ogromna przepaść rozwojowa dzieli współczesną Rosję od krajów 
europejskich, a jednocześnie umacniają się dysproporcje rozwojowe między 
poszczególnymi jej regionami. W szczególności dotyczy to Północnego 
Kaukazu, gdzie zawsze trwała rywalizacja elit gospodarczych zaś administracja 
rosyjska nie była w stanie kontrolować wewnętrznych procesów, czego skutkiem 
są tendencje odśrodkowe. Formy ich są różne: od organizowania pokojowych 
protestów przeciwko dyktatowi Moskwy w postaci różnorodnych inicjatyw 
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społecznych, aż do aktów terroru. Skutki rozwoju ekonomicznego końcowych 
lat XX w. i wdrażanych odgórnie zmian, niestety nie bezinteresownych w 
rosyjskim kontekście, pozostają do tej pory powodem do niezadowolenia oraz 
źródłem napięć. Na bazie prywatyzacji własności państwowej nastąpił rozkwit 
oligarchicznych elit powiązanych z władzami centralnymi oraz regionalnymi.  
 
Etniczne podłoże kształtowania się elit gospodarczych 
 Północny Kaukaz jest jednym z najbardziej zróżnicowanych językowo i 
religijnie regionów Federacji Rosyjskiej, a złożona historia jest źródłem 
niestabilności. Region jest zamieszkany przez przedstawicieli kaukaskiej rodziny 
językowej (grupa abchazo–adygejska i nacho-dagestańska), a także ludów 
należących do rodziny ałtajskiej (grupy tureckiej) i indoeuropejskiej (grupa 
irańska i słowiańska). Najliczniejszym narodem są Czeczeni. Narody Kaukazu 
Północnego, które są mniejszością w innych regionach Federacji Rosyjskiej, 
stanowią większość w swoich republikach autonomicznych (Матвеевa, Скаков, 
Савин 2012). Najbardziej zróżnicowaną etnicznie częścią Kaukazu Północnego 
jest Dagestan. Na jego niewielkim terytorium (50.3 tys. km2) mieszkają 
przedstawiciele ponad 30 narodowości należących do wszystkich trzech 
wspomnianych rodzin językowych (Fig.1). 
 
Fig. 1. Podział polityczno-administracyjny Północnego Kaukazu 

 
 
 Szczególną cechą obecnej sytuacji na Północnym Kaukazie jest walka elit 
rywalizujących o władzę, korzyści gospodarcze i wpływy w regionie. Pod 
pojęciem elity należy rozumieć grupy osób, które mają przywilej podejmowania 
decyzji dotyczących całych społeczności i jednocześnie w największym stopniu 
korzystają w procesie rozdziału dóbr publicznych (Салгириев, Шамсуев 2009, 
s. 188). W tradycyjnym ujęciu ludzi należących do elit uważano za obdarzonych 
szczególnymi umiejętnościami: przenikliwym, praktycznym rozumem, cechami 
przywódczymi itd. Dlatego los elity miał zbiegać się z historią instytucji 
politycznych, a nawet więcej, z losem państwa. Do elit należą również grupy, 
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które w danym momencie kontrolują ośrodki władzy, oraz te, które wpływają na 
ich decyzje i są zbliżone do nich jako ich poprzednicy, partnerzy, konkurenci, 
czy nieprzejednani wrogowie (grupy zwane też „kontrelitami”). 
 J. Meisel badając cechy elity, wypowiedział słynną formułę „trzy C”: 
„Conscience - Cohesion - Conspiracy” (Świadomość - Spójność – Spisek). Elita 
jest więc grupą przenikniętą nieformalnymi relacjami „patron – klient”, trudno 
osiągalną, posiadającą świadomość elitarności,  poczucie solidarności i 
niezależności od innych grup. Elitę łączy spisek i tajemnica „wzajemnej 
odpowiedzialności”. Władza jest w niej wyrażona bogactwem i prestiżem. Takie 
cechy jak izolacja, kolektywizm, tradycjonalizm i reglamentacja życia 
społecznego od zawsze charakteryzowały tradycyjne społeczności kaukaskie 
(Солдатова 1998, s. 223-226). Mają one wpływ na charakter elit etnicznych oraz 
na ich funkcjonowanie. Tradycyjna organizacja społeczeństw Północnego 
Kaukazu bazowała się na podstawie utrwalonych w tradycji zasad1, a ponieważ 
rody nie były równe ekonomicznie, pojawiała się nierówność polityczna. Elity 
wywodziły się z przedstawicieli rodów najpotężniejszych. 
 Rosyjski podbój Północnego Kaukazu początkowo nie burzył relacji 
wewnątrz górskich społeczności. Była nawet możliwość integracji elit Kaukazu 
w ramach  systemu politycznego Rosji (Цуциев, Дзугаев 1997, s. 8). Rosja 
chciała wykorzystać lokalne elity „dla oswajania Kaukazu” (Ибрагимова 2006, 
s. 349). Rewolucja bolszewicka spowodowała, że stanowiska kierownicze w 
autonomicznych republikach i regionach otrzymali przywódcy rewolucyjni i 
aktywiści komunistyczni. Brak u nich odpowiednich umiejętności i autorytetu 
sprawiał, że do lokalnych elit znowu zaczęli wchodzić przedstawiciele starych 
klanów, które odzyskiwały dominującą pozycję. W ciągu kilku pokoleń w 
warunkach totalitaryzmu sowieckiego na Kaukazie kształtowały się 
społeczności, które godziły narzuconą ortodoksję komunistyczną 
(internacjonalizm, modernizacja, industrializacja) z tradycjami religijnymi, 
klanowymi, archaicznymi rytuałami określającymi stosunki społeczne i 
zachowania. Narody Północnego Kaukazu uważane są za najbardziej 
przywiązane do swoich tradycji, co przejawiało się w ogromnym oporze 
przeciwko rosyjskiej dominacji (Хожаев 1999).  
 Na Północnym Kaukazie od dawna ustaliły się dwie warstwy życia 
społecznego. Pierwsza warstwa obejmuje zewnętrzne formy życia w ramach 

                                                 
1 W tradycji czeczeńskiej wszyscy są wolnymi ludźmi: nie ma instytucji klasowych, a próba 

jakiegokolwiek podporządkowania uznawana była za atak na cześć i godność, co było 

surowo karane. Wzniesiona do absolutu wolność osobista została zagwarantowana normami 

prawa i czeczeńskiej moralności. W państwie nie ma miejsca na aparat przemocy i 

biurokrację. Czeczeni nie płacili podatków i nie utrzymywali regularnej armii. Do ich 

obowiązków wobec państwa należało od dziecka nauczyć się sztuki wojennej, a w 

przypadku zagrożenia dla kraju, każdy musiał stanąć do walki ze swoim koniem i sprzętem 

wojennym. Obowiązkiem wszystkich było  przestrzeganie norm zawartych w kodeksie 

narodu czeczeńskiego, jakim jest Adat (Мазаева 1999, s. 13). 
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państwowego systemu ideologicznego, podczas gdy druga, wewnętrzna, jest 
wyrazem zakorzenienia w tradycji, jest niezmienna, niezależna od pierwszej i 
stanowi źródło duchowej siły i tożsamości etnicznej (Задворнов 2000, s. 52). Ta 
wewnętrzna forma życia zachowała swoją siłę, chociaż była świadomie 
niszczona w czasach sowieckich. Mimo że nie przetrwało wiele obiektów 
kultury materialnej, rękopisów, świątyń, cmentarzy itp., zachowana została 
struktura społeczna obejmująca m.in. tejpy2 i wirdy3. Wiąże się to z niskim 
poziomem uprzemysłowienia i urbanizacji oraz zachowaniem tradycyjnej 
orientacji rolnej, żywotności islamu głównie orientacji sufijskiej4 (z wyjątkiem 
Osetyńczyków którzy są w większości prawosławni), trwałością rodów i 
przywiązaniem do kodeksu Adat5, a także z wielką dynamiką demograficzną 
(Боров 2007, s. 163).  
 Upadek systemu sowieckiego i spowodowane nim zmiany w życiu 
społeczeństwa rosyjskiego przyczyniły się do ożywienia tradycyjnego porządku 
społecznego na Północnym Kaukazie, choć w nieco zmienionej formie. Trzeba 
podkreślić, że w Federacji Rosyjskiej do dnia dzisiejszego rozpowszechniony jest 
stereotyp, że narody Kaukazu nie są w stanie budować własnych państw z 
powodu skłonności do korupcji i sprzeczności międzyklanowych. Rosjanie 
uważają, że rządzić takimi narodami może tylko duże państwo za pomocą siły i 
przy wykorzystaniu konfliktów między lokalnymi klanami i plemionami. 
Konflikty po rozpadzie ZSRS utraciły charakter ideologiczny, znaczenia 
natomiast nabrały kwestie etniczne, graniczne, ekonomiczne, ksenofobia i 
nietolerancja (wobec „innego”) ( Бондар 2013, s. 196-197). W warunkach 
określonych przez te konflikty kształtują się regionalne elity etniczne, które 
wywierają największy wpływ na życie gospodarcze poszczególnych republik i 
okręgów. Elit tych nie należy mylić z etnokracją, której głównym celem jest 

                                                 
2 Tejp, tajp (od arabskiego - „rasy, plemiona”) - organizacja ludów kaukaskich, której 

członkowie wywodzą się od wspólnego przodka w linii męskiej. Tejpy posiadały swoje 

terytoria, cmentarze, wojskowe wieże, świątynie i sanktuaria. Przez wieki tejpy 

zachowywały wyraźną strukturę wewnętrzną. Poszczególne rodziny jednoczyły się w dom i 

były nazywane „ludzie jednego domu”; domy były połączone w większe związki – „ludzie z 

tej samej drogi”, a następnie „ludzie z tej samej gałęzi”, a na końcu tej piramidy był tejp, 

który nosił imię przodków. U Czeczenów, w odróżnieniu od innych ludów, tejp mógł łączyć 

nawet ludzi nie spokrewnionych (Мазаева 1999, c.14). 
3 Wirdy –bractwa, w dosłownym tłumaczeniu z arabskiego, wird - krótka modlitwa. W 

Czeczenii oznacza społeczność obejmującą uczniów pewnego szejcha (nauczyciela). 
4 Sufizm  - jedna z gałęzi islamu akcentująca ascezę, konieczność pracy, skoncentrowana na 

analizie życia wewnętrznego. 
5 Adat (arab. „ada” - zwyczaj) – zbiór zwyczajów ludowych i norm prawnych dotyczących 

m.in. własności, rodziny i etyki, który został zachowany z okresu przedislamskiego i nie jest 

zawarty w Szariacie. Stosowany obecnie w znacznie ograniczonej formie w ramach 

lokalnych zwyczajów i tradycji, przekazywany z pokolenia na pokolenie (Дмитриев  2003, 

c. 163). 
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służenie interesom dominującej grupy etnicznej bez względu na dobro innych 
narodowości (Тощенко   2003, s. 48, 56). 
 
Etapy tworzenia się politycznych elit etnicznych 
 Pierwszy etap (lata 1988 - 1994 charakteryzuje się masowym tworzeniem 
organizacji i ruchów społeczno-politycznych ukierunkowanych na przywrócenie 
tożsamości etnicznej i podwyższenie statusu rdzennych języków. Zarządzających 
republikami przedstawicieli elit partyjnych pochodzenia rosyjskiego zaczęły 
zastępować etniczne elity krajowe (Дмитриев, Слепцов 2004, s. 113). Np. w 
Czeczenii na niepowodzenie skazana była każda próba ustanowienia 
administracji kierowanej przez elementy prorosyjskie (Kenez 2008, s. 343). 
Dziesięciolecia komunistycznej selekcji stworzyły znaczną grupę efektywnych 
kierowników, którzy skutecznie realizowali zadania władzy w systemie 
sowieckim, jednak nie byli wystarczająco elastyczni dla ładu demokratycznego. 
Brakowało liderów zdolnych do przeciwstawienia się interesom klanowym w 
okolicznościach sporów terytorialnych poważnie destabilizujących sytuację 
polityczną, a z drugiej strony ekonomicznemu uzależnieniu od centrum ( 
Литвинова 2009, s. 89, 183). 
 Ważnymi wydarzeniami tego etapu, które odegrały znaczącą rolę w 
rozstrzyganiu problemów etniczno-politycznych było podpisanie Traktatu 
Federacyjnego w 1992 r. i przyjęcie w drodze referendum Konstytucji Federacji 
Rosyjskiej w 1993 r. Traktat Federalny  nadał wszystkim republikom 
narodowym atrybuty państwowości (konstytucje, parlamenty, sądy najwyższe, 
prezydentów, języki urzędowe), a także prawo do rozporządzania majątkiem i 
zasobami (Глыжич-Золотарева 1999, s. 36). Jednak bardzo często ustawy 
regionalne były sprzeczne z federalnymi, a zdolność centrum do zbierania 
podatków gwałtownie spadła, co doprowadziło do przejęcia władzy państwowej 
na szczeblu regionalnym przez lokalne elity etnicznopolityczne (Никонов 2003, 
s. 31). W połowie lat 90. we wszystkich republikach Północnego Kaukazu 
przyjęto republikańskie konstytucje, w których znalazły się również zapisy o 
suwerenności republik (Литвинова, op.cit. s. 98). Można jednak wyrazić 
wątpliwość, czy elity, które doszły do władzy z pomocą Kremla, będą skłonne 
działać wbrew swoim mocodawcom, czy też poprzestaną na sprawnej 
prywatyzacji republik.  
 Właśnie w tym okresie w Rosji pojawiły się spontaniczne i 
nieograniczone przez prawo ruchy społeczne, w tym religijne. W regionie 
Północnego Kaukazu nastąpił proces odrodzenia islamu, którego główną siłą 
napędową były elity etniczne. Budowały one wówczas nowe relacje z rządem 
federalnym. Zamiast KPZR i innych struktur systemu sowieckiego utworzył się 
bardziej złożony model współpracy elit na poziomie federalnym, w którym 
najistotniejsze były trzy ośrodki wpływów: 
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 - ośrodek wojskowy (po wydarzeniach w Czeczenii cały obszar Kaukazu 
Północnego był postrzegany przez Moskwę jako „hot spot”, co doprowadziło 
do wzrostu wpływów federalnych służb bezpieczeństwa); 
 - ośrodek gospodarczy (lokalne elity otrzymały od Moskwy możliwość 
redystrybucji budżetu w zamian za lojalność, co doprowadziło do stworzenia 
nowego systemu kontroli i przyczyniło się do wytworzenia się nowej 
konfiguracji elit klanowych i etnicznych); 
 - ośrodek kryminalny (praktyki korupcyjne i sieci przestępcze kaukaskich 
republik sięgają najwyższych szczebli rządu federalnego, często przez etniczne 
diaspory w stolicy, co daje możliwość wpływu na niektóre decyzje centrum) 
(Дугин 2012, s. 18). 
 Pierwszą fazę procesu kształtowania elit na Północnym Kaukazie 
zakończyła wojna w Czeczenii w grudniu 1994 roku. Oznacza to, że idea 
etniczna ustąpiła pierwszeństwa „wierze religijnej i tożsamości islamskiej” 
(Косиков 2012, s. 67). Jak słusznie podkreślił rosyjski badacz islamu A. 
Małaszenko, „na Kaukazie Północnym religia i polityka są nierozłączne, tutaj 
jest spolityzowany cały islam, wszystkie jego przejawy” (Малашенко 2011, s. 
29-30). W tej sytuacji walka przeciwko „niewiernym” przybiera charakter 
„świętej wojny”.  
 Na drugim etapie (lata 1995-2000) bardzo ważnym zjawiskiem stała się 
walka polityczna w obrębie republik między władzą państwową a ruchami etno-
politycznymi w sprawie statusu politycznego i budowy państwowości republik. 
Doszło do obalenia oficjalnych władz w Czeczeno-Inguszetii, konfliktu 
zbrojnego między Inguszami a Osetyjczykami, masowego przesiedlenia ludności 
rosyjskiej oraz utworzenia dwóch nowych republik - Czeczenii i Inguszetii 
(Бугай 2011, s. 317). Władze zaczęły angażować się w kwestie religijne, co wiąże 
się z faktem, że w Czeczenii islam dostarczył duchowego wsparcia ludności i 
motywował obywateli do udziału w wojnie z Rosją (Новицкий 2011, s. 55). 
Prowadziło to do wzrostu niestabilności na tle etnicznym w sąsiednim 
Dagestanie i do konsolidacji sił antyrosyjskich. Sprzyjała temu przewaga elit 
etnicznych w formowaniu organów władzy i ich wpływ na zasady ustalania 
reprezentacji politycznej  (Кокорхоева 2011, s. 116). Już w drugiej połowie lat 
90. w republikach Północnego Kaukazu miało miejsce stopniowe ograniczanie 
roli władzy ustawodawczej. Stopniowo w parlamentach republik zaczęły działać 
zakorzenione w czasach sowieckich nieformalne zasady regulujące m.in. wybór 
dyrektorów dużych przedsiębiorstw, obsadzanie ważnych stanowisk w 
administracji, klientelizm, i wyznaczanie kwot przedstawicieli mniejszości 
narodowych (Литвинова, op.cit. s. 150). Słaba władza ustawodawcza była 
wygodna elitom republik, ponieważ wzmacniało to ich pozycje. 
Niekontrolowane procesy umacniania autonomii regionalnej osiągnęły szczyt w 
latach 1997-1998. W wielu regionach Północnego Kaukazu powstały niezależne 
reżimy z prezydentami albo gubernatorami na czele. Część z nich popierała 
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rządzącą koalicję federalną, podczas gdy pozostali wyrażali poglądy opozycji 
(Афанасьев 1999, s. 9).  
  Transformację społeczeństw Kaukazu Północnego w okresie 
poradzieckim najlepiej można przeanalizować na przykładzie Czeczenii i jej elit. 
Na początku odrzucona została elita państwowa wspierana przez mniejszość 
czeczeńską w Moskwie. Równolegle rugowano  z Czeczenii rosyjskie służby 
specjalne i rosyjskich urzędników ministerstw. To doprowadziło do eliminacji 
struktur, które organizowały kontrolę Czeczenii ze strony centrum, a także do 
odpływu ludności rosyjskojęzycznej (Дугин, op.cit. s. 16). Na czele państwa 
czeczeńskiego pojawili się przedstawiciele elity nacjonalistycznej6 i gospodarczej 
(głównie orientacji kryminalnej), a także przedstawiciele wpływowych klanów i 
tukhumów (plemion). Znacznie zwiększyła się rola islamu i sądów szariackich 
(Мисроков 2002, s. 41, 102-103). Czeczeńskie społeczeństwo lat 90. 
obejmowało kilka warstw: elitę burżuazyjną (Dżochar Dudajew, Asłan 
Maschadow, Achmed Zakajew), elity klanowe (Hoż-Ahmed Nuhajew), 
przedstawicieli sufijskiego szariatu (Szamil Basajew, Achmad Kadyrow), oraz 
tradycyjne społeczności większości obywateli (Дугин op.cit., s. 16-17).  
 Po zakończeniu wojny rosyjsko-czeczeńskiej Putin postawił nie na 
twardych prorosyjskich polityków, którzy wykazali swoją bezradność w walce z 
radykalną opozycją, ale na zwolenników umiarkowanego nacjonalizmu i 
tradycyjnego islamu. Znalazło to swój wyraz w wyniesieniu do władzy Achmada 
Kadyrowa i jego syna Ramzana (Дугин, op.cit., s. 19). Taką polityką Moskwie 
udało się podzielić czeczeńskie elity narodowe. Do systemu zarządzania 
republiką Putin włączył lokalne elity, udzielając im wsparcia ekonomicznego. 
Pozwoliło to zakończyć konflikt w Czeczenii i przeobrazić tę republikę tak, że 
obecnie jest ona postrzegana jako wzór  wierności imperium rosyjskiemu.  
 Trzeci etap (lata 2001-2007). Wraz z objęciem władzy w 2000 roku przez 
Putina regionalne procesy polityczne wchodzą w nowy etap rozwoju: jeżeli w 
latach 90. podstawowe parametry politycznego rozwoju regionów zostały 
określone przez czynniki wewnętrzne (etnizacja), to od roku 2000 nastąpiło 
wzmocnienie władzy politycznej centrum federalnego, podtrzymywanie słabej, 
dotowanej gospodarki, partii politycznych i nieefektywnych instytucji lokalnych 
(Бусыгина 2006, s. 83;  Захаров 2008, s. 140). W początkowej fazie etap ten 
charakteryzował się konfrontacją władz z aktywną opozycją oraz walką elit 
etnicznych o miejsce w strukturze władzy i wpływy polityczne oraz prawa 
swoich narodów (Матишов, Авксентьев 2008, s. 279).  Konfrontacja między 
grupami etnicznymi w republikach została następnie zażegnana. Część 
narodowych liderów dołączyła do rosyjskiej elity biznesowej albo do organów 
zarządzania na różnych poziomach (Игнатов 2001, s. 108). Ruchy narodowe 

                                                 
6 Nacjonalizm jest postrzegany na wschodzie inaczej niż w Polsce i oznacza najpierw miłość 

do swojej kultury, języka i historii. Natomiast patriotyzm to  miłość do ziemi ojczystej 

(Тищенко 2004, c. 42). 
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były postrzegane jako jedyne zagrożenie dla regionalnych liderów (Бойченко 
2013, s. 15). W 2003 roku zostały wybrane organy władzy państwowej Republiki 
Czeczenii, po czym został podpisany sojusz z rządem federalnym, co 
przyczyniło się do względnej stabilizacji sytuacji politycznej Północnego 
Kaukazu. Jednak ze względu na peryferyjność regionu kaukaskiego, w elitach 
regionalnych umacnia się klanowość oraz nieformalne powiązania. Klany są 
tworzone wokół wpływowych liderów i przyczyniają się do tego, że rozdział 
stanowisk kierowniczych jest kontrolowany przez te nieformalne grupy, które 
łączy hierarchiczna struktura, żelazne zasady moralne i wspólne interesy. Takie 
grupy klanowe są międzyinstytucjonalnymi nieformalnymi wspólnotami, które 
istnieją równolegle z formalnymi grupami hierarchicznymi (Крыштановская 
2005, s. 83). Klan powstaje wokół jednego lub kilku działaczy politycznych, 
prowadzi rekrutację zwolenników, rośnie, starając się powiększać swoje strefy 
wpływów w różnych strukturach władzy (Баранов 2006, s. 128). W obliczu 
wieloetniczności Północnego Kaukazu organy samorządów często służą 
interesom najbardziej zwartych grup. Pomimo recentralizacji władzy w 2000 
roku i wzrostu poziomu lojalności kaukaskich elit wobec Kremla nie udało się 
całkowicie przezwyciężyć separatyzmu i etnokracji. Rozwój demokracji i 
wielopartyjności w republikach Północnego Kaukazu jest wstrzymany, ponieważ 
władzę rozdzieliły między siebie główne klany, grupy etniczne i religijne. 
 Badania przeprowadzone w republikach Północnego Kaukazu wskazują, 
że poziom zaufania do władzy jest niski, a lokalne społeczności nie wierzą w 
skuteczność państwa i jego zdolność do zapewnienia porządku (Рыжков 2006, s. 
248). W zarządzaniu republikami dominuje korupcja i patronat oparty na 
więziach klanowych. Brak możliwości rozwoju kariery i sukcesu w życiu 
wywołuje u najbardziej wykształconych i aktywnych członków społeczeństwa 
pragnienie opuszczenia kraju. W Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie w pewnym 
stopniu jest to rekompensowane wysokim przyrostem naturalnym, ale w innych 
republikach społeczeństwo wykazuje już oznaki starzenia7. Dotacje finansowe 
na oświatę i organizacje sektora publicznego, a także na pomoc bezrobotnym 
doprowadziły do poprawy w gospodarce, ale nie przyniosły oczekiwanych 
rezultatów w zakresie stabilności i bezpieczeństwa.  
 Na czwartym etapie (lata 2007-2013) pojawiły się nowe tendencje i 
wyzwania związane z sytuacją ekonomiczną, wynikające z faktu niesprawiedliwej 
redystrybucji dóbr i odsunięcia większości od udziału w tym procesie. 
Etnoekonomika uzyskała szerokie rozpowszechnienie, stając się jedynym 
źródłem rozwoju małych przedsiębiorstw, które stanowią gospodarcze zaplecze 
klanów i kunaczestwa8.  

                                                 
7 Окончательные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php 
8 Kunaczestwo (od tur. kunak - gość) rozpowszechniony dawniej zwyczaj północno-kaukaski 

polegający na zobowiązaniach do współpracy, wzajemnej ochrony i przyjaźni ze strony 

dwóch mężczyzn należących do innych klanów i plemion (Гарданов 1967). 

http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php


 

Wasiuta, O., Wasiuta, S., Elity etniczne Północnego Kaukazu,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 51-69. 

 

 

- 59 - 

 W roku 2010 z Południowego Okręgu Federalnego wydzielono 
Północno- Kaukaski Okręg Federalny ze stolicą w Piatigorsku - najmniejszy z 
okręgów federalnych i jedyny, gdzie Rosjanie nie stanowią większości. Mimo 
więzi z Północnym Kaukazem do Okręgu nie weszła Republika Adygei, ale 
włączono Kraj Stawropolski, wbrew protestom Kozaków i rosyjskich 
nacjonalistów (Бугай 2011, s. 310). W pierwszej połowie 2010 r. do władzy w 
republikach kaukaskich doszli przedstawiciele FSB i innych agencji 
bezpieczeństwa. Walka z terroryzmem stała się narzędziem likwidacji 
konkurencji politycznej i zmiany elit. Zatem zarzuty ekstremizmu otrzymali 
m.in. Kumycy walczący o prawo do gruntów komunalnych w Leninkent (k. 
Machaczkały) i mieszkańcy Tidib w Dagestanie, którzy starali się odzyskać 
grunty dawnego kołchozu, a także działający na rzecz zwrotu gruntów wiejskich 
w Kabardyno-Bałkarii9. Jednocześnie pojawiły się wśród elit następujące 
tendencje:  

1. Wzrost nacjonalizmu i patriotyzmu u elit i ludności Kaukazu 
Północnego (Рябов 2005, s. 52), czemu towarzyszy podkreślanie 
elementów narodowych w edukacji, dążenia do dostosowania granic 
republik do rzeczywistości etnicznej (rozdzielenie Kabardyno-Bałkarii i 
Karaczajo-Czerkiesji  ( Садыки 2001, s. 286), projekt „Wielkiej 
Czerkiesji” (Новицкий 2011, s. 229), spór wokół kwestii granicy 
osetyńsko – inguskiej).  

2. Wzrost fundamentalizmu islamskiego wśród grup etnicznych (Устинов 
2003, s. 170). 

3. 3. Rozwój działalności w dziedzinie praw człowieka z etnicznym i 
antyrosyjskim odcieniem, w ramach której demaskowane są działania 
rządu federalnego sprzyjające rosyjskiemu nacjonalizmowi i 
imperializmowi, służbom bezpieczeństwa i skorumpowanym elitom 
(Дугин 2012, s. 18-19). 

 Wymienione tendencje służą jako platforma do tworzenia kontr-elity, 
łączącej tych aktywnych obywateli, którzy nie odnajdują się w istniejących 
strukturach władzy. Duża liczebność takich osób to konsekwencja faktu, że 
począwszy od rozpadu ZSRR elity Północnego Kaukazu cechowały się coraz 
większym zamknięciem, niską zdolnością partii i organizacji społecznych do 
odgrywania roli „windy społecznej” dla młodych przywódców,  a także rosnącą 
korupcją w sektorze publicznym.  
 
Źródła formowania elit regionalnych  
 Politologowie dzielą elity kaukaskie na dwie kategorie: „biurokrację” 
(urzędnicy, którzy wchodzą do władz państwowych i władz samorządowych) 

                                                 
9 Д.Соколов, Право сильного: как Северный Кавказ отвечает на вызовы, 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/19/01/2016/569e32149a79475c63d7ff9d 

http://www.rbc.ru/opinions/politics/19/01/2016/569e32149a79475c63d7ff9d
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oraz „liderów” (zawodowi politycy, którzy nie zajmują oficjalnych stanowisk w 
strukturach władzy) (Гаман-Голутвина 2004, s. 7).  
Można wydzielić kilka źródeł formowania regionalnych elit, tak wspólnych dla 
większości podmiotów Federacji Rosyjskiej, jak i całkowicie specyficznych dla 
Północnego Kaukazu. Podstawowym źródłem rekrutacji elit regionalnych była i 
jest partyjno-państwowa nomenklatura. W republikach narodowych 
nomenklatura miała swój własny charakter i komponowała się według zasad 
przynależności do klanów. Ale do dnia dzisiejszego przedstawiciele ówczesnej 
partii zajmują znaczną część wysokich stanowisk (Игнатов 1997, s. 94). 
Przyczyny udanej adaptacji dawnej partyjno-komsomolskiej biurokracji w 
nowym środowisku można wyjaśnić tym, że korzystając z osłabienia władzy 
centralnej, efektywnie zamieniła ona własność państwa i partii na swoją 
własność prywatną, monopolizując władzę i gospodarkę (Новиченко 2009, s. 
17). Odrzucenie zasady tworzenia nomenklaturowej elity miało dla regionów 
duże konsekwencje: funkcjonujące elity musiały znaleźć nowe źródło swojej 
legitymizacji. W republikach Północnego Kaukazu byłych komunistycznych 
liderów uznano jako „liderów narodowych”. Ważną rolę w tworzeniu 
etnicznych elit regionalnych w pierwszych latach po upadku systemu 
sowieckiego odgrywała część nacjonalistycznej inteligencji, która również była 
źródłem ich rekrutacji. Później jednak odsetek przedstawicieli narodowej 
inteligencji w składzie elit regionalnych gwałtownie spadł. Np. w parlamencie 
Czeczenii na dzień dzisiejszy nie ma opozycji, ponieważ większość 
deputowanych to przedstawiciele partii władzy. Obecność wielu organizacji 
pokazuje, że ograniczona demokracja jest wspierana i promowana przez władze. 
 Ważnym źródłem formowania elit regionu stały się środowiska 
lokalnego biznesu: menedżerowie dużych przedsiębiorstw przemysłowych i 
rolnych w regionie oraz wpływowi liderzy biznesu i przedstawiciele szarej 
strefy10, którzy swoją działalność rozwinęli jeszcze pod koniec okresu 
sowieckiego. Wprowadzenie elementów gospodarki rynkowej przyczyniło się do 
legalizacji szarej strefy, opanowanej w dużym stopniu przez grupy etniczne i 
klany. W niektórych regionach władza była w rękach przedstawicieli biznesu, 
zwykle silnie związanego ze światem przestępczym. Przedstawiciele 
zorganizowanych grup przestępczych przenikają do władzy albo indywidualnie 
albo za pośrednictwem swoich pełnomocników, stając się jednym ze źródeł 
formowania elit w regionie (Голик, Карасев 2005, s. 5). 
 Kolejnym ważnym źródłem rekrutacji elity są służby specjalne oraz 
przedstawiciele organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Należy zauważyć, 
że jest to tendencja nie tylko Północnego Kaukazu, ale także ogólnorosyjska, 

                                                 
10 И. А.Юрина, Источники формирования и ресурсная база групп интересов в регионах 

России, [W:] „Политическое управление”, научный информационно-образовательный 

электронный журнал (Political management: Scientific Information and Education Web 

Journal).[Сетевое электронное издание, ISSN 2221-7703]. 2012. 02(03), 

http://www.политуправление.рф/arhiv/2012/02/Yurina.htm  
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odziedziczona po systemie sowieckim. Tutaj rola służb mundurowych jest nawet 
większa niż w innych regionach Federacji. W Rosji przedstawiciele narodów 
kaukaskich dążyły do służby wojskowej i za cara, i w okresie sowieckim. 
Tendencja ta utrzymuje się do dnia dzisiejszego, co jest ważnym źródłem 
formowania regionalnych elit etnicznych.  
 Ważną rolę w tworzeniu elit, w zależności od specyfiki regionalnej, 
odgrywają ruchy separatystyczne. Są one tworzone przez grupy etniczne 
zamieszkujące zwarte obszary. Wyrazicielami separatystycznych nastrojów są 
lokalne elity etniczne. Ich nadrzędnym celem jest, jeśli nie utworzenie własnego 
państwa, to przynajmniej stworzenia etnokracji w postaci republiki 
autonomicznej. Oznaczałoby to gruntowną rewizję granic i groziło upadkiem 
prawie wszystkim republikom narodowym. Różne plemiona w ramach tej samej 
grupy etnicznej mogą pozostawać w stanie wrogości i bez udziału obcego 
arbitra, w tym przypadku – państwowego aparatu federalnego - nie ma 
możliwości zakończenia konfliktu. Wobec nierealności projektu suwerennego 
państwa, elity regionalne dążą do przejęcia kontroli nad wszystkimi sferami życia 
społecznego w republikach w postaci etnokracji. Starają się oni wejść do 
wszystkich struktur władzy regionalnej, żeby podporządkować własnym 
interesom grupy etniczne, plemienne i klanowe, osłabiając przy tym władze 
federalne (Ольшанский 2000, s. 46).  
 
Problemy awansu społecznego 
 Jedną z najbardziej negatywnych tendencji, które przejawiają się w 
tworzeniu etnopolitycznych elit w przestrzeni poradzieckiej, zwłaszcza w 
Czeczenii, jest trybalizm11, reprezentowany przez działaczy społecznych i 
przedstawicieli elity kulturalnej. Starają się oni zabezpieczać pozycje 
uprzywilejowane (stanowiska w biznesie i administracji) przedstawicielom swojej 
grupy, co prowadzi do dezintegracji społeczeństwa i rywalizacji między grupami, 
która destabilizuje sytuację polityczną (Старостин 2003, s. 117). Ponadto w 
niektórych republikach powstały instytucje oparte na przynależności etnicznej 
albo klanowej, które mają duży wpływ na życie społeczne, chociaż nie są 
reprezentowane w rządzie. Zmiana elit etnicznych odbywa się wyłącznie wzdłuż 
linii pokrewieństwa w obrębie rodu albo grupy etnicznej. Powoduje to, że 
dostęp do władzy dla innych organizacji politycznych i społecznych (np. partii 
utworzonych na podstawie ideologicznej) nie jest możliwy.  
 Przyczyną trudności w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i 
innych jest klanowość elit. Ich charakter zmieniał się na kolejnych etapach 

                                                 
11 Trybalizm (od łac. tribus, „plemię”) oznacza tendencję do utrzymywania się odrębności 

grup etnicznych opartą na zasadach „genetycznej” lojalności, która ułatwia „przetrwanie 

plemienne”. Ujawnia się ona np. w zachowaniu grupy etnicznej odczuwającej izolację lub 

znajdującej się we wrogim otoczeniu. Korzyści plemienne, kastowe i wspólnota uznawanych 

wartości przedkładane są nad interesy narodowe i osobiste (Baczwarow, Suliborski 2002, s. 

177). 
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historycznych. W ZSRS elity republik narodowych były integralną częścią elity 
sowieckiej elity. Ich przedstawiciele niejednokrotnie zajmowali wysokie 
stanowiska w hierarchii ZSRS (np. Hejdar Alijew, Dinmuchammed Kunajew lub 
Eduard Szewardnadze). W Rosji współczesnej członkowie elit narodowych nie 
są związani z centrum federalnym. Nie ma takiej możliwości, aby np. Ramzan 
Kadyrow został ogólnokrajowym liderem albo otrzymał stanowisko na Kremlu. 
Z drugiej strony przedstawiciele mniejszości etnicznych, tacy jak Władysław 
Surkow (syn Rosjanki i Czeczena) lub Siergiej Ławrow (Ormianin, urodzony w 
Tbilisi), są traktowani jako przedstawiciele elity federalnej i w żaden sposób nie 
są związani z republikami narodowymi. Obecnie na wyższych szczeblach rządu 
rosyjskiego nie ma ani jednego przedstawiciela tego regionu12. Byli oni tam 
obecni w pierwszych latach po rozpadzie ZSRS, ale z czasem wszyscy oni zostali 
całkowicie odsunięci od władzy lub przeniesieni na poziom lokalny (np. Rusłan 
Hasbulatow - ostatni przewodniczący Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej). 
Oznacza to, że centrum federalne nie tylko nie może rekrutować swoich elit w 
republikach, ale nie może również mianować swoich przedstawicieli na 
stanowiska w republikach bez zgody tamtejszych środowisk. 
 Mimo swojej negatywnej roli, klany znajdują wciąż oparcie we władzach 
federalnych, co wynika z relacji ukształtowanych na zasadzie „finanse za 
lojalność”. Istota niejawnej umowy między centrum federalnym a mianowanymi 
przez nie szefami lokalnych administracji reprezentujących klany polega na tym, 
że centrum zapewnia dotacje i dowolność w ich wykorzystaniu, a klany 
zobowiązują się do lojalności i walki z separatyzmem oraz do zapewnienia 
zwycięstwa wyborczego partii władzy. Dotacje wspomagają wzrost korupcji i 
utrwalają władzę elity, służąc również jako źródło konfliktów o pieniądze. 
Największe nadużycia związane są z kontraktami rządowymi i dotacjami w 
branży budowlanej i usług komunalnych. Przez dotacje władze federalne kupują 
sobie lojalność przedstawicieli władz republik kaukaskich, ale pozyskana w ten 
sposób pozyskana lojalność nie jest trwała i łatwo może się przekształcić we 
wrogość, jeśli tylko będą okrojone przywileje miejscowej elity (Шершнёв 2011, 
s. 17). W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku na Północnym Kaukazie 
ujawniono ponad 1600 przestępstw korupcyjnych. Według prezydenta Rosji, 
korupcja na Północnym Kaukazie jest jedną z przyczyn wysokiego poziomu 
bezrobocia i zacofania regionu13. Sytuacja ta powoduje nieufność ludności do 
instytucji rządowych, dla której państwowe akty wydają się formami 
dyskryminacji. W tych okolicznościach rośnie popularność konserwatywnych 
idei bliskich prawu islamskiemu i zwyczajowemu, co zmniejsza szanse poparcia 
przez ludność walki z terroryzmem. We wschodnich republikach Północnego 

                                                 
12 А. Шмулевич, Отставка Президента Дагестана – шаг на пути восстановления СССР, 

http://www.apn.ru/publications/print28318.htm 
13 Заседание Совета Безопасности 9 сентября 2013 года, Сайт Президента России, 

http://www.kremlin.ru/news/19184 

http://www.apn.ru/publications/print28318.htm
http://www.kremlin.ru/news/19184
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Kaukazu społeczności sufijskie i salafickie funkcjonują równolegle z instytucjami 
państwowymi14. 
 Jednym z głównych elementów dyskutowanego procesu formowania elit 
na Północnym Kaukazie jest sposób wyboru gubernatorów i przywódców 
republik. Rozważanych jest w dyskusjach kilka propozycji tworzących 
alternatywne modele formowania elit. 1. Nominacja tzw. konahów15 na bazie 
systemu tejpów: kongres przedstawicieli klanów wybiera najlepszego ze swojego 
grona, który bierze udział w konwencji przedstawicieli tukhumów (plemion). 
Konwencja ta wyznacza z kolei osobę, która obejmie urząd w najwyższych 
władzach republiki, gdzie zajmuje się ona rozstrzyganiem najtrudniejszych 
problemów w oparciu o Koran i starodawną tradycję Adat. Ten model 
formowania elit wymaga formalnego zalegalizowania tradycyjnej struktury 
społecznej (tejpy) i kaukaskiego modelu  ładu społecznego. 
2. Wyznaczanie lokalnych liderów przez centrum, przy czym uważa się, że osoba 
powoływana na stanowisko w określonym okręgu nie powinna pochodzić z tego 
samego miejsca. W przeciwnym wypadku jego pojawienie się na stanowisku 
będzie przez przedstawicieli rywalizujących klanów odebrane jako uzurpacja. 
Dlatego aby uniknąć możliwej destabilizacji, postuluje się, aby osoby 
nominowane były pochodzenia rosyjskiego. Model ten wymaga, aby rząd 
federalny był w republikach kaukaskich respektowany jako niepodważalny 
autorytet w stopniu znacznie większym niż ma to miejsce obecnie. 
3. Bezpośrednie wybory demokratyczne – opcja powszechnie uważana za 
najbardziej niebezpieczną z uwagi na krzyżujące się interesy i konkurencję 
między klanami, plemionami i narodami. 
4. Wybory bezpośrednie gubernatorów spośród kandydatów przedstawionych 
przez rząd federalny16. 
 Przy określaniu tendencji kształtujących elity etnopolityczne w 
republikach Północnego Kaukazu  trzeba należy wskazać na ich wyłącznie 
męski skład. Tradycja kaukaskich narodów nie dopuszcza kobiet do udziału w 
życiu politycznym. Są one dalekie od tego, żeby ubiegać się o szczególne miejsce 
w społeczeństwie, co jest konsekwencją wychowania (Сиражудинова  2012, s. 
95). Większość społeczeństwa północnokaukaskiego (79% respondentów) nie 
życzy sobie, żeby kobiety brały udział w polityce i życiu publicznym. Dostęp 
kobiet do stanowisk związanych z władzą jest silnie blokowany wypowiedziami 
imamów. Jeden z nich powiedział w następujący sposób: „Kobieta ma prawo 

                                                 
14 Северный Кавказ: сложности интеграции (III): государственное управление, выборы, 

верховенство права, https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/231230/ 
15 Konah –osoba, która jest zobowiązana do podtrzymywania zasad kodeksu honorowego 

„Konahalla”. Głównym celem życia Konaha jest służenie swojemu narodu, ojczyźnie. 

Interesy narodu i ojczyzny dla niego są zawsze powyżej interesów tejpa, klanu czy rodziny 

(Вся Правда о Чеченцах или СЕКРЕТ..., http://chechnya.znpp.ru/knigi/idola.html) 
16 Н.Макеевa, Северный Кавказ: точка сборки России, http://skfonews.info/article/165 
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angażować się w sprawy publiczne, ale ona nie powinna pracować tam, gdzie 
jest upokorzona jej godność, to znaczy ciężka praca fizyczna. Ona może być 
lekarzem, może nawet uczestniczyć w polityce, ale nie może być prezydentem. 
Istnieje hadis17 „Będzie cierpieć ten naród, który dał kobiecie władzę” (ibid., s. 
98-99). 
 Na Północnym Kaukazie następuje ponadto umacnianie tożsamości 
narodowej, co przejawia się upowszechnieniem nastrojów nacjonalistycznych 
prowadzących do sytuacji konfliktowych (Новицкий 2011, s. 49, 71). Elity 
polityczne wspierają badania historyczne, które następnie stają się podstawą 
roszczeń terytorialnych (Тощенко 2003, s. 259). Tego typu konflikty 
występowały w szczególności w ostatniej dekadzie ub. wieku, kiedy Borys Jelcyn 
oparł budowę Federacji Rosyjskiej na elitach regionalnych. Konsekwencją było 
zaognienie regionalnych separatyzmów o podłożu nacjonalistycznym. 
Późniejsze reformy Putina osłabiły pozycję gubernatorów, liderów regionalnych 
pozbawiły statusu polityków szczebla federalnego, a ich elity - zdolności 
wpływania na procesy federalne (Бусыгина 2006, s. 107). Ponadto Putin pod 
pretekstem walki z terroryzmem pozbawił wszystkie prowincje samorządności, a 
na Północny Kaukaz wysłał armię, dążąc konsekwentnie do centralizacji 
państwa. W reakcji w niektórych republikach Północnego Kaukazu powstają 
polityczne i finansowe klany organizowane wyłącznie w oparciu o pochodzenie 
etniczne, które przenikają do struktur władzy, mediów i grup przestępczych. 
Destrukcyjny wpływ na stabilność wywiera ideologia radykalnego islamu, 
zwłaszcza w Dagestanie, gdzie na konflikty etniczne i religijne (wewnątrz islamu) 
nakłada się  niski poziom życia obywateli i bezrobocie. Sytuację tę wykorzystuje 
elita religijna, dla części której „odrodzenie zainteresowania do wiary pozwala 
wzmocnić ich status w społeczeństwie, uzyskać nowe źródła dochodów, 
wpłynąć na organy władzy, edukacji i kultury (Эмиров 2011, s. 43, 48). 
  
