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EURAZJA 

NA PRZEŁOMIE 1991 i 1992 roku - jut: po rozpadzie ZSRR - zaczęto 

sobie zadawać pytanie, jaką rolę będzie odgrywać Rosja na nenie 
międzynarodowej . Czy będzie dąt:yć do zajęcia miejsca po Związku 
Radzieckim? Czy zdecyduje się na powrót do tradycji Cesarstwa Rosyj
skiego? Czy przeciwnie - zaznaczy swą obecność w no,",,')' sposób? 

WYBÓR nie był łatwy, gdyż -- jak podkreślało wielu polityków i uczo
nych - obecna sytuacja geopolityczna państwa rosyjskiego nie ma 
precedensu w historii. Nigdy nie było takich granic ani talach, jak 
obecnie, sąsiadów. Nigdy też zmiany w międzynarodowym układzie 
sił nie dokonywały się tak szybko. Co więcej - f'jgdy do tak wielkich 
zmian nie dochodziło na drodze pokojowej. Rosja nadal poszukuje 
swego miejsca w świecie i nie wydaje się, aby owe poszukiwania by
ły bliskie końca , aczkolwiek w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy 
dało się zauważyć zniechęcenie Rosjan do rozwiązań nov.ych i po
wrót do tych znanych z przeszłości. .. 

TRZYLETNI okres poszuldwań optymalnego dla nowej Rosji kursu 
zakończył się zasadniczym zwrotem w polityce zagranicznej. Federa
cja Rosyjska nie zdołała jak dotąd zająć takiej pozycji na arenie mię

dzynarodowej, która odpowiadałaby aspiracjom przygnębionego roz
padem Związku Radzieckiego społeczel1stwa. Mimo to skala ambicji 
mocarstwov.ych zamiast rozsądnie maleć, zdaje się niebezpiecznie roz