Podsumowanie 
 Strategiczna koncepcja rozwoju Północnego Kaukazu wydaje się jednym 
z najważniejszych problemów władz Federacji Rosyjskiej. W regionie tym, tak 
bardzo różniącym się w wielu względach od rdzennej Rosji, liczne dotkliwe 
problemy polityki rosyjskiej  przejawiają się w skrajnych formach. Stabilizacja 
tego obszaru jest konieczna ze względu na jego ogromne znaczenie 
geopolityczne: dostęp do akwenu Morza Czarnego (wyjście na Morze 
Śródziemne i możliwość oddziaływania na kraje położone na wybrzeżach) i 
Kaspijskiego (strategiczne złoża surowców energetycznych), możliwość 
oddziaływania na kierunku południowym (możliwości wpływu na sytuację w 
krajach Południowego Kaukazu i Bliskiego Wschodu), kontrola szlaków 

                                                 
17 Hadis, hadith (arab.), krótkie opowiadanie bądź relacja wiarygodnych świadków o 

słowach i czynach Mahometa, które stanowią muzułmańską tradycję religijną, są częścią 

składową szariatu i obok Koranu stanowią główne źródło wiedzy religijnej i podstawę prawa 

muzułmańskiego. 
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przesyłowych węglowodorów z basenu kaspijskiego i Turkiestanu. Osiągnięcie 
trwałej stabilizacji w regionie Północnego Kaukazu nie jest jednak możliwe ze 
względu na cechy kulturowe zamieszkujących tam ludów i narastający dystans, 
jaki oddziela kaukaskie narody od władz federalnych, a także współpracujących 
z nimi miejscowych elit. Dalszy rozwój sytuacji w regionie zależeć będzie 
zarówno od kierunków polityki Kremla wobec kaukaskich republik, jak i od 
postawy lokalnych elit. Dla zrozumienia złożonych zjawisk i procesów, od 
których zależy przyszłość kaukaskich narodów i ewolucja tamtejszych 
krajobrazów, konieczne są dalsze pogłębione studia nad prawidłowościami i 
osobliwościami kaukaskich elit, które w największym stopniu decydują o 
rozwoju sytuacji w regionie. Północny Kaukaz pozostaje obszarem politycznie 
bardzo dynamicznym. Inicjatorem zachodzących tam zmian, świadomie lub 
mimowolnie, jest często rząd federalny. Sposób ich realizacji i skala zależy w 
dużym stopniu od lokalnych elit, których rola wynika w dużym stopniu z 
miejscowych tradycji utrwalonych w religii i specyficznych kaukaskich 
kodeksach obyczajowych. Charakter i mentalność elit etnicznych oraz ich siła 
oddziaływania to najważniejszy czynnik dalszego rozwoju sytuacji politycznej na 
Północnym Kaukazie. To one definiują cele, albo też interpretują cele 
formułowane przez federalne centrum, one też określają formy i środki ich 
realizacji, prezentując je swoim społeczeństwom. W okolicznościach 
określonych przez niedorozwój tzw. społeczeństwa obywatelskiego i słabość 
klasy politycznej, w republikach Północnego Kaukazu elity etniczne są 
największą siłą zdolną kształtować przyszłość. 
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Ethnic elites of Northern Caucasus  
 
The article is devoted to the role of ethnic political elites in the structure of Northern 
Caucasus political system. The particular stages in the evolution of ethnic political elites 
are explained, along with the description of their specificity, which depends both on the 
federal policy, and on the internal value-system of ethnic groups, supported by the 
traditional culture. The most important tendencies affecting the elites and their role in 
ethno political processes include as follows: the increase of nationalist trends among the 
elites and population overall; growth of Islamic fundamentalism, which serves as an 
ideological basis for the activities of the national-ethnic elites; increase interest in human 
and civil rights adherence with ethnic and anti-Russian tinge. In addition to this 
forming sources of regional elites were shown, the most important of which are: former 
party-state nomenclature; business environment; special services and representatives of 
the Ministry of Internal Affairs and separatist movements. It analyzes the structure of 
elites and interest groups. Concentration of power in hands of representatives of ethnic 
groups and clans led to society segmentation and rivalries between ethnic groups, which 
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for many years had been destabilizing the political situation in the North Caucasus 
region. Non-transparent management system in the republics making it highly vulnerable 
to seizure of power by informal ethno political structures.  
 
Key words: Northern Caucasus, etno-political elites, society segmentation, 
political instability 
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CZY IMIGRACJA Z UKRAINY  
ZAPEŁNI LUKĘ EMIGRACYJNĄ W POLSCE?  

 
 

Abstrakt: 
Post-akcesyjna emigracja Polaków do bogatszych krajów Unii Europejskiej przyniosła 
dotkliwe straty demograficzne dla Polski. Ponad 2-milionowa rzesza ludzi zdolnych do 
pracy nie kwapi się do powrotu do ojczyzny. W tym samym czasie statystyki urodzeń po 
spektakularnym spadku w stosunku do początku lat 90-tych utrzymują swój 
katastrofalny trend. Wymienione trendy demograficzne przedstawiają niezwykle groźny 
dla Polski scenariusz na przyszłość. Oficjalne szacunki mówią, że w 2050 roku liczba 
ludności w Polsce osiągnie poziom 32-36 milionów przy jednoczesnym znaczącym 
pogorszeniu się jej struktury wiekowej. I właśnie teraz, od 2014 roku, obserwujemy 
bezprecedensowy napływ ludności ukraińskiej do Polski. Na chwilę obecną szacunki 
wskazują na liczbę około 1 miliona obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce 
legalnie i nielegalnie. Ich liczba ciągle wzrasta. Autor niniejszego opracowania stara się 
przedstawić istotne dane, przydatne dla dalszych rozważań w przedmiotowej kwestii.  
 
Słowa kluczowe: Ukraina, Polska, imigracja, emigracja, wiza, pobyt czasowy, 
repatriacja, ustawa o cudzoziemcach, praca cudzoziemców 
 
 
Wstęp – słowo o poakcesyjnej emigracji polskiej 
 Z informacji przedstawionej w ub. roku przez Główny Urząd 
Statystyczny1 wynika, że w końcu 2014 roku poza granicami naszego kraju 
przebywało czasowo łącznie 2320 tys. obywateli Polski (stanowiących około 
6,6% populacji). Głównymi kierunkami wyjazdów naszych rodaków 
niezmiennie pozostają kraje Unii Europejskiej (1901 tys.), w szczególności 
Niemcy i Wielka Brytania. Statystyki pokazują, że z wyjątkiem okresu 2008-2010 
liczba Polaków poza granicami kraju rosła, przy czym spadek liczby obywateli 
polskich w niektórych krajach UE, dotkniętych kryzysem, takich jak Hiszpania i 
Grecja, rekompensowany jest znacznym wzrostem w pozostałych.  

                                                 
1 „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014”, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 05.10.2015r.; 

/http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/11/1/1/szacunek_e

migracji_z_polski_w_latach_2004-2014.pdf/ 

/http:/stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/11/1/1/szacunek_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2014.pdf/
/http:/stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/11/1/1/szacunek_emigracji_z_polski_w_latach_2004-2014.pdf/
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Jeśli chodzi o bilans zysków i strat dla naszego kraju, wynikający z takiego 
obrotu sprawy, wyrażono już wiele opinii. Wielokrotnie przytaczane są 
pozytywne aspekty emigracji, takie jak możliwość zdobycia doświadczenia, 
umiejętności językowych, czy też zgromadzenia kapitału przez młodych 
Polaków, jak również często wymieniany pozytywny dla naszej gospodarki 
wpływ transferów pieniężnych dla członków rodzin emigrantów zarobkowych. 
Ten ostatni element jest najczęściej pomijany w ekonomicznych statystykach, 
mimo iż stanowi wprawdzie zmienny, ale znaczący wkład do poziomu 
zamożności polskich gospodarstw domowych. Ocenia się, iż w szczytowym 
momencie, między 2005 a 2007 rokiem, wartość prywatnych transferów do 
Polski przekraczała 2% PKB, co przekładało się na kwotę ponad 20 mld zł 
rocznie2.  
 Większość specjalistów jest jednak zdania, iż de facto wszelkie pozytywy 
emigracji z Polski mają krótkotrwały charakter, a jej „gospodarcze skutki (..) 
będą (…) bardzo dotkliwe. Polacy będą przyczyniać się do budowy dobrobytu w 
docelowych krajach wyjazdów, głównie w UE. Polska gospodarka tym czasem 
odnotuje tylko straty, a i wolumen transferów do kraju będzie maleć.”3 
Miarodajny wydaje się raport nowosądeckiej Fundacji Pomyśl o Przyszłości, 
zalecany przez czołowych przedstawicieli polskiej nauki i biznesu4. Z zawartych 
w nim wyliczeń wynika, że straty z wpływów polskiego budżetu będące 
skutkiem bezpowrotnego wyjazdu z Polski 1,7 mln Polaków w ciągu 40 lat ich 
produktywności (obliczone na 1543 mld zł) przewyższają 2.5-krotnie wartość 
dotacji z Unii Europejskiej dla Polski w latach 2004-2020 (w sumie jest to 694 
mld zł). Z geopolitycznego punktu widzenia, masowa emigracja skutkuje przede 
wszystkim obniżeniem siły witalnej narodu w bardzo empirycznym, wręcz 
namacalnym wymiarze. Z badań wynika, iż nie ma ona tymczasowego 
charakteru, coraz częściej za granicę wyjeżdżają całe rodziny, a nie tylko 
pojedynczy ich żywiciele5, a z psychologicznego punktu widzenia ewentualna 
decyzja o powrocie do kraju staje się trudniejsza w miarę upływu czasu 
spędzonego na emigracji. Należy wziąć pod uwagę, iż potomkowie emigrantów 
zapewne nie powrócą do kraju swoich przodków, nie mając do tego tak 
wyrazistego impulsu, jakim dla decyzji ich rodziców był motyw ekonomiczny, 

                                                 
2 „Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012 – raport 

Western Union, przygotowany przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE”, 

Warszawa, 29 czerwca 2012; 

/http://www.case-

research.eu/sites/default/files/publications/2012_Western%20Union%20Raport.pdf/ 
3 „Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki”, Biuletyn OPINIE FAE nr 9/2014, 

Warszawa, 17.06.2014 r,; /http://fae.pl/biuletynopiniefaeskutkimigracjipolakow.pdf/ 
4 „Razem budujmy naszą zamożność”, Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy Sącz, 2015, s. 

18. 
5 Tamże. 

/http:/www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2012_Western%20Union%20Raport.pdf/
/http:/www.case-research.eu/sites/default/files/publications/2012_Western%20Union%20Raport.pdf/
http://fae.pl/biuletynopiniefaeskutkimigracjipolakow.pdf/
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będąc jednocześnie związanym kulturowo bardziej z krajem, w którym się 
wychowają. 
 Jesteśmy na swoistej demograficznej równi pochyłej, która prowadzi 
nasz kraj ku katastrofie. Wg prognoz GUS z 2014 roku6, w 2050 roku, w 
zależności od urzeczywistnienia się jednego z czterech przyjętych scenariuszy 
(od najbardziej do najmniej optymistycznego), liczba ludności Polski ma 
oscylować pomiędzy 32 a 36 mln, przy odsetku ludności powyżej 65 roku życia 
na poziomie 31,3 - 35,7%! Dość przypomnieć, że w 2013 ten odsetek wynosił 
15,8%. Przytoczona prognoza uwzględnia wpływy migracyjne na stan ludności, 
przy czym zakłada, iż saldo między emigracją za granicę a imigracją z zagranicy 
będzie dla naszego kraju ujemne do ok. 2035 roku, po czym powinno 
pozostawać dodatnie. Biorąc pod uwagę gwałtowny przyrost liczby ukraińskich 
imigrantów do Polski od 2014 roku, prognozę GUS – w części przewidywań 
migracyjnych – należałoby uaktualnić (o ile byłoby to w ogóle możliwe, wobec 
faktu, iż nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć, jak rozwinie się tak 
zainicjowany trend), jednak jest ona zdeterminowana czynnikiem daleko bardziej 
istotnym, tj. współczynnikiem dzietności w naszym kraju (TFR – total fertility 
rate), oscylującym od 1999 roku między 1,22 a 1,4, podczas gdy na początku lat 
90-tych wynosił on 2,07. 
 Z pewnością jednym ze skutków emigracji jest znaczący spadek 
wskaźników bezrobocia w naszym kraju, który po akcesji do UE w maju 2004 
roku z prawie 20% spadł do rekordowych 8,8% w październiku 2008 roku8. 
Wprawdzie wskaźnik ten, z uwagi na kryzys ekonomiczny, jaki spotkał świat 
zachodni w tymże 2008 roku, wzrósł w kolejnych latach, by ponownie wrócić 
do poziomu 8,8% w czerwcu 2016 roku, jednak to ten pierwszy, czteroletni 
okres spadku bezrobocia jest wiązany bezpośrednio z wypływem ponad dwóch 
milionów naszych obywateli do bogatszych krajów UE. Trudno oceniać go 
pozytywnie, a ci, którzy starają się go tak przedstawiać, wykazują się niezwykłą 
krótkowzrocznością. Warto przytoczyć przykład najbiedniejszego kraju Europy, 
Mołdawii, w którym wg danych statystycznych wskaźnik bezrobocia spadł 
między 2010 a 2015 rokiem z 8% na mniej, niż 5%9, przy czym ocenia się, że 15-
20% populacji kraju pozostaje stale poza jego granicami10. Wprawdzie Polsce 
daleko jeszcze na szczęście do statusu ekonomicznego Mołdawii, jak również do 

                                                 
6 „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014 

/http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_lu

dnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf/ 
7 Tamże, str. 35. 
8 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-

bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html 
9 www.statista.com/statistics/513349/unemployment-rate-in-moldova/ 
10 “Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe – Impact of visa 

abolition” – raport Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, Lipiec 

2014, str. 181. 

/http:/stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf/
/http:/stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2016,4,1.html
www.statista.com/statistics/513349/unemployment-rate-in-moldova/
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jego wysoce niewydajnej ekonomicznie struktury zatrudnienia związanego z 
niezwykle wysokim udziałem zatrudnionych w sferze budżetowej, niemniej 
jednak analogia jest widoczna. Abstrahując od przytoczonego przykładu 
Mołdawii, okoliczność niskiego bezrobocia w Polsce jest bardzo znacząca dla 
zjawiska będącego przedmiotem niniejszego artykułu, którym jest imigracja 
obywateli Ukrainy do Polski. 
  
Ukraina 
 Migracje zarobkowe obywateli Ukrainy mają długą tradycję. Daleko 
przed nastaniem kryzysu politycznego przełomu lat 2013/2014, liczba 
Ukraińców pracujących poza swoją ojczyzną przekraczała stale milion osób, 
przy czym głównymi kierunkami wyjazdów „na zarabatki” były Rosja oraz kraje 
Unii Europejskiej. Interesujące są dane dotyczące zmian w obszarze krajów 
docelowych migrujących ob. Ukrainy. Jak podaje Ośrodek Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia11, już w latach 2010-2012 nastąpiła znacząca zmiana. Miejsce 
dotychczasowych liderów: Czech i Włoch zajęła Polska. Wśród czynników, 
które mogły o tym zadecydować, należy wymienić liberalną politykę wizową 
Polski, która m. in. w 2006 roku wprowadziła możliwość wykonywania pracy 
przez obywateli wybranych sześciu krajów byłego Związku Radzieckiego, w tym 
Ukrainy, bez konieczności uzyskania zezwolenia od właściwego miejscowo 
wojewody12, bliskość geograficzna Polski w stosunku do wyżej wymienionych 
krajów, a także spadek bezrobocia skutkujący brakiem rąk do pracy w polskich 
przedsiębiorstwach.  
 Odnosząc się do destabilizacji Ukrainy spowodowanej „rewolucją 
Majdanu” i aneksji Krymu przez Rosję wraz z interwencją militarną w Donbasie 
w 2014 roku, jako okoliczności będącej najbardziej istotną przyczyną inicjującą 
ruchy migracyjne, należy odnotować, że spowodowała ona migrację zarówno o 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym charakterze. Wg oficjalnych danych, ta 
pierwsza osiągnęła poziom 1,5 mln osób przesiedlonych z Krymu i terenów 
ogarniętych działaniami wojennymi na inne terytoria Ukrainy. W tym samym 
czasie, do Rosji wyemigrowało nawet do 0,5 mln obywateli Ukrainy13. W 
statystykach emigracja do krajów UE nie odnotowała znaczącego wzrostu – za 
wyjątkiem naszego kraju. 
 
Kontekst administracyjno-prawny 

                                                 
11 Kryzysowa migracja Ukraińców”, Marta Jaroszewicz, Komentarze OSW, nr 187, 

19.10.2015, Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_187.pdf/ 
12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 

wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

(Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1116) 
13 „Kryzysowa migracja Ukraińców”, Marta Jaroszewicz, Komentarze OSW, nr 187. 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_187.pdf/
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 Zanim przejdziemy do analizy statystyk, obrazujących tendencje, będące 
przedmiotem niniejszego opracowania, kilka słów rzucających światło na temat 
możliwości legalnego pobytu i pracy w Polsce, jakie stoją przed obywatelami 
Ukrainy z prawno-administracyjnego punktu widzenia. Nie jest celem 
niniejszego opracowania szczegółowe opisanie obowiązujących w tym względzie 
procedur, ale raczej ogólne zobrazowanie stanu faktycznego, i umożliwienie 
zrozumienia prawnego sensu pojęć stosowanych w dalszej części artykułu. 
 Należy pamiętać, iż dla obywateli Ukrainy obowiązuje na terenie UE 
ruch wizowy. Oznacza to, że przy wjeździe do naszego kraju, obowiązani są oni 
do przedstawienia stosownej wizy wjazdowej, wydanej przez polską placówkę 
dyplomatyczną. Pomijając tzw. wizy tranzytowe (typ „A” i „B”), cudzoziemiec 
może ubiegać się o uzyskanie wizy typu „C”, uprawniającej do pobytu na terenie 
strefy Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu pół 
roku lub też wizy typu „D”, uprawniającej do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce 
lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 
miesiące. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach14 określa 
poszczególne cele uzyskania wizy. Nietrudno zgadnąć, iż wiza wydana w celach 
turystycznych będzie wizą typu „C”, zaś ta wydana w celach prowadzenia 
działalności gospodarczej, czy też podjęcia pracy zarobkowej, będzie wizą typu 
„D”, jako uprawniającą do dłuższego pobytu w jednym z krajów UE, jakim jest 
Polska. Należy przy tym pamiętać, iż posiadanie wizy krajowej typu „D” nie 
wyklucza możliwości podróży do innych krajów strefy Schengen, o ile nie jest to 
sprzeczne z celem pobytu w naszym kraju, który był podstawą jej uzyskania. 
Gdy będziemy się jednak przyglądać poniższym statystykom, pamiętajmy, iż dla 
wielu obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają możliwości uzyskania wizy typu 
„D” (np. z uwagi na brak kontaktów umożliwiających znalezienie potencjalnego 
pracodawcy), nawet wiza typu „C” będzie furtką dla dłuższego pobytu w 
naszym kraju. Można zaryzykować stwierdzenie, iż większość obywateli Ukrainy, 
przyjeżdżających do naszego kraju z wizą typu „C”, zamierza podjąć pracę 
nielegalnie, zaś uzyskanie wizy długoterminowej po znalezieniu chętnego do 
legalnego zatrudnienia pracodawcy jest właściwie formalnością. 
 Wspomniana ustawa o cudzoziemcach określa możliwości uzyskania 
karty pobytu w Polsce – czasowego lub stałego. Zezwolenie na pobyt czasowy 
(wydawane maksymalnie na okres trzech lat) uzasadniane jest najczęściej chęcią 
wykonywania pracy na terytorium Polski (w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 
2016 roku 66% wydanych zezwoleń15), w drugiej kolejności chęcią podjęcia lub 
kontynuowania studiów. Względy rodzinne i inne mają marginalny charakter. 
 Dane dotyczące liczby wydanych zezwoleń na pobyt stały, jak również 
rezydenta długoterminowego UE, z logicznego punktu widzenia nie mają 

                                                 
14 Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 
15 Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 02.10.2016 r., Urząd do Spraw 

Cudzoziemców; http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-

ukrainy/ 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1650/1
http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/
http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/biezaca-sytuacja-dotyczaca-ukrainy/
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związku z omawianą problematyką (wzrostem ruchu migracyjnego na kierunku 
Ukraina-Polska), jako że najczęściej dotyczą osób bądź od co najmniej kilku lat 
przebywających w Polsce, bądź też legitymujących się polskim pochodzeniem. 
Dlatego przytoczenie poniżej wykresów statystycznych, dotyczących wyżej 
wymienionych zezwoleń ma charakter pomocniczy, natomiast faktem jest, iż 
obrazuje również tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o wzrost obywateli Ukrainy, 
zamierzających osiedlić się w Polsce.  
 Warto przyjrzeć się bliżej liberalizacji polityki dotyczącej podejmowania 
pracy w Polsce przez cudzoziemców, której wyrazem jest wspomniane wyżej 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. (patrz 
przypis 12). Rozporządzenie to wprowadziło możliwość zatrudniania w Polsce 
cudzoziemców, będących obywatelami Republiki Armenii, Republiki Białorusi, 
Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, bez 
konieczności uzyskania przez nich stosownego zezwolenia. Wystarczającą 
podstawą do uzyskania wizy z prawem do pracy przez cudzoziemca jest w tym 
przypadku przedstawienie przez niego dokumentu potwierdzającego chęć 
zatrudnienia go przez konkretnego polskiego pracodawcę na określonym 
stanowisku i warunkach. Dokumentem tym jest „Oświadczenie o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy przez obywatela Republiki Armenii, Republiki 
Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub 
Ukrainy”, zawierające dane pracodawcy, pracownika oraz pracy zarobkowej, 
której dotyczy, zarejestrowane uprzednio przez pracodawcę we właściwym 
miejscowo polskim urzędzie pracy, co potwierdza, że potrzeby kadrowe 
przedsiębiorcy nie mogą być zaspokojone z lokalnego rynku pracy. 
„Oświadczenie (…)” jest podstawą do podjęcia pracy sezonowej, bądź 
krótkoterminowej, ponieważ uprawnia do jej wykonywania tylko przez okres do 
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Należy jednak pamiętać, iż uzyskanie 
standardowego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, wykonującego ją na 
podstawie „Oświadczenia (…)”, aby mógł ją kontynuować przez dłuższy okres, 
przy dobrych chęciach pracodawcy nie nastręcza najmniejszych trudności. 
 
Statystyki 
 W celu zobrazowania tendencji emigracyjnych obywateli Ukrainy na 
kierunku do Polski, autor niniejszego opracowania posłużył się oficjalnymi 
danymi, publikowanymi przez polskie instytucje rządowe. Poniżej krótkie 
spojrzenie na najbardziej istotne statystyki (ryc. 1-4). 
 Obywatele Ukrainy wg stanu na dzień 1 lipca 2016 roku posiadali ponad 
83 tys. ważnych kart pobytu na terytorium RP, a w latach 2013-2015, 
statystycznie rzecz ujmując, liczba wniosków zarówno o zezwolenie na pobyt 
stały, jak i czasowy podwajała się rok do roku. W pierwszych miesiącach 2016 
roku liczba wniosków o pobyt stały zmniejszyła się, przy jednoczesnym 
ponownym wzroście wniosków o pobyt czasowy w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 2015. 
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Ryc. 1: Ilość wydanych wiz Schengen i krajowych łącznie dla obywateli Ukrainy przez polskie 
placówki dyplomatyczne w latach 2013-2016 (uwaga: liczba dla roku 2016 dotyczy pierwszej jego 
połowy, słupek wartości podniesiono proporcjonalnie dla zobrazowania tendencji). 
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Źródło: opracowano na podstawie: Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 28.02.2016 
r., Urząd d/s  Cudzoziemców  http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-
28.02.2016-r..pdf/; a także: Migracje do Polski w I poł. 2016 roku – krótkie podsumowanie statystyk, 
Europejska Sieć Migracyjna; /https://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/14051,Migracje-do-
Polski-w-I-polowie-2016-r-krotkie-podsumowanie-statystyk.print/. 

 
Ryc. 2: Liczba zezwoleń na pobyt stały wydanych dla obywateli Ukrainy w latach 2013-2016 

 
Źródło:  Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r., Urząd do Spraw 
Cudzoziemców /http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-
r..pdf/. 

 

http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-28.02.2016-r..pdf/
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-28.02.2016-r..pdf/
https://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/14051,Migracje-do-Polski-w-I-polowie-2016-r-krotkie-podsumowanie-statystyk.print
https://www.emn.gov.pl/esm/aktualnosci/14051,Migracje-do-Polski-w-I-polowie-2016-r-krotkie-podsumowanie-statystyk.print
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-r..pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-r..pdf
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Ryc. 3: Liczba wydanych zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE dla ob. Ukrainy 
w latach 2013-2016 

 
Źródło:  Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r., Urząd do Spraw 
Cudzoziemców /http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-
r..pdf/ 

 
Ryc. 4: Liczba wydanych zezwoleń na pobyt czasowy dla ob. Ukrainy w latach 2013-2016. 

 
Źródło:  Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r., Urząd do Spraw 
Cudzoziemców /http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-
r..pdf/. 
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http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-r..pdf
http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/UKRAINA-7.08.2016-r..pdf
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 Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (do dnia 1 maja 2014 roku na 
zamieszkanie na czas oznaczony)16, czy też na pobyt stały (do dnia 1 maja 2014 
roku na osiedlenie się), nie jest jedyną przewidzianą prawem możliwością 
legalnego przebywania i podjęcia pracy w Polsce. Kolejną jest uzyskanie na 
podstawie wydanego przez docelowego pracodawcę polskiego (który może być 
zarówno osobą prawną, jak również osobą fizyczną nieprowadzącą własnej 
działalności gospodarczej) „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy przez obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, 
Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy” wizy z prawem do pracy 
(najczęściej wydawana przez nasze placówki dyplomatyczne na Ukrainie wiza 
typ „D”), która wraz z owym „Oświadczeniem…” stanowi podstawę 
umożliwiającą wykonywanie pracy na terytorium Polski przez maksymalny 
łączny okres 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy (szczegóły patrz wyżej). 
Poniżej (ryc. 5) przedstawiono statystyki dotyczące liczby „Oświadczeń (…)” 
zarejestrowanych w polskich Powiatowych Urzędach Pracy w kolejnych latach 
(wartość dla roku 2016 dotyczy wyłącznie pierwszej jego połowy).  

 
Ryc. 5: Liczba zarejestrowanych „Oświadczeń (…)” dla ob. Ukrainy w latach 2012-2016 

 
Źródło: oprac. na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
/https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-
statystyki//. 

 
 Jak widać z przedstawionego wykresu, w roku 2015 odnotowano ponad 
dwukrotny wzrost liczby „oświadczeń...” w stosunku do roku 2014, a pierwsza 
połowa roku 2016 ukazuje podobną tendencję. Warto dane te zestawić z liczbą 
wydawanych zezwoleń na pracę (ryc. 6).  

                                                 
16 Z dniem 1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650), która zastąpiła pojęcia  zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony zezwoleniem na pobyt czasowy natomiast zezwolenie na 

osiedlenie się zezwoleniem na pobyt stały. 

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1650/1
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 I jeszcze rzut oka na statystyki (Rys. 6) dotyczące liczby wydanych 
zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy w latach 2012-2015 i pierwszej 
połowie 2016 roku. 
 
Ryc. 6: Liczba wydanych zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy w latach 2012-2015 i w I 
połowie 2016 roku. 

 
Źródło: oprac. na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
/https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki//. 

 
 Z powyższych danych wyłania się bardzo klarowny obraz procesu 
migracji, którego nasilenie nastąpiło w roku 2014. Od tej właśnie daty 
obserwujemy silny przyrost we wszystkich istotnych kategoriach (zezwolenie na 
pobyt czasowy, zarejestrowane „Oświadczenia (…)” i zezwolenia na pracę). 
Tendencja ta utrzymuje się do chwili obecnej (2016).  
 Widać tu wprawdzie jednoznaczną chronologiczną korelację z 
wydarzeniami politycznymi na Ukrainie, należy jednak odnotować, iż migracja 
obywateli Ukrainy do Polski ma charakter w znaczącej większości zarobkowy, 
nie zaś polityczny. Przyjąwszy taką tezę, należałoby uznać, iż to raczej kryzys 
ekonomiczny, wywołany tym polityczno-militarnym, jest przyczyną omawianego 
zjawiska. Przemawiają za nią statystyki dotyczące liczby wniosków o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, złożonych przez obywateli Ukrainy – w pierwszych 
siedmiu miesiącach 2016 roku było ich 800 (stan na dzień 07.08.2016r.)17, przy 
czym status uchodźcy uzyskało 16 osób. Nie da się ukryć, że przy kilkuset 
tysiącach zarejestrowanych, legalnie pracujących obywateli Ukrainy, są to liczby 
wręcz znikome. Wynika z tego jednoznacznie, iż Ukraińcy przyjeżdżają do 

                                                 
17 Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r.”, Urząd do Spraw 

Cudzoziemców. 

https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
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Polski przede wszystkim pracować. I nie należy się temu dziwić, jeśli się 
uwzględni wskaźniki makroekonomiczne tego kraju. 
 Przez pełne dwa lata 2014-2015 PKB per capita Ukrainy spadało, 
apogeum osiągając w pierwszym kwartale 2015 roku z wynikiem minus 17,6%. 
Dopiero w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowano wzrost o 0,1%18. Jeśli 
chodzi o inflację, prawie przez cały najgorszy 2015 rok utrzymywała się ona na 
poziomie ponad 40% w stosunku do poszczególnych miesięcy roku 
poprzedniego19, a w rankingu Indeksu Percepcji Korupcji Transparency 
International za rok 2015 Ukraina uplasowała się na niechlubnym 130 miejscu20, 
jako ostatnia wśród krajów Europy. Wszelkie komentarze ekspertów 
ekonomicznych, dotyczące kondycji gospodarczej tego kraju, nie pozostawiają 
złudzeń co do perspektyw tego kraju na najbliższe lata. 
 Analizując statystyki migracyjne na kierunku Ukraina-Polska, warto 
przyjrzeć się bliżej prognozom przedkryzysowym. Poza wspomnianą wyżej 
prognozą ludności Polski na lata 2014-2050 sporządzoną przez GUS, 
dysponujemy też niezwykle interesującym i rzetelnym raportem OSW 
“Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe – Impact of visa 
abolition”21, wydanym w lipcu 2014 roku, bazującym na opiniach szeregu 
ekspertów z krajów Europy Wschodniej (przy wykorzystaniu metody badawczej 
Delphi). Otóż raport ten nie brał pod uwagę tak znacznego napływu obywateli 
Ukrainy do Polski. Autorka opracowania słusznie przewidywała, iż w miarę 
upływu czasu pracownicy „zza Buga” będą zatrudniani w coraz większej ilości 
branż z uwzględnieniem posiadanych przez nich kwalifikacji, natomiast 
zakładała, iż liberalizacja polityki wizowej, jak również przepisów dotyczących 
możliwości podjęcia legalnej pracy w Polsce spowodują raczej umiarkowany 
przyrost liczby Ukraińców chętnych do jej podjęcia22. Jak widać, niespodziewane 
zwroty historii potrafią zaskoczyć ekspertów.  
 
Działania polskich rządów 
 Analiza działań podejmowanych przez kolejne polskie rządy prowadzi 
do konkluzji, iż generalnie rzecz ujmując, sprzyjają one imigracji w dwóch 
podstawowych obszarach: imigracji osób w polskiego pochodzenia oraz 
zwiększenia podaży rąk do pracy.  
 Jeśli chodzi o ten pierwszy obszar, długo czekał on na uregulowania, 
które w sposób jednoznaczny zachęcałyby do zachowań repatriacyjnych wśród 
Polaków ze Wschodu. Ustawa repatriacyjna z 2000 roku23 pozostawiała 

                                                 
18 http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/gdp-growth-annual 
19 http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi 
20 http://www.transparency.org/cpi2015/ 
21 “Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe – Impact of visa 

abolition” – raport Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, Lipiec 2014 
22 Tamże, str. 108. 
23 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U.2014.0.1392)  

http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/gdp-growth-annual
http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/inflation-cpi
http://www.transparency.org/cpi2015/
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inicjatywę w rękach rad gmin, które w drodze uchwał miały zapewniać 
rodzinom miejsca zamieszkania, otrzymując na ten cel dotację z budżetu 
państwa na podstawie porozumienia z właściwym miejscowo wojewodą. 
Przewidywane środki finansowe na zapomogi, kursy języka polskiego i 
doszkalające raziły skromnością. Nic dziwnego, że od początku jej 
obowiązywania, z tej możliwości skorzystało zaledwie ponad 5 tysięcy rodaków 
z krajów byłego Związku Radzieckiego, choć wiadomo, że w samym 
Kazachstanie narodowość polską posiada około 35 tys. osób. Jak deklarują 
przedstawiciele obecnego rządu, nowo przygotowywana ustawa repatriacyjna ma 
obowiązywać od końca 2016 roku i ma przenieść ciężar organizowania 
przedsięwzięcia na instytucje państwowe, co ma skutkować dużo większą 
efektywnością24. Natomiast zdecydowanie większe znaczenie dla osób 
pochodzenia polskiego, zamieszkujących poza granicami kraju, miało przyjęcie 
ustawy o Karcie Polaka25. Do końca 2015 r. wydano ponad 160 tys. Kart Polaka 
dla osób mieszkających na terenie b. Związku Radzieckiego, przy czym w 
zdecydowanej większości dla obywateli Białorusi oraz Ukrainy, przy niewielkiej 
przewadze tych pierwszych. W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją 
ustawy, która znacząco ułatwi osiedlanie się i uzyskiwanie obywatelstwa 
polskiego posiadaczom Karty26.  
 Regulacje prawne, dotyczące możliwości podejmowania pracy przez 
(niektórych) cudzoziemców na terytorium RP, uległy liberalizacji w 2006 roku, 
wraz z wejściem w życie wspomnianego już rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez 
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. 2006 nr 
156 poz. 1116). Przytoczone wyżej statystyki, dotyczące liczby wydanych 
„Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (..)” mówią same za siebie. Z kolei 
szybkie tempo wydawanych zezwoleń na pracę przez polskie urzędy ds. 
cudzoziemców, pomimo ich ogromnej liczby, nieprzekraczające najczęściej 
okresu jednego miesiąca (przyp. A.M.), świadczy o tym, iż nie stawia się 
biurokratycznych barier w tym względzie.  
 Biorąc pod uwagę kalendarz przyjmowanych aktów prawnych, 
stopniowo liberalizujących przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców, jak i 
stanowiących ukłon w stronę diaspory Polaków na Wschodzie, nie sposób 

                                                 
24 http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/anna-maria-anders-ustawa-o-repatriacji-trafi-do-

sejmu/25153857 
25 Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz.U. z 2014 poz. 1187); Karta 

Polaka wydawana jest obywatelowi jednego z krajów byłego ZSRR lub osobie posiadającej 

status bezpaństwowca w takim kraju; daje ona posiadaczowi szereg możliwości do 

korzystania z uprawnień przysługujących na terytorium Polski jej obywatelom, m. in. do 

prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy zarobkowej bez zezwolenia, 

korzystania z bezpłatnego systemu oświaty 
26 http://www.newsweek.pl/polska/karta-polaka-beda-zmiany-w-karcie-polaka-czy-to-droga-

do-repatriacji-,artykuly,377350,1.html 

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/anna-maria-anders-ustawa-o-repatriacji-trafi-do-sejmu/25153857
http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/anna-maria-anders-ustawa-o-repatriacji-trafi-do-sejmu/25153857
http://www.newsweek.pl/polska/karta-polaka-beda-zmiany-w-karcie-polaka-czy-to-droga-do-repatriacji-,artykuly,377350,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/karta-polaka-beda-zmiany-w-karcie-polaka-czy-to-droga-do-repatriacji-,artykuly,377350,1.html
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oprzeć się wrażeniu, że były one stanowione za czasów rządów partii Prawo i 
Sprawiedliwość. Niemniej jednak, gdyby spojrzeć na założenia polityki 
migracyjnej drugiej z sił politycznych, dzierżących ster władzy w Polsce w 
ostatnich latach, wyrażonej chociażby w dokumencie „Polityka migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania”27, przyjętym przez Radę 
Ministrów w dniu 31 lipca 2012 roku, określają one priorytety tożsame z linią 
polityki swoich oponentów politycznych. Mianowicie, dokument ten wskazuje 
na masową poakcesyjną emigrację z Polski jako na wyzwanie w obliczu 
demograficznego zagrożenia, związanego z prawdopodobieństwem, że 
wyjeżdżający nie powrócą do macierzystego kraju. Podnosi kwestię niskiej 
skuteczności „starej” ustawy repatriacyjnej (patrz wyżej), a także potrzebę 
„szczególnego zainteresowania” naszego państwa osobami narodowości polskiej 
na Wschodzie w kontekście ich powrotu do macierzy, integracji na polskim 
rynku pracy i w polskim społeczeństwie. Wspomina o ustawie o Karcie Polaka, 
jako o istotnym elemencie polityki dotyczącej polskiej diaspory. Zauważa, iż 
zagraniczni pracownicy pełnią na polskim rynku pracy rolę komplementarną, 
zajmując najczęściej stanowiska nieatrakcyjne dla Polaków, przy czym w miarę 
upływu czasu sytuacja może się zmieniać, a polski rynek pracy 
najprawdopodobniej będzie coraz atrakcyjniejszy dla cudzoziemców.  
 W ramach rekomendacji dla polityki migracyjnej Polski wskazuje się na 
potrzebę umożliwienia admisji i ułatwienia legalizacji pobytu cudzoziemców w 
Polsce głównie wobec osób pochodzenia polskiego, związanych z obywatelami 
polskimi więzami rodzinnymi, osób studiujących w Polsce, związanych 
zawodowo, bądź przez prowadzenie działalności gospodarczej z naszym krajem, 
a także inne kategorie osób28. Rekomenduje się ponadto dalszą liberalizację 
przepisów dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców wskazując na 
potrzeby rynku pracy, a także działania promujące i ułatwiające podejmowanie 
studiów w Polsce przez obcokrajowców, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
pochodzenia polskiego.  
 Jeśli chodzi o tą ostatnią kwestię, działania te przynoszą oczekiwany 
skutek. Dane wskazują, iż w Polsce z roku na rok przybywa studentów z 
zagranicy. W roku akademickim 2015/2016 było ich już 57119, z czego 30589 
obywateli Ukrainy (rok wcześniej było ich odpowiednio 46101 i 23392)29. Nie 
będziemy się jednak tutaj wgłębiać w te dane, gdyż nie są one kluczowe dla 
naszych rozważań. 

                                                 
27 „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, Warszawa, lipiec 

2012, Zespół ds. Migracji Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 
28 Tamże, str. 14. 
29 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:

w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119 

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119
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 Jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, działania rządu w 
omawianej sferze nie są nakierowane bezpośrednio na migrantów pochodzenia 
ukraińskiego. Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że w 2015 roku około 98% 
zarejestrowanych „Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy (…)” dotyczyło 
obywateli Ukrainy, trudno się oprzeć wrażeniu, że wszelkie regulacje w tym 
względzie będą się odnosić bezpośrednio do nich, nie zaś do obywateli 
pozostałych pięciu krajów, objętych tą specyficzną możliwością podjęcia pracy 
w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę.  
 W kontekście zachodzących zjawisk, również debata publiczna na temat 
imigracji do Polski koncentruje się prawie wyłącznie w odniesieniu do 
Ukraińców. Jednym z ciekawszych w niej głosów jest stanowisko polskiego 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, optujące mocno za skorzystaniem z 
potencjału demograficznego naszego sąsiada i m. in. natychmiastowe 
zalegalizowanie pobytu wszystkich przebywających na terytorium RP Ukraińców 
(i tu ciekawostka, ponieważ ZPP rekomenduje w dalszej kolejności objąć 
powyższym rozwiązaniem również Białorusinów i Wietnamczyków, jako 
„preferowanych ze względu na swoją pracowitość i bezproblemową 
asymilację”)30. 
 
Migracja z Ukrainy naszą deską ratunku? 
 Jesteśmy świadkami dalekosiężnych zmian demograficznych w Europie. 
W czasie, gdy większość mediów koncentruje się na tzw. „kryzysie 
migracyjnym”, związanym z napływem do zachodnioeuropejskich krajów setek 
tysięcy uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, w Polsce zachodzą zmiany nie 
tak medialne, nie tak wyraźnie zauważalne, które jednak z całkowitą pewnością 
będą miały duże znaczenie dla naszego kraju w ciągu najbliższych dziesięcioleci. 
Jak zauważyliśmy na początku niniejszego opracowania, niska dzietność 
polskich rodzin w połączeniu z masowym exodusem Polaków wynikającym 
akcesyjnego otwarcia granic, prognozuje dla Polski niezwykle pesymistyczną 
wizję przyszłości wyludnionego kraju starców. Jednocześnie – od 2014 roku – 
nastąpił gwałtowny napływ obywateli Ukrainy do Polski. Należy przyjąć, iż w 
chwili obecnej przebywa ich u nas około 1 miliona (po uwzględnieniu trudnej 
do określenia liczby osób pracujących nielegalnie), co już stanowi wypełnienie 
luki po naszych emigrantach do Europy Zachodniej w około 40%. Faktem jest, 
iż zatrudnienie większości z nich ma charakter tymczasowy, bądź rotacyjny (vide: 
statystyki dotyczące „Oświadczeń (…)” – patrz wyżej), jednak przy założeniu, 
że kryzys ekonomiczny na Ukrainie będzie się pogłębiał, nawet geograficzna 
bliskość kraju macierzystego nie zatrzyma zapewne procesu wiązania się 
obywateli tego kraju w Polsce na stałe, podobnie jak to się dzieje z Polakami w 

                                                 
30 „Raport – Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii” Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, styczeń 2016 

http://zpp.net.pl/files/manager/file-596945f12121e4fd3e2ab09d36dd1b62.pdf/ 

http://zpp.net.pl/files/manager/file-596945f12121e4fd3e2ab09d36dd1b62.pdf/


 

Myślicki, A., Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce?,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 70-86. 

 

 

- 84 - 

Niemczech. Z czysto życiowego punktu widzenia, czynnikiem decydującym o 
wyborze stałego miejsca zamieszkania będzie raczej różnica w poziomie życia 
pomiędzy danymi krajami.  
 Na chwilę obecną napływ obywateli Ukrainy do Polski jawi się jako 
jedyny poważny czynnik, posiadający potencjał do zatrzymania niekorzystnych 
tendencji demograficznych w naszym kraju. Czy faktycznie tak się stanie? 
Wydaje się to możliwe, biorąc pod uwagę pesymistyczne perspektywy 
gospodarcze Ukrainy. Należy jednak pamiętać, iż w chwili obecnej w Komisji 
Europejskiej trwają prace nad zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli 
Ukrainy przy wjeździe do UE31. Trudno przewidzieć, jak nowe możliwości 
wpłyną na decyzje migracyjne Ukraińców – czy nie będą oni woleli emigrować 
do bogatszych krajów Europy Zachodniej?  
 Praktycznie rzecz ujmując, wszyscy obecnie przebywający w Polsce 
obywatele Ukrainy nie mają najmniejszych trudności w dalszym wyjeździe z 
naszego kraju na zachód. Polska znajduje się w Strefie Schengen, kontroli na 
granicy z Niemcami nie ma już od kilku lat, zresztą około połowa wydawanych 
dla obywateli Ukrainy przez polskie placówki dyplomatyczne wiz, to wizy 
Schengen (w 2015 roku 456085 na przytoczoną powyżej ogólną liczbę 922240), 
uprawniające do podróży praktycznie po całej Europie. Nie uprawniają jednak 
do podjęcia legalnej pracy, jak również do pobytu na okres dłuższy, niż 90 dni w 
ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wydaje się zatem, iż to właśnie jest 
kluczowy czynnik, decydujący o tym, że przeciętny pracownik z Ukrainy 
zatrudnia się za kilka PLN za godzinę u polskiego rolnika, zamiast pracować za 
kilka Euro u niemieckiego bauera.  
 Pomimo rozwoju nowoczesnych technologii, których dostępność często 
warunkuje znaczenie poszczególnych państw na arenie międzynarodowej, 
potencjał demograficzny pozostaje nadal istotnym czynnikiem określającym 
pozycję na geopolitycznej mapie świata. Ma on zasadnicze znaczenie chociażby 
dla ekonomii organizmów państwowych czy też możliwości mobilizacyjnych w 
przypadku zagrożenia wojną. Intencją autora niniejszego opracowania było 
zaakcentowanie istotniejszych elementów układanki, składającej się na 
całokształt zjawiska migracji w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że decyzje 
polityczne tego dotyczące będą miały doniosły wpływ na przyszłość naszego 
kraju w perspektywie najbliższych paru dziesiątków lat, a ich efekty będą jednym 
z poważniejszych determinantów pozycji Polski na geopolitycznej mapie Europy 
i świata. 
 
 
 
 

                                                 
31 http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ke-zniesienie-wiz-dla-ukrainy-i-gruzji-mozliwe-jeszcze-

w-tym-roku/08lzhw 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ke-zniesienie-wiz-dla-ukrainy-i-gruzji-mozliwe-jeszcze-w-tym-roku/08lzhw
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ke-zniesienie-wiz-dla-ukrainy-i-gruzji-mozliwe-jeszcze-w-tym-roku/08lzhw


 

Myślicki, A., Czy imigracja z Ukrainy zapełni lukę emigracyjną w Polsce?,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 70-86. 

 

 

- 85 - 

Literatura i źródła 
Emigracja Polaków po 2004 roku i jej skutki, 2014, Biuletyn OPINIE FAE nr 9, 

Warszawa, 17.06.2014 r. 
Forecasting migration between the EU, V4 and Eastern Europe – Impact of visa abolition, 

2014, Centre for Eastern Studies (OSW) Report, Warsaw. 
Imigranci z Ukrainy ratunkiem dla polskiej demografii, 2016, Związek Przedsiębiorców 

i Pracodawców, Warszawa. 
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014, 

2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 
Jaroszewicz M., 2015, Kryzysowa migracja Ukraińców, Komentarze OSW, nr 187, 

Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia, Warszawa. 
Migracje do Polski w I poł. 2016 roku – krótkie podsumowanie statystyk, 2016, 

Europejska Sieć Migracyjna, Warszawa. 
Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, 2012, Zespół ds. 

Migracji Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Warszawa. 

Prognoza ludności na lata 2014-2050, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 
Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 28.02.2016 r., 2016, Urząd do 

Spraw Cudzoziemców, Warszawa.  
Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 07.08.2016 r., 2016, Urząd do 

Spraw Cudzoziemców, Warszawa. 
Raport na temat obywateli Ukrainy wg stanu na dzień 02.10.2016 r., 2016, Urząd do 

Spraw Cudzoziemców, Warszawa. 
Wpływ przepływów pieniężnych na polską gospodarkę w latach 1992-2012, 2012, Raport 

Western Union, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - CASE, 
Warszawa.  

Wspólnie budujmy naszą zamożność, 2015, Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Nowy 
Sącz. 

 
 

Will Ukrainian immigrants fill the gap caused by the outflow of 
population from Poland?  

 
The accession to EU in 2004 has initiated the unprecedented in the Polish newest 
history mass emigration to the Western Europe – far beyond 2 millions of our 
countrymen reside temporary out of our state borders. Growing tendency is permanent, 
emigrants do not want return to the homeland. At the same time the total fertility rate 
in Poland decreased dramatically in comparison to the beginning of the economic 
transition period (beginning of the nineties). These demographic tendencies represent a 
serious threat for the future of Poland. Official forecasts suggest that in the year 2050 
the population in Poland will decrease to the level between 32 and 36 million of people 
and its age structure will be highly unfavorable. And now, since the year 2014, we 
witness the unexpected new migration trend on the Ukraine-Poland direction. The 
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estimates point that today about 1 million Ukrainians reside legally or illegally on the 
Polish territory and their number raises. The author tries to indicate some significant 
statistics in order to provide necessary data for further considerations on the issue. 
 
Key words: Poland, Ukraine, in-migration, out-migration, visa, temporary stay, 
repatriation, law of foreigners, the work of foreigners 
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Michał SIUDAK 
 
 

GEOPOLITYCZNE WIZJE KRYMU I UKRAINY  
 
 

Abstrakt: 
Przynależność geopolityczna pogranicza ukraińsko - rosyjskiego i półwyspu Krymskiego 
znajdowała się od połowy XIX wieku w sferze zainteresowań ukraińskich, rosyjskich, 
polskich i zachodnich (niemieckich, brytyjskich, amerykańskich) intelektualistów. 
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie różnic dotyczących podejścia do 
problematyki Krymu i ziem dzisiejszej Ukrainy wschodniej w ukraińskiej myśli 
politycznej i koncepcjach geo - strategicznych jej bliższych oraz dalszych sąsiadów.  
 
Słowa kluczowe: Krym, Ukraina, Donbas, polska polityka wschodnia 
 
 
Stanowisko geopolityki ukraińskiej 
 Jak zwraca uwagę zmarły w 2010 roku ukraiński badacz J. Daszkewycz, 
Krym posiada ogromne znaczenie dla funkcjonowania Ukrainy, gdyż jako 
fragment lądu wysunięty daleko w Morze Czarne jest kluczem do krajów 
położonych na jego wybrzeżu: kto panuje nad Krymem, ten ma możliwość 
(szczególnie przy dzisiejszych możliwościach techniczno – wojskowych) 
kontroli i szantażowania wybrzeża Ukrainy. Dysponując niewielkim potencjałem 
ludzkim i ekonomicznym Krym nie jest w stanie samodzielnie odgrywać roli 
politycznej, ale w rękach dowolnego mocarstwa staje się bardzo niebezpieczną 
dla otoczenia bazą o ogromnym znaczeniu strategicznym. Dlatego w przeszłości 
był on wielokrotnie przedmiotem konfliktów, przejmowanym przez kolejnych 
dysponentów w wyniku krwawych wojen. Tak jak w przeszłości jest on obecnie 
w centrum geopolitycznej rywalizacji mocarstw o dominację w obszarze 
czarnomorskim (Дашкевич 2014).  Ukraina jako państwo obejmujące północne 
wybrzeża Morza Czarnego jest predestynowana do panowania także nad 
Krymem. W historii zdarzało się jednak wielokrotnie, że najbardziej istotne ze 
strategicznego punktu widzenia terytoria były odłączane od swojego 
bezpośredniego zaplecza i pozostawały pod kontrolą (lub były strefą wpływów) 
mocarstw ościennych lub imperiów kolonialnych (np. Gibraltar, Singapur, Strefa 
Kanałowa w Panamie, Wolne Miasto Gdańsk, itp.). Status terytoriów o 
szczególnym znaczeniu geostrategicznym jest często najważniejszym faktem 
geopolitycznym dla państw położonych na ich bezpośrednim zapleczu. Ukraina 
jest naturalnym zapleczem Krymu, dlatego jej pozycja na arenie 
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międzynarodowej jest silnie uzależniona od tego, do kogo aktualnie Krym 
należy. Przekonanie takie jest zakorzenione w historii ukraińskiej  myśli 
geopolitycznej i geograficznej.    
 Dla jednego z twórców geopolityki ukraińskiej, urodzonego w 
Przemyślu, członka Akademii Nauk Ukrainy, historyka, geografa i filologa 
germańskiego, Stepana Rudnickiego (1877-1937), znaczenie geopolityczne 
Ukrainy polega na jej położeniu nad Morzem Czarnym w bezpośrednim 
sąsiedztwie Bliskiego Wschodu.  
 Stepan Rudnicki był uczniem niemieckiego geografa Albrechta Pencka 
(1858-1945) i geologa Eduarda Suessa (1831-1914), którzy byli intelektualnie 
związani z Fryderykiem Ratzelem (1844-1904) – ojcem geografii politycznej, 
uważanym często za darwinistę geograficznego i socjodarwinistę (Skruwa 2013, 
s. 35). Ukraiński geograf jest autorem, m. in.  takich prac jak: „Ukraina und 
Ukrainer” (wyd. Wiedeń 1914), „Українська справа зі становища політичної 
географії” (wyd. Berlin 1923) і „Огляд національної території України" 
(wyd. Berlin 1923). 
 St. Rudnicki stanął przed niezwykle ważnym problemem zdefiniowania 
geograficznych granic Ukrainy. Wydaje się, że przed nim żaden z ukraińskich 
dziewiętnastowiecznych intelektualistów nie potrafił wyznaczyć zasięgu 
terytorium ukraińskiego, co mogło zaważyć na klęsce aspiracji 
państwotwórczych z okresu Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodnio-
Ukraińskiej Republiki Narodowej. Ukraiński wieszcz narodowy Taras 
Szewczenko (w realiach XIX  - wiecznej Ukrainy poeci kreślili wizje polityczne) 
utożsamiał Ukrainę z Kozactwem. Twórca ukraińskiej geopolityki Mychajło 
Drahomanow, zafascynowany marksizmem, propagował wizję słowiańskiej 
federacji z udziałem Rosji oraz stworzenie ogólnoświatowego państwa 
proletariackiego. Pawło Skoropadski, pochodzący ze znamienitego rodu 
kozackiego, który stanął na czele państwa ukraińskiego w 1918 roku, za Ukrainę 
nie uważał np. Ziemi Lwowskiej ani Tarnopolskiej. Odróżniał on mieszkańców 
Ukrainy właściwej, spadkobierców tradycji kozackich ciążących ku 
prawosławnej Rosji, od „Hałyczan” – grekokatolików zamieszkujących tereny 
dawnego Województwa Ruskiego, związanych bardziej z Europą. 
 W wyniku przeprowadzonych badań St. Rudnicki dochodzi do wniosku, 
że głównym kierunkiem rozwoju przyszłego niepodległego państwa 
Ukraińskiego powinien być kierunek czarnomorski – to znaczy budowanie 
państwowości ukraińskiej w osi nie ze wschodu na zachód, a z północy na 
południe, co miałoby jednoczyć dwa odmienne żywioły kulturowe: kozacki i 
galicyjski. Wektor czarnomorski był według Rudnickiego konstruktywną 
ukraińską odpowiedzią na politykę traktowania przestrzeni Ukrainy przez Rosję 
jako bufora Eurazji, oraz przez Niemcy jako obszaru własnych wpływów i 
ekspansji ku Bliskiemu Wschodowi. Zwrócenie Ukrainy w kierunku Północ – 
Południe miało zapobiec  politycznemu i cywilizacyjnemu podziałowi Ukrainy 
na  część wschodnią i zachodnią.  
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 St. Rudnicki był jednym ze współtwórców koncepcji tzw. Wielkiej 
Ukrainy. Uważał, że fizjografia Ukrainy czyni z niej odrębną jednostkę 
geograficzną, niezależną od sąsiadujących z nią ziem Mołdawii, Węgier, Polski, 
Białorusi oraz Rosji, i wyraźnie od nich różną. Południową granicę tej 
szczególnej jednostki wyznacza Morze Czarne, które traktowane jest jako 
centrum komunikacyjne, do którego wpływają wszystkie szlaki żeglugowe 
Ukrainy. Kierunek południkowy z tego powodu wskazywał w przeszłości 
rozwój Rusi Kijowskiej oraz niepodległego państwa Ukraińskiego (Шмаленко 
2007, s. 39). W koncepcji Rudnickiego składową częścią Ukrainy jest nie tylko 
Krym, ale także południowy fragment Besarabii, większa część obwodu Wojska 
Dońskiego, cały obwód Wojska Kubańskiego, gubernia czarnomorska, 
Stawropolszczyzna oraz fragmenty obwodów Wojska Terskiego i Wojska 
Astrachańskiego. Realizacja programowego maksimum geopolitycznych planów 
Rudnickiego oznaczałaby, że do Ukrainy miałoby należeć Morze Czarne od 
Delty Dunaju aż po Gawrę w dzisiejszej Abchazji, Morze Azowskie byłoby 
ukraińskim morzem wewnętrznym, a Ukraina otrzymałaby też dostęp do Morza 
Kaspijskiego (Skruwa, op.cit., s. 37). 
 W czarnomorskiej koncepcji St. Rudnickiego szczególnie ważnym staje 
się tzw. „aspekt bliskowschodni”, gdyż jak udowadniał ukraiński geograf 
„Ukraina jest jednym z najważniejszych punktów całego Bliskiego Wschodu” 
(Рудницький 1994, s. 8). Położenie Ukrainy na północnym wybrzeżu Morza 
Czarnego oznacza, że jest ona częścią szlaku ekspansji Rosji na Bałkany, oraz 
obszarem przenikania wpływów europejskich w kierunku Kaukazu, Iranu i 
Turkiestanu. Ukraiński geopolityk dochodzi do wniosku, że utworzenie 
niepodległej Ukrainy ratuje przed imperialistyczną ekspansją rosyjską szereg 
narodów Europy Wschodniej i przyległych obszarów Azji, staje się więc 
czynnikiem strategicznej stabilizacji. Warto zauważyć, że w koncepcji 
geopolitycznej St. Rudnickiego pobrzmiewają echa ukraińskiego mesjanizmu, 
zaczerpnięte z XIX wiecznych koncepcji polskich romantyków, m.in. Franciszka 
Duchińskiego.   
 St. Rudnicki postuluje utworzenie w przyszłości Federacji Bałtycko - 
Pontyjskiej składającej się z Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy, 
co stanowi nawiązanie i rozwinięcie jednej z geopolitycznych koncepcji 
autorstwa wybitnego historyka ukraińskiego M. Hruszewskiego. Taka federacja 
powinna opierać się na koncepcji jedności geograficznej państw Europy 
Wschodniej. Wszystkie kraje regionu łączy wspólny cel, to znaczy 
uniezależnienie się od Moskwy. Z tej federacji wykluczył St. Rudnicki Polskę, 
która zdaniem ukraińskiego badacza, należy do regionu Europy Środkowej. Zbyt 
odmienna od projektowanej Federacji jest także Rosja, w której panuje i będzie 
panować despotyczna forma sprawowania władzy (Шмаленко op.cit., s. 40).  
 Kontynuatorem czarnomorskiej koncepcji rozwoju Ukrainy St. 
Rudnickiego był urodzony w Odessie, lekarz z wykształcenia, związany z 
Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów, Jurij Łypa (1900-1944). Jest on autorem 
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takich prac jak: Призначен нянації (1938), Чорноморська доктрина (1940), 
Розподіл Росії (1942) oraz autorem słów: „Kto kontroluje Sewastopol, ten 
kontroluje Krym, a kto kontroluje Krym ten kontroluje Morze Czarne” (Skruwa 
op. cit, s. 42). 
 J. Łypa uważał że państwa położone wokół Morza Czarnego tworzą 
naturalną całość -tzw. „Czarnomorską fortecę”, której „sklepieniem” jest 
Ukraina. Powinna ona przyjąć orientację czarnomorską i stać się, obok Bułgarii i 
Turcji oraz postulowanego „państwa kaukaskiego”, liderem bloku państw 
czarnomorskich. Według niektórych badaczy do tego związku państw miała 
wchodzić również Polska, Białoruś oraz Litwa. Ukraina ma niezbywalne prawa 
do wybrzeża Morza Czarnego ponieważ w wymiarze politycznym i kulturowym 
jest spadkobierczynią starożytnego państwa hellenistycznego - Cesarstwa 
Bosporańskiego. Państwa regionu Morza Czarnego powinny dążyć do budowy 
Federacji Bałtycko - Czarnomorskiej, gdyż są „Europą nr 2”, traktowaną przez 
zachodnie mocarstwa jako rezerwuar surowców, zboża i siły roboczej. J. Łypa 
postulował również przesiedlenie Tatarów krymskich do Republiki Tureckiej 
(tamże, s. 43). 
 Jednak wśród współczesnych St. Rudnickiemu i J. Łypie Ukraińców, 
koncepcje czarnomorskie nie cieszyły się należytym uznaniem. Warto 
podkreślić, że gdy w 1917 roku powstała Ukraińska Centralna Rada, jej program 
terytorialny wyznaczył referat Fedira Matuszewskiego wygłoszony na 
Wszechukraińskim Kongresie Narodowym 18 IV 1917 roku. Matuszewski 
wymienił w nim jako części terytorium Ukrainy gubernię chersońską, powiat 
berdiański, melitopolski i dnieprowski guberni taurydzkiej oraz okręg taganroski 
Wojska Dońskiego. Wybrzeże Ukrainy nie obejmowałoby Krymu. Również w I 
Uniwersale Centralnej Rady  (23 VI 1917) ogłoszono władzę autonomiczną nad 
dziewięcioma guberniami w tym taurydzką, ale bez Krymu. Latem 1917 roku 
Sekretariat Generalny Centralnej Rady uzyskał od Rządu Tymczasowego  status 
autonomii terytorialnej w ramach Rosji, na obszarze obejmującym gubernię 
kijowską, czernichowską, wołyńską, podolską i połtawską. Spory między 
Ukraińcami i Rosjanami dotyczyły guberni charkowskiej, jekaterynosławskiej, 
chersońskiej i taurydzkiej, to znaczy ziem włączonych do Imperium Rosyjskiego 
w XVII – XIX wieku, niegdysiejszych Dzikich Pól, w rosyjskiej nomenklaturze 
od końca XVIII wieku noszących nazwę Noworosji1. W rzeczywistości władze 
ukraińskie Ukraińskiej Republiki Ludowej (od lipca 1917 do kwietnia 1918), 
Hetmanatu i Dyrektoriat posiadały ministerstwa spraw morskich, wzory bander, 
a nawet dywizje piechoty morskiej, jednak nie kontrolowały wybrzeża Morza 
Czarnego na którym od początku 1918 roku powstawały Odeska Republika 
Rad, Mikołajewska Komuna Pracujących, Sowiecka Republika Taurydy i 
Doniecko – Krzyworoska Republika Sowiecka. Przywódcy tych republik 

                                                 
1 Szerzej na ten temat: В. Сергійчук, Український Крим, 

http://ukrlife.org/main/prosvita/uakrim10.htm [dostęp 12.10.2016]. 

http://ukrlife.org/main/prosvita/uakrim10.htm


 

Siudak, M., Geopolityczne wizje Krymu i Ukrainy,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 87-98. 

 

 

- 91 - 

odżegnywali się od jakichkolwiek związków z Ukrainą narodową czy sowiecką. 
Również siły Białej Rosji gen. Denikina i gen. Wrangla nie uznawały żadnych 
pretensji ukraińskich zgłaszanych do południowo – wschodnich kresów Ukrainy 
i wybrzeża Morza Czarnego (Skruwa op.cit., s. 43).  
 Koncepcje czarnomorskie St. Rudnickiego i J. Łypy przejęła ukraińska 
emigracja niepodległościowa po 1945 roku. Można zaryzykować twierdzenie, że 
wektor czarnomorski, nazywany także trzecią drogą Ukrainy, stał się punktem 
centralnym dla Ukraińców działających na niwie politycznej, naukowej i 
publicystycznej w RFN, USA i Kanadzie. Zwolennikiem ukraińskiej obecności 
na Morzu Czarnym  i Kaukazie był m. in. Jarosław Stećko, premier rządu z 30 
czerwca 1941 roku, następca St. Bandery we frakcji rewolucyjnej Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów i przewodniczący Antybolszewickiego Bloku 
Narodów w latach 1946- 86.  
 Obecność przyszłej niepodległej Ukrainy w basenie Morza Czarnego i 
jej maksymalne przesunięcie w kierunku Kaukazu i Morza Kaspijskiego 
akcentowano także w środowisku najważniejszego ukraińskiego czasopisma 
emigracyjnego „Suczasnosti”. W 1963 roku Roman Olijnyk, jeden z 
najważniejszych publicystów tego czasopisma pisał: ”Współczesne granice 
Ukrainy w dzisiejszym wyglądzie należy uznać za minimalne ponieważ nie 
obejmują one takich ziem ukraińskich jak Ziemia Chełmska, Przemyska, 
Łemkowszczyzna, Ziemia Preszowska, Taganroska i Kubań. […] …gdy w 
przyszłości Ukraina odzyska swoją suwerenność […] podstawą ukraińskiej 
polityki międzynarodowej powinno być jej nie połączenie z blokami 
ideologicznymi i swoboda działania zgodnie z życiowymi interesami narodu 
Ukraińskiego” (Рахманний  1997, s. 180). Ukraina, zdaniem Olijnyka, powinna 
dążyć do współpracy z Białorusią, państwami bałtyckimi i Kaukazem jako 
przeciwwaga, z jednej strony dla sowieckiego (bądź rosyjskiego) imperializmu, a 
z drugiej - dla wspólnot europejskich, które nie tylko on, ale i wielu mu 
współczesnych emigrantów postrzegało w kategoriach zagrożenia politycznego i 
ekonomicznego dla przyszłego państwa ukraińskiego.  
 O ważności czarnomorskiego wektora polityki ukraińskiej dla emigracji 
niech świadczą słowa tegoż geopolityka napisane w 1988 roku:  „… Krym – to 
swoisty Gibraltar, lub kontynentalny lotniskowiec – z niego każda wroga siła 
może opanować Ukrainę oraz sąsiadujące z nią państwa. Ponowne stworzenie 
Krymskiej Republiki Autonomicznej, nawet w granicach Ukraińskiej Republiki 
Sowieckiej, będzie oznaczało stworzenie potencjalnego niebezpieczeństwa. Kto 
zagwarantuje, że znowu gdzieś w sąsiedztwie nie pojawi się jakiś Attyla i nie 
zdobędzie wśród ludności tej „tatarskiej” republiki wsparcia dla swojego ruchu 
muzułmańskiego. Ten, dzięki krymskim Tatarom, trzymałby pod kontrolą 
terrorystyczną naszą Ukrainę, która i tak ma olbrzymie trudności z zachowaniem 
swojego istnienia. Cóż, nie do przyjęcia jest aby ludność Ukraińskiej Republiki 
Kozackiej oraz całe Wojsko Zaporoskie cierpiało i walczyło dla tego, żeby 
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prawnuki „sławnych pradziadów wielkich” oddawali nieodłączną część Ukrainy 
spadkobiercom Ordy Krymskiej” (Рахманний op.cit. s. 130).                       
 W ukraińskiej geopolityce powojennej znajdziemy jeszcze wiele 
fragmentów mówiących o trzeciej drodze geopolitycznego wyboru Ukrainy i jej 
roli na wschodniech rubieżach Europy. 
  
Stanowisko anglosaskiej szkoły geopolitycznej 
 Twórca anglosaskiej szkoły geopolitycznej, brytyjski geograf Halford 
Mackinder (1861-1947) twierdził, że Ukraina jest jednym z najbardziej 
kluczowych terytoriów na świecie. W roku 1904 sformułował swoją 
najsłynniejszą teorię Heartlandu. Do dzisiaj stanowi ona podstawę stosunków 
międzynarodowych, a w USA stała się podstawą budowy doktryny 
powstrzymywania Związku Sowieckiego (containment). Heartland, czyli 
najważniejszy z geostrategicznego punktu widzenia fragment lądu, obejmuje 
obszary wnętrza Eurazji, a jego częścią jest także Ukraina (Mackinder 1919)2. 
Próżno jednak szukać u ojca współczesnej geopolityki dokładnego określenia 
terytorium Ukrainy. Widział on te ziemie jako pole ekspansji światowych potęg, 
nad którym powinni zapanować w przyszłości Anglosasi.  
 Po II wojnie światowej, wraz z wzrostem znaczenia USA na arenie 
międzynarodowej, problematyką ukraińskiej geopolityki zaczęli interesować się 
badacze amerykańscy. Warto zauważyć, że w Waszyngtonie przed II wojną 
światową niemalże nikt nie interesował się Ukrainą, co więcej, tylko nieliczni 
dostrzegali jakiekolwiek różnice polityczne i kulturowe pomiędzy Ukraińcami i 
Rosjanami.  To, że po 1945 roku w Ameryce zaczęto dostrzegać aspekt 
ukraiński, stało się pod wpływem bardzo licznej emigracji politycznej z Ukrainy 
oraz chęci wykorzystania Ukraińców w walce z Rosją Sowiecką. Wówczas w 
USA dominowały dwa przeciwstawne podejścia do zagadnień Europy 
Wschodniej i Ukrainy.  George F. Kennan, (1905- 2005), dyplomata, sowietolog 
i architekt polityki zimnej wojny w latach 50. i 40., uważał że Ukraina była i 
będzie zawsze zależna od Rosji - jej przyszłością jest federacja ze wschodnim 
sąsiadem, ważne jest tylko to, aby państwo rosyjskie było demokratyczne. Rosja 
powinna przekształcić się w prawdziwe państwo federacyjne na wzór USA. Z 
kolei James Burnham (1905-1987), politolog i socjolog, autor paryskiej 
„Kultury” uważał, że Stany Zjednoczone powinny dążyć do wyodrębnienia i 
wyzwolenia Ukrainy ze sfery wpływów rosyjskich. Według Burnhama Ukraina 
należy do cywilizacji zachodniej i taka powinna być jej geopolityczna 
przynależność.  Warto podkreślić, że ani G. Kennan, ani J. Burnham nie 
precyzowali kształtu terytorialnego Ukrainy3.  

                                                 
2 Na ten temat także M. Chodakiewicz, Sytuacja geopolityczna Polski, 

https://www.youtube.com/watch?v=_jC1W4an_aw  [dostęp 12.10.2016]. 
3 Jednym z niewielu  przedstawicieli anglosaskiej szkoły geopolitycznej zajmujący się 

problematyką terytorium Ukrainy był brytyjski geograf R.W.Seton-Watson, utrzymujący 

https://www.youtube.com/watch?v=_jC1W4an_aw
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 Najbardziej rozpoznawalnym kontynuatorem anglosaskiej szkoły 
geopolitycznej jest Z. Brzeziński, jeden z najważniejszych teoretyków 
współczesnego globalizmu. Jest on twórcą teorii tzw. sworzni geopolitycznych 
(geopolitical pivots) do których zaliczył Ukrainę. Znaczenie Ukrainy w 
koncepcji Brzezińskiego nie wynika z jej potęgi czy ambicji, ale z ważnego 
położenia geograficznego i skutków potencjalnej niestabilności dla zachowań 
geostrategicznnych. Ukraina jako sworzeń geopolityczny może umożliwić 
ważnemu graczowi dostęp do istotnych obszarów lub też go blokować, w 
niektórych przypadkach – twierdzi Brzeziński – sworzeń geopolityczny może 
stanowić tarczę obronną dla kluczowego państwa czy nawet regionu. Z tego 
względu kluczowym aspektem globalnej geostrategii Ameryki, której interesy 
reprezentuje Z. Brzeziński, jest identyfikacja i ochrona państw (w tym Ukrainy), 
które pełnią rolę sworzni geopolitycznych. „Ukraina, -  nowe, ważne pole na 
szachownicy eurazjatyckiej, jest sworzniem geopolitycznym, ponieważ samo 
istnienie niepodległego państwa ukraińskiego pomaga przekształcać Rosję. Bez 
Ukrainy Rosja przestaje być imperium eurazjatyckim: może wciąż próbować 
zdobyć status imperialny, lecz byłaby wówczas imperium głównie azjatyckim, 
stale wciąganym w rujnujące konflikty z od niedawna suwerennymi narodami 
Azji Środkowej, które nie pogodziłyby się z utratą niepodległości i byłyby 
wspierane przez bratnie kraje islamskie na południu.[…] Jeżeli jednak Moskwa 
ponownie zdobędzie władzę nad Ukrainą, wraz z pięćdziesięcioma dwoma 
milionami jej obywateli, ogromnymi bogactwami naturalnymi oraz dostępem do 
Morza Czarnego, automatycznie odzyska możliwość stania się potężnym 
imperium spinającym Europę i Azję” (Brzeziński 1998, s. 46). Sądząc z wyżej 
zacytowanego fragmentu, można zaryzykować stwierdzenie, że Ukraina powinna 
obejmować wybrzeże Morza Czarnego z Krymem włącznie. Nie można mieć 
jednak żadnych złudzeń – w anglosaskiej szkole geopolitycznej, którą 
reprezentuje Z. Brzeziński,  Ukraina jest geopolityczną strefą wpływów USA, 
elementem gry strategicznej wobec Rosji, wschodnią granicą cywilizacji 
zachodniej oraz możliwą militarną bazą wypadową do Rosji, na Kaukaz i Bliski 
Wschód. 
 
Koncepcja niemieckiej szkoły geopolitycznej           
 Pierwszymi, którzy pokusili się o nakreślenie granic Ukrainy byli 
geopolitycy niemieccy. Zarysu przestrzeni etnograficznej i terytorialnej Ukrainy 
możemy doszukać się w książce Fryderyka Neumanna pt. „Mittleuropa” z 1915 
roku. W 1915 roku nakreślił on zasięg niemieckiej strefy wpływów w Europie 
Wschodniej opierając się na zasadzie tzw. teorii „produktywizmu”. Zauważył, że 
Ukraińców, w przeciwieństwie do leniwych z natury Rosjan, charakteryzuje 
zbliżony do Niemców etos pracy (Wilson 2000, s. 306). Z tego względu 

                                                                                                                              
kontakty z M. Hruszewskim i A. Szeptyckim. Opowiadał się on za koncepcją „Wielkiej 

Ukrainy”.  
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terytorium Ukrainy powinno wchodzić do niemieckiej strefy wpływów i 
stanowić rolnicze i surowcowe zaplecze Niemiec. Przedstawiciele niemieckiej 
szkoły geopolitycznej nie byli jednak zgodni co do kwestii kształtu 
terytorialnego ziem Ukrainy. W 1888 roku niemiecki geograf Edward von 
Hartmann sugerował, aby Niemcy dążyły do stworzenia „Królestwa 
Kijowskiego” rozciągającego się na wschód aż po Wołgę, podczas gdy Paul 
Rorbach ograniczał się do stwierdzenia, że „ten, kto panuje nad Kijowem, ma w 
swym ręku klucz do Rosji” (Eberhardt 2005).  
 Po uważnej analizie niemieckich planów organizacji politycznej Europy 
Wschodniej można dojść do wniosku, że pod względem kulturowym tylko część 
Ukrainy (tereny należące do Austro – Węgier) należała do Mitteleuropy. Według 
kryteriów politycznych Niemcy powinni dążyć do  stworzenia państwa 
ukraińskiego, które obejmowałoby dzisiejsze ziemie polskie z Chełmem i 
Przemyślem, ale bez ważnego z punktu widzenia ukraińskiej geopolityki 
półwyspu Krymskiego. W Berlinie planowano stworzenie na Krymie tzw. 
Republiki Tatarskiej. Na dzisiejszych wschodnich rubieżach Ukrainy chciano 
powołać państwo Dońskich Kozaków oraz państwo Kubańskie jako 
półautonomiczne republiki wchodzące w skład państwa rosyjskiego. W 
niemieckich planach organizacji Mitteleuropy Ukraina miała znajdować się pod 
ekonomiczną kontrolą Niemiec, podobnie jak tzw. Republika Zakaukaska, 
Gruzja i tatarski Krym. W tej układance południowo – zachodnia część Armenii 
miała być anektowana przez Turcję, a zachodnia część Polski przez Niemcy. 
Polska oraz Litwa, Łotwa, Estonia (a także planowana Kurlandia i Dorpat) - to 
państwa półautonomiczne w ramach niemieckiej Mitteleuropy. W swoich planach 
geopolitycznych szkoła germańska dążyła do maksymalnego przesunięcia 
Ukrainy na Zachód kosztem Polski i Białorusi. Na przykład na mapie 
nakreślonej przez Rudolfa Kjellena (1864-1922), etnos ukraiński sięga do linii 
Wisły, ale nie obejmuje Półwyspu Krymskiego i wybrzeża Morza Czarnego. 
Ukraina stanowi linię frontu obrony cywilizacji europejskiej przed 
„zmongolizowanym caratem moskiewskim” lub bolszewikami i właściwą Rosji 
„niepohamowaną, azjatycką żądzą władzy”. W opublikowanej w 1916 roku 
książce pt. „Polityczne problemy wojny światowej”, R. Kjellen posługuje się pojęciem 
strefy krytycznej, której granicę zachodnią wyznacza linia łącząca Triest z 
Gdańskiem, wschodnia biegnie od Archangielska do ujścia Donu. W „strefie 
krytycznej” szwedzki geopolityk umieszcza Finlandię, państwa bałtyckie, 
Białoruś i Ukrainę, wykluczając z niej Rosję. W zamyśle R. Kjellena „strefa 
krytyczna” należała do wyłącznej strefy wpływów niemieckich jako zaplecze 
gospodarcze.             
 Zainteresowanie ziemiami Ukrainy przeżyło prawdziwy renesans po 
dojściu do władzy w Niemczech narodowych – socjalistów, którzy dążyli do 
zbudowania Nowej Europy w której Ukraińcy mieli odgrywać bardzo ważną 
rolę.  
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 Ukraina – jako przeciwwaga dla bolszewickiej Rosji - zajęła ważne 
miejsce w planach głównego stratega i ulubionego intelektualisty Adolfa Hitlera 
– Karola Haushohera. Przypuszcza się, że K. Haushofer, o ile nie jest autorem 
drugiej części „Mein Kampf”, to z pewnością wywarł ogromny wpływ 
intelektualny na geopolityczną wymowę owej książki. Animatorem spotkań K. 
Haushofera z Hitlerem, do których dochodziło w więzieniu w Landsbergu,  był  
Rudolf Hess, jego student, a następnie asystent na Uniwersytecie w Monachium. 
K. Haushofer jest twórcą pojęcia „Lebensraum”, oznaczającego niemiecką strefę 
wpływów i sposób organizacji słowiańskiego wschodu mającego znajdować się 
w orbicie wpływów wyłącznie niemieckich. Jak twierdził K. Haushofer 
„Zamierzam uczyć geografii politycznej jako środka ponownego przebudzenia 
Niemiec i osiągnięcia wyznaczonej im przeznaczeniem wielkości. Uświadomię 
całemu narodowi rolę geografii w historii, tak aby każdy młody Niemiec zerwał 
z zaściankową myśleniem, a zaczął myśleć w kategoriach całych kontynentów” 
(Roland 2011, s. 63). W germańskiej szkole geopolitycznej Ukraina miała należeć 
do „niemieckiej strefy produktywizmu”, stać się buforem cywilizacji zachodniej, 
przestrzenią służąca niemieckiej ekspansji na Bliski Wschód i Kaukaz, 
zapleczem rolniczym i  przemysłowym (tzw. „gospodarka pomocnicza), 
rezerwuarem taniej siły roboczej. Metodami realizacji założeń niemieckiej szkoły 
geopolitycznej miał być tzw. „imperializm pociągowy” – czyli budowa kolei 
niemieckich służących niemieckim interesom gospodarczym, oraz polityka 
imperialna i dynastyczna w okresie przed I wojną światową. Jej odpowiednikiem 
stało się po upływie wieku kreowanie polityków realizujących interesy Berlina i 
inwestycje („imperializm autostradowy”). Misję cywilizacyjną Niemiec końca 
XIX wieku zastąpiła natomiast promocja liberalizmu obyczajowego i politycznej  
poprawności4.   
 
Ukraina  w koncepcji Aleksandra Dugina 
 Głównym adwersarzem Z. Brzezińskiego i anglosaskiej szkoły 
geopolitycznej jest dzisiaj Aleksander Heli Dugin (ur. 1962), rosyjski filozof, 
założyciel prądu zwanego neoeurazjatyzmem, politolog, socjolog, profesor 
Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie, lider Międzynarodowego Ruchu 
Eurazjatyckiego, który włada 9 językami i jest staroobrzędowcem. A. H. Dugin 
jest ponadto osobistym doradcą W. Putina i orędownikiem współpracy rosyjsko 
– niemieckiej. W koncepcji Dugina Ukraina jest kluczowym państwem w 
perspektywie powołania związku eurazjatyckiego. A. Dugin wielokrotnie 
podkreślał (2013 r.), że Ukraina wchodzi w końcową fazę swojego niezależnego 
istnienia politycznego. Z geopolitycznego punktu widzenia stabilność Ukrainy 
była krucha od samego początku istnienia tego państwa. Ukraina łączy w sobie 
dwa narody o przeciwstawnej orientacji geopolitycznej. Jeden z nich to naród 

                                                 
4 M. Chodakiewicz, Sytuacja geopolityczna Polski, 

https://www.youtube.com/watch?v=jc1W4an_aw  [dostęp 12.10.2016].   

https://www.youtube.com/watch?v=jc1W4an_aw


 

Siudak, M., Geopolityczne wizje Krymu i Ukrainy,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 87-98. 

 

 

- 96 - 

„wschodni”, a raczej lud połączony wspólnotą losu,  w którym bardzo ważną 
rolę odgrywają „wielkorusini”. Z punktu widzenia typu kultury bardzo do nich 
podobni są „małorusini”, to znaczy  wierni cerkwi prawosławnej orientujący się 
na jedność z Rosją. Drugi naród - „zapadniacki” – żyjący w przeszłości w 
państwie polskim i monarchii Austro – Węgierskiej posiada zupełnie inną, 
prozachodnią orientację kulturową i polityczną.  Obszar ten to część Europy, ale 
jednak członkowie tego „narodu” nie są „pełnymi Europejczykami”, ale też z 
całą pewnością nie są Rusinami. Posiadają własną tożsamość i specyficzną 
mowę, różną od wariantu oficjalnego języka ukraińskiego. Gdyby te dwa narody 
zdołały się ze sobą porozumieć i ustalić konsensus polegający na balansowaniu 
między Europą i Rosją oraz nie wstępować do NATO i UE, Ukraina zdołałaby 
zachować swoją niepodległość i przetrwać jako jeden organizm polityczny.  
Jednak, zdaniem rosyjskiego politologa, zachodnia część Ukrainy będzie dążyć 
do Europy, a wschodnia do Rosji, więc rozpad Ukrainy jest jedynie kwestią 
czasu. W wyniku podziału Ukrainy powstaną dwa państwa o zupełnie różnej 
orientacji geopolitycznej5.    
 
Wnioski 
 Na zakończenie warto zwrócić uwagę na kilka konsekwencji 
geopolitycznych utraty Krymu i wschodnich prowincji przez Ukrainę. Krym 
stanowi dogodną bazę wypadową dla działań militarnych na Morzu 
Śródziemnym i Bliskim Wschodzie, który w chwili obecnej jest jednym z 
najbardziej zapalnych punktów na ziemi, gdzie spotykają się i kolidują ze sobą 
interesy światowych mocarstw takich jak Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja czy 
Izrael. Dokonując aneksji Krymu Rosja rozbuduje tutaj przemysł stoczniowy 
cywilny i wojskowy. Przejęcie Krymu przez FR ma i będzie miało dotkliwe 
skutki dla Ukrainy, która straci znaczenie militarne na Morzu Czarnym. 
Kontrolerem morskich szlaków handlowych staje się Federacja Rosyjska.  
Przejęcie Krymu oznacza automatycznie zmianę zasięgu wód terytorialnych i 
wód należących do wyłącznej strefy ekonomicznej, co na Morzu Azowskim 
oznacza blokadę ukraińskich portów przez Rosję. Kolejną konsekwencją jest 
utrata przez Ukrainę dostępu do ważnych szlaków handlowych, portów 
krymskich oraz złóż nafty i gazu, których olbrzymie ilości znajdują się na 
trenerach opanowanych przez separatystów i pod dnem morskim. Eksploatacja 
tych złóż gwarantowałaby Ukrainie  energetyczną niezależność od Rosji na 
kilkanaście (o ile nie kilkadziesiąt) najbliższych lat. Przejęcie Krymu przez Rosję 
spowodowało, że Kreml może dowolnie zwiększać liczebność wojsk oraz ich 
arsenał. Jest wielce prawdopodobne, że Krym stanie się w najbliższym czasie 
„Kaliningradem południa”- uzbrojoną (być może w broń jądrową) enklawą 

                                                 
5 Rozpad Ukrainy jest nieunikniony: http://www.youtube.com/watch?v=1PPuRlC9fok  

[dostęp 12.10.2016]; Дугин о главном (Україна) 

http://www.youtube.com/watch?v=FBrQDCpTtFs [dostęp12.10.2016]; Уничтожение 

Европы. Александр Дугин и Габор Вона,  http://www.toutube.com/watch/v=0IW6v_0wfc. 

http://www.youtube.com/watch?v=1PPuRlC9fok
http://www.youtube.com/watch?v=FBrQDCpTtFs
http://www.toutube.com/watch/v=0IW6v_0wfc
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militarną wymierzoną w Ukrainę, Bliski Wschód i Europę Wschodnią. W 
przeszłości kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej była dla Ukrainy 
atutem w negocjacjach gazowych z Kremlem. Dzisiaj rosyjska obecność na 
Krymie staje się „biczem” wymierzonym w Ukrainę. Co więcej, poprzez 
rosyjską obecność na Krymie, kontrolę Naddniestrza, podsycanie nastrojów 
separatystycznych na wschodzie Ukrainy oraz umacnianie sojuszu militarnego z 
Białorusią, Federacja Rosyjska osacza Ukrainę od  północy, wschodu, 
południowego wschodu oraz – poprzez aneksję Krymu – od Morza Czarnego. 
Dla Ukrainy nie należącej do żadnego bloku militarnego, tzn. w przypadku 
zagrożenia mogącej liczyć tylko na własne siły, jest to okoliczność nader 
niekorzystna.  
 Powstała w wyniku polityki Rosji linia Krym – Naddniestrze – Białoruś 
– Kaliningrad umacnia pozycję FR wobec NATO i staje się wyzwaniem 
militarnym dla Paktu, umożliwiając Rosji podjęcie ofensywy militarnej wobec 
państw Paktu Północnoatlantyckiego z kilku kierunków jednocześnie. Aneksja 
Krymu oraz Donbasu daje propagandowe zwycięstwo współczesnym 
europejskim zwolennikom Rosji rozumianej jako „światło ze wschodu” (lumen 
ex oriente), Rosji jako obrończyni tradycyjnych wartości chrześcijańskich, 
rodziny i małżeństwa wobec modernistycznych wizji człowieka lansowanych 
przez instytucje Unii Europejskiej. W wielu państwach europejskich istnieją 
środowiska z sympatią oceniające politykę Rosji (Węgry, Rumunia, Serbia, partie 
nacjonalistyczne w krajach zachodnich). Kontynuowanie wojny na wschodzie 
Ukrainy wpędzi ją w spiralę katastrofy demograficznej. Szacuje się, że przez lata 
niezależności tylko do państw zachodnich wyjechało ponad 5 tys. naukowców, 
ponadto rzesze inżynierów, programistów oraz ludzi kultury i sztuki. Jeszcze 
przed wybuchem wojny krymskiej, w warunkach pokoju, ludność Ukrainy 
zmniejszyła się do 42-35 mln (Кудряченко 2006, s. 170). Obecnie na terenach 
wschodniej Ukrainy mamy do czynienia z katastrofą humanitarną na ogromną 
skalę, a z terenów objętych konfliktem uciekło ponad 1 mln. osób. Warto 
zauważyć, że pod względem długości życia Ukraina zajmuje jedne z ostatnich 
miejsce na świecie, pod względem liczby emerytów na 1000 mieszkańców - 
najwyższe. 
 Rozpad Ukrainy i utrata Półwyspu Krymskiego w myśl założeń 
niemieckiej szkoły geopolitycznej  wydają się być wysoce prawdopodobne. 
Pozbawiona prowincji wschodnich i Krymu Ukraina stanie się 
najprawdopodobniej klientem Niemiec, które konsekwentnie realizują koncepcje 
Fryderyka Neumanna z 1915 roku. Na stałe poparcie w USA Ukraina nie ma 
szans, ponieważ nie posiada żadnego wpływowego ukraińskiego lobby, które 
pilnowałoby ukraińskich interesów w Waszyngtonie. Paradoksem historii jest to, 
iż ukraiński naród zamieszkujący najżyźniejsze i bogate w surowce mineralne 
ziemie, nie może decydować o własnym losie. 
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Geopolitical concepts of Ukraine and Crimea 
 
Since the mid 19th c. the geopolitical belonging of the Ukrainian and Russian borderland 
and of the Crimean Peninsula has been the object of interest of the then powers. The 
article analyzes differences in how the Ukrainian political thought and geostrategic 
concepts of Ukraine’s close and far neighbors approach the problems of Crimea and land 
of today’s eastern Ukraine. The problem of Crimea’s territorial belonging is shown from 
the perspective of Ukrainian, German, English and Russian schools of geopolitics. 
Attention has also been drawn to the geopolitical consequences of the loss of Crimea for 
Ukraine and for the countries of  Eastern Europe.  
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ROSYJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA:  
STRATEGIA, POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY  

 
 

Abstrakt: 
Artykuł omawia problemy związane z wykorzystaniem ropy naftowej oraz gazu 
ziemnego jako kluczowych narzędzi kreacji strategii odbudowy mocarstwowej pozycji 
Federacji Rosyjskiej. Autor podsumowuje potencjał energetyczny państwa rosyjskiego, 
omawia rolę i znaczenie szlaków tranzytu rosyjskiego gazu ziemnego oraz ropy 
naftowej dla kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami globalnego 
rynku paliw, przybliża znaczenie zysków ze sprzedaży surowców energetycznych dla 
rosyjskiej gospodarki, kreśli perspektywy dla rosyjskiej strategii energetycznej 
warunkowane sytuacją wewnętrzną państwa, globalnym rynkiem paliw, relacjami w 
sferze stosunków międzynarodowych.  
 
Słowa kluczowe: Rosja, polityka energetyczna, surowce strategiczne 
 
 
Wprowadzenie 
          Wraz z procesem industrializacji zwiększa się rola surowców 
energetycznych w polityce globalnej. Często są one wykorzystywane przez 
państwa eksportujące surowce lub mające wpływ na kształtowanie relacji na 
rynkach paliw, jako narzędzia kreacji stosunków politycznych. Dotychczas nie 
udało się stworzyć skutecznego, alternatywnego wobec istniejącego, modelu 
zaopatrzenia ludzkości w energię.1 W dużym stopniu jest to efektem 
prowadzonego przez firmy paliwowe lobbingu na rzecz utrzymania obecnego 
status quo na globalnym rynku paliw. Działają one na rzecz hamowania innowacji 
mających stworzyć alternatywy dla wykorzystywanych do tej pory surowców. 
Umożliwia to konsorcjom energetycznym, władzom państw będących 
eksporterami surowców, w końcu również krajom tranzytowym, kontynuację 
realizacji zysków płynących ze sprzedaży ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W 
tak ukształtowanej rzeczywistości giełdy paliwowe, rządy poszczególnych 
państw, konsorcja energetyczne koncentrują zainteresowanie na kwestiach 

                                                 
1 M. Szukalski, S. Malinowski (2013); Lista barier rozwoju energetyki odnawialnej, Raport 

PKPP Lewiatan, http://www.zpfeo.org.pl/stanowiska-i-dokumenty/99-lista-barier-rozwoju-

energetyki-odnawialnej-wedug-zpfeo-we-wspopracy-z-pkpp-lewiatan (01.05.16) 

http://www.zpfeo.org.pl/stanowiska-i-dokumenty/99-lista-barier-rozwoju-energetyki-odnawialnej-wedug-zpfeo-we-wspopracy-z-pkpp-lewiatan
http://www.zpfeo.org.pl/stanowiska-i-dokumenty/99-lista-barier-rozwoju-energetyki-odnawialnej-wedug-zpfeo-we-wspopracy-z-pkpp-lewiatan
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związanych z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, 
dywersyfikacją kierunków dostaw, budową nowych połączeń energetycznych, 
oraz magazynów gazu ziemnego. Według prognoz średnio i długookresowych 
zapotrzebowanie na surowce energetyczne będzie sukcesywnie wzrastało. W 
2015 roku całkowite globalne zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosiło 3,72 bln 
m3 rocznie. W ciągu dekady ma wzrosnąć do 5,02 bln m3 (Wasilewski 2005, s. 
15). Wśród eksporterów nośników energii na plan pierwszy wysuwa się 
Federacja Rosyjska – globalna potęga surowcowa wykorzystująca swoje aktywa 
w postaci „błękitnego paliwa” oraz „czarnego złota” do kreowania politycznej 
rzeczywistości na obszarze będącym rynkiem zbytu rosyjskich surowców 
energetycznych (Paniuszkin, Zygar 2008). Dla rosyjskich władz strategia 
energetyczna pozostaje kluczowym elementem kształtującym politykę państwa. 
Przynosi to Federacji Rosyjskiej wymierne korzyści polityczne i ekonomiczne, z 
drugiej jednak strony osłabia państwo rosyjskie, które staje się globalnym 
dystrybutorem ropy naftowej oraz gazu ziemnego, swoistym „imperium 
peryferii”.2 
 
Potencjał energetyczny Federacji Rosyjskiej 
 Federacja Rosyjska to obecnie największy globalny producent ropy 
naftowej. Wielkość zasobów rosyjskiej ropy naftowej szacuje się na blisko 8,2 
mld ton co przekłada się na 6% udział w zasobach globalnych (Wilczyński 2015, 
s. 110). W 2015 roku produkcja ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej 
przekroczyła 500 mln ton.3 Największe złoża znajdują się na Syberii Zachodniej, 
w Zagłębiu Wołżańsko–Uralskim oraz na Kaukazie Północnym. Rosjanie wiążą 
również poważne nadzieje z nie eksploatowanymi dotychczas złożami ropy 
naftowej znajdującymi się na szelfie Morza Barentsa oraz Morza Karskiego, a 
także na wschodzie Syberii. Po trudnym dla Federacji Rosyjskiej okresie rządów 
Borysa Jelcyna zmieniło się podejście państwa do metod eksploatacji złóż 
węglowodorów. W czasach radzieckich jak również w zamykającej XXI wiek 
dekadzie dominowała ekstensywna gospodarka złożami. W okresie rządów 
Władimira Putina doszło jednak do poważnych zmian w sektorze produkcji 
ropy naftowej. Wskutek zastosowania nowoczesnych technologii poprawiono 
efektywność produkcji. Należy jednak podkreślić konieczność dalszej 
modernizacji rosyjskiego sektora naftowego. W obliczu wprowadzonych przez 

                                                 
2 Rosyjski ekspert relacji polityczno – ekonomicznych Borys Kagarlicki (2012, s. 437-440) 

zauważa: „W latach 90. Rosja dołączyła do grona krajów peryferyjnych, obsługujących 

międzynarodowy proces akumulacji, w którym środki były redystrybuowane z korzyścią dla 

centrum. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2000 roku wywieziono z 

Rosji 11,523 mld dolarów: 80% tych środków trafiło do Stanów 

Zjednoczonych…eksploatacji zasobów naturalnych towarzyszył masowy wywóz kapitału, 

typowy dla peryferyjnego kapitalizmu”. 
3 Rosja – wydobycie ropy naftowej, http://pl.tradingeconomics.com/russia/crude-oil-

production (01.05.16) 

http://pl.tradingeconomics.com/russia/crude-oil-production
http://pl.tradingeconomics.com/russia/crude-oil-production
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państwa zachodnie sankcji gospodarczych obejmujących transfer nowoczesnych 
technologii wykorzystywanych w produkcji ropy naftowej proces modernizacji 
rosyjskiego sektora naftowego może ulec wyraźnemu spowolnieniu (Ćwiek–
Karpowicz, Secrieru 2016, s. 83-86). Taka sytuacja byłaby skrajnie niekorzystna 
dla władz rosyjskich, których nadrzędnym celem pozostaje zmiana modelu 
gospodarczego z ekstensywnego na intensywny charakteryzujący się 
innowacyjnością i wysoką wydajnością (Paszyc, Wiśniewska 2015, s. 12-13). 

Wraz ze wzrostem produkcji ropy naftowej rośnie również jej eksport. Od 
stycznia do października 2015 roku rosyjskie koncerny naftowe sprzedały poza 
granice Federacji Rosyjskiej blisko 202 mln ton ropy. Wzrósł również eksport 
produktów naftowych. W analogicznym do omawianego okresie wyniósł on 
blisko 144 mln ton. Wskutek ograniczenia dynamiki wzrostu zapotrzebowania 
na ropę naftową oraz wyroby ropopochodne na globalnym rynku paliw 
nastąpiła znacząca obniżka cen, co znalazło swoje przełożenie w dochodach 
uzyskiwanych przez rosyjskie konsorcja energetyczne, pośrednio zaś budżet 
państwa. Dochody uzyskiwane z tytułu sprzedaży ropy w tym okresie zmalały o 
połowę w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosząc blisko 
77 mld USD. Zyski z tytułu sprzedaży paliw gotowych wyniosły blisko 59 mld 
USD.4 Warto przy tym podkreślić, iż 80% eksportu rosyjskiej ropy naftowej, 
produktów ropopochodnych trafia na europejski rynek paliw. Zbyt wielkie 
uzależnienie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży surowców energetycznych 
od jednego rynku niesie za sobą negatywne konsekwencje. W przyszłości więc 
należy się spodziewać zmian w rosyjskiej strategii energetycznej na rzecz 
dywersyfikacji rynków zbytu celem zapewnienia stabilności finansów (Ćwiek-
Karpowicz 2011, s. 21). 
          W 2016 roku Federacja Rosyjska zajmowała drugie miejsce na świecie 
wśród producentów gazu. Pierwsze miejsce po wieloletniej supremacji straciła 
na rzecz USA - lidera producentów gazu łupkowego. Federacja Rosyjska jest 
największym eksporterem gazu ziemnego. Rosyjskie złoża gazu ziemnego 
szacuje się na blisko 250 bln m3 co stanowi 30% globalnych zasobów 
(Wasilewski 2015, s. 16). Największe złoża gazu ziemnego znajdują się na Syberii 
Zachodniej w obwodzie tiumeńskim oraz Jamalsko–Nienieckim Okręgu 
Autonomicznym. Poważnym wyzwaniem dla rosyjskich producentów gazu 
ziemnego jest sięgający 80% stopień wyeksploatowania złóż 
zachodniosyberyjskich. Alternatywę mogą stanowić złoża wschodniosyberyjskie 
z największym dotychczas odkrytym złożem kowyktyńskim (Wilczyński 2014, s. 
58). Produkcja gazu ziemnego w Federacji Rosyjskiej odbywa się również na 
Kaukazie oraz Powołżu. Poważne nadzieje strona rosyjska wiąże również z 
możliwością zagospodarowania złóż arktycznych. W tym przypadku jednak 

                                                 
4 A. Kublik, Dochody Rosji z eksportu ropy spadły o połowę, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,19297377,dochody-rosji-z-eksportu-ropy-spadly-o-

polowe.html (03.04.16) 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,19297377,dochody-rosji-z-eksportu-ropy-spadly-o-polowe.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,19297377,dochody-rosji-z-eksportu-ropy-spadly-o-polowe.html
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pojawiają się problemy związane z koniecznością zastosowania nowoczesnych, 
drogich w eksploatacji urządzeń wiertniczych co może oznaczać problemy z 
dochodowością inwestycji. Od kilku lat toczy się w Federacji Rosyjskiej dyskusja 
nad możliwością zagospodarowania złoża sztokmanowskiego leżącego pod 
dnem Morza Barentsa. Jego wielkość szacuje się na blisko 3,2 bln m3 surowca. 
Jeszcze w połowie ostatniej dekady XX wieku A. Gieorgiejwicz, członek 
ścisłego kierownictwa Gazpromu uważał jednak, iż: „Przyszłe interesy 
Gazpromu na północnym zachodzie Rosji związane będą z wykorzystaniem 
gazu ziemnego i ropy naftowej szelfów mórz: Barentsa i Pieczorskiego. [...] 
wykorzystanie tych zasobów da możliwość stworzenia nowej bazy surowcowej 
dla sektora gazowego oraz szansę na zaopatrzenie w gaz zarówno odbiorców 
krajowych jak i zagranicznych” (za: Kłaczyński 2009, s. 38). Poważnymi 
zasobami gazu ziemnego Federacja Rosyjska dysponuje na Sachalinie. Z punktu 
widzenia strategii energetycznej złoża te mają kluczowe znacznie. Stąd bowiem 
gaz ziemny w postaci LNG trafia na perspektywiczny rynek japoński. Gaz 
ziemny znajduje się również pod dnem Morza Azowskiego oraz Czarnego. 
Złoża te stanowią jednak element szerszego sporu rosyjsko – ukraińskiego 
związanego z dokonaną przez Rosjan aneksją Krymu. Biorąc pod uwagę 
dotychczasową pragmatykę podejmowanych przez Rosjan działań należy 
przyjąć, iż w dającej się przewidzieć przyszłości złoża te zostaną przez Rosjan 
włączone do eksploatacji (Wyganowski 2014). W okresie od stycznia do 
października 2015 roku Federacja Rosyjska sprzedała 150,5 mld m3 gazu 
ziemnego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost 
eksportu o blisko 3%. Dochody z tytułu eksportu wyniosły 35 mld USD i były 
niższe o blisko 26% niż rok wcześniej.5 Obecnie największym rynkiem zbytu 
rosyjskiego gazu są państwa wschodzące w skład UE. 42% importowanego 
przez państwa UE gazu ziemnego pochodzi z Federacji Rosyjskiej. Rosyjski gaz 
zaspokaja blisko 25% całego zapotrzebowania UE (Kaczmarski 2010, s. 38-40). 
Według prognoz popyt na gaz ziemny ze strony krajów będących częścią 
Wspólnoty będzie się utrzymywał na zbliżonym do obecnego poziomie. Na 
przestrzeni dwóch dekad można się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na 
surowiec ze strony odbiorców z UE rzędu 45 mld m3. Europejski rynek gazu 
ziemnego w porównaniu z konkurencyjnym rynkiem azjatyckim jest znacznie 
mniej perspektywiczny dla eksporterów surowców energetycznych. Według 
prognoz zapotrzebowania ze strony głównych importerów surowców 
energetycznych zużycie gazu ziemnego w 2035 roku w samych tylko Chinach 
zbliży się do obecnego poziomu konsumpcji w UE przy założeniu, iż stronie 
chińskiej uda się utrzymać obecny wzrost gospodarczy (Ćwiek-Karpowicz 2011, 
s. 23). Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny ze strony państw 
Dalekiego Wschodu azjatycki rynek „błękitnego paliwa” stanie się więc dla 

                                                 
5 A. Kublik, Dochody z eksportu ropy…., op. cit., 
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Federacji Rosyjskiej równie interesujący co współcześnie rynek europejski 
(Turowski 2012, s. 226). 
 
Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej: zadania, cele, realizacja 
 Politykę energetyczną Federacji Rosyjskiej definiuje szereg dokumentów. 
Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Strategia Energetyczna Federacji Rosyjskiej 
do 2030 roku.  Wskazuje ona główne zadania stojące przed państwem rosyjskim 
w zakresie produkcji, przesyłu, handlu ropą naftową i gazem ziemnym. Według 
założeń Strategii Energetycznej w 2030 roku Federacja Rosyjska będzie 
produkować od 885 – 940 mld m3 gazu ziemnego oraz blisko 530 mln ton ropy 
o ile popyt na surowce energetyczne pozostanie na poziomie zbliżonym do 
uśrednionych prognoz. Z dokumentu wynika jednak także konieczność 
zwiększenia inwestycji w rosyjski sektor energetyczny w celu modernizacji 
segmentów odpowiadających za produkcję oraz przesył surowców 
energetycznych. 
          Najważniejszym celem polityki energetycznej prowadzonej przez państwo 
rosyjskie jest zapewnienie budżetowi odpowiednich wpływów finansowych. 
Zadania wynikające z sytuacji wewnętrznej państwa rosyjskiego stanowią 
poważne wyzwanie dla władz rosyjskich. Poprawa sytuacji ekonomicznej 
statystycznego Rosjanina, realizacja zadań wynikających z założeń polityki 
społecznej w szczególności dotyczących służby zdrowia, systemu 
bezpieczeństwa, rozbudowy infrastruktury transportowej, sieci komunikacyjnych 
to tylko część z celów strategii modernizacji państwa opartej na zyskach ze 
sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Zyski te według różnych danych 
stanowią około 50% całości wpływów do budżetu państwa. Blisko 70% 
wartości rosyjskiego eksportu pochodzi ze sprzedaży ropy naftowej oraz gazu 
ziemnego. Aż 25% rosyjskiego PKB jest wynikiem sprzedaży ropy naftowej oraz 
gazu ziemnego.6  Spadek popytu przy jednocześnie utrzymującej się na rynku 
paliw wysokiej podaży na surowce energetyczne przynosi efekt w postaci 
wyraźnego ograniczenia możliwości rosyjskiego państwa zarówno w ramach 
prowadzonej polityki wewnętrznej jak również podejmowanych działań w sferze 
relacji międzynarodowych. Problemy wynikające z uzależnienia się od jednego 
źródła wpływów finansowych są charakterystyczne dla monokulturowego 
systemu gospodarczego. Za gospodarkę surowcową uznaje się taką, w której 
udział sektora energetycznego w PKB jest większy niż 10% zaś w eksporcie 
40% (Ahrend 2006, s. 6; Kisielewski 2007, s. 45-74). Według E. Wyciszkiewicza 
(2008, s. 38), „surowcowy charakter gospodarki niesie za sobą zagrożenia 
trojakiego rodzaju: ryzyko choroby holenderskiej, zwiększoną podatność na 
negatywne zjawiska zewnętrzne i wzmacnianie wewnętrznych patologii 

                                                 
6 J. S. Rutkowski, Rosyjski kompleks surowcowy, 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosyjski-kompleks/ 

(03.05.05) 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/rosyjski-kompleks/


 

Kłaczyński, R., Rosyjska polityka energetyczna: strategia, potencjał, perspektywy,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 99-112. 

 

 

- 104 - 

administracyjno – instytucjonalnych”. Stąd też władze rosyjskie w czasach 
koniunktury na globalnym rynku paliw podjęły decyzje o utworzeniu 
specjalnego funduszu, do którego odkładana jest część środków będących 
zyskiem ze sprzedaży surowców. W czasach dekoniunktury umożliwia to 
realizację niezbędnych dla funkcjonowania państwa zadań. Wraz z 
odpowiednimi do wyzwań rezerwami walutowymi jest to swoistego rodzaju 
„poduszka bezpieczeństwa” dla systemu finansowego. Problemem w tym 
przypadku może się jednak okazać długość trwania dekoniunktury na rynkach 
paliw. W przypadku jej przedłużania się państwo korzystające ze 
zgromadzonego w funduszu kapitału, może go wyczerpać narażając system 
finansowy na poważne problemy, całą gospodarkę zaś na recesję, która z czasem 
może się przerodzić w poważny kryzys. Ważnym celem określającym politykę 
energetyczną prowadzoną przez stronę rosyjską jest rozbudowa krajowej 
infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego oraz ropy naftowej. W Ust-Ługa 
(Laugasuu) w obwodzie leningradzkim (na wschód od granicy z Estonią) 
powstał terminal ropy naftowej, któremu towarzyszą rafinerie i magazyny paliw.7 
Wskutek realizacji powyższych inwestycji Rosjanie uzyskali możliwość przesyłu 
ropy naftowej drogą morską bez udziału państw tranzytowych. Udało im się 
również rozbudować własny system przesyłowy poprzez włączenie w jego skład 
dwóch strategicznie ważnych instalacji przesyłowych  BTS 1 oraz BTS 2, 
którymi dostarczają ropę naftową z pominięciem Białorusi, Ukrainy oraz Polski 
bezpośrednio do swoich nadbałtyckich terminali paliwowych.8 Pośrednim 
efektem zrealizowanych przez stronę rosyjską inwestycji stała się możliwość 
zwiększenia cen za przesyłany surowiec drogą morską do naftoportu w 
Gdańsku.9 Trwają poszukiwania kolejnych złóż, ale rozwój produkcji gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej jest jednak warunkowany dostępem do 
nowoczesnych technologii umożliwiających wydobycie ze złóż 
trudnodostępnych (arktycznych, zalegających pod dnem oceanicznym). 
Technologiami tymi dysponują państwa zachodnie w tym USA oraz Wielka 
Brytania. Od czasu rosyjsko – ukraińskiego konfliktu, który doprowadził do 
utraty przez stronę ukraińską Krymu oraz Donbasu, Rosjanie zostali objęci 
sankcjami, które obejmują zakaz dostaw nowoczesnych technologii służących 
produkcji gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Ogranicza to możliwości 

                                                 
7 W 2011 roku otwarto terminal naftowy w Ust-Łudze, która docelowo ma się stać „portem 

końcowym” dla dostaw ropy naftowej instalacją BTS 2. Moce przesyłowe terminalu 

wynoszą 30 mln ton paliw rocznie. Instalacja może obsługiwać tankowce o wyporności 150 

tys. ton. Terminal jest przystosowany do obsługi jednocześnie dwóch tankowców. Terminal 

naftowy w Ust Ludze obsłużył pierwszy duży tankowiec, http://nafta.wnp.pl/terminal-ust-luga-

obsluzyl-pierwszy-duzy-tankowiec,137975_1_0_0.html; (30.04.16) Comercial sea port Ust 

Luga, http://www.port-ustluga.ru/en/ 
8 Putin uruchomił ropociąg BTS 2 alternatywę wobec „Przyjaźni”, http://nafta.wnp.pl/putin-

uruchomil-ropociag-bts-2-alternatywe-wobec-przyjazni,165889_1_0_0.html (30.04.16) 
9 Przyjaźń będzie wysychać, Naftoport przestanie zarabiać, wywiad Roberta Kiewlicza z 

ekspertem rynku paliw Andrzejem Szczęśniakiem, http://szczesniak.pl/2035 (30.04.16)  

http://nafta.wnp.pl/terminal-ust-luga-obsluzyl-pierwszy-duzy-tankowiec,137975_1_0_0.html
http://nafta.wnp.pl/terminal-ust-luga-obsluzyl-pierwszy-duzy-tankowiec,137975_1_0_0.html
http://www.port-ustluga.ru/en/
http://nafta.wnp.pl/putin-uruchomil-ropociag-bts-2-alternatywe-wobec-przyjazni,165889_1_0_0.html
http://nafta.wnp.pl/putin-uruchomil-ropociag-bts-2-alternatywe-wobec-przyjazni,165889_1_0_0.html
http://szczesniak.pl/2035
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produkcji surowców energetycznych z nowych złóż  (Ćwiek–Karpowicz, 
Secrieru 2016; s. 83-86). Jak do tej pory jednak nie wpłynęło to w sposób istotny 
na tempo wzrostu wydobycia. Odbiło się to jednak na kosztach produkcji i 
ograniczyło zdolności modernizacyjne sektora paliwowego. Prowadzona przez 
władze rosyjskie polityka energetyczna jest często poddawana krytyce ze 
względu na wykorzystywanie dominującej pozycji dostawcy surowców 
energetycznych wobec państw odbiorców ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Rosjanie starają się przejmować infrastrukturę przesyłową, magazyny gazu 
ziemnego, rafinerie paliw, terminale ropy naftowej.10 Zainteresowani są również 
rynkiem dystrybucji paliw państw odbiorców surowców energetycznych. 
Uzyskiwane ceny za gaz ziemny oraz ropę naftową na wewnętrznym rynku 
detalicznym są bowiem znacznie wyższe od cen hurtowych stanowiących 
główną część zysku ze sprzedaży surowców energetycznych jaki uzyskuje 
Federacja Rosyjska. Niezwykle ekspansywną politykę energetyczną władze 
rosyjskie prowadziły wobec państw byłego ZSRR. W szczególny sposób 
dotyczyło to Ukrainy. Niemalże od chwili rozpadu państwa radzieckiego 
rosyjskie elity polityczne dążyły do przejęcia kontroli nad ukraińskim sektorem 
energetycznym w tym w szczególności instalacjami przesyłowymi ropy naftowej 
oraz gazu ziemnego, którymi rosyjskie surowce energetyczne trafiały do Europy. 
Wykorzystując problemy ekonomiczne ukraińskiego państwa rosyjska spółka 
Gazprom kilkukrotnie dokonywała okresowych przerw w dostawach gazu 
ziemnego, chcąc wymusić podjęcie pozytywnych dla strony rosyjskiej decyzji. 
Podobne działania strona rosyjska podejmowała również w odniesieniu do 
Białorusi (Eberhardt 2008; Szeptycki 2008). W latach 90 XX wieku oraz w 
pierwszej połowie otwierającej XXI wiek dekadzie Rosjanie wykorzystując 
monopolistyczną pozycję pośrednika w handlu gazem oraz ropą naftową 
(dysponowali sieciami przesyłowymi) dyktowali warunki sprzedaży, przesyłu 
surowców energetycznych postradzieckim państwom Turkiestanu. Sytuację 
zmieniło dopiero wejście Chin na azjatycki rynek energetyczny oraz 
ograniczenie dynamiki wzrostu zapotrzebowania na surowce energetyczne ze 
strony państw UE. Znacznie lepiej z problemem dominacji rosyjskiej na 
postradzieckim rynku paliwowym poradził sobie Azerbejdżan. Azerskim 
władzom udało się doprowadzić do realizacji szeregu inwestycji 
uniezależniających sektor energetyczny od wpływów rosyjskich. Przykładem tak 
definiowanej azerskiej polityki energetycznej była budowa ropociągu Baku – 
Tbilisi – Ceyhan oraz gazociągu Baku – Tbilisi – Erzurum. Należy przy tym 
jednak zauważyć, iż głównym donatorem projektów byli Amerykanie, którzy 

                                                 
10 Gazprom we współpracy z niemiecką firmą VNG buduje magazyny gazu ziemnego w 

Saksonii. Mają one powstać do 2022 roku. Gazprom i VNG budują w Saksonii magazyny 

gazu ziemnego, http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,5178397.html; (02.05.16) Gazprom 

zamierza również zbudować dwa magazyny gazu ziemnego służące obsłudze gazociągu 

„Nord Stream” Gazprom szykuje magazyny na rury z Nord Stream, 

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,4720053.html (02.05.16)  

http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,5178397.html
http://wyborcza.biz/biznes/1,147744,4720053.html
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dążyli do osłabienia pozycji Rosji oraz Iranu na globalnym rynku paliw. Bez ich 
udziału oraz determinacji budowa instalacji przesyłowych ropy naftowej oraz 
gazu ziemnego z basenu Morza Kaspijskiego byłaby zadaniem przerastającym 
możliwości państw byłego ZSRR. O trudnościach w realizacji projektów 
energetycznych związanych z zagospodarowaniem zasobów Morza Kaspijskiego 
świadczy porażka polityki energetycznej UE, której nie udała się jak do tej pory 
dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych (Wyciszkiewicz 2008a, 
Guseynov 2005, Molo 2008, s. 95-100; Michałowski 2010, s. 197-198; Wańczyk 
2007, s. 91-94). Ważnym elementem rosyjskiej strategii energetycznej jest 
odpowiednie w stosunku do celów politycznych wytyczanie tras przesyłu 
surowców energetycznych. Najważniejszym zadaniem jest eliminacja do 
niezbędnego minimum państw tranzytowych uczestniczących w procesie dostaw 
ropy naftowej oraz gazu ziemnego do kraju odbiorcy surowców. Im mniej 
pośredników tym większy zysk, bardziej skuteczna kontrola procesu przesyłu. 
Korzyści polityczne płynące z tak definiowanej strategii to przede wszystkim 
eliminacja z rynku paliw państw tranzytowych negatywnie ustosunkowanych do 
prowadzonej przez Federację Rosyjską polityki, lub których żądania finansowe 
wynikające z pozycji pośrednika są nazbyt wygórowane. Łatwiej jest też w tak 
ukształtowanym rynku paliw kreować relacje ekonomiczne, polityczne z 
państwami obszaru, na którym odbywa się obrót paliwami. Sztandarowym 
przykładem tak definiowanej polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej jest 
budowa gazociągu North Stream, który połączył via Bałtyk bezpośrednio 
rosyjskiego dostawcę z niemieckim odbiorcą pozbawiając Polskę i Białoruś 
statusu państw tranzytowych. Osłabiło to pozycję negocjacyjną tych krajów 
wobec rosyjskiego koncernu Gazprom, bezwzględnie reprezentującego interesy 
państwa rosyjskiego. Do pewnego stopnia uruchomienie instalacji przesyłowej 
łączącej Rosję z Niemcami negatywnie odbiło się na polityce energetycznej 
państw nadbałtyckich oraz Ukrainy, przez którą biegnie magistrala kluczowa dla 
przesyłu rosyjskiego gazu na kierunku europejskim. W 2015 roku zawiązano 
niemiecko – rosyjskie konsorcjum w skład, którego weszło szereg europejskich 
firm energetycznych, którego celem ma być budowa North Stream 2. Realizacja 
drugiej nitki magistrali umożliwiłaby przesył blisko 55 mld m3 gazu ziemnego 
bezpośrednio z Rosji do Niemiec bez udziału w realizowanym projekcie państw 
tranzytowych. De facto Rosjanie mogliby zrezygnować z przesyłu gazu 
ziemnego instalacją Jamał, która przechodzi przez terytorium Białorusi oraz 
Polski do Niemiec. Realizacja projektu ograniczyłaby do niezbędnego minimum 
przesył gazu ziemnego z wykorzystaniem ukraińskiej infrastruktury przesyłowej. 
Bezpośredni kontakt z rosyjskim dostawcą przynosi Niemcom korzyści w 
postaci niższych cen za surowiec. Niemcy stają się również centrum dystrybucji 
rosyjskiego surowca. W przeciwieństwie do większości krajów UE będących 
odbiorcami rosyjskiego gazu ziemnego Niemcy wynegocjowali możliwość 
reeksportu niewykorzystanego gazu. Ponieważ cena za gaz ziemny sprowadzany 
z Federacji Rosyjskiej przez Niemcy jest niższa niż ma to miejsce w stosunku do 
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pozostałych państw UE, otwiera to niemieckim firmom drogę do sprzedaży z 
zyskiem pozostałej, nie spożytkowanej części surowca. We współpracy ze stroną 
rosyjską Niemcy rozbudowują infrastrukturę przesyłową gazu ziemnego, 
udzieliły również stronie rosyjskiej zgody na budowę magazynów gazu 
ziemnego. Rosyjsko – niemiecka współpraca energetyczna obejmuje także 
sektor ropy naftowej. Rosjanie są zainteresowani przejmowaniem niemieckich 
terminali ropy naftowej i rafinerii. Dotyczy to także innych państw UE. 
Rosyjskie koncerny paliwowe inwestują również we Włoszech. W 2011 roku 
Łukoil nabył większościowy pakiet akcji sycylijskiej rafinerii ISAB. W tym 
samym okresie firma weszła w posiadanie 45% akcji holenderskiej rafinerii 
Vlissingen. Inna rosyjska spółka Rossnieft pozyskała 50% akcji niemieckiej 
spółki energetycznej Ruhr Oel, która kontroluje blisko 25% niemieckiego 
sektora rafineryjnego. Stąd też Rosjanie posiadają udziały w niemieckich 
rafineriach Karlsruhe, Schwedt, Neustadt (Ćwiek-Karpowicz 2011, s. 27). 
Polityka energetyczna Niemiec zwiększa bezpieczeństwo energetyczne państwa, 
osłabia jednak szanse na budowę jednolitego europejskiego rynku 
energetycznego opartego o zasadę solidarności energetycznej. Interes narodowy 
wygrywa z postulowanymi zasadami wspólnej  kolei Rosjanie w coraz bardziej 
otwarty sposób zgłaszają chęć przeorientowania kierunku eksportu gazu 
ziemnego, w mniejszym stopniu ropy naftowej, na azjatycki rynek paliw. 
Docelowo głównym odbiorcą rosyjskiego gazu miałaby zostać ChRL. W ramach 
przyjętej strategii energetycznej podpisano szereg porozumień ze stroną chińską 
obejmujących swoim zakresem wspólne zagospodarowanie złóż gazu ziemnego, 
produkcję oraz przesył surowca gazociągami zbudowanymi przez Rosjan za 
pieniądze pochodzące z kredytów udzielonych na preferencyjnych warunkach 
przez chińskie banki. Rosjanie deklarują również zwiększenie ilości przesyłanej 
koleją ropy naftowej, przez port Koźmino oraz istniejącą odnogą rurociągu 
Syberia Wschodnia – Ocean Spokojny (WSTO). Część zakontraktowanej z 
Rosjanami ropy naftowej otrzymuje strona chińska z Kazachstanu. Jest to 
możliwe wskutek przyjęcia przez Rosjan i Kazachów procedury swap 
polegającej na wzajemnych dostawach tych samych ilości ropy naftowej. 
Kazachowie przesyłają stronie chińskiej 7 mln ton ropy naftowej, Rosjanie zaś 
dostarczają stronie kazachskiej taką samą jej ilość. Wynika to z faktu, iż 
kazachskie złoża naftowe znajdują się bliżej infrastruktury przesyłowej, którą 
ropa trafia do ChRL. Obecnie strona rosyjska przesyła dla „Państwa Środka” 
blisko 42 mln ton ropy naftowej rocznie (Kaczmarski, Kardaś, Jakóbowski 
2016). Według rosyjsko – chińskiego porozumienia dotyczącego dostaw ropy 
naftowej na rynek chiński, do 2020 roku zwiększone powinny być moce 
przesyłowe WSTO do blisko 80 mln ton surowca rocznie. Umożliwi to 
transport dodatkowych ilości surowca (ibid. s. 2).  
 Wydaje się jednak, iż Rosjanie nie będą w stanie w perspektywie kilku lat 
doprowadzić do zmiany kierunku dostaw. W perspektywie jednak dekady 
realizacja tak definiowanego scenariusza wydarzeń jest znacznie bardziej realna. 
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Problemy związane z realizowanymi inwestycjami przez stronę rosyjską na 
kierunku azjatyckimi wydają się być do przezwyciężenia. Nierozwiązaną kwestią 
pozostaje jednak brak ostatecznej deklaracji ze strony chińskiej dotyczącej ceny 
za pozyskiwane z Rosji surowce. W szczególności w przypadku sprzedaży gazu 
ziemnego należy się spodziewać cen niższych od oferowanych przez państwa 
zachodnie. Kreśląc rozważania o zmianie kierunku dostaw rosyjskiego gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej należy się odnieść do możliwości produkcji 
surowców energetycznych przez firmy chińskie korzystające z własnych złóż. 
Według stanu na rok 2015 produkcja gazu ziemnego w ChRL zaspokaja aż 70% 
zapotrzebowania na surowiec (ibid. s. 1). Pewne nadzieje na wzrost produkcji 
gazu ziemnego i samowystarczalność chińskie władze dostrzegają w możliwości 
produkcji gazu łupkowego. Według ośrodków analitycznych zajmujących się 
prognozowaniem wielkości zasobów gazu łupkowego, Chiny dysponują 36,5 bln 
m3 surowca..11 Szybkie wykorzystanie istniejącego potencjału jest jednak mało 
prawdopodobne wskutek wysokich kosztów pozyskiwania, a także braku 
odpowiednich technologii produkcyjnych. Pewną przeszkodą w rosyjskiej 
ekspansji na chiński rynek „błękitnego paliwa” może się też okazać dynamiczna 
rozbudowa przez stronę chińską terminali gazu skroplonego co oznacza 
możliwość alternatywnych wobec rosyjskich źródeł pozyskiwania surowca. 
Ponadto Chińczycy zawarli liczne porozumienia o eksploatacji i dostawach 
surowców z Kazachstanem, Turkmenią oraz Uzbekistanem. Pomiędzy 
Federacją Rosyjską a ChRL trwa rywalizacja o wpływy na rynku surowców 
energetycznych postradzieckich państw Turkiestanu (Mickiewicz 2011; 
Jarosiewicz i in. 2013, s. 32-48). Rosjanie wydają się być gotowi na daleko idący 
kompromis ze stroną chińską biorąc pod uwagę fakt, iż współpraca Chińczyków 
z krajami Turkiestanu osłabia możliwości realizacji alternatywnych dostaw gazu 
ziemnego oraz ropy naftowej z państw szeroko rozumianego basenu 
kaspijskiego do Europy (Czerewacz 2010, s. 188-193). W krajach UE dominuje 
jednak umiarkowany optymizm, powszechnie wyrażane są również nadzieje, iż 
Rosjanom całkowita rezygnacja z obecności na europejskim rynku paliw po 
prostu się nie opłaca. Utrzymujące się w ramach realizowanych przez obydwie 
strony porozumień energetycznych ceny za sprzedawane surowce są bowiem 
znacznie wyższe niż ma to miejsce w przypadku chińskiej oferty. Trudno jednak 
nie liczyć się z faktem, iż krajom Wspólnoty przybywa ważny konkurent na 
rynku importerów „błękitnego paliwa”.12   

                                                 
11 World Shale Gas Resorce Initiative, The White House Office of the Press Secretary, 

Washington 17 listopad 2009, www.whitehouse.gov (11.04.12) 
12 Należy przy tym podkreślić, iż strona chińska zabiegając o współpracę z Federacją 

Rosyjską przy przesyle ropy naftowej i gazu ziemnego nie zapomina o koniecznej 

dywersyfikacji dostawców. W związku z tym realizowane są inwestycje LNG (budowa 

terminali). Obecnie na chińskim rynku gazu ziemnego działa 18 terminali. Do 2020 roku 

będzie ich według założeń strony chińskiej 22 o łącznej mocy regazyfikacyjnej blisko 65 mld 

ton. Chińczycy starają się również o udziały w rosyjskiej produkcji gazu ziemnego, ropy 

www.whitehouse.gov%20
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Zakończenie 
          Gaz ziemny oraz ropa naftowa stanowiły dotychczas dla Federacji 
Rosyjskiej wygodne narzędzia kreacji polityki wewnętrznej i relacji 
międzynarodowych. Obecnie wskutek zastosowania nowych technologii 
pozyskiwania surowców energetycznych z łupków, rozwoju rynku LNG, 
możliwości pozyskiwania ropy naftowej oraz gazu na globalnym rynku paliw 
uległy poszerzeniu. Nie bez znaczenia pozostaje rozwój alternatywnych form 
pozyskiwania energii. Coraz więcej koncernów motoryzacyjnych wprowadza na 
rynki kolejne modele samochodów hybrydowych co z czasem może się 
przełożyć na zmniejszenie popytu na węglowodory. Powstające elektrownie 
wiatrowe i rozwój energetyki jądrowej również wpływa na zmniejszenie 
znaczenia surowców energetycznych w gospodarce. Powrót na globalny rynek 
handlu surowcami Iranu przełoży się na zwiększenie podaży i spadek cen. 
Problemem dla Federacji Rosyjskiej pozostają również koszty wydobycia, które 
są wyższe niż w krajach Bliskiego Wschodu. Poniżej ceny 25 USD za baryłkę 
Rosji nie opłaca się sprzedawać swoich surowców, gdyż koszty produkcji 
surowca są wyższe. Stagnacja, która definiuje obecne położenie gospodarcze 
państwa rosyjskiego jest w znacznie większym stopniu efektem spadku cen za 
surowce energetyczne niż ograniczonymi w swoim oddziaływaniu sankcjami. 
Próbując zapobiec spadkowi cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego na 
globalnym rynku paliw Rosja stara się doprowadzić do porozumienia 
największych eksporterów surowców energetycznych celem utrzymania 
produkcji na obecnym poziomie. W tym jednak przypadku decydują interesy 
polityczne, rachunek ekonomiczny choć ważny nie stanowi klucza do 
rozwiązania problemu. Stąd też najważniejszy po Izraelu sojusznik USA na 
Bliskim Wschodzie, czyli Arabia Saudyjska, stara się blokować inicjatywy strony 
rosyjskiej. Jest to pochodną gry wielkich mocarstw o strefy wpływów i o pozycję 
na „globalnej szachownicy”.13 Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej 
stanowiła dotychczas niezwykle skuteczne narzędzie kreacji relacji polityczno–
ekonomicznych w obrębie stosunków międzynarodowych jak również 
prowadzonej przez władze tego państwa polityki wewnętrznej. Spadek cen za 
surowce, nadwyżka podaży nad popytem, wszystko to osłabia znaczenie i rolę 
surowców energetycznych w polityce rosyjskiej. Monokultura gospodarcza 

                                                                                                                              
naftowej chcąc w ten sposób uzyskać bezpośredni dostęp do surowców energetycznych. 

Przykładem zaangażowanie chińskich firm energetycznych CNPC oraz Sinopec we 

współpracę z rosyjskimi koncernami energetycznymi Novatek, Rosnieft (Kaczmarski, 

Kardaś, Jakóbowski 2016, s. 7).  
13 М. Селезнев, Как провал переговоров в Дохе скажется на курсе рубля, 

https://lenta.ru/articles/2016/04/17/oilfail/; (04.05.16) Д. Мигунов Почему рубль теперь 

зависит от Саудовской Аравии и Ирана,  

https://lenta.ru/articles/2016/04/14/oilpriceandruble/; (04.05.16). Т. Халудоров Выдох 

в Дохе Короли, принцы и министры попытаются остановить сумерки нефтяного века, 

https://lenta.ru/articles/2016/04/10/oilmeeting/ (04.05.16) 

https://lenta.ru/articles/2016/04/17/oilfail/
https://lenta.ru/articles/2016/04/14/oilpriceandruble/
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negatywnie wpływa na ocenę możliwości rosyjskiego systemu ekonomicznego. 
Trudno bowiem bez odpowiednich środków finansowych i napływu inwestycji 
zewnętrznych przezwyciężyć kryzys, dokonać niezbędnej modernizacji 
wywodzącego się jeszcze z czasów radzieckich sektora produkcyjnego. Czas 
rządów Władimira Putina to okres wzrostu znaczenia Federacji Rosyjskiej na 
arenie międzynarodowej i wzmocnienia fundamentów polityki wewnętrznej. 
Władzom rosyjskim nie udało się jednak rozwiązać podstawowych problemów 
gospodarczych państwa, a zbytnie uzależnienie od zysków ze sprzedaży ropy 
naftowej oraz gazu ziemnego doprowadziło do sytuacji znaczącego uzależnienia 
strategii politycznej państwa rosyjskiego od uwarunkowań zewnętrznych. 
Surowce energetyczne pozostaną w dającej się przewidzieć przyszłości 
strategicznie ważnym atutem pozostającym w dyspozycji rządzących Rosją, 
aczkolwiek ich znaczenie będzie mniejsze niż ma to miejsce obecnie. Stąd też 
polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wymaga znaczącej redefinicji. 
Stanowić to będzie w najbliższych latach najpoważniejsze wyzwanie dla władz 
rosyjskich. 
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Russian energy policy: strategy, potential and perspectives  
 
The paper describes difficulties of petrol and gas usage as a crucial tools in creation of 
the strategy aimed at recovery of Russia`s imperial position in the global relations. A 
paper summarizes Russia`s energy potential, according to currently available data. It 
also discusses the role of the transit routes in the context of creating relations among 
particular players at the global petrol market. It also underlines the meaning of petrol 
incomes for the Russian economy. It also contains a prognosis abort Russian energy 
strategy in the context of internal situation in Russia, global petrol market and 
international relations.  
 

Key words: Russia, energy policy, strategic resources 
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Łukasz ZIMA 
 
 

POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ  
WOBEC KRAJÓW CZARNOMORSKICH  

 
 

Abstrakt: 
Akwen Morza Czarnego już w czasach starożytnych oddzielał od siebie ludy należące 
do odmiennych kultur, a jednocześnie umożliwiał im nawiązywanie wzajemnych 
kontaktów. Tak samo jest obecnie: wybrzeża czarnomorskie należą do państw 
reprezentujących rywalizujące ze sobą cywilizacje: rosyjsko-prawosławną i islamską. 
Ponadto, coraz większy wpływ na rzeczywistość społeczną państw czarnomorskich 
wywiera cywilizacja łacińska, szczególnie atrakcyjna dla narodów zamieszkujących 
północne i zachodnie brzegi Pontu. Odmienne opcje geopolityczne poszczególnych 
państw regionu prowadzą do konfliktów i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie 
tylko tych państw, a również dla przyległych obszarów. W opracowaniu dokonana 
została analiza polityki Federacji Rosyjskiej oraz próba wyjaśnienia sposobu podejścia 
rosyjskich władz do problemów krajów czarnomorskich. Analizą zostaną objęte 
uwarunkowania historyczne, ekonomiczne i polityczne wpływające na sytuację tych 
krajów. Zwrócona zostanie uwaga nie tylko na politykę samych państw 
czarnomorskich, ale również na obecność aktorów trzecich na tym obszarze (Unii 
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego).  
 
Słowa kluczowe: Federacja Rosyjska, kraje czarnomorskie, stosunki 
międzynarodowe, polityka zagraniczna  
 
 
Wstęp 
 Rozszerzenie Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego w 
kierunku wschodnim spowodowało nasilenie się rywalizacji geostrategicznej w 
krajach otaczających Morze Czarne. Federacja Rosyjska, która postrzega te 
obszary jako swoją strefę wpływów, konsekwentnie realizuje swoją politykę 
polegającą na blokowaniu rozszerzenia UE i NATO na wschód. Dąży ona 
również do przejęcia kontroli nad strategicznie ważnymi obszarami wokół 
akwenu Morza Czarnego w celu zabezpieczenia własnych interesów 
ekonomicznych, politycznych oraz strategicznych. Do najważniejszych obecnie 
wyznaczników rosyjskich działań w regionie czarnomorskim należy zaliczyć 
uzyskanie kontroli w sferze politycznej i militarnej nad znacznym obszarem 
wybrzeża czarnomorskiego oraz zwiększenie wpływu na politykę byłych 
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republik radzieckich, które Federacja Rosyjska postrzega jako strefę swoich 
interesów (Larrabee 2006, s. 113). Prezentowane analizy są próbą odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego akwen czarnomorski jest obszarem strategicznie tak ważnym 
dla Federacji Rosyjskiej i za pomocą jakich instrumentów jest realizowana 
rosyjska polityka wobec tego obszaru. Całość rozważań będzie oparta na analizie 
historycznej i instytucjonalno-prawnej zachodzących tam procesów 
politycznych, ekonomicznych i społecznych. Ponadto ze względu na specyfikę 
obszaru konieczne jest ukazanie roli głównych podmiotów kształtujących 
sytuację geopolityczną. Chodzi więc nie tylko o państwa czarnomorskie ale także 
wielkie mocarstwa i sojusze zaangażowane politycznie w regionie. Upadek 
bipolarnego układu sił i powstanie nowych państw nad Morzem Czarnym 
przyczyniły się do nasilenia rywalizacji o wpływy w regionie, przy czym 
największą rolę odgrywa Federacja Rosyjska. 
 
Uwarunkowania historyczne 
 W starożytności wybrzeża Morza Czarnego były skolonizowane przez 
Greków, od których kontrolę nad tym terytorium przejęło Imperium Rzymskie, 
a później Cesarstwo Bizantyjskie. Od 1453 roku (podbicie Konstantynopola 
przez Turków) do początku XIX wieku wybrzeże Morza Czarnego znajdowało 
się pod kontrolą turecką (Stępniewski, op.cit. s. 15-16). Rosja już w XVI wieku 
próbowała podbić Krym, ale udało się to dopiero podczas wojny rosyjsko-
tureckiej w latach 1768-1774. Rosja uzyskała dostęp do Morza Czarnego między 
ujściami Dniepru i Bohu oraz zdobyła twierdze Kercz i Jenikale na wschodnim 
wybrzeżu Krymu. Natomiast Turcja utraciła chanat krymski, który stał się 
państwem niezależnym. Gubernatorem na ziemiach, które zostały włączone do 
Rosji został G. Potiomkin, który w 1783 roku zmusił ostatniego chana do 
ustąpienia i wprowadził wojska rosyjskie na Półwysep Krymski. Przyłączenie 
Krymu do imperium rosyjskiego spowodowało wybuch kolejnej wojny rosyjsko-
tureckiej w latach 1787-1792, w wyniku której pod panowaniem rosyjskim 
znalazło się całe północne wybrzeże Morza Czarnego (Wierzchoś 2009).  
 Po wojnie krymskiej stoczonej w latach 1853-1856 został podpisany w 
Paryżu traktat, na mocy którego dokonano neutralizacji Morza Czarnego (zakaz 
utrzymywania floty wojennej na morzu) oraz zagwarantowano wolność żeglugi. 
W trakcie wojny krymskiej tereny Półwyspu Krymskiego uległy zniszczeniu, a 
po wojnie w wyniku rosyjskiej polityki ponad 80 tys. Tatarów Krymskich, 
stanowiących rdzenną ludność półwyspu, opuściło zamieszkiwane tereny 
(Fisher 1978, s. 88-89). 
 Od I wojny światowej (1914-1918) Półwysep Krymski oraz całe 
północne i wschodnie wybrzeże Morza Czarnego znalazły się pod kontrolą 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W latach 1921-1946 istniała 
Krymska Autonomiczna Republika Radziecka, która po II wojnie światowej 
stała się obwodem, co miało związek z wysiedleniem 190 tys. Tatarów w 1944 
roku (pod wpływem oskarżeń o kolaborację z Niemcami) (Wroniszewska 2014, 
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s. 104). W 1954 roku obwód krymski wchodzący w skład Rosyjskiej 
Federacyjnej Republiki Radzieckiej został przekazany Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej. Tak zwany „dar dla bratniego narodu”, jakim był 
Półwysep Krymski w 1954 roku w czasach istnienia Związku Radzieckiego był 
jedynie zmianą administracyjną, która nie miała większego znaczenia (Darski 
1993, s. 82). 
 Problem z przynależnością Półwyspu Krymskiego pojawił się dopiero 
po rozpadzie ZSRR i proklamowaniu niepodległości Ukrainy w 1991 roku. 
Krym wraz z Sewastopolem weszły w skład nowo powstałego państwa 
ukraińskiego. Właśnie wtedy władze rosyjskie zaczęły kwestionować 
prawomocność przekazania Półwyspu Krymskiego Ukrainie (ówczesne rosyjskie 
władze stwierdziły, iż decyzja z 1954 roku nie posiada mocy prawnej i została 
przyjęta z naruszeniem ówcześnie obowiązujących procedur legislacyjnych i 
republikańskiej konstytucji) (Kozakiewicz 1999, s. 166-167). Pomimo 
geopolitycznych zmian wywołanych rozpadem ZSRR, Federacja Rosyjska nie 
zamierza przestać traktować kraje Morza Czarnego jako swoją wyłączną strefę 
wpływów (Topolski 2010, s. 424). Mimo ogromnych strat terytorialnych, jak 
twierdzi A. Gil (2011, s. 61-62), „współczesna Rosja to państwo, które formalnie 
będąc federacją, zachowało jednak swój rzeczywisty imperialny wymiar. Nie 
zdołały naruszyć go ani rozpad Związku Radzieckiego, ani kryzys z pierwszej 
połowy lat 90. Ten wielonarodowy i wieloreligijny organizm nie tylko okazał się 
zdolny do zachowania swego zasadniczego, uformowanego historycznie kształtu 
terytorialnego oraz do obrony wewnętrznej integralności – i to przy silnych 
niekiedy tendencjach odśrodkowych wewnątrz (Baszkiria, Tatarstan) i na 
peryferiach (Czeczenia) – ale też zachował dotychczasowy potencjał, sytuujący 
go w gronie innych aktorów globalnych”. 
 
Uwarunkowania geograficzne 
 Czynnik geograficzny w państwowości rosyjskiej zawsze miał istotne 
znaczenie, ponieważ dzieje Rosji były związane z ekspansją i podbojami 
terytorialnymi. Rosyjski filozof M. Bierdiajew (2001, s. 193) w następujący 
sposób charakteryzował rozległość terytorialną Rosji: „Łatwo przychodziły 
rosyjskiemu narodowi ogromne przestrzenie, ale nie łatwo przychodziła mu 
organizacja tych przestrzeni w największe na świecie państwo, oraz 
podtrzymywanie i zachowanie w tym państwie porządku”. Obszar pontyjski 
kryje w sobie ogromne możliwości i zarazem wyzwania, które wymagają 
skoordynowanych działań na skalę ponadpaństwową. Jest to obszar niezwykle 
ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, ponieważ tamtędy dokonuje 
się tranzyt ropy naftowej i gazu ziemnego z krajów Morza Kaspijskiego. 
Kontrola nad nim jest ważna również ze względu na potrzebę zwalczania 
transgranicznej przestępczości zorganizowanej (handel ludźmi, bronią i 
narkotykami) oraz zapobieganie nielegalnym przepływom ludności (Stępniewski 
2011, s. 15). 



 

Zima, Ł., Polityka Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich,  

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 113-124. 

 

 

- 116 - 

 W wyniku rozpadu ZSRR zmienił się globalny ład międzynarodowy, zaś 
Rosja, jako spadkobierczyni ZSRR, utraciła znaczne terytoria (ponad 5 mln km2) 
i dominujące znaczenie w basenach Morza Bałtyckiego i Czarnego (Nartow  
2007, s. 165). Aby zmienić tę niekorzystną sytuację, Rosja od lat stara się 
wypełniać „próżnię geopolityczną”, która utworzyła się po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, tym samym uniemożliwiając światowym mocarstwom i 
organizacjom międzynarodowym (NATO, UE) rozszerzanie swoich stref 
wpływów. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku w kierunku wschodnim,  
następnie rozszerzenie jej struktur w 2007 roku o Bułgarię i Rumunię, a także 
aspiracje Ukrainy i Gruzji do członkostwa w UE i NATO, wpłynęły na zmianę 
sytuacji geopolitycznej. Poprzez obecność militarną i niedopuszczanie do 
integracji Gruzji i Ukrainy z NATO i Unią Europejską Rosja utrzymuje swój 
wpływ na procesy społeczno-polityczne i gospodarcze w państwach 
czarnomorskich (Topolski, op.cit., s. 434-435). Dążąc do umocnienia swoich 
wpływów w poszczególnych państwach Rosja podtrzymuje lub podsyca 
istniejące tam konflikty. Wojny w Gruzji i wciąż trwający konflikt we 
wschodnich obwodach Ukrainy to również instrumenty Moskwy, których celem 
jest nie dopuścić do rozszerzenia wpływów zachodnich na obszarach 
uważanych za naturalną strefę wpływów rosyjskich.  
 Analizując politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej wobec państw 
czarnomorskich nie sposób pominąć wpływu koncepcji geopolitycznych A. 
Dugina dotyczących integracji przestrzeni poradzieckiej. Uwzględnienie jego 
poglądów na temat regionu czarnomorskiego jest konieczne do zrozumienia 
polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (Chodkowski 2013). Zgodnie z 
koncepcją A. Dugina, unikalność Rosji pod względem historii, kultury, 
położenia geograficznego i usytuowania na arenie międzynarodowej pozwala jej 
rolę stabilizatora w Eurazji lub nawet w skali globalnej (Menkiszak 2005).  
Politykę wobec Ukrainy i Półwyspu Krymskiego A. Dugin zalicza do tak zwanej 
„wewnętrznej geopolityki Rosji” i uważa, iż istnienie Ukrainy jako niepodległego 
państwa z geopolitycznego punktu widzenia nie ma żadnego sensu. A. Dugin 
twierdzi, iż „(…) ona [Ukraina] nie posiada odrębnych wartości kulturowych, ani 
nie jest wyjątkowa w sensie geograficznym i etnicznym. Historyczne znaczenie 
Ukrainy znajduje odzwierciedlenie w samej nazwie "Ukraina", czyli 
"przedmieścia", "obszary przygraniczne" (Dugin 1997, s. 216). Wiele elementów 
z koncepcji geopolitycznych A. Dugina znajduje zastosowanie w polityce 
zagranicznej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Należy do nich teza o 
konieczności kontroli nad północnym wybrzeżem Morza Czarnego, co jest 
warunkiem ograniczenia wpływów euroatlantyckich i zahamowania wpływów 
Turcji. Wojna rosyjsko-gruzińska, niezgodna z prawem międzynarodowym 
aneksja Krymu oraz konflikt we wschodnich obwodach Ukrainy, stanowią 
wyraz zastosowania koncepcji geopolitycznych Dugina w polityce zagranicznej 
Kremla.  
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 Oceniając wydarzenia na Ukrainie z 2014 roku A. Dugin wyraził się w 
następujący sposób: „Krym należy obecnie do naszej strefy wpływów – w 
przybliżeniu na podobnych zasadach, jak Osetia Południowa i Abchazja. 
Wschód Ukrainy wkrótce dołączy do tej struktury. Przy obecnym rozwoju 
wypadków bez problemu dojdziemy do Dniepru i uzyskamy cały jego lewy 
brzeg. (…) Dlatego Rosja nie zatrzyma się w swoim wyzwoleńczym marszo-
zrywie na terytorium Krymu, ani na Dnieprze, ani nawet na zachodnich 
granicach eks-Ukrainy. Naszym celem jest wyzwolenie Europy od atlantyckich 
okupantów, tych samych, którzy doprowadzili do katastrofy w Kijowie i oddali 
tam władze przestępczej juncie”1. Rozpiętość terytorialna Rosji umożliwia jej 
odgrywanie istotnej roli międzynarodowej. Geostrategiczne położenie Federacji 
Rosyjskiej można uznać za korzystne ze względu na następujące czynniki: łatwy 
dostęp do całego kontynentu euroazjatyckiego umożliwia władzom rosyjskim 
sprawowanie kontroli nad całym szlakami komunikacyjnymi i handlowymi; 
przez terytorium rosyjskie mogą przebiegać korzystne korytarze transportowe 
umożliwiające handel między Europą a Dalekim Wschodem; rozpiętość 
terytorialna Rosji oraz naturalne przeszkody geograficzne mają duże znaczenie 
militarne (Czajkowski 2010, s. 33). Patrząc z geostrategicznego punktu widzenia 
należy zwrócić uwagę również na niekorzystne uwarunkowania, a mianowicie 
śródlądowe położenie i oddalenie od najważniejszych szlaków komunikacyjnych 
przebiegających przez oceany, niemożliwość osiągnięcia kontroli nad oceanami, 
obecność niestabilnych politycznie krajów wzdłuż południowej granicy. 
 
Uwarunkowania ekonomiczne 
 Region Morza Czarnego jest niezwykle ważny dla Federacji Rosyjskiej 
również ze względu na fakt, iż jest położony na trasie tranzytu ropy naftowej i 
gazu ziemnego z obszaru Morza Kaspijskiego. Niebagatelne znaczenie mają też 
wielkie złoża kondensatów gazowych pod dnem północnej części Morza 
Czarnego. Państwa czarnomorskie są w dużej mierze uzależnione od pomocy 
ekonomicznej państw zachodnich oraz dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej z 
Rosji. Uzależnienie od dostaw rosyjskich surowców energetycznych jest jednym 
z największych zagrożeń. Inne związane są ze słabością tamtejszych demokracji, 
korupcją, powiązaniami polityków z organizacjami przestępczymi, co w 
konsekwencji grozi rozwojem przestępczości, a zwłaszcza przemytu broni, 
narkotyków oraz handlu ludźmi (Zobeniak 2011, s. 209). Szczególną rolę w 
kształtowaniu sytuacji geopolitycznej na omawianym obszarze ma rywalizacja 
Rosji i Turcji. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Turcja dążyła do nawiązania 
współpracy ekonomicznej z nowo powstałymi państwami czarnomorskimi oraz 
do przejęcia roli gwaranta bezpieczeństwa w regionie. Podejmowane przez 

                                                 
1 A. G. Dugin, Przeszkadza nam istnienie  „kordonu sanitarnego”, tłum. L. Sykulski, 

http://geopolityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/, 

(13.02.2016). 

http://geopolityka.net/aleksander-dugin-przeszkadza-nam-istnienie-kordonu-sanitarnego/
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Turcję działania w tym okresie stwarzały konkurencję dla wpływów Rosji. 
Ogromny chaos, który powstał po rozpadzie Związku Radzieckiego w 
następujący sposób opisuje Zbigniew Brzeziński (1999, s. 89-90): „Utrata 
Kaukazu ożywiła strategiczne lęki przed odrodzeniem wpływów Turcji; utrata 
Azji Środkowej wywołała poczucie frustracji z powodu możliwości postradania 
ogromnych zasobów surowców energetycznych i mineralnych tego regionu, 
budząc jednocześnie lęk przed potencjalnym zagrożeniem islamskim; 
proklamowanie niepodległości przez Ukrainę podkopało aspiracje Rosji do 
statusu przywódcy narodów słowiańskich”.  
 Polityka Turcji w obszarze czarnomorskim jest w dużej mierze 
skierowana na zachowanie stabilizacji, natomiast jej podstawowym celem w 
perspektywie długoterminowej jest uzyskanie dostępu do surowców 
energetycznych, kontrola nad ruchem tankowców przez cieśniny Bosfor i 
Dardanele, a następnie uzyskanie statusu mocarstwa regionalnego (Konarzewska 
2007, s. 375-376). Federacja Rosyjska natomiast wykorzystuje wszystkie możliwe 
środki w celu przejęcia całkowitej kontroli nad pewnymi sektorami gospodarki 
(w szczególności nad sektorem surowcowo-energetycznym) w celu 
uniemożliwienia państwom czarnomorskim wyjścia ze swojej strefy wpływów. 
Kwestią priorytetową dla Federacji Rosyjskiej jest niedopuszczenie do 
energetycznego uniezależnienia się państw regionu czarnomorskiego, a w 
szczególności Ukrainy od dostaw rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Pragnienie przywrócenia swoich wpływów w przestrzeni poradzieckiej zmusza 
Rosję do wykorzystania różnorodnych środków począwszy od propagandy, 
poprzez manipulacje ekonomiczne i wojny handlowe, kończąc na interwencjach 
wojskowych. 
 Analizując politykę Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich 
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) nie sposób pominąć kwestii 
ugrupowania integracyjnego, z wiodącą rolą Rosji, a mianowicie Eurazjatyckiej 
Wspólnoty Gospodarczej. Należało do niej od momentu powstania w 2000 
roku pięć państw: Białoruś, Rosja, Kazachstan, Kirgizja i Tadżykistan. Jej celem 
podstawowym było stworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej na obszarze 
poradzieckim (Wasiuta 2014; s. 43). Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza 
została rozwiązana w 2014 roku a jej rolę przejęła od 1 stycznia 2015 roku nowa 
struktura - Eurazjatycka Unia Gospodarcza - kolejny projekt rosyjskich władz 
skierowany na odbudowę Związku Radzieckiego2. Federacja Rosyjska pod 
względem potencjału gospodarczego, militarnego i finansowego zajmuje 
dominującą pozycję wśród państw członkowskich EUG. W 2014 roku 
całkowity budżet organizacji wyniósł 139,6 mln EUR, z czego 87,97% pokryła 
Rosja, Kazachstan – 7,33%, Białoruś – 4,70%. Według szacunków Instytutu 

                                                 
2 Taką opinię wyraził rosyjski politolog Andrzej Piontkowski, [w:] A. Poczobut, Putin 

narzuca sąsiadom Unię Gospodarczą, 

http://wyborcza.pl/1,76842,17203602,Putin_narzuca_sasiadom_Unie_Gospodarcza.html, 

(16.02.2016). 

http://wyborcza.pl/1,76842,17203602,Putin_narzuca_sasiadom_Unie_Gospodarcza.html
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Ekonomicznego Rosyjskiej Akademii Nauk w ciągu piętnastu lat z integracji 
euroazjatyckiej Federacja Rosyjska uzyska korzyści w wysokości 700 mld USD 

(Gostomski, Michałowski 2015, s. 88-91). W. Putin scharakteryzował EUG w 
następujący sposób: „Proponujemy model potężnego związku 
ponadnarodowego, który jest w stanie stać się jednym z biegunów 
współczesnego świata i tym samym pełnić rolę efektywnego połączenia między 
Europą a dynamicznym regionem Azji i Pacyfiku. W szczególności oznacza to, 
że na bazie Unii Celnej i wspólnej przestrzeni gospodarczej trzeba przejść do 
ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej i pieniężnej, aby stworzyć 
pełnoprawną unię gospodarczą” (Wasiuta, op.cit. s. 44).  
 
Uwarunkowania polityczne 
 Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie szeregu nowych państw 
doprowadziły do ukształtowania się nowej sytuacji geopolitycznej w obszarze 
czarnomorskim. Kluczowe role w kształtowaniu sytuacji geopolitycznej 
przypadły Rosji i Turcji, ale duży wpływ wywierają podmioty spoza regionu: 
Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki. 
Kluczem do zagwarantowania sobie przez Federację Rosyjską większej kontroli 
nad obszarem czarnomorskim było uzyskanie kontroli nad Abchazją i Osetią 
Południową podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej oraz nad Sewastopolem i 
Krymem. Wykorzystanie przez władze Federacji Rosyjskiej tak zwanej „próżni 
bezpieczeństwa”, która utworzyła się w regionie Morza Czarnego po rozpadzie 
Związku Radzieckiego, umożliwiło uzyskanie kontroli nad częścią terytorium 
Ukrainy i Gruzji, co w konsekwencji zahamowało proces rozszerzenia się Unii 
Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód (Jankowski 2011, s. 
13). 
 W porównaniu do Rosji, Turcja w stosunku do państw czarnomorskich 
prowadzi politykę umiarkowanego zaangażowania. Ze względu na silne 
powiązania historyczne z mieszkającą w państwach czarnomorskich 
mniejszością turecką oraz muzułmańską Turcja dąży do stabilizacji w regionie, a 
władze tureckie krytycznie odnoszą się do konfliktów zbrojnych prowadzonych 
przez Federację Rosyjską. Z drugiej jednak strony Turcja nie angażuje się w 
rozwiązywanie konfliktów w regionie Morza Czarnego (Sadowski 2008, s. 62-
64). 
 Z. Brzeziński (op.cit. s. 47) w następujący sposób określa rolę Turcji w 
regionie czarnomorskim: „Turcja i Iran są jednak przede wszystkim ważnymi 
sworzniami geopolitycznymi. Turcja stabilizuje region Morza Czarnego, 
kontroluje cieśniny łączące je z Morzem Śródziemnym, równoważy wpływy 
Rosji na Kaukazie, jest przeciwwagą dla islamskiego fundamentalizmu i stanowi 
południową kotwicę NATO”. 
 Za najważniejsze wyznaczniki tureckiej polityki wobec obszaru 
czarnomorskiego należy uznać zachowanie wyłącznej kontroli nad cieśninami 
(Bosfor i Dardanele), sprzeciw wobec dyslokacji okrętów wojennych państw nie 
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leżących nad Morzem Czarnym, inicjowanie tworzenia wielostronnych 
organizacji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa w regionie (chodzi o 
Organizację Współpracy Państw Morza Czarnego (BSEC) zorientowaną na 
konkretne projekty ekonomiczne oraz tak zwane „miękkie” bezpieczeństwo, 
oraz Black Sea Naval Cooperation Task Force (BLACKSEAFOR) – organizację 
zorientowaną na tak zwane „twarde” aspekty bezpieczeństwa) (Szymański 2008, 
s. 1-2). 
 Znaczenie Morza Czarnego z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych 
bierze się z obecności złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (nad Morzem 
Kaspijskim ale także pod dnem Morza Czarnego). Ponadto obszar ten stanowi 
zaplecze dla operacji militarnych na Bliskim Wschodzie. Rozszerzenie Unii 
Europejskiej w kierunku wschodnim zwiększyło zainteresowanie władz 
amerykańskich stabilnością i bezpieczeństwem w państwach czarnomorskich 

(Larrabee 2009, s. 301-302). Główne formy zaangażowania władz 
amerykańskich to promocja demokracji i reform wolnorynkowych w tych 
krajach, wspieranie nowych inicjatyw infrastrukturalnych, w szczególności w 
sferze energetycznej (szansa na dywersyfikacje źródeł energii dla państw regionu 
i państw członkowskich Unii Europejskiej), zwalczanie terroryzmu i 
przestępczości zorganizowanej (Stępniewski 2011A, s. 12-13). 
 Polityka Unii Europejskiej wobec państw czarnomorskich nabrała 
większego znaczenia po przyjęciu do jej struktur w 2007 roku Bułgarii i Rumunii 
i rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Turcją. Ważne okazały się też aspiracje 
członkowskie Gruzji i Ukrainy, a także rozpoczęcie realizacji Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa przez Unię Europejską (Dumała 2009, s. 12). Działania Unii 
Europejskiej koncentrują się na wspieraniu demokratycznych reform i 
transformacji ekonomicznej, współpracy z państwami regionu w dziedzinie 
energetyki (zaangażowanie w projekty infrastrukturalne mające na celu 
uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych) oraz na 
kwestiach bezpieczeństwa. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w krajach 
czarnomorskich oraz aspiracje państw regionu do członkostwa w strukturach 
euroatlantyckich są traktowane przez Federację Rosyjską jako zagrożenie dla 
stabilności przestrzeni poradzieckiej oraz interesów rosyjskich na tym obszarze. 
Morze Czarne staje się obszarem rywalizacji największych potęg na świecie, co 
grozi destabilizacją, a w konsekwencji może stwarzać zagrożenia również dla 
państw członkowskich Unii Europejskiej.  
 
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Morza Czarnego 
 W polityce Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Czarnego 
wyróżnia się cztery etapy: „fazę początkową” (1991-1994), „fazę czeczeńską” 
(1995-2002), „okres powrotu” (2003-2008) i etap „aktywnej strategii 
regionalnej” (od sierpnia 2008 roku do dnia dzisiejszego) (Kobrinskaja 2008). W 
pierwszym etapie pojawiły się w regionie konflikty zbrojne na tle ideologicznym 
i etnicznym związane z dążeniem Federacji Rosyjskiej do reintegracji byłego 
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obszaru Zawiązku Radzieckiego w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw 
(Bieleń 1993, s. 298-301). Głównym celem polityki zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej w tym okresie było stworzenie z Wspólnoty Niepodległych Państw 
zdominowanego przez siebie jednolitego bloku geostrategicznego. Ogłoszenie w 
1991 roku niepodległości Republiki Naddniestrzańskiej doprowadziło do 
konfliktu zbrojnego (Solak 2009, s. 98-101). Armia mołdawska próbowała siłą 
zlikwidować Naddniestrzańską Republikę Mołdawii, ale przy wsparciu rosyjskim 
separatystyczna republika obroniła swoją suwerenność. Separatystów wspierała 
14 armia rosyjska i właśnie pod jej naciskiem rozpoczęto rokowania, które 
doprowadziły do podpisania porozumienia między prezydentami Rosji i 
Mołdawii (Gołębski, Szmyd 1998, s. 53). Niepodległości Naddniestrza nie 
uznała społeczność międzynarodowa, a obszar ten z geopolitycznego punktu 
widzenia jest ważnym celem strategicznym dla Rosji, w szczególności po akcesji 
Rumunii i Bułgarii do Unii Europejskiej (Sikora-Gaca 2013, s. 57). Drugi etap 
polityki Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich (1995-2002) 
charakteryzował się uświadomieniem sobie przez rosyjskie władze, iż ze 
względu na brak możliwości skutecznego wywarcia wpływu na byłe republiki 
radzieckie oraz tendencje odśrodkowe w państwach poradzieckich, reintegracja 
byłego obszaru Zawiązku Radzieckiego w ramach WNP jest skazana na 
niepowodzenie (Ananicz, Magdziak-Miszewska, Sienkiewicz 1997, s. 37). 
Polityka Federacji Rosyjskiej była skierowana przede wszystkim na budowę 
relacji bilateralnych z wybranymi państwami (Ukrainą i Białorusią) oraz na 
rozwiązanie konfliktu czeczeńskiego. W tym okresie między Rosją i Ukrainą 
uzgodniono podział Floty Czarnomorskiej (81,7% okrętów otrzymała Rosja, 
natomiast Ukraina tylko 18,3%) oraz podpisano porozumienie, na mocy którego 
Rosjanie dzierżawili od Ukrainy część portu w Sewastopolu na okres dwudziestu 
lat z możliwością przedłużenia o kolejne pięć lat (Malak 1997, s. 135; Krotofil 
2000). Ponadto w 1997 roku między Ukrainą i Rosją został podpisany Traktat o 
przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy, na mocy którego oba państwa 
zobowiązywały się do ochrony integralności terytorialnej i ochrony mniejszości 
narodowych. Wojny czeczeńskie (1994-1996 i 1999-2009) skomplikowały 
sytuację. Konflikt mógł eskalować na inne obszary, zwiększając skalę 
przestępczości, terroryzmu, nielegalnego handlu itp.  Społeczność 
międzynarodowa z jednej strony nie popierała separatystycznych dążeń 
Czeczeni, oskarżając jednocześnie władze rosyjskie o łamanie praw człowieka. 
Trzeci etap polityki Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich (2003-
2008) charakteryzował się prowadzeniem przez Kreml działań skierowanych na 
ochronę strefy „strategicznych interesów” Rosji, czyli Morza Czarnego i Morza 
Azowskiego. Szczególnie ważną rolę w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej 
w tym okresie odgrywa Ukraina. T. Stępniewski (2011A, s. 48) politykę Federacji 
Rosyjskiej wobec Ukrainy określa w następujący sposób: „(…) przekonanie 
Ukrainy do zaakceptowania przewodnictwa Rosji, która jednocześnie pragnie 
uniemożliwić Ukrainie integrację ze strukturami euroatlantyckimi. Dochodzi też 
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do odpolitycznienia relacji, gdyż Rosja dąży do skoncentrowania się na realizacji 
swoich strategicznych interesów poprzez współpracę gospodarczą (dług gazowy 
Ukrainy, ekspansja rosyjskich przedsiębiorstw energetycznych na Ukrainie 
poprzez zwiększenie udziałów w kluczowych przedsiębiorstwach sektora 
energetycznego). Strategia polityczna Rosji wobec Ukrainy opierała się również 
o promowaniu we wschodnich obwodach Ukrainy prorosyjskiego Wiktora 
Janukowycza, jako kandydata na prezydenta państwa ukraińskiego. Wybory 
prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku miały być rywalizacją pomiędzy 
zwolennikami prorosyjskiej i prozachodniej orientacji  w polityce zagranicznej 
Ukrainy. Oczywistym wydaje się fakt, iż władze rosyjskie były pewne zwycięstwa 
Janukowycza w wyborach, natomiast „pomarańczowa rewolucja”, która 
wybuchła na Ukrainie pokrzyżowała strategie Rosji, której głównym celem było 
niedopuszczenie do wyjścia Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Czwarty etap 
polityki Federacji Rosyjskiej wobec krajów czarnomorskich, czyli tak zwana 
„aktywna strategia regionalna” (od sierpnia 2008 roku do dnia dzisiejszego) 
rozpoczęła się od wojny rosyjsko-gruzińskiej. W tym okresie polityka 
zagraniczna Federacji Rosyjskiej jest skierowana na odbudowę wpływów na 
terenie byłego ZSRR z wykorzystaniem różnorodnych środków, a mianowicie: 
manipulacji ekonomicznych, ingerencji w politykę wewnętrzną i zagraniczną 
byłych republik radzieckich oraz interwencji zbrojnych. 
 Dokonując analizy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w tym 
okresie należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze władze 
rosyjskie osiągnęły zamierzone cele, czyli skutecznie zablokowały integrację ze 
strukturami euroatlantyckimi Gruzji i Ukrainy, uzyskując przy tym kontrolę nad 
znacznym odcinkiem północnego wybrzeża Morza Czarnego (Półwysep 
Krymski i Abchazja). Działania Federacji Rosyjskiej w latach 2008-2017 są 
skierowane na zaznaczenie własnej strefy wpływów oraz zmianę regionalnego 
układu sił. Po drugie rosyjska inwazja na Gruzję, a następnie na Ukrainę 
nadszarpnęły wizerunek Rosji na arenie międzynarodowej, ponieważ przestała 
ona być wiarygodnym partnerem. 
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Russia's policy towards the countries of the Black Sea  
 
For centuries, the Black Sea countries have been the area of contact between the zones 
of different civilizations (Christian and Muslim) and a region of great importance not 
only due to geopolitical and geo-economic reasons, but also the cultural and social ones. 
Political instability in the Black Sea countries (conflicts in the North Caucasus, in 
Abkhazia and South Ossetia, the Nagorno-Karabakh conflict, the conflict on the 
Crimean Peninsula and Transdnistria) poses a threat to the safety of not only the 
countries of that region, but also the other countries of Asia and Europe. The primary 
objective of this article is to analyze the policy of the Russian Federation, as one of the 
most important regional players and to present and explain the perception of the Russian 
authorities of the Black Sea countries. The analysis will be covered by historical, 
economic and political situation conditions in this area. In the course of the analysis of 
the geopolitical situation in the Black Sea area, it is extremely important to focus not 
only on the policy of coastal states and those directly associated with that region, but 
also on the presence of the other players in this area (the European Union and NATO).  
 
Key words: Russian Federation, Black Sea region, international relations, 
foreign policy 
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Viktoriya HERASYMENKO 
 
 

POLITYKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ  
WOBEC OBSZARU POSTRADZIECKIEGO  

W ŚWIETLE PARADYGMATU REALISTYCZNEGO  
 
 

Abstrakt: 
Paradygmat realistyczny oparty jest na państwocentrycznym postrzeganiu stosunków 
międzynarodowych. Państwa, realizując własne interesy, dążą do zwiększenia potęgi, 
posługując się przy tym szeroką gamą środków i metod. W celu osiągnięcia maksymalnej 
skuteczności na arenie międzynarodowej, państwa prowadzą politykę zagraniczną w 
sposób egoistyczny, charakterystyczny dla natury ludzkiej. W taki sposób postępuje 
Federacja Rosyjska dążąc do integracji obszaru postradzieckiego, odzyskania utraconej 
po rozpadzie Związku Radzieckiego strefy wpływów oraz wzmocnienia pozycji na 
arenie międzynarodowej. Celem opracowania jest próba przeniesienia założeń 
paradygmatu realistycznego na grunt polityki Federacji Rosyjskiej w stosunku do 
państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rosyjskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy.  
 
Słowa kluczowe: paradygmat realistyczny, stosunki międzynarodowe, polityka 
zagraniczna, obszar postradziecki  
 
 
Wprowadzenie 
 Upadek Związku Radzieckiego i ładu jałtańsko-poczdamskiego 
spowodował chaos na obszarze dawnego ZSRR. Na jego miejscu powstało 
piętnaście państw, które obecnie zaliczane są do obszaru postradzieckiego1.. 
Prezentowane analizy są próbą uzasadnienia polityki zagranicznej Federacji 
Rosyjskiej wobec państw należących do obszaru postradzieckiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem kierunków rosyjskiej polityki zagranicznej wobec 
Ukrainy. Wstępnym założeniem opracowania jest teza, że obok czynników 
geopolitycznych wyjaśniających zachowanie Rosji, konieczne jest uwzględnienie 
przyjęcia przez Kreml zasad paradygmatu realistycznego.  
 W analizach wykorzystano obszerną literaturę z zakresu stosunków 
międzynarodowych, dotyczącą polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec 

                                                 
1 Na potrzeby niniejszej pracy obszarem postradzieckim będą nazywane położone na 

południe i zachód od Rosji kraje, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. 
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obszaru postradzieckiego, wśród której należy wyróżnić publikacje S. Bielenia 
(2006, 2011), A. Bryc (2009), R. Bäcker (2007, 2008), oraz A. Włodkowskiej 
(2006, 2008). 
 
Istota paradygmatu realistycznego 
 Do przedstawicieli realizmu należy zaliczyć takich badaczy jak R. 
Niebuhr, H. Morgenthau, A. Wolfers, H. Kissinger oraz G. Kennan. Klasyczne 
założenia realizmu sformułował H. Morgenthau w 1948 roku. Wymienił on pięć 
poniżej przedstawionych podstawowych zasad realizmu. 
 Po pierwsze „(…) polityka, podobnie jak społeczeństwo, rządzi się 
obiektywnymi prawami zakorzenionymi w ludzkiej naturze. Aby ulepszyć 
społeczeństwo, trzeba najpierw zrozumieć prawa według których ono żyje. 
Prawa te są niezależne od naszej woli, zatem podważanie ich będzie groziło 
porażką” (Morgenthau 2010, s. 20). W myśl tej zasady polityka, jak i 
postępowanie ludzi, jest prowadzona w sposób egoistyczny i jest skierowana 
przede wszystkim na osiągnięcie interesu narodowego. Zgodnie z myślą 
geopolityczną polityka państwa jest skierowana na osiągnięcie bezpieczeństwa, 
rozwoju i chwały. Gdy chodzi o tego typu kategorie, zawsze liczy się efekt 
materialny: „jednostki polityczne chcą rozszerzyć swoje terytorium lub zebrać 
zasoby, by żyć w sposób niezagrożony, a przynajmniej mieć środki, by móc się 
niebezpieczeństwu oprzeć” (Aron 1995, s. 106). 
 Po drugie „drogowskazem, który pomaga realizmowi politycznemu 
odnaleźć się w gąszczu polityki międzynarodowej, jest pojęcie interesu 
zdefiniowanego w kategoriach potęgi. Ustanawia politykę jako autonomiczną 
sferę działania i zrozumienia niezależną od innych sfer (…)”(Morgetnthau, 
op.cit. s. 21). Należy tu zaznaczyć, że zakres pojęcia „potęga” obecnie jest nieco 
odmienny od tego, który obowiązywał podczas konstruowania założeń 
teoretycznych klasycznego realizmu. 
 Po trzecie „realizm zakłada, że kluczowe pojęcie interesu 
zdefiniowanego w kategoriach potęgi jest kategorią obiektywną i uniwersalnie 
ważną, ale nie wyposaża tego pojęcia w ustalone raz na zawsze znaczenie. Idea 
interesu (...) jest istotą polityki niezależnie od okoliczności czasu i miejsca” (ibid. 
s. 26). Działanie zarówno jednostek, jak i państw jest bezpośrednio 
zdominowane przez interesy. Polityka zagraniczna państw zależy od interesów, 
które w głównej mierze są determinowane przez kontekst polityczny, 
ekonomiczny i kulturalny konkretnego państwa. Państwo na arenie 
międzynarodowej egoistycznie dąży do zwiększenia własnej potęgi i realizacji 
interesu narodowego. Tezy te są bardzo bliskie niektórym zasadom 
sformułowanym przez klasyków geopolityki w początkowym okresie jej 
rozwoju.  
 Po czwarte „realizm polityczny jest świadomy moralnego znaczenia 
działania politycznego. Jest również świadomy nieuniknionego napięcia 
pomiędzy nakazami moralnymi a wymogami skutecznego działania 
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politycznego” (ibid. s. 28). Realizm w polityce zagranicznej państw zakłada, iż 
działania państwa na arenie międzynarodowej nie mogą być podporządkowane 
uniwersalnym zasadom moralnym, ponieważ moralna dezaprobata na rzecz 
niektórych działań podejmowanych przez elity polityczne w celu realizacji 
interesu państwa może doprowadzać do niepożądanych skutków politycznych i 
społecznych.  
 Po piąte „realizm polityczny odmawia utożsamiania moralnych aspiracji 
konkretnego narodu z uniwersalnymi prawami, które rządzą wszechświatem. 
Czyni rozróżnienie między prawdą i opinią, podobnie jak między prawdą i 
bałwochwalstwem. (…) Wiedzieć, że narody są poddane prawu moralnemu to 
jedno, ale twierdzić, że posiada się pewność, co jest dobre, a co złe w 
stosunkach między narodami, to zupełnie inna kwestia”. Dla polityki 
zagranicznej państw charakterystyczne powinno być umiarkowanie w sądach 
moralnych (ibid. s. 29, 30). Kluczowe wydaje się być unikanie wartościowania w 
stosunkach między narodami, czyli wskazywania, które działania są dobre, a 
które złe, ponieważ w paradygmacie realistycznym są to kategorie względne. 
Realizm polityczny w klasycznej wersji H. Morgenthau był niejednokrotnie 
poddawany krytyce przez J. Mearsheimera, J. Greco, J. Vasqueza, ale 
paradygmat realistyczny jest wciąż aktualny i umożliwia badaczom stosunków 
międzynarodowych udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące polityki 
międzynarodowej i potęgi państw (Sawicka 2011). Poniższe analizy dotyczą 
polityki zagranicznej Rosji w stosunku do krajów obszaru postradzieckiego. Ze 
względu na zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, 
położenia i innych cech, w celu analizy kraje te podzielono na cztery grupy: 
państwa bałtyckie (d. Pribałtika), Zachodni Turkiestan (d. Radziecka Azja 
Środkowa), Południowy Kaukaz (d. Zakaukazie), oraz kraje zachodniej Rusi 
(Ukraina i Białoruś). Wszystkie te obszary są traktowane w rosyjskiej polityce 
jako tzw. bliska zagranica.  
 
Państwa bałtyckie 
 Relacje rządu rosyjskiego z władzami państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i 
Estonii) należy określić, jako trudne ze względu na problemy graniczne, 
narodowościowe i energetyczne. Przystąpienie wyżej wymienionych państw do 
Unii Europejskiej i NATO niewątpliwie wpłynęło na zmianę charakteru 
rosyjskiej polityki zagranicznej. Po 2004 roku władze rosyjskie straciły 
możliwość przeciwdziałania przystąpieniu państw bałtyckich do struktur 
europejskich oraz wynegocjowania korzystnych warunków w związku z akcesją 
tych państw do Unii Europejskiej (Żurawski vel Grajewski 2008). Trudności w 
porozumieniu się między Federacją Rosyjską a państwami bałtyckimi wynikały 
ze sporu granicznego. Z powodu przesunięcia granicy z Łotwą i Estonią w 1944 
roku na korzyść Rosji (w ramach ZSRR), po odzyskaniu niepodległości w 1992 
roku łotewskie i estońskie władze domagały się od Rosji przywrócenia granic w 
takim kształcie, jak zostały one wytyczone na mocy Traktatu z Tartu z 2 lutego 
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1920 roku. Przywrócenie tych granic umożliwiłoby Estonii odzyskanie rejonu 
peczorskiego i Iwangorodu (ok. 2.3 tys. km2), natomiast Łotwa odzyskałaby 
część powiatu abreńskiego (1,6 tys. km2). Nie było to jednak możliwe do 
zaakceptowania przez władze rosyjskie (Górka-Winter 2005). Negocjacje między 
Rosją i Łotwą oraz Rosją i Estonią trwały wiele lat. Problem z uregulowaniem 
granic niewątpliwie był elementem gry politycznej Rosji na arenie 
międzynarodowej, mającej na celu zmniejszenie wiarygodności Łotwy i Estonii. 
Należy również podkreślić, iż tereny sporne są w większości zamieszkiwane 
przez ludność rosyjskojęzyczną, co w przypadku zmiany ich przynależności 
mogłoby w przyszłości wywołać konflikty na tle narodowościowym. 
Ostatecznie dwustronny traktat graniczny między Rosją a Łotwą został 
ratyfikowany w 2007 roku, natomiast traktat graniczny między Rosją a Estonią 
dopiero w 2014 roku. Na mocy tych traktatów tereny sporne przypadły 
Federacji Rosyjskiej. Władze litewskie natomiast nie miały podobnego problemu 
i już w 1997 roku doprowadziły do rozwiązania kwestii granicznych. 
 Dokonując analizy polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec 
państw bałtyckich, nie sposób pominąć kwestii narodowościowej. Kraje te, w 
szczególności Estonię i Łotwę, zamieszkuje liczna mniejszość rosyjskojęzyczna. 
Federacja Rosyjska niejednokrotnie wykorzystywała jej obecność w celu 
wywarcia wpływu na politykę suwerennych państw (Żurawski vel Grajewski 
2011). Rosja niejednokrotnie akcentowała, iż polityka prowadzona wobec 
Rosjan zamieszkujących państwa bałtyckie jest niezgodna z postanowieniami 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejską Kartą Języków 
Regionalnych i Mniejszościowych. Mimo wielu oskarżeń ze strony rosyjskiej o 
łamanie praw rosyjskojęzycznej ludności w państwach bałtyckich, instytucje 
międzynarodowe zajmujące się obroną praw człowieka generalnie nie mają 
zastrzeżeń do ustawodawstwa krajów bałtyckich w kwestii mniejszości 
narodowych (Hyndle, Kutysz 2016, s. 42-43). Podkreślić należy również, iż 
państwa bałtyckie będąc krajami demokratycznymi, należącymi do Unii 
Europejskiej, nie mogą z zasady prowadzić restrykcyjnej polityki wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących ich terytoria. Nie oznacza 
to jednak pełnej harmonii w stosunkach etnicznych na terytoriach państw 
bałtyckich, o czym świadczą także problemy polskiej mniejszości zamieszkującej 
Litwę.  
 
Zachodni Turkiestan  
 Państwa Zachodniego Turkiestanu (Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, 
Uzbekistan i Turkmenia) w swojej polityce nie dążą do prowadzenia 
samodzielnej polityki, akceptując rosyjskie przywództwo w regionie (poza 
Uzbekistanem w latach 1995-2005). Taka postawa władz tych państw stwarza 
sytuację, w której polityka ze strony rosyjskiej może być kształtowana w oparciu 
o racjonalne przesłanki ekonomiczne, a zwłaszcza wolę kontrolowania 
znajdujących się tam zasobów energetycznych. Ponadto w państwach 
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Turkiestanu obecne są liczne mniejszości rosyjskie, które rosyjskie władze 
zachęcają do osiedlenia się w Rosji, licząc że rozwiązałoby to problemy 
demograficzne Rosji (Łomanowski, Musiałowicz 2006, s. 34).  
 Mimo iż Federacja Rosyjska wobec państw Zachodniego Turkiestanu 
prowadzi politykę umiarkowaną, to obszar ten jest niestabilny a zarazem 
niezwykle ważny dla władz rosyjskich ze względu na bezpieczeństwo oraz 
kwestie ekonomiczne (wydobycie i tranzyt surowców energetycznych). Ze 
względu na niestabilność regionu i utrzymywanie się tam reżimów 
autorytarnych, a także z powodu nieprzestrzegania norm prawa 
międzynarodowego, jest to obszar mało atrakcyjny dla inwestorów 
zagranicznych, co ułatwia władzom na Kremlu utrzymanie i rozszerzenie tam 
swoich wpływów2. Równie ważne wydaje się z punktu widzenia Moskwy 
niedopuszczanie do zwiększania się w regionie wpływów innych mocarstw. 
Wynika to z postrzegania państw regionu nie jako partnerów, tylko przedmiotu 
polityki (wyjątek stanowią relacje z Kazachstanem mające, z pewnymi 
zastrzeżeniami, charakter partnerski) oraz z żywego w rosyjskim myśleniu 
zimnowojennego paradygmatu, definiującego świat jako arenę walki mocarstw o 
strefy wpływów. Zgodnie z tym paradygmatem, polityka Moskwy wobec 
Zachodniego Turkiestanu stanowi w dużym stopniu wypadkową jej relacji z 
Pekinem i Waszyngtonem (oraz z Ankarą, Teheranem, Delhi i Islamabadem), 
dlatego można odnieść wrażenie, że bywa niekonsekwentna i/lub reaktywna 
(Górecki 2014, s. 7). O hegemonii Rosji na tym obszarze świadczy jej obecność 
gospodarcza i wojskowa. Stanowi ona wyraz realizacji idei eurazjatyzmu, 
zgodnie z którą kraje Azji to obszar, z którym jest związana przyszłość 
mocarstwowej pozycji Rosji. To one współtworzą bowiem układ geopolityczny, 
który ma pomóc Rosji w jej powrocie na drogę hegemonii, także wobec Europy. 
 
Południowy Kaukaz 
 Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Kaukazu Południowego (Gruzji, 
Armenii i Azerbejdżanu), jest niezwykle ważna ze względów ekonomicznych jak 
i strategicznych. Wpływy Kremla na sytuację państw Południowego Kaukazu są 
postrzegane jako priorytet w rosyjskiej polityce zagranicznej, ponieważ 
umożliwiają nie tylko utrzymywanie regionu w rosyjskiej strefie wpływów, ale 
również i umocnienie mocarstwowej pozycji Rosji. Ze względu na fakt, iż 
państwa Południowego Kaukazu wybrały odmienne opcje polityczne, Federacja 
Rosyjska skutecznie stosuje tam taktykę „dziel i rządź”, która polega na 
podsycaniu konfliktów między kaukaskimi narodami. Władze na Kremlu 
doskonale znają lokalne sceny polityczne oraz utrzymują kontakty z elitami 
poszczególnych państw, co umożliwia wywieranie wpływu na ich politykę. 
Należy również podkreślić, iż Moskwa  wobec państw kaukaskich coraz częściej 

                                                 
2 K. Gołaś, Federacja Rosyjska wobec państw Azji Środkowej, http://geopolityka.net/kamil-

golas-federacja-rosyjska-wobec-panstw-azji-srodkowej/, (24.05.2016). 

http://geopolityka.net/kamil-golas-federacja-rosyjska-wobec-panstw-azji-srodkowej/
http://geopolityka.net/kamil-golas-federacja-rosyjska-wobec-panstw-azji-srodkowej/
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wykorzystuje tzw. „miękką siłę” (soft power), wykorzystując fakt, że byłe 
republiki radzieckie tworzą jednolitą przestrzeń językową i informacyjną. Do 
katalogu miękkich instrumentów nacisku na państwa kaukaskie między innymi 
należy zaliczyć rosyjskie massmedia, finansowanie organizacji pozarządowych, 
wspieranie reżimów autorytarnych, eksport „suwerennej demokracji”, rosyjskie 
obywatelstwo i emerytury, szkolenia wojskowe (Leonard, Popescu 2008, s. 30). 
 Federacja Rosyjska na Kaukazie Południowym posiada również interesy 
ekonomiczne, które związane są przede wszystkim z wydobyciem surowców 
energetycznych i trasami przesyłowymi. Niestabilność regionu (konflikty 
etniczne, terroryzm) negatywnie wpływa na atrakcyjność inwestycyjną regionu. 
Zachodnie korporacje niechętnie inwestują w niestabilnych regionach, co 
ułatwia rosyjskim władzom pełną kontrolę sektora energetycznego. W myśl 
założeń rosyjskiej polityki energetycznej  Federacja Rosyjska będzie dążyć m.in. 
do wpływania na cenę surowców energetycznych, wzrostu udziałów w 
zagranicznych koncernach energetycznych, zachowania wysokiego poziomu 
produkcji surowców energetycznych oraz kontrolowania tras przesyłowych 
surowców energetycznych3. Federacja Rosyjska dąży do kontroli energetyki w 
regionie i ograniczenia udziału korporacji z państw trzecich: „Z jednej strony 
firmy rosyjskie, przy wsparciu rządu, uczestniczą w większości inwestycji 
energetycznych na Kaukazie, z drugiej Rosja wykorzystuje kontrowersje prawne, 
dotyczące statusu Morza Kaspijskiego, a tym samym, w pewien sposób, reguluje 
dostęp inwestorów spoza regionu. (…) w rezultacie bardzo częsta jest sytuacja, 
w której inwestycje w tranzyt i złoża surowców energetycznych opierają się na 
czynnikach politycznych, a rachunek ekonomiczny jest obecny raczej gdzieś w 
tle” (Gołaś 2011, s. 113; Topolski 2012). 
 Rosyjska strategia wobec Kaukazu Południowego jest związana również 
z rosyjskim bezpieczeństwem narodowym. Jest to region bardzo niestabilny z 
licznymi konfliktami: ormiańsko-azerskim o Górski Karabach, abchasko-
gruziński, osetyjsko-gruziński. Federacja Rosyjska z jednej strony uczestniczy w 
rozwiązywaniu tych konfliktów, a z drugiej dąży do utrzymania ich w tak 
zwanym „stanie zamrożenia”, co stwarza możliwość wywierania wpływu na 
walczące strony. Stabilność polityczną utrudniają ponadto ruchy separatystyczne, 
terroryzm, ekstremizm religijny, nielegalny handel narkotykami i bronią. 
 
Kraje zachodniej Rusi 
 Od rozpadu Związku Radzieckiego do dnia dzisiejszego trwa rywalizacja 
o wpływy na terenie Europy Wschodniej. Polityka Federacji Rosyjskiej wobec 
państw zachodniej części Rusi (Ukrainy, Białorusi, Mołdawii) jest 
uwarunkowana przede wszystkim dążeniem rosyjskich władz do odbudowania i 
wzmocnienia tu swoich wpływów (Kapuśniak 2010). 

                                                 
3 Energieticzeskaja stratiegija Rossji na pieriod do 2030 g., www.energystrategy.ru, 

(09.05.2016). 

www.energystrategy.ru
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 Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy jest determinowana przede 
wszystkim celem geopolitycznym jakim jest niedopuszczenie do ściślejszej 
współpracy Ukrainy z NATO i Unią Europejską oraz do wzrostu wpływów 
politycznych Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Warto zaznaczyć, iż interesów 
łączących Ukrainę i Rosję nie sposób sprowadzić do kwestii tranzytu surowców 
energetycznych. Na przestrzeni lat władze Federacji Rosyjskiej prowadzą 
politykę skierowaną na utrzymanie Ukrainy we własnej strefie wpływów, 
korzystając przy tym z różnego rodzaju instrumentów. Zmiany w ukraińskiej 
polityce zagranicznej w prozachodnim kierunku spotykały się z gwałtowną 
reakcją władz rosyjskich, które zazwyczaj wykorzystywały szantaż gospodarczy 
(przerwy w dostawach gazu ziemnego) w celu wywarcia presji politycznej (Raś 
2015, s. 107). 
 W celu ograniczenia zachodnich wpływów na politykę i gospodarkę 
Ukrainy Federacja Rosyjska na przestrzeni lat tworzyła sieć powiązań 
polityczno-biznesowych, które miały sprzyjać uzależnieniu się Ukrainy od Rosji. 
Stan „zawieszenia” Ukrainy między Federacją Rosyjską a Zachodem utrwalał 
„...ogólny niedowład instytucji państwa, oligarchizacja życia politycznego i 
gospodarczego, permanentne kłopoty makro i mikroekonomiczne oraz 
patologie społeczne ze wszechobecną korupcją na czele utrudniały „europejski 
wybór” Ukrainy” (ibid. s. 108). Prozachodnie ukierunkowanie władz na Ukrainie 
w 2014 roku oraz dążenie do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią 
Europejską wywołały ostrą reakcję Federacji Rosyjskiej. Rosja dokonała 
ograniczonej interwencji zbrojnej na terytorium Ukrainy, która w świetle prawa 
międzynarodowego jest postrzegana jako agresja. Jak wynika z opinii 
Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej: „W świetle prawa międzynarodowego przyłączenie 
wchodzącego w skład terytorium Ukrainy Półwyspu Krymskiego (Krymu) do 
Federacji Rosyjskiej należy kwalifikować jako aneksję, tj. nielegalne nabycie 
terytorium innego państwa w drodze użycia i/lub groźby użycia siły zbrojnej”4. 
 Federacja Rosyjska nie tylko dokonała niezgodnej z prawem 
międzynarodowym aneksji Półwyspu Krymskiego, ale także wsparła działania 
prorosyjskich separatystów we wschodnich i południowych obwodach Ukrainy, 
co w konsekwencji umożliwiło powołanie samozwańczej Donieckiej i 
Ługańskiej Republiki Ludowej. Obecna polityka Federacji Rosyjskiej jest 
kolejnym przykładem konsekwencji w utrzymywaniu byłych republik 
radzieckich we własnej sferze wpływów.  
 Bez wątpienia, rosyjska polityka wobec Ukrainy od pierwszej połowy 
2014 roku do chwili obecnej sprawia, iż realizm ponownie staje się ważnym 
sposobem interpretowania stosunków międzynarodowych (Klein 2014, s. 13). 

                                                 
4 Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w 

sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa 

międzynarodowego, s. 2, http://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-

6456ca7b80c1:JCR, (29.05.2016). 

http://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR
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Jak podkreśla W. Olejniczak: „ [Europejscy przywódcy] najwyraźniej nie docenili 
ani geopolitycznego charakteru Ukrainy, ani swobody i determinacji, z jaką Putin 
kształtuje swoją politykę. Idealizm przegrał z realizmem”5. 
 Białoruś również zajmuje szczególne miejsce w polityce zagranicznej 
Federacji Rosyjskiej ze względu na jej położenie geograficzne i znaczenie 
geopolityczne. Obecne stosunki między Federacją Rosyjską a Białorusią można 
określić, jako stabilne, ponieważ ze względu na pogarszające się stosunki z 
Zachodem rosyjskie władze nie atakują reżimu A. Łukaszenki, a prezydent 
Białorusi ze swojej strony dotrzymuje wszystkich porozumień zawartych z Rosją 
dotyczących ceł i innych kwestii handlowych. 
 Pomimo faktu, iż obecnie polityka Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi 
jest stabilna, rosyjskie władze dążą do zwiększenia swoich wpływów na 
Białorusi poprzez zacieśnienie integracji ekonomicznej z Białorusią w związku z 
przystąpieniem do Unii Celnej, bezpośrednie inwestycje na Białorusi (rosyjscy 
inwestorzy biorą aktywny udział w prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw), 
utrzymanie monopolu na dostawy gazu, utrzymanie kontroli nad całą 
infrastrukturą tranzytu gazu; utrzymywanie zależności Białorusi od rosyjskiej 
ropy naftowej (Wierzbowska-Miazga 2013). 
 Celem polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Mołdawii jest 
trwałe włączenie tego państwa do rosyjskiej strefy wpływów. Wśród priorytetów 
rosyjskiej polityki wobec Mołdawii należy utrzymanie obecności wojskowej na 
terytorium Mołdawii i niedopuszczenie do integracji Mołdawii w ramach Unii 
Europejskiej. Realizację priorytetów rosyjskiej polityki zagranicznej wobec 
Mołdawii umożliwia utrzymywanie w stanie tak zwanego „zamrożenia” sporu o 
Naddniestrze oraz uzależnienie Mołdawii od dostaw rosyjskiego gazu. Niemniej 
ważnym elementem wywarcia wpływu na mołdawskie władze jest szerzenie 
rosyjskiej propagandy na temat korzyści euroazjatyckiej integracji wśród 
mołdawskiego społeczeństwa przy pomocy rosyjskiej telewizji i 
rosyjskojęzycznej prasy. Naddniestrze jest ponadto istotnym elementem 
obecności w regionie oraz środkiem pośredniego oddziaływania na Bałkany. 
Utrzymywanie sporu w stanie zawieszenia jest korzystne dla interesów Rosji, 
która dzięki temu może realizować zasadę „dziel i rządź”. Wydaje się, że kwestii 
nie uda się rozwiązać dopóki Rosja nie stwierdzi, że nie jest dłużej 
zainteresowana utrzymywaniem swojej obecności militarnej na tym obszarze lub 
nie zabezpieczy swoich interesów w jakiś inny sposób”. 
 Pomimo faktu, iż Mołdawia w lipcu 2014 roku podpisała umowę 
stowarzyszeniową perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej jest odległa, a 
tak zwane „zawieszenie” Mołdawii między Rosją a Zachodem może 
powodować obawy, iż agresywna rosyjska polityka może dotknąć także tego 
małego kraju. Należy również podkreślić, iż w świetle Konstytucji Republiki 

                                                 
5 W. Olejniczak, Ukraina – po pierwsze: realizm, 

http://wojciecholejniczak.natemat.pl/101145,ukraina-po-pierwsze-realizm, (29.05.2016). 

http://wojciecholejniczak.natemat.pl/101145,ukraina-po-pierwsze-realizm
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Mołdawii jest ona państwem neutralnym, co uniemożliwia jej członkostwo w 
NATO. Brak pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, przy jednoznacznych 
europejskich aspiracjach Kiszyniowa, może być dla rosyjskiego kierownictwa 
okazją do podjęcia działań w ramach ponownej "reintegracji" obszaru 
postsowieckiego. Jedyną realną gwarancją bezpieczeństwa jest w tej sytuacji 
członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim”6. 
 
Podsumowanie 
 Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących polityki Federacji 
Rosyjskiej wobec byłych republik radzieckich można stwierdzić, iż wyjaśnienie 
tej polityki bez uwzględnienia zasad paradygmatu realistycznego byłoby bardzo 
trudne. Dla państw aspirujących do pozycji mocarstwa paradygmat ten to 
obecnie jedyna opcja. W przypadku Rosji realizm splata się  z elementami 
wywodzącymi się z cywilizacji turańskiej. Dlatego państwo to stanowi 
zagrożenie dla suwerenności i skuteczności działań innych państw na arenie 
międzynarodowej. W stosunku do Europy zagrożenie to jest tym bardziej 
widoczne, że wielu liderów Unii Europejskiej zdaje się go nie dostrzegać. 
Tymczasem realizm rosyjskiej polityki zagranicznej nie tylko pozwala ją 
zrozumieć (uzasadnić) ale także może stanowić bazę dla predykcji przyszłych 
przedsięwzięć politycznych, które zapewne już znajdują się na biurkach 
kremlowskich strategów. 
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The realism paradigm and Russian policy in relation to post-Soviet area  
 
The paradigm of realism is based on a country-centered perception of international 
relations. Countries, pursuing their own interests, seek to increase their power, using a 
wide range of the means and methods. In order to achieve maximum effectiveness in the 
international arena, the states conduct foreign policy in a selfish way, that is typical for 
human behavior. States, like humans, strive for their security, development and glory, 
while their fundamental interests can be achieved through a variety of means. The 
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Russian Federation is targeted at the integration of the post-Soviet area and strengthen 
its position in the international arena. The pro-European orientation of the new 
authorities in Ukraine, which belongs to a strategically important area for the Russian 
Federation directly influenced the imbalance in the implementation of the fundamental 
principles of the Russian foreign policy towards the post-Soviet area. The purpose of this 
article is to attempt to apply the assumptions of the realistic paradigm to the Russian 
Federation policies towards the area of the former Soviet Union, with particular 
emphasis on Ukraine.  
 
Key words: realistic paradigm, international relations, foreign policy, post-
Soviet area 
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KONCEPCJA VENTURE MANAGEMENT  W KONTEKŚCIE 
INWESTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ROSJI  

 
 

Abstrakt: 
Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja venture management jest istotnym 
elementem strategii inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe 
emitowane przez małe, lecz prężne przedsiębiorstwa, których wzrost wartości pozwala 
na uzyskanie wysokich oczekiwanych stóp zwrotu. Ponadto zaprezentowano w niej 
podstawy koncepcji oraz pokazano, iż Rosja, kraj nie będący przedmiotem zbyt wielu 
raportów poświęconych ocenie atrakcyjności inwestycyjnej państw, może być miejscem 
lokowania kapitału we wspomniane wyżej rodzaje firm.  
 
Słowa kluczowe: inwestycje, proces zarządzania portfelem, przedsiębiorstwa, 
przedsięwzięcia, Rosja  
 
 
Wstęp 
 Inwestowanie środków pieniężnych zazwyczaj wiąże się z ryzykiem, 
dlatego ciągle poszukuje się nowych sposobów doskonalenia procesu 
zarządzania portfelem. Proces ten rozpoczyna się od konstrukcji polityki 
inwestycyjnej (Reilly, Brown 2001, s. 71-72), a zatem zawsze musi uwzględniać 
wymagania inwestora. Zarządzanie portfelem rozumiane jest też jako proces 
inwestowania środków pieniężnych w instrumenty finansowe, chociaż tak być 
nie musi. Jeśli inwestorzy zauważą okazję do uzyskania ponadprzeciętnych stóp 
zwrotów na rynku nieruchomości, wówczas środki pieniężne mogą zostać 
przeznaczone na nabycie nieruchomości. Poniżej przedstawiono problematykę 
inwestowania w instrumenty finansowe, a dokładniej rzecz ujmując, w 
instrumenty udziałowe przedsiębiorstw (udziały i akcje). Mowa tutaj nie tylko o 
instrumentach spółek publicznych, lecz także niepublicznych. Wynika to z faktu, 
że zazwyczaj inwestorzy, którzy poszukują okazji do uzyskania wysokich stóp 
zwrotu, mogą także zainteresować się inwestycjami w instrumenty udziałowe 
spółek, które nie są notowane na giełdach. Takie przedsiębiorstwa nie 
prezentują publicznie swoich wyników finansowych ani perspektyw rozwoju. 
Jednakże spółki tego typu także potrzebują kapitału celem dalszego rozwoju. Co 
więcej, mogą one emitować swoje udziały lub akcje w formie emisji prywatnych. 
Inwestorzy zaś nabywając te instrumenty, przykładowo we wczesnym etapie 
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rozwoju, mogą liczyć na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych 
w postaci wysokich stóp zwrotu, ponieważ przedsiębiorstwa na takich etapach 
zazwyczaj są wyceniane nisko. 
 W powyższym kontekście metoda zarządzania portfelem powinna 
uwzględniać możliwość inwestowania w spółki powyższego typu, a nie tylko 
spółki publiczne. Jak wiadomo, inwestycje w instrumenty kapitałowe notowane 
na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych obarczone są wysokim ryzykiem 
oraz oferują bardzo niskie, a często ujemne, stopy zwrotu1. Z tego względu 
warto zastanowić się nad kwestią, czy w takich warunkach można uwzględniać 
odmienną koncepcję, która pozwoli inwestorom pomnażać ich majątek? Autor 
jest zdania, iż do takich koncepcji należy venture management (pol. zarządzanie 
przedsięwzięciem). Można to pojęcie zdefiniować jako pewien rodzaj 
aktywności przedsiębiorstwa, która w głównej mierze polega na wydzieleniu w 
nim nowego podmiotu jak również na stworzeniu nowego podmiotu 
cechującego się dużą samodzielnością. A zatem, inwestycja w podmioty 
wykorzystujące koncepcję venture management może stanowić alternatywę dla 
klasycznych inwestycji giełdowych. Takie podejście pozwala na uniezależnienie 
się od koniunktury giełdowej,  wpływając korzystnie na redukcję ryzyka portfela 
liczonego zgodnie z regułą Markowitza (1952) lub też na oczekiwaną stopę 
zwrotu portfela. W efektywnym zarządzaniu portfelem inwestycyjnym udziałów 
i akcji odpowiedni dobór spółek notowanych, jak również nienotowanych jest 
bardzo ważny. Niniejsza teza, choć została zaprezentowana jeszcze w latach 30-
tych, obowiązuje także w epoce globalizacji. Wspominając o efektywnym 
zarządzaniu portfelem, autor ma na myśli osiąganie wysokich stóp zwrotu przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka. Jednakże nawet wybór odpowiednich spółek 
w portfelu może nie gwarantować uzyskania założonych celów inwestycyjnych. 
Dlatego bardzo ważnym elementem strategii inwestycyjnej jest analiza 
portfelowa, ponieważ dzięki niej można wyeliminować znaczną część ryzyka 
towarzyszącego akcjom. Analizę tę powszechnie stosuje się w ramach procesu 
zarządzania portfelem chociażby z tego względu, że pozwala badać zależności 
między stopą zwrotu a ryzykiem, określając jednocześnie kryteria wyznaczania 
optymalnego składu portfela oraz dokonać jego dywersyfikacji. Kryteria te 
pozwolą uzyskać konkretne procentowe udziały wyselekcjonowanych wcześniej 
udziałów akcji w portfelu, a dywersyfikacja polega na inwestowaniu w większą 
liczbę instrumentów, czyli w udziały i akcje wielu różnych spółek.  
 Analiza portfelowa bazując na danych historycznych wymaga, by ceny 
udziałów lub akcji odzwierciedlały najistotniejsze dla inwestorów informacje. 
Stanowi to pewne obciążeniem zaprezentowanego podejścia, przy czym należy 
nadmienić, że mowa tutaj o tzw. efektywność rynku (Haugen 2001, s. 573), która 
w praktyce polega na tym, aby inwestorzy na bazie tych informacji mogli szybko 
podjąć decyzję o kupnie lub sprzedaży akcji. W tym miejscu rodzi się pytanie: co 

                                                 
1 Stooq (stooq.pl) 
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stanie się, jeśli rynki nie są efektywne, czyli ceny akcji nie w pełni odzwierciedlą 
wszystkich informacji na ich temat. Może to rodzić potrzebę szybkiej 
przebudowy portfeli, co może spowodować dodatkowe koszty transakcyjne. 
Oczywiście można dodać, że nierównowagę w wycenie akcji mogą wykorzystać 
spekulanci.  
 A zatem warto odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnym okresie venture 
management jest atrakcyjną koncepcją, która pomoże w budowaniu portfeli 
inwestycyjnych oferujących relatywnie wysokie stopy zwrotu? Zwracając uwagę 
na fakt, że rynek kapitałowy w Polsce nie oferuje zadowalających stóp zwrotu, 
podjęcie niniejszej tematyki staje się zasadne. Odpowiedź na powyższe pytanie 
pod kątem inwestycji w Rosji (jako alternatywnego dla Polski rynku) jest celem 
opracowania.  
 
Venture capital  jako forma inwestowania 
 Dokonując charakterystyki pojęcia venture management, warto w pierwszej 
kolejności odnieść się do pewnej koncepcji przedsięwzięcia, zwanej venture capital. 
Terminem tym określa się inwestycje na rynku kapitałowym, który jednak nie 
jest publiczny. Mają one za zadanie osiągnięcie jak najwyższych stóp zwrotów w 
okresie średnio- i długoterminowym2. Nie należy pominąć faktu, że venture capital 
może stanowić formę inwestowania wykorzystywaną w przedsiębiorstwach 
celem rozwoju technologii oraz wdrożenia innowacji. Co więcej, finansowanie 
to może także pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. 
Może ono także być elementem strategii fuzji i przejęć. W praktyce 
gospodarczej funkcjonuje wiele funduszy typu venture capital, których działalność 
koncentruje się wokół inwestowania w udziałowe instrumenty finansowe 
małych przedsiębiorstw, ale o dużym potencjale rozwoju. Mogą one liczyć na 
wsparcie finansowe takich funduszy w zamian za sprzedaż udziałów lub akcji 
(np. pakietu składającego się z ponad 50% instrumentów udziałowych). Pozwala 
to funduszom na osiąganie kontroli nad podmiotami przejmującymi. Fundusze 
typu venture capital muszą się jednocześnie liczyć z ryzykiem, ponieważ 
przejmowany podmiot może w przyszłości generować straty spowodowane 
błędnym wykorzystywaniem otrzymanego kapitału. W związku z tym fundusze 
te chcąc zrekompensować ponoszone ryzyko, żądają od inwestycji 
ponadprzeciętnych stóp zwrotu, czyli o wiele wyższych niż te, które osiągane są 
na rynkach kapitałowych publicznych oraz oferowanych przez banki. Ponadto 
specjalizują się one głównie w określonych typach inwestycji. Oznacza to, że 
wybierają instrumenty udziałowe przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą w określonych branżach. Zazwyczaj są to następujące branże: 
biotechnologiczna, internetowa, telekomunikacyjna oraz informatyczna.  

                                                 
2 Średnio- i długoterminowy horyzont inwestycyjny może być rozumiany w różny sposób. 

Umownie zakłada się, że inwestycje średnioterminowe obejmują okres od 5 do 10 lat, a 

długoterminowe – okres powyżej 10 lat.  
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 Główną zaletą finansowania oferowanego przez charakteryzowane 
fundusze jest to, że w przeciwieństwie do banków, które omijają kredytowanie 
dość ryzykownych przedsięwzięć, wspomniane fundusze akceptują wysokie 
ryzyko oraz potrzebę długiego oczekiwania na zwrot z poczynionej inwestycji. Z 
tego powodu ich głównym celem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, 
czego efektem pochodnym jest znaczący wzrost wartości jego kapitału 
własnego, celem dalszego odsprzedania firmy innemu inwestorowi z jak 
największym zyskiem. W przeszłości fundusze te potrafiły dzięki prawidłowej 
selekcji spółek osiągać stopy zwrotu na poziomie tysięcy procent. Wszystko to 
powoduje, że w praktyce gospodarczej będą one nadal stanowiły alternatywę dla 
inwestycji giełdowych. 
 
Koncepcja venture management 
 Venture management można uznać za praktyczny element zarządzania 
przedsiębiorstwem. Koncentruje się on na umiejętnościach wymaganych do 
zarządzania szybkim wzrostem nowej działalności w takim otoczeniu 
gospodarczym, które cechuje wysoka dynamika. Otoczenie to zazwyczaj 
charakteryzuje się szybkimi zmianami technologii. Venture management bywa 
kojarzone z metodą zarządzania, wykorzystywaną w dużych organizacjach, 
celem utworzenia przykładowo małej firmy, dla wykreowania atmosfery 
przedsiębiorczości, innowacyjności i zarządzania „talentami”  - czyli 
obiecującymi pracownikami. Współpraca dużej organizacji z nowym podmiotem 
pojawia się głównie na płaszczyźnie badań i rozwoju, planowania 
korporacyjnego, marketingu i szeroko rozumianych finansów.  
 Koncepcja venture management bazuje na założeniu, że potencjał rozwoju 
dojrzałych przedsiębiorstw może być nie w pełni wykorzystany, w związku z 
czym można ten potencjał wydobyć z takich firm poprzez implementację w ich 
strukturę organizacyjną szeroko rozumianych samodzielnych jednostek 
organizacyjnych (Nathusius 1979, s. 142). Mają one na celu „regenerować” 
dojrzałe przedsiębiorstwa, które dzięki funkcjonowaniu nowych jednostek 
(mogą to być nowe przedsiębiorstwa o odrębnych strukturach organizacyjnych) 
mogą podejmować w przyszłości działalność gospodarczą w odmiennych od 
obecnych dziedzinach. Warto przy tym dodać, że analizowana koncepcja 
powinna być traktowana jako element całej palety, która ma za zadanie 
wzmacniać potencjał rozwoju przedsiębiorstwa. Niemniej jednak koncepcja ta 
wnosi ważne szczegóły do zarządzania inwestycjami, ponieważ może ona 
pozytywnie wpływać na wartość przedsiębiorstwa-matki, oddziałując tym 
samym na cenę jego akcji i stopę zwrotu portfela, który z tych akcji się składa.  
 Nathusius (op.cit., s 143) wyjaśnia, że koncepcja venture management 
polega na założeniu autonomicznego przedsiębiorstwa, lecz może być też 
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definiowana jako samodzielność, która jest zarządzana3. H.-G. Servatius (1988, 
s. 7-8) definiując charakteryzowaną koncepcję, rozwija cztery zasadnicze myśli, 
według których venture management można traktować jako: 

 Instrument, który pozwala na rozwój technologiczny. W tym sensie venture 
management polega na inwestowaniu środków w formie venture capital w młode 
przedsiębiorstwa zajmujące się najnowocześniejszymi technologiami, ażeby 
poprawić własne zaplecze technologiczne. Takie rozwiązanie stosowane 
było w General Electric. 

 Koncepcja służąca wdrażaniu innowacji. W tym przypadku venture 
management polega na założeniu pewnej jednostki organizacyjnej w 
przedsiębiorstwie po to, ażeby rozwiązać problemy pojawiające się między 
procesami występującymi w ramach różnych pionów funkcjonalnych w 
strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ma to służyć pokonaniu blokady 
biurokracji celem szybkiego opracowania nowych produktów. Taką formę  
stosowano w IBM. 

 Model rozwoju przedsiębiorstwa o zdecentralizowanej strukturze 
organizacyjnej. Model ten ma za zadanie połączyć największe zalety 
samodzielnej i zdecentralizowanej jednostki organizacyjnej z zaletami 
organizacji scentralizowanej, w skład której wchodzi owa jednostka 
samodzielna. Takie podejście do prowadzenia działalności gospodarczej 
polega na utworzeniu pionu organizacyjnego, który będzie samodzielną 
„dywizją typu venture”,  jednakże podlegającą organizacji scentralizowanej, 
pragnącej wzbudzić wewnątrz siebie procesy przyspieszające rozwój. 
Opisywaną formę venture management można odnaleźć w przedsiębiorstwie 
3M. 

 Koncepcja stymulowania procesów uczenia organizacji i jej ożywienia. 
Zakłada ona utworzenie małego i względnie samodzielnego podmiotu 
gospodarczego, w ramach projektu typu joint venture. Podmiot ten, parający 
się najnowocześniejszymi technologiami, dzięki otrzymanym aktywom 
powinien w miarę rozwoju transferować owe technologie do strony (stron) 
sprawującej nad nim wspólną kontrolę. Ponadto, powinien on przekazywać 
„atmosferę rozwoju” do owej strony, w przypadku jej utraty. Wszystko to 
powinno ograniczać biurokrację struktury organizacyjnej wspólnika joint 
venture, jak również rozbudzić oraz wzmacniać procesy uczenia w tej 
organizacji4.  

Jak widać, pojęcie venture management definiowane jest w podobny sposób, co 
niekoniecznie świadczy o takim samym podejściu do jego istoty. A zatem, brak 

                                                 
3 Chodzi tu o przedsiębiorstwo, które założone w ramach dużej korporacji jest samodzielne, 

jednakże podlega pod zarząd tej korporacji, który podejmuje strategiczne decyzje, 

wpływające na to nowo założone i samodzielne przedsiębiorstwo. 
4 Dla tego typu venture management nie znaleziono odpowiedniego przykładu 

empirycznego. 
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jednoznacznej definicji może prowadzić ku różnym sposobom charakterystyki 
omawianego pojęcia. Nie wyklucza to oczywiście stwierdzenia, że venture 
management wiąże się zawsze z wyodrębnieniem w ramach przedsiębiorstwa 
nowej jednostki albo też z założeniem nowego, samodzielnego 
przedsiębiorstwa. Ponadto, venture management może przybierać różne formy 
(Ryc. 1). 
 
Ryc 1: Formy venture management 

 
Źródło: oprac. na podstawie K. Nathusius 1979, s. 158. 

 
 Łatwo wywnioskować, że venture management określa się jako wewnętrzne 
lub zewnętrzne w zależności od lokalizacji quasi-samodzielnej jednostki. Jeśli 
została ona założona lub nabyta i stanowi odrębne, aczkolwiek kontrolowane 
przedsiębiorstwo,  wówczas taką formę nazywa się zewnętrznym venture 
management. Natomiast aktywność polegająca na tym, że jednostka zostaje 
wyodrębniona w ramach istniejącej organizacji, nie będąc nowym 
przedsiębiorstwem, zwana jest wewnętrznym venture management.  
Jak wskazano, wewnętrzne venture management dzielą się wg Nathusiusa (op.cit.) 
na: 

1. Produkt champion – który w głównej mierze opiera się na osobie 
wybitnego managera i specjalisty, który w nowym środowisku jest w 
stanie wykreować innowacyjne technologie lub opracować innowacyjne 
produkty. 

2. Venture team – jest formą wręcz podobną do poprzedniego, jednakże 
stanowi aktywność związaną z dużymi przedsięwzięciami, zazwyczaj 
projektami innowacyjnymi, finansowanymi przez przedsiębiorstwo. 
Można dodać, że w jego ramach grupa zwana venture team jest 
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odpowiedzialna za zrealizowanie celów dużego projektu, często 
ambitnych, które nie mogłyby zostać osiągnięte przez pracowników 
zajmujących standardowe miejsca pracy w przedsiębiorstwie. 

Zewnętrzne venture management przybierają więcej form (Nathusius, op.cit. s. 189-
259), i dzielą się na: 

 Corporate venture capital – przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju 
najnowszych technologii stanowiące obiekt zainteresowań wśród dużych 
podmiotów gospodarczych, w tym funduszy venture capital. Pragną one 
uzyskiwać nie tylko dostęp do najnowszych technologii, lecz przede 
wszystkich osiągać jak najwyższe stopy zwrotu, często liczone w setkach 
procent, wynikające z inwestycji w takie „młode” zazwyczaj 
przedsiębiorstwa. Duże podmioty nabywają więc ich instrumenty udziałowe, 
celem dofinansowania najważniejszych projektów realizowanych przez nie, z 
zamiarem odsprzedaży tych instrumentów po jak najwyższej cenie. Warto 
przy tym dodać, iż aktywność ta wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, z 
którym jednak fundusze venture capital się liczą. 

 Venture nurturing – jest aktywnością bardzo podobną do poprzedniej, 
jednakże różni się od niej przede wszystkim dlatego, że w jej ramach 
podmiot zapewniający finansowanie pomaga „młodemu” przedsiębiorstwu 
w rozwoju. Przejawia się to pomocą w zakresie marketingu, logistyce, czyli 
szeroko rozumianym zarządzaniu. Współpraca ta powoduje wytworzenie się 
więzi, potrzebnej dla 2 stron. Przedsiębiorstwo-matka (można tak nazwać 
podmiot kontrolujący) czerpie korzyści związane z duchem 
przedsiębiorczości firmy-córki (czyli podmiotu kontrolowanego), która 
otrzymuje nie tylko pomoc materialną, lecz także merytoryczną, czasami 
bardzo potrzebną dla optymalnego rozwoju. 

 Venture spin-offs – jest to forma obejmująca transfer wiedzy technicznej i 
pozatechnicznej z przedsiębiorstwa, które rozwinęło u siebie dane know-how 
do jednostki kontrolowanej, której zadaniem jest udoskonalenie tej wiedzy 
(technologii), a także (o ile jest to możliwe ze względu na zasoby tej 
jednostki) zastosowanie jej w praktyce. Venture spin-off może więc wiązać się 
z założeniem nowego małego przedsiębiorstwa, którego pracownicy mogą 
wywodzić się z przedsiębiorstwa-matki. 

 Joint ventures – jest koncepcją venture management, która z punktu widzenia 
rachunkowości przybiera formę wspólnego przedsięwzięcia. Jest nim w tym 
przypadku mała innowacyjna firma, nad którą wspólną kontrolę sprawuje co 
najmniej jeden podmiot (zwany wspólnikiem), w tym zazwyczaj duże 
przedsiębiorstwo, które zainteresowane jest wykorzystaniem jej technologii. 
Joint venture wiąże się wydawaniem środków pieniężnych na stworzenie 
wspólnego przedsięwzięcia, ale proces kreowania nowej technologii wymaga 
też wsparcia w zarządzaniu. W końcowym efekcie ta charakteryzowana 
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forma venture management powinna prowadzić do wspólnego opracowania i 
wymiany technologii. 

 Pozostałe formy venture management – zalicza się do nich wszelakiego rodzaju 
aktywność, związana z założeniem lub nabyciem małego przedsiębiorstwa, 
rozwijającego najnowsze technologie. 

Koncepcja venture management obejmuje różnorakie formy aktywności. Dokładna 
charakterystyka każdej z nich wykracza poza zakres niniejszej pracy, niemniej 
jednak można ją uznać za poznawczo interesującą, ponieważ w literaturze 
polskiej i zagranicznej nie poświęca się jej zbyt dużo uwagi. Na tym etapie 
analizy wart podkreślenia jest również pewien istotny element venture management. 
Nie jest to koncepcja, którą można by traktować jako panaceum na wszelakie 
problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami lub z inwestowaniem 
środków pieniężnych, bowiem w przypadku nieodpowiedniej komunikacji 
pomiędzy organizacją zarządzaną a podmiotem zarządzającym, może dojść do 
zniekształcenia istotnych organizacyjnie procesów, co może się odbić 
negatywnie na funkcjonowaniu tych dwu podmiotów (Meer-Kooistraa, 
Kamminga 2015).  
 
Atrakcyjność Rosji pod kątem wykorzystania metody venture 
management 
 Aby móc prowadzić ogólne rozważania na temat wykorzystywania 
koncepcji venture management w Rosji, warto w pierwszej kolejności dokonać 
ogólnej oceny jej atrakcyjności inwestycyjnej. Federacja Rosyjska to kraj bogaty 
w różnorodne zasoby naturalne, nie jest oceniany zbyt wysoko pod względem 
atrakcyjności inwestycyjnej, czego dowodem jest chociażby renomowany raport 
Ernst & Young5. Jednakże wspomniane zasoby jak i uwarunkowania 
demograficzne pozwalają polemizować z raportami tego typu. 
 Federacja Rosyjska składa się z 21 republik, 9 krajów, 46 obwodów i 4 
okręgów autonomicznych. Jej głową jest Prezydent, który także piastuje 
stanowisko zwierzchnika sił zbrojnych. Graniczy ona z Polską dzięki enklawie 
jaką stanowi Obwód Kaliningradzki i jest  największym państwem świata o 
powierzchni sięgającej ok. 17 mln km2. Liczba ludności Rosji przekracza 140 
mln. Stolicą jest Moskwa licząca niemalże 12 mln mieszkańców. Jak 
wspomniano, Rosja jest krajem bogatym w zasoby naturalne, zwłaszcza złoża 
surowców energetycznych. Swoją pozycję międzynarodową stara się wzmacniać 
przez współpracę w ramach koalicji państw BRICS, w skład której wchodzą 
ponadto Brazylia, India, Chiny i Republika Południowej Afryki. 
 Chcąc na tym tle ocenić atrakcyjność inwestycyjną Rosji konieczne jest 
dodatkowo uwzględnienie trzech rodzajów uwarunkowań: polityczno-prawnych, 
ekonomicznych, oraz społeczno-demograficznych. 

                                                 
5 Raport Ernst&Young, 2014, (http://www.slideshare.net/EYPoland/atrakcyjnosc-

inwestycyjna-europy2014-35156783), 05.06.2015. 

http://www.slideshare.net/EYPoland/atrakcyjnosc-inwestycyjna-europy2014-35156783
http://www.slideshare.net/EYPoland/atrakcyjnosc-inwestycyjna-europy2014-35156783
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 Uwarunkowania polityczno-prawne 
 W rankingu Political Instability Index prowadzonym przez „The 
Economist”  Rosja zajmuje 66 miejsce wśród 165 państw6 ze wskaźnikiem 
ryzyka na poziomie 6,5. Ranking ten pozwala ocenić Rosję jako państwo 
„przeciętnie” stabilne politycznie, o „przeciętnej” stabilności ekonomicznej. 
Oprócz stabilności politycznej z punktu widzenia jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej ważny jest zakres wolności gospodarczej. Według Index of Economic 
Freedom publikowanego przez Heritage Foundation, pod tym względem Rosja 
znajduje się na 143 miejscu wśród 178 krajów (wartość wskaźnika wolności 
gospodarczej w 2015 r. wynosiła 52,1 punktów)7. Na podstawie 
zaprezentowanych informacji można stwierdzić, iż Rosja cechuje się 
stosunkowo niskim poziomem swobody ekonomicznej oraz przeciętnym 
poziomem ryzyka politycznego. 
 Uwarunkowania polityczno-prawne obejmują także relacje gospodarcze 
analizowanego kraju z zagranicą. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2012 
r. Federacja Rosyjska została członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO)8, 
przyjmując szereg zobowiązań, dotyczących w szczególności liberalizacji 
dostępu do swojego rynku. Ponadto, Rosja uregulowała swoje stosunki z Unią 
Europejską, przy czym aktem prawnym regulującym te stosunki dwustronne jest 
„Porozumienie o partnerstwie i współpracy ustanawiające partnerstwo między 
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Federacją 
Rosyjską z 24.06.1994 r.” W 2004 r. Rosja podpisała dodatkowy protokół 
rozszerzający zapisy porozumienia na nowe kraje przystępujące do UE9. 
Uregulowane stosunki z Europą poprawiają nieco niezbyt optymistycznie 
brzmiące oceny atrakcyjności inwestycyjnej Rosji pod kątem uwarunkowań 
polityczno-prawnych. 

 Uwarunkowania ekonomiczne 
 Uwarunkowania ekonomiczne można uznać za najważniejsze w 
kontekście rozpoczęcia działalności inwestycyjnej w Rosji. Nie trzeba więcej 
wyjaśniać, że na przykład wielkość gospodarki lub wzrost gospodarczy są 
znaczącymi czynnikami wpływającymi na rozwój przedsiębiorstw. Warto 
zauważyć, że World Bank zaprezentował dane, według których w 2013 r. 
wielkość PKB Rosji wyniosła 2,01 bln USD, co pozwoliło jej na zajęcie 

                                                 
6 Political Instability Index: Vulnerability to social and political unrest, Economist 

Intelligence Unit, 

(http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads&rf=0), 

05.06.2015. 
7 Russia, 2015 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation, 

(http://www.heritage.org/index/ranking), 05.06.2015 
8 Komisja Europejska, (http://ec.europa.eu/polska/news/120823_rosja_wto_pl.htm, 

05.06.2015 
9 Do nowych krajów przystępujących do Unii Europejskiej w tym okresie można zaliczyć 

także Polskę. 

http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_unrest_table&page=noads&rf=0
http://www.heritage.org/index/ranking
http://ec.europa.eu/polska/news/120823_rosja_wto_pl.htm
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dziewiątego miejsca na świecie10. Jednak uwzględnienie liczby ludności Rosji 
nakazuje stwierdzić, że posiada ona gospodarkę o przeciętnej wielkości. Pod 
względem wzrostu gospodarczego Rosja może być oceniona negatywnie, gdyż w 
2014 r. jego wartość wyniosła 0,6%. Natomiast prognozy zakładają, iż w 2015 r. 
wyniesie on -3,8%11. Prognozowany wzrost gospodarczy w Rosji można uznać 
więc za czynnik wybitnie zniechęcający do podejmowania tam działalności 
inwestycyjnej. Wyrazem ogólnej kondycji gospodarczej danego państwa jest 
także wielkość PKB per capita, która w 2013 r. wyniosła 14,611 tys. USD12. 
Pozytywnie natomiast można ocenić stopę bezrobocia. Analizy 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego wykazały, że w 2014 r. w Rosji 
stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 5,1%, a w 2016 r. (wedle 
prognoz) powinna osiągnąć poziom 6,5%13. W strukturze gospodarki dominują 
usługi (60,1% PKB), oraz przemysł (36% PKB), podczas gdy na rolnictwo 
przypada zaledwie 3,9% PKB14. 
 Szczegółowa analiza uwarunkowań ekonomicznych Rosji nie byłaby 
możliwa bez uwzględnienia raportu Forum Ekonomicznego The Global 
Competitiveness Report 2014-2015. Uwzględnia on takie parametry jak stabilność 
makroekonomiczną, rozmiar rynku, efektywność rynku dóbr i usług oraz 
wydajność siły roboczej. Raport ten, w którym zbadano 144 państw świata, 
konkurencyjność gospodarki Rosji ocenił jako przeciętną (53 miejsce)15. Ta niska 
ocena konkurencyjności może być rozpatrywana w kategoriach pozytywnych, 
gdyż daje to szansę inwestorom na znalezienie niedoszacowanych instrumentów 
kapitałowych spółek, oferujących wysokie stopy zwrotu, a także cechujących się 
wysokim potencjałem technologicznym. 
 Czynnikiem, który także powinien być poddany analizie, ze względu na 
wpływ na działalność inwestorów zainteresowanych spółkami technologicznymi 
w Rosji, jest kurs walutowy rubla. Pod tym względem warto prowadzić 
rozważania z perspektywy inwestorów pochodzących z trzech obszarów 
walutowych, tj.: „dolarowego”, „eurowego” i „złotego”. W tabeli 1. 
przedstawiono, jak relacja rubla do wybranych walut kształtowała się od stycznia 

                                                 
10 Gross Domestic Product 2013, World Bank, 

(http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf),  05.06.2015. 
11 World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, s. 2 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf, 05.06.2015. 
12 GDP per capita (current US$) 2013, World Bank, 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_

2012%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default, 

05.06.2015. 
13 World Economic Outlook, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tamże, s. 61. 
14 Informator ekonomiczny MSZ, tamże. 
15 The Global Competitiveness Report 2014-2015, s. 13, 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, 

05.06.2015 

http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries?order=wbapi_data_value_2012%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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2015 r. do maja 2015 r. (uwzględniono kursy zamknięcia w ostatnim dniu 
miesiąca notowania waluty) oraz kurs średni dla 2014 r.  
 
Tabela 1. Kurs walutowy rubla do różnych walut, liczony za poszczególne miesiące 2015 r. i 
wraz z kursem średnim dla 2014 r. 

Kurs walutowy złotego do rubla 

  I II  III IV V 

Kurs średni dla roku 2014 2015 2015 2015 2015 2015 

0,0819 0,0527 0,0599 0,0653 0,0699 0,0715 

Kurs walutowy rubla do euro 

Kurs średni dla roku 2014 2015 2015 2015 2015 2015 

51,9259 79,5 69,37 62,382 57,866 57,595 

Kurs walutowy rubla do dolara 

  I II  III IV V 

Kurs średni dla roku 2014 2015 2015 2015 2015 2015 

39,5994 70,385 61,802 58,123 51,592 52,509 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.pl, (http://www.stooq.pl) 

 
 Zaprezentowane dane  jasno wskazują, że rubel należy do walut o 
wysokiej zmienności i niskiej wartości, przy czym ta pierwsza może zwiększać 
ryzyko inwestycyjne. Zważywszy na notowania euro i dolara wyrażone w rublu, 
duże wahania są widoczne chociażby poprzez ich porównanie do wartości 
średniej z 2014 r. Wydaje się natomiast, iż kurs rubla wyrażony w złotych będzie 
ulegał stabilizacji, co może stanowić zachętę dla polskich inwestorów. 
 Innym a równie ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność 
gospodarki kraju mogącego być miejscem inwestowania środków pieniężnych w 
przedsiębiorstwa, jest dyscyplina płatnicza. Analizy dyscypliny płatniczej 
rosyjskich przedsiębiorstw można dokonać przy użyciu Europejskiego Indeksu 
Płatności (ang. European Payment Index, EPI). Indeks ten obejmuje głównie 
czynniki związane z opóźnieniami w płatnościach oraz stratami z nich 
wynikającymi. W 2014 r. współczynnik EPI dla Federacji Rosyjskiej nie został 
obliczony, ale średnia strata wyniosła 2,8% obrotu16, czyli nie była zbyt wysoka. 
Dokonując ogólnej charakterystyki uwarunkowań ekonomicznych, warto także 
nadmienić, iż w 2012 r. zainwestowano w Federacji Rosyjskiej ok. 362 mld 
USD, przy czym: 136 mld USD dotyczyło inwestycji bezpośrednich, a 8,72 mld 
USD - inwestycji portfelowych17. 

 Uwarunkowania społeczno-demograficzne 
 W ramach analizy uwarunkowań społeczno-demograficznych, 
czynnikiem podlegającym ocenie jest liczba ludności. Pod tym względem Rosję 

                                                 
16 EPI 2014, Intrum Justitia, s. 46, http://intrum.crmplatform.nl/documents/IJ_EPI-

2014_ENG_Sec.pdf, 05.06.2015. 
17 Informator ekonomiczny MSZ, tamże. 

http://intrum.crmplatform.nl/documents/IJ_EPI-2014_ENG_Sec.pdf
http://intrum.crmplatform.nl/documents/IJ_EPI-2014_ENG_Sec.pdf
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można ocenić pozytywnie, gdyż w 2014 r. jej zaludnienie wyniosło ok. 142 
mln.18 Jest to więc o dużym rynku zbytu dla przedsiębiorstw, które prowadzą 
działalność gospodarczą na jego obszarze.  
 Średnia oczekiwana długość życia w Rosji wynosi 64,37 roku w 
przypadku mężczyzn i 76,3 roku w przypadku kobiet19, a zatem nie jest niska w 
porównaniu do krajów europejskich. Dzieci i młodzież w wieku 15 - 24 lat 
stanowią 10,7% populacji, natomiast osoby w wieku powyżej 65 roku życia – 
13,3%, co oznacza mniej niż w Europie zaawansowany proces starzenia. 
Według danych CIA, narodowość rosyjską posiada 77,7% społeczeństwa. 
Najważniejsze mniejszości narodowe w Rosji to: Tatarzy – 3,7%, oraz Ukraińcy 
– 1,4%20. Analizując rozwój społeczny Federacji Rosyjskiej, warto przytoczyć też 
wartość wskaźnika HDI (ang. Human Development Index). Dla analizowanego 
kraju jego wartość wyniosła 0,778 w 2014 r., przez co Rosja jest uplasowana 
dopiero na 57 miejscu wśród 187 badanych krajów21.  
 Złożoność preferencji konsumenckich, odzwierciedlająca proces 
decyzyjny nabywców, w szczególności znaczenie czynnika cenowego i kryteriów 
jakościowych, też może zostać poddana analizie pod kątem oceny atrakcyjności 
inwestycyjnej. Otóż preferencje rosyjskich konsumentów oceniono według 
rankingu konkurencyjności gospodarek. Wynika z niego, iż Rosja sklasyfikowana 
została na 44 pozycji pośród ujętych w zestawieniu 144 państw, ze średnią na 
poziomie 3,7 punktów22 (w skali 1-7). Oznacza to, iż obywatele analizowanego 
państwa w procesie decyzyjnym kierują się w równej mierze kryterium ceny 
produktów i cechami jakościowymi. 
 Ponadto do uwarunkowań społeczno-demograficznych można także 
zaliczyć zwyczaje i praktyki handlowe, które powinny zostać zaprezentowane 
pod kątem oceny rzetelności potencjalnych kontrahentów. We wspomnianym 
rankingu konkurencyjności gospodarek, z perspektywy etycznego zachowania 
przedsiębiorstw, Federacja Rosyjska sklasyfikowana została na 72 miejscu z 
sumą punktów równą 3,923 (w skali 1-7). Oznacza to, że kontrahenci rosyjscy w 
prowadzeniu działalności gospodarczej w przeciętnym stopniu uwzględniają 
oczekiwania dostawców i partnerów handlowych.  
 
Podsumowanie 
 Zaprezentowane informacje świadczą o tym, iż Rosję nie stanowi kraju 
atrakcyjnego z punktu widzenia możliwości inwestowania przez 

                                                 
18 Baza danych CIA, (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/rs.html), 05.06.2015. 
19CIA, tamże. 
20 CIA, tamże. 
21 Human Development Index and its components, United Nations Development Programme,  

s. 160-163, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf, 05.06.2014. 
22The Global Competitiveness Report 2013-2014, tamże, s. 327. 
23 The Global Competitiveness Report 2013-2014, tamże, s. 326. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf


 

Halicki, M., Koncepcja venture management w kontekście inwestowania środków 

pieniężnych w Rosji, Przegląd Geopolityczny, 18, 2016, s. 136-148. 

 

 

- 148 - 

przedsiębiorstwa o wysokim potencjale ekonomicznym, a zatem mogące stać się 
elementem wdrożenia koncepcji venture management. Pewne natomiast jest to, że 
Rosja jest na tyle dużym państwem o ogromnym potencjale, że wysoce 
prawdopodobne staje się znalezienie na jej obszarze wielu małych firm, których 
nabycie lub wcielenie może pozwolić na uzyskanie wielu korzyści. Pod tym 
kątem zaprezentowane dane pozwalają przypuszczać, że wykorzystywanie 
koncepcji venture management w Rosji mogłoby wzmocnić wiele przedsiębiorstw, 
których struktury organizacyjne są mało elastyczne a które posiadają 
wystarczające zasoby wolnej gotówki, której inwestowanie w ryzykowne 
przedsięwzięcia nie przyczyniłoby się do obniżenia płynności finansowej. Tak 
więc można stwierdzić, że venture management jest atrakcyjną koncepcją, która 
może pomóc w budowaniu portfeli inwestycyjnych oferujących relatywnie 
wysokie stopy zwrotu, natomiast inwestycje w Rosji mogą stanowić alternatywę 
dla inwestycji na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
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The venture management concept and the capital investment in Russia  
 
The aim of the paper is to draw attention to the concept of venture management as an 
essential part of the strategy of investing in financial instruments issued by small but 
thriving companies, whose economic growth could allow to achieve high returns. In 
addition, the paper presents the basics of this concept and shows that Russia can be an 
attractive place for investing capital in the mentioned types of companies.  
 
Key words: investments, portfolio management process, enterprises, projects, 
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Grzegorz BAZIUR 
 
 

KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI I PARTIA „ZMIANA”  
JAKO OŚRODKI SOWIECKIEJ I ROSYJSKIEJ DYWERSJI  
I AGENTURY WPŁYWU W II I III RZECZYPOSPOLITEJ  

 
 

Abstrakt: 
Powstanie w styczniu 2015 r. Partii „Zmiana” stworzyło na polskiej scenie politycznej 
jakościowo nową sytuację. Po raz pierwszy od odzyskania w 1989 r. niepodległości i 
suwerenności wobec Rosji, pojawiła się prorosyjska partia negująca przynależność 
geopolityczną Polski i jej sojusze. Orientacja prorosyjska ma u nas dawne tradycje, 
poczynając od zawiązanej w 1792 r. Konfederacji Targowickiej. W latach 1918-1938 
działała konspiracyjna Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (od 1925 r. 
Komunistyczna Partia Polski). Z kolei w latach 1948-1990 zadania wynikające z 
interesów sowieckich w Polsce realizowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Po 
jej likwidacji o dobre relacje z Rosją zabiegały władze Socjaldemokracji Rzeczypospolitej 
Polskiej a następnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Historycznym odnośnikiem dla 
powstania Partii „Zmiana” były dzieje sowieckiej agentury wpływu w II 
Rzeczypospolitej w postaci Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) / 
Komunistycznej Partii Polski (KPP). Autor podejmuje próbę historyczno-geopolitycznej 
rozprawy z KPRP / KPP i Partią „Zmiana”, chcąc ukazać, jak krętymi drogami wiedzie 
szlak działalności antypaństwowej, zdrady narodowej i służby na rzecz wrogiego Polsce 
mocarstwa – w tym wypadku Rosji.  
 
Słowa kluczowe: Polska, Rosja, komunizm, agentura, dywersja, wywiad  
 
 
Agentura sowiecka w II Rzeczypospolitej 
 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski została utworzona 16 grudnia 
1918 r. z połączenia Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, Polskiej 
Partii Socjalistycznej - Lewicy, Żydowskiego Komunistycznego Związku 
Robotniczego i kilku mniejszych grup. Od początku swojej politycznej 
działalności komuniści polscy przyjęli zasadę internacjonalizmu i odrzucili istnienie 
niepodległego państwa polskiego. Było to związane z dominującym wówczas w 
ruchu komunistycznym luksemburgizmem, który odrzucał istnienie państw 
narodowych na rzecz podziału klasowego społeczeństw w poszczególnych krajach. 
Z całą mocą KPRP okazała to w okresie wojny polsko-bolszewickiej w latach 
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1919-1920, gdy jej działacze organizowali akcje sabotażowe i dywersyjne, 
manifestacje antywojenne, natomiast na froncie pojawili się agitatorzy 
nawołujący żołnierzy do dezercji i przechodzenia na stronę Armii Czerwonej, 
mordowania „białopolskich” oficerów i dowódców wojskowych (Platforma 
polityczna... 1976, s. 15; Cimek 1988, s.3).  
 Zdarzały się przypadki strzelania przez komunistycznych dywersantów 
do polskich żołnierzy. Frontowe oddziały polskie traktowały te działania jako 
dywersję na tyłach walczących wojsk, dlatego też likwidowały jej uczestników. 
Oprócz komunistów polskich, często brali w nich udział komuniści żydowscy i 
białoruscy, w mniejszym zaś stopniu ukraińscy i niemieccy. Takie zdarzenia 
miały miejsce na początku kwietnia 1919 r. w Lidzie, gdzie po zajęciu miasta 
przez żołnierzy polskich została rozstrzelana grupa komunistycznych 
dywersantów narodowości żydowskiej, którą prokurator wojskowy oskarżył o 
strzelanie do wkraczających oddziałów, co doprowadziło do pogromu 
miejscowej ludności żydowskiej.  
 Podobne wypadki, miały miejsce w 19 kwietnia 1919 r. w Wilnie, 7 maja 
w Mińsku Białoruskim, a 28 maja w Częstochowie. Jako przyczynę tych 
wydarzeń polskie władze administracyjne podawały zachowanie się Żydów 
wobec walczących z bolszewikami wojsk polskich (Tomaszewski 1985, s. 144-
145). W sierpniu 1920 r. zrewolucjonizowana młodzież żydowska urządziła w 
Kielcach prowokacyjną demonstrację na cześć Lwa Trockiego (Lejba 
Bronsztejn) i Armii Czerwonej atakującej Polskę. Patrole żandarmerii polowej 
wyłapywały na froncie sowieckich dywersantów i agitatorów, a często byli to 
członkowie żydowskiej frakcji Bundu (Tomaszewski 1996). Zwykle dywersanci 
byli rozstrzeliwani na mocy wyroków sądów polowych, chociaż zdarzały się też 
akty samowoli dowódców polskich wobec ludności żydowskiej. Taki wypadek 
miał miejsce 5 kwietnia 1919 r. w Pińsku, gdzie na rozkaz dowódcy garnizonu 
rozstrzelano grupę Żydów, których oskarżono o współpracę z Sowietami i 
organizację spisku, którego celem miało być wymordowanie żołnierzy polskich 
stacjonujących w mieście (ibid. s. 98).  
 Mimo zakończenia wojny, III Międzynarodówka Komunistyczna 
(Komintern), powstała  Moskwie w marcu 1919 r., nadal wzmacniała działania 
KPRP, a w 1923 r. zostały utworzone na Kresach Wschodnich dwie 
autonomiczne organizacje partii: Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i 
Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Obydwie miały przybudówki 
młodzieżowe. Ich celem miała być walka o “wyzwolenie spod okupacji pańsko 
– burżuazyjnej Polski” ziem Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy i ich 
“zjednoczenie” ze Związkiem Sowieckim (Baziur 2016). W 1921 r. KPRP 
została przyjęta do Kominternu jako jej Sekcja Polska – podobnie, jak inne 
partie komunistyczne na świecie, traktowane przez władze sowieckie i 
Komintern jako ekspozytury ideologii komunistycznej w poszczególnych 
państwach. Celem MK była realizacja imperialnych zamierzeń państwa 
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sowieckiego wobec kapitalistycznego świata. Mimo istnienia formalnej 
“niezależności” władz Kominternu od rządu ZSRR, tenże rząd decydował o 
działalności Międzynarodówki Komunistycznej (Gontarczyk 2006, s. 21-22). 
 Program polityczny KPRP / KPP wynikał z instrukcji władz sowieckich 
i Kominternu. Partia opowiadała się za nacjonalizacją głównych gałęzi 
gospodarki i ziemi, w latach 1918-1919 jej działacze brali udział w działaniach 
Rad Delegatów Robotników i organizowali Komitet Centralny Związków 
Zawodowych. W latach 1921-1923 zmieniły się założenia programowe KPRP 
odnośnie walki rewolucyjnej: propagowano dwa etapy rewolucji: burżuazyjno – 
demokratyczny i socjalistyczny. Zgodnie z zasadami dekretu Rady Komisarzy 
Ludowych z 1917 r. uznawano prawo samookreślenia narodów aż do ich 
oderwania od Polski (b. dzielnica pruska, Kresy Wschodnie). Program 
komunistycznej  rewolucji przekładał się też na gospodarkę w postaci żądań 
dotyczących wywłaszczenia „obszarników i kapitalistów”, zniszczenia 
inteligencji „burżuazyjnej”, i zastąpienia jej „inteligencją pracującą”, oddania 
ziemi chłopom a fabryk komitetom robotniczym. Warto podkreślić, że w ten 
sposób Sowieci objęli kontrolę nad gospodarką rosyjską w 1917 r., co 
doprowadziło do jej zniszczenia w latach komunizmu wojennego (1918-1921) 
(Więcej niż... 2001, s. 312-325). 
 Większość społeczeństwa polskiego odrzucała jakąkolwiek współpracę z 
komunistami, którzy zostali traktowani, jako sowiecka agentura i siła 
rozkładowa młodego państwa polskiego. Były ku temu podstawy, ponieważ 
zarówno KPP i jej “autonomiczne organizacje” na Kresach Wschodnich, jak i 
wszystkie organizacje młodzieżowe tej partii działały w konspiracji i nie 
uznawały faktu istnienia państwa polskiego. Była to partia marginalna, chociaż 
głośna i znana ze swoich akcji. Jej liczebność była zróżnicowana: np. w 1919 r. 
KPRP liczyła około 7-8 tys. członków, w 1923 r. około 5,5 tys., a w 1934 r. do 
KPP, KPZU i KPZB należało ok. 10 tys. osób. Wśród nich 37 proc. stanowili 
chłopi, z wyraźną przewagą Żydów, Białorusinów i nieco mniejszą liczbą 
Ukraińców.  
 Program polityczny KPRP / KPP i negatywny stosunek większości 
społeczeństwa do niej przekładała się na poparcie tej partii w wyborach. O ile w 
styczniu 1919 r. komuniści nie wzięli udziału w wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego, to w listopadzie 1922 r. KPRP miała frakcję w Sejmie pod 
nazwą Związku Proletariatu Miast i Wsi, ponieważ uzyskała dwa mandaty 
poselskie, w 1928 r. KPP miała już siedem mandatów, a w czasie wyborów 
“brzeskich” w 1930 r. w ławach sejmowych zasiadło czterech posłów tej partii 
(ibidem, s. 312; zob także Cimek 1988a). 
 Na polecenie Międzynarodówki Komunistycznej i KC KPRP / KPP, 
bojówki tej partii przeprowadzały akcje terrorystyczne, a ponadto w nielegalnych 
drukarniach lub w ZSRR drukowano i kolportowano ulotki o antypolskiej treści, 
w kraju były też organizowane antypolskie manifestacje i wiece polityczne. 
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Całość działalności była skierowana na destabilizację sytuacji w kraju. Stosując 
się ściśle do poleceń centrali moskiewskiej, komuniści nawoływali do 
niepłacenia podatków, napadali na urzędy, atakowali lub rozbrajali oficerów i 
żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej.  
 Innym sposobem prowadzenia działalności antypaństwowej przeciwko 
Polsce były akty terroru. Szczególnie w 1923 r. doszło do licznych akcji, m.in. 
bojówkarze KPRP wysadzili prochownię na Cytadeli Warszawskiej, a w wyniku 
tej akcji zginęło 28 osób. W jednej z akcji zorganizowanych przez 
komunistycznych terrorystów zginął pracownik naukowy Uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. Michał Orzęcki. Podjęto też próbę zamachu na życie 
ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Władysława Natansona, 
w którego domu wybuchła bomba. Terroryści z KPRP likwidowali lub 
zastraszali świadków w procesach politycznych działaczy komunistycznych 

(KPP... 1955, s. 197) 
 W 1923 r. nastąpiło apogeum powojennego kryzysu politycznego i 
gospodarczego w Polsce, który trwał od 1922 r. Sytuacja robotników i chłopów 
była bardzo ciężka, w kraju doszło do hiperinflacji i wielkiego bezrobocia. 
Spowodowało to gwałtowną radykalizację nastrojów, prowadząc do strajków i 
demonstracji robotniczych. Na czele ruchu strajkowego stanęła PPS i związki 
zawodowe. Sytuację tę wykorzystali we właściwy sobie sposób komuniści i 
znaleźli się niemal na każdej demonstracji i strajku. W odpowiedzi na protesty 
robotnicze i na intensyfikację działań KPRP, rząd wprowadził w kraju stan 
wyjątkowy. Wiązało się to z zawieszeniem prawa do strajków i demonstracji 
oraz militaryzacją kolei i strategicznych przedsiębiorstw przemysłowych: fabryk, 
kopalń, hut, stoczni itp.  
 Licząc na wybuch rewolucji, komuniści postanowili zorganizować 
spektakularną akcję demonstracyjną w Krakowie. 3 listopada 1923 r. CKW PPS 
wezwał do rozpoczęcia strajku generalnego przeciwko polityce gospodarczej 
rządu, który rozpoczął się 5 listopada, zaś 6 listopada 1923 r., w Krakowie 
doszło do manifestacji robotniczej pod hasłem Chleba i pracy. W tłum 
manifestantów weszli komunistyczni bojówkarze i na widok oddziałów policji 
blokujących drogę zaczęli strzelać do funkcjonariuszy. W odpowiedzi policja 
otworzyła ogień. Po zdobyciu broni przez demonstrantów, na polecenie władz 
wojewódzkich wysłano 17 pułk ułanów do likwidacji rozruchów, jednak tłum 
zdobył samochód pancerny i karabiny maszynowe i ułanów przywitały strzały z 
broni maszynowej. Władze podjęły mediacje z demonstrującymi robotnikami, 
które prowadzili krakowscy posłowie PPS: Emil Bobrowski, Zygmunt 
Klemensiewicz i Zygmunt Marek. W ich wyniku władze wycofały z ulic miasta 
oddziały policji i wojska, zaś porządku pilnowała Straż Robotnicza PPS (Albert 
1999, s. 119). Mimo ogłoszenia zakończenia akcji strajkowej, jeszcze 7 i 8 
listopada miały miejsce zaburzenia w Borysławiu i Tarnowie z użyciem broni 
przez wojsko i policję, które zakończyły wydarzenia krakowskie.     
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 Podzwonnym wydarzeń krakowskich był upadek w połowie grudnia 
1923 r. rządu Witosa, a kolejnym premierem został Władysław Grabski. Nowy 
rząd przygotowywał się do wprowadzenia nowej waluty – złotego polskiego, 
który był oparty o parytet złota i innych kruszców szlachetnych. Taka operacja 
finansowa miała na długi czas umocnić złotego, aby stał się konkurencyjną 
walutą na rynku finansowym, a umocnienia państwa i gospodarki działacze 
KPRP nie chcieli. W sierpniu 1924 r. podczas policyjnej kontroli dokumentów 
działaczy ZMK: Władysława Hibnera, Władysława Kniewskiego i Henryka 
Rutkowskiego, zaczęli oni strzelać, zabijając i raniąc funkcjonariuszy oraz 
przypadkowych przechodniów. Poddali się po wyczerpaniu amunicji i zostali 
aresztowani. Po procesie sądowym w 1925 r. bojówkarze zostali skazani na karę 
śmierci i straceni za działalność terrorystyczną (Szeremietiew 1985, s. 10; 
Gontarczyk 2006, s. 36). Akcje policji przeciw terrorystom z KPP określano w 
partii jako „biały terror”, choć nie przeszkadzało to w stosowaniu terroru 
czerwonego wobec tzw. „wrogów klasowych”.  
 Kierownictwo Komunistycznej Partii Polski uznawało zasadę 
internacjonalistycznej walki rewolucyjnej, dlatego też udzielała poparcia 
mniejszościom narodowym w ich walce przeciwko władzom polskim o 
przyłączenie do Związku Sowieckiego i Niemiec. Komuniści uważali 
administrację polską, policję, wojsko i inne władze polskie za „okupantów” ziem 
wschodnich i zachodnich II Rzeczypospolitej. W latach 1923-1925 miały tam 
miejsce liczne akcje dywersyjno-sabotażowe ze strony organizacji 
komunistycznych. Do najbardziej znanych akcji należały: atak i zbrojne zajęcie 
miejscowości Stołpce dokonany w nocy  z 3 na 4 sierpnia 1924 r. przez 
sowiecką grupę dywersyjną uzbrojoną w broń maszynową, wspartą przez 
bojówki KPZB,  napad dokonany 24 września 1924 r. na pociąg pod Łunińcem 
którym podróżował wojewoda poleski, Stanisław Downarowicz i wymierzenie 
mu chłosty, atak zbrojny na strażnicę nr 127 Korpusu Ochrony Pogranicza 
dokonany 14 kwietnia 1925 r. w woj. poleskim, oraz napad na wieś Michalin w 
powiecie kossowskim z 24 września 1925 r.  
 W latach 1923-1925 „czerwoni partyzanci” atakowali polskich żołnierzy, 
policjantów, urzędników, ziemian, osadników wojskowych i księży, często przy 
okazji demolując  i niszcząc polskie szkoły, dwory, obiekty sakralne i inne 
budynki. Inną formą, dywersji były pożary, np. w 1925 r. tylko w północnej 
części Kresów spłonęło ponad 526 domów, 550 zabudowań gospodarczych, 
125 stodół ze zbiorami, 350 stogów siana i zboża, wiele stajni z żywym 
inwentarzem i ponad 2500 ha lasów. Komuniści byli też często organizatorami 
strajków: tylko w 1924 r. w województwach północno-wschodnich wybuchło 
388 strajków, w których wzięło udział 79 tys. pracowników. Ponieważ 
wschodnia granica Polski była praktycznie otwarta (brak skutecznej ochrony), 
terroryści komunistyczni przekraczali ją bez trudu i destabilizowali sytuację po 
polskiej stronie. W marcu 1924 r. rząd Władysława Grabskiego podjął decyzję o 
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utworzeniu formacji wojskowej przeznaczonej do jej ochrony - Korpusu 
Ochrony Pogranicza, który w lipcu przejął obowiązki ochrony granicy od Policji 
Granicznej. W związku z napiętą sytuacją na Kresach Wschodnich 29 grudnia 
1924 r. rząd wydał specjalne uprawnienia tamtejszym wojewodom, co w 
praktyce oznaczało stan wyjątkowy na ziemiach wschodnich; władze 
przedłużyły go do 6 lipca 1925 r. (Ignatienko, Micko 1979, s. 28; Gomółka 
1992, s. 47, 70-71; KPP..., op.cit. s. 175-176, 228). 
 Podobny stosunek KPRP i KPP miała do sprawy narodowej na Górnym 
Śląsku. Warto wspomnieć, że podczas wojny polsko-bolszewickiej, 13 sierpnia 
1920 r. Sowieci przekazali Niemcom Działdowo (Soldau), które do 1914 r. 
leżało w granicach Rzeszy Niemieckiej. W latach 1921-1922 na Górnym Śląsku 
działała Komunistyczna Partia Górnego Śląska, która po jego włączeniu do 
Polski w 1922 r. została rozwiązana, a jej działacze przeszli do KPRP i 
Komunistycznej Partii Niemiec (KPD).  
 Kierownictwo KPP nie zmieniło zdania nawet po objęciu władzy w 
Niemczech przez nazistów w 1933 r. Dopiero w 1934 r. zauważono groźbę ze 
strony Niemiec, które chciały włączyć je w swoje granice, zaś rok później, po 
VII Kongresie Kominternu, zaczęto mówić o antyfaszystowskiej działalności 
“jednolitofrontowej” komunistów, socjalistów i ludowców. W ramach podjętej 
działalności na rzecz “jednego frontu”,  
 Od 1924 r., podobnie jak w całym, międzynarodowym ruchu 
komunistycznym, ujawniły się tendencje do ultrarewolucyjności. Po udzieleniu 
poparcia przez KPP w maju 1926 r. J. Piłsudskiemu podczas zbrojnego powrotu 
do polityki, rozpoczęła się walka o władzę i wpływy między dwoma frakcjami i 
trwała do 1929 r. Walka toczyła się między frakcją mniejszości, którą 
reprezentowali m.in.: Julian Leszczyński-Leński, Jan Heryng i Stanisław 
Amsterdamski, a większości, do której należeli m.in.: Maria Koszutska i Adolf 
Warski. Od 1929 r. w KPP władzę przejęła mniejszość z sekretarzem 
generalnym KC KPP J. Leszczyńskim, która głosiła poglądy dotyczące istnienia 
w Polsce warunków do wybuchu rewolucji socjalistycznej i utworzenia Polskiej 
Republiki Rad z ustrojem opartym na wzorach sowieckich. Za obszar PRR 
komuniści uznawali terytorium Polski bez Kresów Wschodnich, Pomorza i 
Wolnego Miasta Gdańska, bez Śląska i Wielkopolski. KPP głosiła tezę o 
możliwości “rewolucyjnego” wyjścia z kryzysu gospodarczego. Po VII 
Kongresie Kominternu, w 1935 r., z inicjatywy Stalina nastąpiła zasadnicza 
zmiana w programie i poparcie koncepcji frontu ludowego. Oznaczało to 
uznanie istnienia Polski, jej ustroju politycznego i granic zachodnich, 
konieczności obrony jej niepodległości, możliwości porozumienia z władzami 
RP oraz z PPS i SL.  
 Po niepowodzeniu koncepcji jednolitofrontowej, kierownictwo 
sowieckie zaczęło rozważać wariant powrotu do rozmów z Niemcami. Dla 
Sowietów była to jedyna możliwość powrotu na obszar b. guberni zachodnich 
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Rosji, w tym likwidacji państwa polskiego i ponownego powrotu nad Bałtyk. W 
związku z rozważaniem opcji powrotu do rozmów z Niemcami, pod koniec 
1937 r. Stalin podjął decyzję o likwidacji KPP, którą formalnie zaakceptowały 
władze Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie. Pretekstem były walki 
frakcyjne i oskarżenie o trockizm w kierownictwie KPP. Od początku 1938 r. 
rozpoczęto ograniczanie jej  działalności. W sierpniu wezwano do Moskwy z 
Paryża członków KC KPP z J. Leszczyńskim-Leńskim, którzy zostali 
aresztowani i po procesie straceni.  
 Po likwidacji kierownictwa partii, w 1939 r. Komintern skierował do 
Polski delegację pod przewodnictwem Jakuba Bermana, która w ciągu kilku 
miesięcy ostatecznie zlikwidowała okręgowe i obwodowe komitety KPP, a na 
Kresach Wschodnich również KPZB i KPZU wraz z młodzieżowymi 
organizacjami partii. Jako pretekst Komintern postawił zarzut opanowania KPP 
i jej organizacji przez agenturę policji i Zarząd II Sztabu Wojska Polskiego, czyli 
kontrwywiad. Jednak cała sprawa miała „drugie dno”, ponieważ w tym czasie 
Stalin myślał już o korzyściach z udziału we wspólnej z Niemcami agresji na 
Polskę i o podziale ziem polskich wraz z III Rzeszą. W tym kontekście 
komuniści polscy mogli (choć nie musieli) stanąć temu na przeszkodzie lub 
pomagać walczącym przeciwko Polsce wojskom niemieckim jako sojusznikom 
Sowietów. Taki rozwój wydarzeń mógłby spowodować wyłom w Kominternie – 
tym bardziej, że do końca 1938 r. obowiązywała linia jednolitofrontowa, przyjęta 
podczas obrad VII Kongresu Kominternu w 1935 r. Tego rodzaju sytuacji, 
zarówno Stalin, jak i kierownictwo Międzynarodówki Komunistycznej chcieli 
uniknąć. Niezależnie od sytuacji politycznej, w jakiej znaleźli się polscy 
komuniści, w 1938 r. kończył się dla nich pewien etap służby wrogiemu Polsce i 
cywilizacji zachodniej państwu sowieckiemu.  
 Kiedy władze ZSSR i Kominternu przekonały się o braku poparcia dla 
KPP ze strony społeczeństwa postanowiły zakończyć “współpracę agenturalną” 
z KPP. Żałosny koniec KPP trafnie podsumował Romuald Szeremietiew: 
„Ofiary z Katynia nie zostaną zapomniane nigdy i o nie Naród Polski będzie się zawsze 
upominał. O kapepowcach zamordowanych przez sowieckie NKWD Polacy nie pamiętają i 
nie mają powodów, aby pamiętać. Nie pamiętają też ci, którzy tak dokładnie poszli w ślady 
KPP. Służba obcym jest zajęciem haniebnym, bez względu na oprawę w jakiej się ona 
odbywa. Równie haniebnym bywa zwykle koniec  ludzi, którzy decydują się na spełnienie 
takiej służebnej roli” (Szeremietiew, op.cit. s. 21).     
 Niestety, po 1938 r. znaleźli się inni polscy komuniści, gotowi do 
służeniu Sowietom, co skrzętnie wykorzystał Józef Stalin. Na jego rozkaz 5 
stycznia 1942 r. w okupowanej Warszawie została utworzona Polska Partia 
Robotnicza, która 15 grudnia 1948 r. - w przeddzień 30 rocznicy powstania 
KPRP - wchłonęła resztki politycznie spacyfikowanej Polskiej Partii 
Socjalistycznej, tworząc wraz z nią Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, 
wierną kontynuatorkę służby w interesie komunistycznej Rosji do 1990 r.  
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Partia „Zmiana” 
 Po odzyskaniu w 1989 r. suwerenności przez Polskę i samorozwiązaniu 
się PZPR na XI Zjeździe w styczniu 1990 r. nie było w kraju politycznego 
klimatu do geopolitycznego zbliżenia z Federacją Rosyjską, utworzoną po 
rozpadzie ZSRR w 1991 r. Warunki istotnie zmieniły się po katastrofie 
smoleńskiej w 2010 r., w której zginął prezydent Lech Kaczyński i inni 
uczestnicy delegacji, lecącej na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Po 
tej tragedii, rząd RP pod prezesurą Donalda Tuska oddał rosyjskim organom 
ścigania śledztwo w sprawie katastrofy, oraz zgodził się na upamiętnienie pod 
Ossowem żołnierzy bolszewickich, którzy zginęli w sierpniu 1920 r. w walce z 
oddziałami Wojska Polskiego, wywołując gniew i liczne protesty ze strony 
patriotycznych środowisk społeczeństwa, w tym organizacji kombatanckich i 
harcerskich.  Sprawa katastrofy smoleńskiej, informacje medialne i polityczne o 
planowanym w Polsce rosyjsko-niemieckim kondominium, doprowadziły 
ponownie do dychotomicznego podziału społeczeństwa. Obecna opozycja, 
składająca się z partii, które przegrały wybory parlamentarne w październiku 
2015 r., oskarża rząd PiS o łamanie demokracji, a także o udział w rządzie osób 
chwiejnych emocjonalnie (Antoni Macierewicz), wrogów UE, religijnych 
fanatyków, którzy chcą w Polsce budować państwo katolicko-narodowe, 
fundamentalistów, zwolenników homofobii i ksenofobii, rasizmu i 
antysemityzmu. Obok dużej części polityków PO, stanowisko to wspierają 
działacze Komitetu Obrony Demokracji, „Gazety Wyborczej”, dziennikarze 
TVN, wreszcie politycy Nowoczesnej, partii pretendującej do roli następcy PO. 
 Ten podział postanowiły wykorzystać władze Federacji Rosyjskiej, aby w 
sposób legalny i zupełnie oficjalny zainstalować w Polsce swoją agenturę 
wpływu – zupełnie inną, niż ta, która działała do 1989 r., i była związana z 
Układem Warszawskim. Jednak tym razem rosyjscy agenci wpływu nie 
zamierzali nawoływać Polaków do antyunijnej rewolucji, tylko w sposób 
stopniowy doprowadzić do sytuacji, w której samo społeczeństwo polskie 
dokona wyboru opcji geopolitycznej na rzecz Rosji. Środkiem do osiągnięcia 
tego celu jest walka informacyjna, określana mianem infoagresji, natomiast po 
katastrofie smoleńskiej stworzenie warunków do powstania i działalności 
prorosyjskiego ugrupowania w Polsce, które będzie lobbować na rzecz zbliżenia 
polsko-rosyjskiego. 
 21 lutego 2015 r. została utworzona partia o nazwie „Zmiana”, o 
prorosyjskiej i antyzachodniej orientacji politycznej. Na jej czele stanął b. 
działacz i poseł „Samoobrony” ze Szczecina, Mateusz Piskorski, a jego 
rzecznikiem został również kolejny b. jej działacz, Tomasz Jankowski. Piskorski 
jest także założycielem działającego od 2007 r. prorosyjskiego Europejskiego 
Centrum Analiz Geopolitycznych. W latach 2015-2016 Piskorski często pojawiał 
się w rosyjskich mediach, chwaląc Putina, znany jest również z roli 
„europejskiego obserwatora” podczas „referendum” na zaanektowanym przez 
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Rosję Krymie, gdzie przebywał w marcu 2014 r. Działacze „Zmiany” postulują 
też wystąpienie Polski z NATO, które – w ich mniemaniu – „stało się narzędziem 
imperialnej polityki USA”1. Pojawiło się też hasło: „Praca-Pokój-Patriotyzm”, które 
jednak bardzo przypomina podobne z okresu PRL-u: „Praca-Pokój-Socjalizm”. 
Celem politycznym jest „… odbudowanie relacji z Federacją Rosyjską, które były na 
dobrej drodze do chwili początku kryzysu ukraińskiego” – jak stwierdzono 
w  rządowym rosyjskim serwisie informacyjnym „Sputnik”2. 
 Od początku rozpoczęcia działalności „Zmiany” Piskorski jest też 
inwigilowany przez funkcjonariuszy ABW, gdyż władze RP oskarżają go 
o działanie wbrew polskiej racji stanu. Zajmowała się nim już prezydencka Rada 
Bezpieczeństwa Narodowego i sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych. 
Kluczową kwestią są pieniądze, a polskie prawo zabrania finansowania partii 
politycznych ze środków zagranicznych, dlatego ABW czekała na pierwsze 
przelewy na jej konto z Rosji3. W programie „Zmiana” głosi konieczność 
ułożenia dobrych relacji z Rosją, ale w tym celu postuluje wystąpienie Polski z 
NATO i Unii Europejskiej i powrót do silnych związków z Moskwą. Jak 
twierdzi Piskorski, „Zmiana” jest partią pokoju, „bo tylko w warunkach współpracy i 
przyjaźni z sąsiadami oraz wszystkimi narodami Europy od Atlantyku do Władywostoku 
można budować bezpieczne jutro dla naszego kraju”4. Nie ukrywa też, że popiera 
politykę Putina w tym względzie. W celu zakamuflowania prokomunistycznych 
idei odwołuje się do patriotyzmu, tradycji i bohaterów Polskiej Partii 
Socjalistycznej: Bolesława Limanowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Stanisława 
Okrzei i innych działaczy tej partii. W maju 2016 r. działacze uczcili m.in. 
partyzantów sowieckich formowanych przez NKWD, oddziałów Armii 
Ludowej, Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które razem walczyły z 
wojskami niemieckimi w bitwie pod Rąblowem, następnie zaś złożyli kwiaty na 
grobie gen. Mieczysława Moczara, jednego z dowódców AL, a potem szefa 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, który wiernie 
służył stalinowskiej Rosji i pochodzącym z jej nadania kolejnym ekipom władz 
Polski Ludowej5. Jednak występują oni przeciwko ugrupowaniom prawicowym, 
organizacjom kombatanckim i patriotycznym, jak np. AK, NSZ, WiN, 
organizacje harcerskie, lansując jednocześnie idee pionierskie. „Zmiana” zwalcza 
też prawicowe i niepodległościowe partie i organizacje polityczne, jak: PiS, 
KPN, „Solidarność”, Kościół katolicki i duchowieństwo, naukę religii w 

                                                 
1 L. Sigan, Partia „Zmiana” przeciwko „partiom wojny”, „Sputnik” Polska, 24 luty 2015 

[online] http://pl.sputniknews.com/polska/20150224/39282.html, 30.04.2015.  
2 Ibidem. 
3 A. Stankiewicz, Partia Zmiana lepszą „Samoobroną” za kremlowskie pieniądze?, 

„Rzeczpospolita”, 25.03.2015 [online] - http://fakty.interia.pl/prasa/news-rzeczpospolita-

partia-zmiana-lepsza-samoobrona-za-kremlowski,nId,1704502, 30.05.2016.   
4 Ibidem. 
5 ZMIANA – partia polityczna [online] - https://www.facebook.com/partia.zmiana/, 

18.05.2016. 
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szkołach, domagając się „świeckości państwa”, zaś elity III RP określają, jako 
„kompradorskie” i „skorumpowane”6.  
 Działacze partii otwarcie bronią „dobrego imienia” Armii Czerwonej i 
pozostałych jeszcze w Polsce sowieckich „pomników wdzięczności”. Młodzi 
członkowie „Zmiany” występują przeciw odsłanianiu kolejnych tablic ku czci 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – jak np. Grudziądzu w kwietniu 2015 r. Uznają 
oni rebelianckie władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej 
Republiki Ludowej na Ukrainie i witają na granicy polsko-białoruskiej „Nocne 
Wilki”. Czy nie widać, że pełnią oni rolę „pożytecznych idiotów” Putina? W 
wypadku ewentualnego konfliktu rosyjsko-polskiego lub jego groźby powinni 
oni zostać internowani, tak, jak wielu działaczy KPRP w latach 1919-1920, 
którzy domagali się zmiany ustroju politycznego w II Rzeczypospolitej i 
włączenia jej jako Polskiej Republiki Rad do Rosji Sowieckiej (Szeremietiew 
1985).  
 Mateusz Piskorski występował w rosyjskich mediach państwowych, 
wypowiadając się w kwestiach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Tam też 
Piskorski wielokrotnie krytykował politykę Polski i Zachodu wobec Rosji. W 
listopadzie 2015 r. pojechał do Doniecka, gdzie samozwańcze władze 
separatystów zorganizowały wybory nieuznawane przez społeczność 
międzynarodową, spotkał się z jednym z liderów rebeliantów, Aleksandrem 
Zacharczenką, a podczas rozmów określał Ukrainę mianem „banderowskiego 
ideologicznie mutanta”. Podczas referendum na Krymie występował jako 
ekspert i obserwator, który dla rosyjskiej rządowej agencji ITAR-TASS 
relacjonował, że głosowanie przebiega „spokojnie i bez problemów”7. W celu 
pozyskania sojuszników, 18 kwietnia 2015 r. „Zmiana” zawarła porozumienie z 
dwoma małymi partiami lewicowymi – Partią Regionów, na czele której stoi 
Bolesław Borysiuk i Polską Lewicą Jacka Zdrojewskiego. Strony uzgodniły 
opracowanie programu wyborczego przed wyborami prezydenckimi i 
parlamentarnymi pt. „Alternatywa dla Polski”, w którym zanegowały 
zabetonowaną przez PO/PiS polską scenę polityczną, ale jednocześnie 
zapowiadały budowę państwa „sprawiedliwości społecznej” – w rozumieniu 
populistycznym. Ostatecznie jednak partie te nie wystartowały w wyborach do 
Sejmu i Senatu8.  
 „Zmiana” cieszy się również poparciem ze strony części działaczy 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po zwycięstwie w wyborach prezydenckich 

                                                 
6 Kim jesteśmy? [online] http://partia-zmiana.pl/biography/, 30.04.2015.  
7 Mateusz Piskorski dla "Financial Times": Rosja jest ostatnim krajem, który mógłby zaatakować 

Polskę [online] - http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mateusz-piskorski-dla-financial-times-rosja-

jest-ostatnim-krajem-ktory-moglby/8hv74q, 26.05.2016. 
8 Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Partią Regionów, Polską Lewicą i Zmianą z 18 

IV 2015 [online] - http://polskalewica.pl/images/warszawa/20150418_Porozumienie.pdf, 

28.05.2016. 

http://partia-zmiana.pl/biography/
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mateusz-piskorski-dla-financial-times-rosja-jest-ostatnim-krajem-ktory-moglby/8hv74q
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/mateusz-piskorski-dla-financial-times-rosja-jest-ostatnim-krajem-ktory-moglby/8hv74q
http://polskalewica.pl/images/warszawa/20150418_Porozumienie.pdf
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kandydata PiS, Andrzeja Dudy w maju 2015 r., Mateusz Piskorski wystosował 
„List do przyjaciół z SLD”, w którym, po analizie klęski wyborczej kandydatki 
Sojuszu na prezydenta RP, „Zmiana” złożyła postkomunistom propozycję 
politycznej współpracy przeciwko „politycznej poprawności czy to w wydaniu pisowsko-
IPN-owskim, czy neoliberalno-blcerowiczowsko-platformerskim”. „Zmiana zapowiadała: 
„Nie będziemy wykluczać z życia politycznego tych, którzy pracowali i bronili Polski 
Ludowej, nawet w Służbie Bezpieczeństwa czy Ludowym Wojsku Polskim”.9 „Zmiana” 
ma też silne związki z ugrupowaniami uważanymi za prawicowe. Z nimi łączy ją 
niechęć do USA i NATO, stosunek do globalizacji i polityki Kremla na 
Ukrainie. Partia „Zmiana” oficjalnie starała się nie łamać prawa, a jej działacze 
prowadzili swoją działalność legalnie. Miejsce na mapie politycznej Polski 
torowały im inne środowiska o podobnych poglądach, a najbardziej zawiniła 
jednak bierność ze strony opiniotwórczych dziennikarzy i wybiórczość w 
przedstawianiu faktów w zakresie działań „Zmiany”.  

 Działalność Piskorskiego i „Zmiany” od dłuższego czasu budziła obawy 
społeczne w Polsce. W dniu 18 maja 2016 r. do mieszkań działaczy i lokali 
„Zmiany” weszli funkcjonariusze ABW żądając wydania im dokumentów partii. 
Agenci próbowali też dostać się do biura Powiernictwa Kresowego w 
Warszawie, żądając wydania dokumentów i nośników informacji. 
Przedstawiciele „Zmiany” uznali to za formę „represji politycznej i próbę zastraszenia 
środowisk mających odmienną od lansowanej przez władze RP wizję polskiej polityki 
zagranicznej, wewnętrznej i społeczno-gospodarczej”, która stanowi „rażące naruszenie 
zasad praworządności, niedopuszczalną w kraju demokratycznym, deklarującym 
poszanowanie wolności słowa.”10. Działania operacyjne, podjęte przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogą oznaczać, że skończył się czas tolerancji 
ze strony władz RP wobec partii, stronnictw czy też organizacji społeczno-
politycznych, które w swoich programach politycznych dążą do powrotu sytuacji 
geopolitycznej status quo ante sprzed 1989 r. – nie ma również na to zgody ze 
strony zdecydowanej większości społeczeństwa polskiego, które mimo licznych 
utyskiwań, często słusznych, ceni sobie odzyskaną w 1989 r. niepodległość i 
międzynarodową podmiotowość Polski. Tymczasem aresztowanie przywódcy 
„Zmiany” przez działaczy tej partii jest opisywane jako uprowadzenie przez 
zamaskowanych ludzi, podających się za funkcjonariuszy ABW wprost z ulicy. 
Piskorski jest według nich „pierwszym polskim więźniem politycznym reżimu 
PiS”11.  

                                                 
9 M. Piskorski, List do przyjaciół z SLD [online] - http://partia-zmiana.pl/2015/05/14/list-do-

przyjaciol-z-sojuszu-lewicy-demokratycznej/, 28.05.2016.  
10 Oświadczenie wiceprzewodniczącego Partii „Zmiana”, K. Rękasa, 18.05.2016 [online] - 

https://www.facebook.com/partia.zmiana/, 18.05.2016.    
11 A. Stankiewicz, Pierwszy więzień PiS, „Rzeczpospolita”, 24.05.2016 [online] - 

http://www.rp.pl/Rzecz-o-polityce/305249887-Piskorski-Pierwszy-wiezien-PiS.html, 

30.05.2016. 

http://partia-zmiana.pl/2015/05/14/list-do-przyjaciol-z-sojuszu-lewicy-demokratycznej/
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 Rzeczywiście, nieskrywane przez niego sympatie do autorytarnych 
rządów Władimira Putina oraz ostra krytyka polskiego ustroju sprawiały, że był 
on od dłuższego czasu w zainteresowaniu polskich służb specjalnych. W okresie 
rządów koalicji PO-PSL był pod obserwacją ABW, jednak wtedy nie było 
przesłanek do jego zatrzymania. Wedle informacji „Rzeczpospolitej”, śledczy 
wpadli na ślad pieniędzy, przesyłanych do partii „Zmiana” z Kremla12.  
 
Konkluzje 
 Jakie działania powinna podjąć Polska wobec działań strony rosyjskiej w 
postaci wojny informacyjnej i ewidentnej budowy swojej agentury wpływu w 
Polsce? Czy, jako kraj powinniśmy podjąć akcję przeciwdziałania wobec 
propagandy rosyjskiej? Polacy bezwzględnie powinni podjąć kontrakcję w 
stosunku do działań Federacji Rosyjskiej na tym polu. Ma temu służyć 
poznawanie historii stosunków polsko-rosyjskich/sowieckich i polska 
interpretacja ich historii. Należy odważnie głosić prawdę na temat polityki 
rosyjskiej wobec Polski w okresie zaborów, rewolucyjnych wojen Rosji 
Sowieckiej lat 1918-1920, agenturalnej działalności KPRP/KPP w Polsce w 
latach 1918-1938, wreszcie o geopolitycznej sytuacji Polski i jej przedmiotowym 
traktowaniu przez ZSRR w latach 1939-1989. Po odzyskaniu przez Polskę 
suwerenności wobec wschodniego hegemona mówi się dziś otwarcie o zbrodni 
katyńskiej, deportacjach obywateli polskich w głąb ZSRR, postawie Stalina w 
podczas Powstania Warszawskiego, oraz „sojuszniczej okupacji” Polski przez 
stacjonujące w kraju oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. 
Spośród wydarzeń po 1989 r. Polska oczekuje też rzetelnego wyjaśnienia 
katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. ponieważ prawda niesie 
wyzwolenie, dlatego też dzięki jej poznaniu – również o stosunkach z Rosją – 
we wszystkich jej odmianach ustrojowych – Polska będzie mogła realnie obronić 
się przed groźnymi skutkami współczesnej rosyjskiej wojny informacyjnej. Tym 
samym naród polski nie odda na łaskę i niełaskę putinowskiej Rosji 
niepodległości odzyskanej w 1989 r., nie będzie z Moskwą w aliansach i ugnie 
szyi, podkładając ją ponownie pod moskiewskie jarzmo. 
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Polish Communist Party and the Party of "Change" as the centers of 
Soviet and Russian sabotage and agency of influence in Poland  

 
The history of pro-Russian political orientation in Poland dates back to the seventeenth 
and eighteenth centuries, however, the Polish supporters of Russia were particularly 
active during the partition period and during the Second World War, which in 1944-
1945 helped the Soviet Union to take control over the Poland. The aim of this article is 
an attempt to compare the two centers of the pro-Russian / pro-Soviet orientation: 
Polish Communist Workers Party, which since 1925 was named the Polish Communist 
Party and the Party of "Change", which in its political program calls for the backtracking 
of Poland from NATO and from the European Union and to strengthen the geopolitical 
and economic relations with the Russian Federation. The author describes the political 
goals of both parties, forms and methods of actions carried out by the Polish Communist 
Party / CPP and the Party "Change" and their consequences. Both in the Second 
Commonwealth and currently work for the benefit of Soviet Russia / USSR / Russian 
Federation has been treated by the political elite, special forces and the majority of the 
population, as anti-national activity.  
 
Key words: Poland, Russia, Communism, secret agency, sabotage, intelligence 
service  
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Prešov 2015, p. 240, ISBN 978-80-555-1339-3. 
 
 

 Nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, z których część współpracuje z nami 
w ramach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, opublikowali w zeszłym 
roku ciekawą pozycję. Jej słowacki tytuł można przetłumaczyć na „Geografia 
konfliktów zbrojnych (Geokonfliktologia) – aspekty teoretyczne i zastosowanie 
doświadczeń (wybrane problemy).” Geografię konfliktów zbrojnych, a w 
zasadzie geografię wojenną, będącą częścią szerszej dyscypliny, jaką jest 
geografia bezpieczeństwa rzadko można spotkać w Polsce na uczelniach jako 
przedmiot wykładowy. Zdarza się jednak, że jest on obecny wśród kursów 
podstawowych na uczelniach wojskowych, a także na cywilnych jako 
fakultatywny przedmiot do wyboru na studiach geograficznych, 
politologicznych, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a także 
stosunków międzynarodowych. Publikacja posiada dziesięciu autorów i dwóch 
redaktorów i jest efektem realizacji grantu badawczego „Goekonfliktologia – 
koncepcja wprowadzenia nowego przedmiotu do studiów wyższych.” Na zespół 
autorski składają się głównie pracownicy Uniwersytetu Preszowskiego: prof. 
prof. Robert Ištok, René Matlovič, Jaroslav Vencálek, dr. dr. Ľubica Harbuľová, 
Vladimír Čech, i mgr. mgr. Martin Angelovič, Anton Fogaš, Anna Gavaľová i 
Anna Polačková. Autorzy, realizując swój projekt, podeszli do tematu geografii 
konfliktów zbrojnych jak do interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, która będąc 
częścią nauk społecznych, stanowi wartościowy przedmiot nauczania na 
studiach wyższych. Uważając, że niektóre teoretyczne aspekty przedmiotu badań 
geografii wojennej, a także praktycznie wykorzystywane metody badań w tej 
dyscyplinie za wartościowe w nauczaniu, przedstawili w formie książki te 
zagadnienia, które docelowo mają być na Słowacji wprowadzone do studiów z 
zakresu geografii, historii i politologii. Pozycja ma zatem czysto aplikacyjny 
charakter. Nie należy przy tym zapominać zatem, że książka nie wyczerpuje 
wszystkich zagadnień z zakresu geografii wojennej. W Polsce tematykę tę 
uprawiano w nauce już przed wojną (np. Umiastowski), czy w czasach PRL (np. 
Parucki), a obecnie przeżywa powolny renesans (powołanie Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego – 2008 rok), dlatego temat ten budzi 
zainteresowanie coraz większej liczby badaczy. Stąd też zainteresowanie 
publikacją, która nieprzypadkowo trafiła w ręce piszącego te słowa.  
 Recenzowana książka składa się z sześciu części – rozdziałów: 
„Konflikty zbrojne i wojny”, „Geografia konfliktów zbrojnych jako nowy 
interdyscyplinarny przedmiot w szkolnictwie wyższym”, „Przyczyny konfliktów 
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zbrojnych i wojen z uwzględnieniem aspektów geograficznych i politycznych”, 
„Perspektywy rozwoju społecznego a konflikty zbrojne”, „Koncepcja nauczania 
geografii konfliktów zbrojnych” oraz „ Przykładowe studia wybranych 
konfliktów”. Struktura opracowania zawiera oprócz tekstu liczne ramki, w 
których znajdują się kluczowe informacje dla studentów, takie jak definicje, dane 
liczbowe, czy najważniejsze tezy przedstawianego w książce wywodu. Bardzo 
pomocną rzeczą jest także przedstawienie struktury rozdziału na początku 
każdej z części oraz naznaczenie najważniejszych miejsc w tekście pogrubioną 
czcionką. Bardzo często w tekście spotykana jest metoda wypunktowania 
najważniejszych rzeczy, co przyda się odbiorcom studiującym. Pierwszy 
rozdział, którego temat wyżej wymieniono, przedstawia kluczowe definicje i 
zagadnienia potrzebne by zgłębiać tematykę wojenną. Zawarte tam definicje 
konfliktu zbrojnego i wojny odpowiadają międzynarodowej nomenklaturze 
przyjętej w literaturze światowej. Przedstawia się tam podstawy geografii 
wojennej, konfliktów zbrojnych i teorii wojen jako przedmiotów badań w 
naukach społecznych, traktując je jako efekt rozwoju światowego systemu 
politycznego po zakończeniu zimnej wojny. Ważne jest przedstawienie w tej 
części kilku konkurencyjnych definicji i przyjęcie jednej za obowiązującą w całej 
publikacji. Problematyka ta bowiem ma dotychczas według niektórych 
nieugruntowany w całości zasób pojęciowy. Często nawet niektórzy znani 
badacze mają problem ze sprecyzowaniem czym rożni się geopolityka od 
geografii politycznej, a tym bardziej ich subdyscypliny jakimi są geografia 
wojenna i geostrategia, dlatego ważne jest uwzględnienie i uporządkowanie 
pojęć, co ma miejsce właśnie w pierwszym rozdziale recenzowanej publikacji, 
która mieści się w głównym (klasycznym) nurcie współczesnych badań nad tym 
tematem. Pierwszy rozdział zawiera również systematykę, czyli klasyfikacje i 
typologie konfliktów zbrojnych, a także część dotyczącą społecznych i 
etycznych aspektów wojen. Na końcu, w związku z tym, przedstawiono 
skrótowo także koncepcje dotyczące zapobiegania wojnom. Drugi rozdział 
poświęcony jest geografii wojennej i jej miejsca w naukach społecznych. 
Wyprowadzono tam znaczenie tej nauki, oraz jej miejsce w systemie wiedzy, a 
także metody badawcze tej dyscypliny. W rozdziale tym uwzględniono także 
geopolityczne aspekty konfliktów zbrojnych. Trzecia część poświęcona została 
przyczynom wojen. Przedstawiono tu analizy przyczyn i źródeł konfliktów, ich 
polityczne i historyczne podłoże w dobie zimnej wojny i współcześnie. 
Odniesiono się do terytorium jako podłoża, czy też jak Z. Brzeziński, jako 
szachownicy, na której swoje role ogrywają aktorzy sceny międzynarodowej. Jest 
to bardzo ważna część, gdyż w połączeniu z rozdziałem pierwszym stanowi 
większość wszelkich treści wykładanych w ramach kursów geografii wojennej. 
Czwarta część jest bardzo krótka i została poświęcona przewidywaniom rozwoju 
zjawiska konfliktu zbrojnego w różnych kontekstach, na przykład biorąc pod 
uwagę globalizację. Piąta część dotyczy sposobu przeprowadzania kursów z 
geografii konfliktów zbrojnych. Obszernie napisano tam o celach, metodach 
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oraz cechach absolwenta, czyli wszystko to, co zwykło się u nas ostatnio 
zamieszczać w tzw. kartach kursów, tylko znacznie szerzej. Ostatnia część to 
przykładowe studium konfliktu, jakie może być tematem kursu na studiach 
wyższych. Wzięto tu dwa konflikty za wzór: konflikt w Kosowie i konflikt na 
Cyprze. Nie są to aktualnie toczone wojny, takie jak w Donbasie, czy Syrii, lecz 
konflikty, których podłoże i źródła są już powszechnie zbadane i znane. Dlatego 
mogą stanowić dobry przykład i wzór do opracowania wykładów na temat 
innych konfliktów.  
 Recenzowana publikacja stanowi efekt realizacji projektu, którego celem 
było przygotowanie koncepcji i programu nowego przedmiotu studiów 
wyższych. W Polsce jest on obecny od lat, choć zajmuje stanowisko niszowe. 
Decyzja Słowaków o wprowadzeniu geografii konfliktów powinna nastrajać do 
ponownego rozważenia możliwości podniesienia znaczenia tej tematyki także u 
nas. Wszak konfliktów na świecie, wbrew niektórym przewidywaniom, wcale nie 
ubywa, a dla milionów ludzi na świecie wojna to rzeczywistość dnia 
codziennego. Wnioski słowackich badaczy wskazują, że ujęcie najważniejszych 
zagadnień na etapie studiów wyższych wymaga nie mniej niż 30-godzinnego 
wykładu. Podkreślają tu zatem autorzy znaczenie nauczania metod, praktycznej 
umiejętności analizowania, a nie tylko merytorycznej wiedzy o wszystkich 
konfliktach na świecie. W tym też prezentowana książka jest szczególnie 
pomocna dla nauczycieli akademickich, którym postawiono zadanie 
poprowadzenia takiego kursu. Jedyną dla nas w Polsce wadą książki może być 
język słowacki, w jakim ją napisano, niemniej jednak przy odrobinie cierpliwości 
czytanie jej przez Polaka jest możliwe, a momentami naznaczone nutką humoru, 
ze względu na wydźwięk niektórych zwrotów słowackich blisko brzmiących z 
polskimi. Czytanie zatem po słowacku, mimo że pracochłonne i wymagające 
dużej atencji, daje satysfakcję merytoryczną jak i emocjonalną. Można zatem 
pozycję pod redakcją prof. Roberta Ištoka i dr Iriny Kozárovej polecić 
szczególnie wykładowcom, którzy zaczynają dopiero przygodę z prowadzeniem 
zajęć z geografii wojennej lub dziedzin pokrewnych. Niestety książka została 
wydana tylko w nakładzie 250 egzemplarzy, przez co jest w Polsce trudno 
dostępna, jednak z powodu przynależności niektórych autorów do Polskiego 
Towarzystwa Geopolitycznego, można przez tę instytucję dotrzeć do źródeł i 
nabyć ją od autorów lub bezpośrednio od wydawnictwa Uniwersytetu w 
Preszowie. 
 

Piotr L. Wilczyński 
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Krzysztof Danielewicz, Terroryzm w Afryce. Geneza oraz przebieg 
konfliktu w Mali w latach 2012-2014, wyd. Napoleon, Oświęcim 2016,  

ss. 285, ISBN 978-83-65-652-43-0.  
  

 
 Afrykańska „Arabska Wiosna” w 2010 r., która miała doprowadzić do 
dekompozycji skompromitowanych dyktatur, przyśpieszyć demokratyzację i 
poprawę bytu lokalnych społeczności, przyniosła także skutki odległe od 
oczekiwanych. Upadek reżimów totalitarnych stworzył miejsce dla aktywizacji 
organizacji terrorystycznych. Tematykę tę w odniesieniu do krajów Sahelu, 
najbiedniejszych w skali kontynentu afrykańskiego i świata, przybliża 
recenzowana monografia. 
 Autor – oficer Wojska Polskiego specjalizujący się w badaniach 
naukowych nad zagadnieniami związanymi z działalnością służb specjalnych 
oraz terroryzmem przedstawił genezę i przebieg konfliktu w Mali w latach 2012-
2014. Książka stanowi też rezultat osobistych doświadczeń Autora, który 
uczestniczył w Polskim Kontyngencie Wojskowym realizującym zadania 
mandatowe w ramach misji EUTM w Mali. Doświadczenia te niewątpliwie 
podnoszą walory monografii. 
 Praca składa się z sześciu rozdziałów ułożonych w układzie 
chronologiczno-tematycznym, zawiera bogaty materiał ikonograficzny i 
kartograficzny. Pierwszy rozdział przedstawia genezę konfliktu w Mali z 
uwzględnieniem wpływu polityki Muammara Kadafiego na sytuację Tuaregów. 
Szczegółowo została opisana historia wcześniejszych powstań tej społeczności, 
konsekwencje upadku dyktatury M. Kadafiego w Libii, i początki kolejnej rebelii 
w Mali. Rozdział drugi poświęcony został opisowi najważniejszych ugrupowań 
zbrojnych działających przeciwko malijskim siłom rządowym. Przedstawiony 
został w tym miejscu zarys ich funkcjonowania, realizowane cele oraz wpływ na 
sytuację w regionie. Trzeci rozdział prezentuje uwarunkowania rebelii 
Tuaregów, przebieg walk zbrojnych w pierwszej fazie konfliktu oraz jego wpływ 
na stan bezpieczeństwa w Mali. W czwartym rozdziale monografii opisano 
przejęcie władzy przez juntę wojskową kpt. Sonago oraz kontrreakcję na te 
wydarzenia ze strony społeczności międzynarodowej. Następny rozdział zawiera 
dane dotyczące przebiegu ofensywy islamistów, ukierunkowanej na zajęcie 
całego terytorium Mali. Opisany został proces, który doprowadził do 
interwencji zbrojnej sił francuskich, a następnie do zatrzymania oraz wycofania 
się islamistów z terytorium Mali. Ostatni rozdział pracy zawiera informacje 
dotyczące polityki Unii Europejskiej w Afryce Północnej, okoliczności 
tworzenia misji szkoleniowej, a na tym tle działalność Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego. Strategia państw zachodnich zakłada pomoc dla państw Sahelu w 
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budowaniu sprawnych sił i służb bezpieczeństwa zdolnych do samodzielnej 
neutralizacji zagrożeń związanych z działalnością ugrupowań terrorystycznych i 
przestępczości zorganizowanej. Jest to istotne, gdyż aktualna sytuacja związana z 
zagrożeniami terrorystycznymi wynikającymi  z działalności tzw. „Państwa 
Islamskiego” wymusza na społeczności międzynarodowej solidarność i 
współdziałanie w imię wspólnego dobra. 
 Logiczna i przejrzysta struktura książki umożliwia zrozumienie 
powiązanych ze sobą problemów społecznych, uwarunkowań geograficznych i 
etnicznych, polityki kolonialnej i postkolonialnej państw europejskich wobec 
Mali, działalności Al-Kaidy Islamskiego Maghrebu i Islamskiego Państwa 
Azawadu, aż do reakcji państw Zachodu skutkującej ofensywą 
antyterrorystyczną w 2013 r. oraz misją EUTM. W publikacji scharakteryzowano 
czynniki sprzyjające działaniom islamistów, do których zaliczono dobrą bazę 
werbunkową w kontekście panujących na tym obszarze różnic społecznych, 
przychylność części mieszkańców Mali oraz posiadanie przez terrorystów 
odpowiednich środków finansowych. Należy zgodzić się z Autorem, iż 
dekompozycja układu politycznego w tym regionie Afryki umożliwiła 
islamistom tworzenie własnych baz. Dyskusyjna jest natomiast teza czy 
interwencja zbrojna Francji wsparta przez wojska innych państw regionu nie 
była jednak zbyt późna. Autor publikacji racjonalnie wykazuje, że interwencja 
zbrojna Francji nie była wystarczająca do trwałej odbudowy struktur rządowych 
i zagwarantowania bezpieczeństwa w Mali. Analiza informacji przedstawionych 
przez Danielewicza nasuwa przypuszczenie, iż bierna postawa mocarstw 
światowych mogła doprowadzić do powstania w krajach Sahelu struktur 
terytorialnych organizacji terrorystycznych. Danielewicz wskazuje na fakt, że 
udział Wojska Polskiego w konflikcie w Mali wynikał z wiarygodności Polski 
jako stabilnego partnera w strukturach UE i NATO. Ukazuje jednocześnie 
wizerunek polskiego żołnierza jako profesjonalnego partnera armii państw 
sojuszniczych. Jak zaznaczono, dowódcy misji EUTM bardzo wysoko ocenili 
nie tylko stopień zaangażowania Polaków w realizowane szkolenie, ale także ich 
wszechstronność i gotowość do pomocy w każdej sytuacji. Wydaje się, że 
pewnym mankamentem książki jest brak oceny dalszego rozwoju sytuacji w 
krajach Sahelu i perspektyw dla stanu ich bezpieczeństwa. Swoją cząstkową 
ocenę samych działań misji szkoleniowej Danielewicz prezentuje krótko pod 
koniec rozdziału szóstego twierdząc, że na jej efekty będzie trzeba jeszcze długo 
poczekać. O jej sukcesie będzie można mówić dopiero wówczas, gdy siły 
bezpieczeństwa Mali będą w stanie samodzielnie radzić sobie z zagrożeniami o 
charakterze asymetrycznym takimi jak terroryzm czy też przestępczość 
zorganizowana. 
 Język publikacji jest poprawny, klarowny, przystępny dla odbiorcy nie 
będącego znawcą zagadnień związanych z terroryzmem, a jednocześnie 
spełniający kanony pracy naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje 
wykorzystany przez Autora obszerny materiał źródłowy – głównie 
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anglojęzyczny, jak również jego osobiste doświadczenia wynikające z udziału w 
misji szkoleniowej. Monografię K. Danielewicza należy postrzegać jako 
pionierską w tej tematyce na rynku wydawniczym w Polsce.  
 

Arkadiusz Machniak 
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P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej. Wybrane 

zagadnienia, Wydawnictwo Oginiec, Warszawa 2016, s. 306, ISBN 978-

83-939397-6-3. 
 
 

 Początek nowego stulecia zapisał się w dziejach narastającą skalą 
niepokojów i napięć w stosunkach międzynarodowych, a także dotkliwym dla 
społeczeństw kryzysem finansowym. Nie spełniły się życzenia pokoju, 
bezpieczeństwa oraz dobrobytu, formułowane przed kilkunastu laty na 
okoliczność rozpoczęcia nowego wieku. Przyczyną rozczarowania wielu ludzi 
optymistycznie patrzących niegdyś w przyszłość, były coraz częściej zdarzające 
się akty terroru, ujawniane przypadki korupcji na najwyższych szczeblach 
władzy, coraz bardziej powszechne oszustwa gospodarcze, przynoszące 
krociowe zyski najbogatszym. Sytuacja międzynarodowa też nie dawała podstaw 
do optymizmu. Pod względem gospodarczym i militarnym świat zdominowany 
był przez Mocarstwo, które od wielu dekad pełniło rolę stróża równowagi i 
“policjanta”, pilnującego aby członkowie wspólnoty międzynarodowej 
wypełniali zobowiązania zawarte w podpisanych traktatach. Ale Mocarstwo 
wyraźnie słabło, jego udział w światowej gospodarce spadał, za tym zmniejszały 
się jego wpływy polityczne, samo też borykało się z ogromnym zadłużeniem. 
Ponadto, coraz większą konkurencję dla Mocarstwa stanowiła Wschodząca 
Potęga, którą cechowało o wiele szybsze tempo rozwoju, a którego znaczenie na 
arenie międzynarodowej jeszcze pół wieku temu było znikome. Interesy 
Mocarstwa i Wschodzącej Potęgi krzyżowały się w nie mniej niż kilku regionach. 
Na domiar złego, w innym miejscu świata rozpoczął się konflikt zbrojny, w 
który zaangażowane były niemal wszystkie największe światowe potęgi.  
 Powyższy opis sytuacji geopolitycznej oparty jest na realiach początku 
XX wieku. Mocarstwem było wówczas Imperium Brytyjskie, Wschodzącą 
Potęgą – Niemcy, skonfliktowanym regionem – tzw. kocioł bałkański. Ale 
równie dobrze opis ten pasuje do tego, z czym mamy do czynienia obecnie: 
gasnąca powoli potęga USA, dynamiczne i potężne Chiny, zapętlony konflikt w 
Syrii i Iraku. Przed wiekiem w opisanej sytuacji rozpoczęła się I wojna światowa. 
Iskrą stanowiącą sygnał do rozpoczęcia walk był skuteczny zamach na pewnego 
dygnitarza w Sarajewie. Analogia między sytuacjami oddzielonymi wiekowym 
odstępem jest wystarczająco czytelna, aby móc już zastanawiać się, kto będzie 
współczesnym odpowiednikiem arcyksięcia Ferdynanda, i poszukiwać miejsca, z 
którego wyjdzie iskra rozpalająca nowy światowy konflikt: z Aleppo, Damaszku, 
Ankary, a może z Jerozolimy?  
 Do przytoczonych podobieństw między obecną sytuacją 
międzynarodową a tą, jaka miała miejsce w przededniu I wojny światowej 
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można dodać jeszcze jedno: w ciągu dekad poprzedzających wielki paroksyzm I 
wojny światowej narodziła się geopolityka, a obecnie mówi się o jej wielkim 
odrodzeniu. Coraz więcej osób, podobnie jak przed wiekiem, interesuje się 
geopolityką, jest coraz więcej debat poświęconych tej dyscyplinie, powstają nowe 
pisma o takiej tematyce. Przyczyna tych zjawisk wydaje się oczywista: 
społeczeństwo poszukuje sposobów zrozumienia tego, co się dzieje na arenie 
międzynarodowej, gdyż zdaje sobie sprawę, że wcześniej lub później odbije się 
to na sytuacji życiowej wszystkich. Geopolityka jest dyscypliną, która formułuje 
diagnozy sytuacji, jakie mają miejsce w określonym regionie i okresie, pozwalając 
zrozumieć przyczyny pewnych politycznych działań stosowanych przez 
państwa. W konsekwencji wiedza ta może być podstawą do predykcji dalszego 
rozwoju sytuacji. Ponieważ zmienia się ona zawsze w kontekście i pod wpływem 
znanych wcześniej koncepcji geopolitycznych, ani trafna diagnoza sytuacji ani 
tym bardziej przewidywanie zmian, nie są możliwe bez ich znajomości. Nie jest 
w tym momencie ważne, na ile koncepcje geopolityczne są prawdziwe. Oprócz 
tych, których prawdziwość potwierdziły wydarzenia minionego wieku (lub 
wcześniejsze), istnieją koncepcje, które nie posiadają waloru historycznej 
weryfikacji. Nie znaczy to jednak, że należy je z tego powodu odrzucić. 
Geopolityczne prawidłowości nie koniecznie posiadają status praw dziejowych, 
jakich poszukiwał m.in. Feliks Koneczny. Są to zasady, które mogą sprawdzić 
się w jednym miejscu i czasie, podczas gdy w innych zawiodą. Dlatego 
konieczne jest ich formułowanie, stosowanie w konkretnych sytuacjach i 
analizowanie z wykorzystaniem wszelkich procedur dostępnych nauce i przy 
zachowaniu zasad w niej obowiązujących. Dlatego należy badać rozwój myśli 
geopolitycznej, zestawiać wydarzenia faktyczne z koncepcjami teoretycznymi, 
czyli inaczej mówiąc: należy studiować geopolitykę. Konieczność badań 
geopolitycznych jest tym większa, im bardziej niespokojny jest świat. Dlatego nie 
należy się dziwić aktualnemu renesansowi geopolityki.  
 Renesans ten nie jest u nas jeszcze tak widoczny jak w innych krajach, 
zwłaszcza w USA i w Rosji. Autor recenzowanej książki, Piotr Eberhardt, jest 
jedynym przedstawicielem akademickiej geografii w Polsce, który od ponad 
dwóch dekad świadomie i konsekwentnie stara się wprowadzić tematykę 
geopolityczną do badań prowadzonych w ośrodkach geograficznych. Bardzo 
wiele jego publikacji ukazało się w Przeglądzie Geograficznym, który jest organem 
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii 
Nauk. Recenzowana książka zawiera trzynaście artykułów, z których 
przytłaczająca większość pochodzi z tego właśnie pisma z lat 2004-2015. 
Artykuły zostały ułożone w dwie grupy, tworzące osobne części książki. Są one 
poprzedzone kompetentnym Słowem od Wydawcy, pióra Kazimierza 
Fiedorowicza, oraz obszernym Wprowadzeniem, w którym Konrad Świder 
przybliża podstawowe pojęcia i zagadnienia geopolityki.  
 Pierwsza część recenzowanej książki zawiera osiem rozdziałów, 
poświęconych postaciom najbardziej znanych klasyków geopolityki światowej i 
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ich głównych koncepcjom. Są to kolejno: Fryderyk Ratzel, Rudolf Kjellen, 
Halford Mackinder, Alfred Mahan, Karl Haushofer, Nicholas Spykman, 
Aleksander de Seversky oraz Yves Lacoste. Poszczególne artykuły zawierają 
charakterystykę dróg życiowych poszczególnych badaczy, ich dorobku i 
poglądów geopolitycznych, a zwłaszcza ocenę ich wpływu na stan świadomości 
społecznej, ogólną atmosferę intelektualną i rozwój geopolityki, a także na losy 
świata. W niektórych przypadkach Piotr Eberhardt odnosi prezentowane 
koncepcje do sytuacji Polski (Ratzel, Kjellen, Mackinder, Haushofer).   
 Pozostałych pięć artykułów jest napisanych według odmiennej formuły. 
Tworzą one drugą część książki zatytułowaną „Wybrane zachodnie koncepcje 
geopolityczne” i każdy opracowany został według innego schematu, 
dostosowanego do tematyki. W pierwszym, poświęconym prekursorom 
geopolityki niemieckiej Piotr Eberhardt przedstawił uwarunkowania polityczne i 
kontekst kulturowy, w którym pojawiły się w XIX wieku koncepcje będące 
podstawą dla późniejszych twórców geopolityki. Autor nie ograniczył się tu do 
postaci znanych dobrze z historii geografii, takich jak Karl Ritter i Alfred 
Kirchhoff, ale przytoczył koncepcje badaczy bardzo mało znanych geografom, 
takich jak Ernst Kapp, Ernst Arndt, a przede wszystkim Johann G. Herder. W 
dalszej części rozdziału Piotr Eberhardt przedstawił koncepcję gospodarki 
wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft), jej twórców oraz rolę jaką odegrała ona 
w procesie zjednoczenia Niemiec. Ostatnia część rozdziału dotyczy 
rozpowszechnienia w Niemczech idei darwinizmu społecznego i politycznego, 
elitaryzmu, antyliberalizmu, rasizmu i okultyzmu, co stało się następnie 
podstawą do apoteozy potęgi i dominacji, jako czynnika przyspieszającego 
rozwój cywilizacyjny. Kolejny rozdział poświęcony jest genezie koncepcji 
Mitteleuropy, która stanowiła przejaw ideologii mającej uzasadnić niemiecką 
politykę ekspansji w kierunku wschodnim, chociaż nie zawsze ekspansja ta 
oznaczać miała agresję zbrojną. Rozwój tej koncepcji i wielość jej wersji 
pokazuje, jak łatwo przychodziło badaczom niemieckim naginać fakty do 
przyjętych wcześniej założeń. Podobny wydźwięk ma kolejny rozdział, 
dotyczący innej, groźnie dla nas brzmiącej koncepcji jaką jest Lebensraum. 
Chociaż  samo to pojęcie pochodzi od Fryderyka Ratzla i stanowi element jego 
nauki o organicznej koncepcji państwa, zostało wykorzystane jako uzasadnienie 
dla zbrodniczej polityki III Rzeszy mającej na celu utworzenie mocarstwa 
światowego (Weltmacht). W kolejnym rozdziale Autor odszedł od problematyki 
niemieckiej, kierując uwagę na o wiele bardziej aktualne kwestie dotyczące 
procesu integracji europejskiej. Jego przedmiotem jest rozwijana w okresie 
międzywojennym koncepcja Paneuropy Richarda Coudenhove-Kalergi'ego, 
zniweczona później przez wybuch II wojny światowej. Chociaż powojenne 
koncepcje zjednoczeniowe Adenauera, Schumana i de Gasperiego różniły się 
ideowo od Paneuropy, obecna Unia Europejska w wielu aspektach bardzo 
przypomina tą, którą projektował zapomniany już nieco szwajcarsko-
amerykański badacz, pochodzenia holendersko-grecko-japońskiego, urodzony w 
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Tokio jako poddany Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a po I wojnie światowej – 
obywatel Czechosłowacji mieszkający głównie w Austrii i Szwajcarii. Książkę 
zamyka rozdział poświęcony przebiegowi wschodniej granicy cywilizacji 
łacińskiej w Europie. Piotr Eberhardt uzasadniając znaczenie zróżnicowania 
cywilizacyjnego wykazuje istotne błędy dotyczące przebiegu tej granicy w 
pracach autorów zachodnich. Chodzi tu w szczególności o pracę Samuela 
Huntingtona „Zderzenie cywilizacji”, która uzyskała największy rozgłos. Autor 
analizując aktualne fakty geograficzne, zaproponował skorygowany przebieg tej 
ważnej granicy.  
 Recenzowana książka, jak wszystkie znane prace Piotra Eberhardta, jest 
napisana w sposób przystępny i pobudzający zainteresowanie. Zawiera wiele 
faktów mało znanych i zaskakujących. Stanowi bardzo dobrą odpowiedź na 
rosnące zainteresowanie problematyką geopolityczną, zarówno wśród badaczy 
jak i w całym społeczeństwie. Dlatego należy podkreślić z satysfakcją, że ukazała 
się ona pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
Podziękowanie za tę cenną inicjatywę kierujemy więc do Zarządu Oddziału 
Warszawskiego PTG. 
 

Witold J. Wilczyński 
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Noty o autorach 
 

Grzegorz Baziur – starszy wykładowca w Instytucie Politologii Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. 
Badacz stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich w XX-XXI w., 
systemów totalitarnych, mechanizmów działania i percepcji społecznej, 
antykomunistycznej konspiracji wśród młodzieży w PRL oraz problemów 
geopolityki i spraw etnicznych Europy Wschodniej. 
 
Stefan Bielański – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badacz 
stosunków międzynarodowych w regionie śródziemnomorskim, członek Rady 
Naukowej PTG  
 
Piotr Eberhardt – profesor geografii i geopolityk, najskuteczniejszy propagator 
badań geopolitycznych wśród geografów; emerytowany pracownik Instytutu 
Geografii Polskiej Akademii Nauk oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
autor cennych publikacji dotyczących problemów narodowościowych i 
geopolitycznych wschodniej części Europy; od 2014 laureat Nagrody Naukowej 
im. Oskara Żebrowskiego. 
 
Marcin Halicki – doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, posiada wiedzę z zakresu finansów, inwestycji kapitałowych, 
zarządzania portfelami, bankowości inwestycyjnej. Wykładał finanse w 
Niemczech (w języku niemieckim i angielskim), jest autorem wielu publikacji 
poświęconych tematyce ekonomicznej, członek Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego 
 
Viktoriya Herasymenko – doktorantka w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
 
Robert Kłaczyński – profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie; badacz rozwoju gospodarczego i polityki 
gospodarczej państw obszaru byłego ZSRS. 
 
Arkadiusz Machniak – doktor, reprezentuje Regionalne Towarzystwo Naukowe 
w Przeworsku, zajmuje się działalnością służb specjalnych i zagadnieniami w 
zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 
 
Adam Myślicki – doktorant, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, badacz w zakresie problematyki wschodniej z doświadczeniem 
zawodowym udziału w misji szkoleniowo-doradczej UE dla służb granicznych 
Mołdawii i Ukrainy w latach 2013-2015. 
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Michał Siudak – adiunkt w Katedrze Ukrainozawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W swoich badaniach skupia się na stosunkach polsko – 
ukraińskich od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych oraz 
geopolityką obszaru postsowieckiego. 
 
Olga Wasiuta – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik 
Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, ekspert w dziedzinie stosunków 
miedzynarodowych Rosji i Ukrainy, członek Polskiego Towarzystwa 
Geopolitycznego 
 
Sergiusz Wasiuta – profesor, Instytut Politilogii Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Krakowie, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 
 
Piotr L. Wilczyński – współredaktor Przeglądu Geopolitycznego, doktor, 
specjalista z zakresu geografii wojennej, prezes PTG 
 
Witold Wilczyński – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
członek Rady Naukowej i wiceprezes PTG, redaktor naczelny Przeglądu 
Geopolitycznego 
 
Łukasz Zima – doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 
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Zasady publikowania 
 
 1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej PG) publikowane są artykuły, 
komunikaty, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej 
i historycznej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych oraz historii i 
filozofii nauk społecznych.  
 2. Artykuły są recenzowane zgodnie z zasadą double-blind peer review przez 
ekspertów na podstawie jednolitego formularza. Podstawowe kryteria oceny to 
wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa. 
 3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza 
wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). 
Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji 
tekstów. 
 4.  Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w języku polskim. Do 
artykułów i komunikatów należy dołączyć streszczenie (do 200 wyrazów) i 
zestaw słów kluczowych, a także przekład tytułu, streszczenia i słów 
kluczowych na język angielski. Streszczenie powinno zawierać tezę lub cel 
opracowania oraz najważniejsze wnioski. 
 5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie 
dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je 
nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie 
redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: 
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt, 
Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm; 
b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) 
oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany 
kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i 
wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; 
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. 
standartowej 1,25 cm; 
d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji 
tekstu; 
e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce 
czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii 
monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie 
odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową); 
f) przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane; zaleca się 
ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum przez zastąpienie odesłaniem 
do bibliografii, co należy zapisywać w nawiasie okrągłym z podaniem nazwiska i 
roku wydania (ewentualnie także numerów stron). Spis literatury musi zawierać 
wszystkie pozycje, które pojawiają się w pracy (w tekście, ilustracjach, tabelach), 
powinien być przygotowany alfabetycznie, zgodnie z poniższymi przykładami: 
artykuł w czasopiśmie:  



 

Przegląd Geopolityczny, 18, 2016. 

 

 

- 175 - 

Kołodziej M., 2016, Islam we współczesnych Chinach, Przegląd Geopolityczny, 16, s. 
43-58.  
rozdział w pracy zbiorowej: 
Gul-Rechlewicz V., 2015, Migracje w Europie – szanse i zagrożenia, [w:] T.Z. 
Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie 
Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 55-74. 
publikacja książkowa: 
Soroka P., 2015, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa. 
Jeżeli w przytaczanym źródle brak nazwiska autora lub redaktora pracy 
zbiorowej, na pierwszym miejscu w zapisie bibliograficznym umieszcza się tytuł: 
Słownik Wyrazów Obcych, 1997, PWN, Warszawa. 
Opisy prac tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Prace tego 
samego autora wydane w tym samym roku należy oznaczać dodatkowo 
kolejnymi literami alfabetu przy roku wydania (np. 2011a, 2011b). 
g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. 
Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; 
h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy 
ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim. 
 6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze. 
 7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie 
identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą 
geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie 
zaznaczono tego wcześniej, nie mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani 
też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa. 
 8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą 
elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest 
równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, 
chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie. 
 9. Autorzy są zobowiązani do: 
a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do 
potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej 
redakcji), 
b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów, 
c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, 
d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania. 
 10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie 
prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów 
oraz drobnych korekt w przypisach w nadesłanych artykułach, recenzjach i 
innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w 
czasopiśmie. 
       
     Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


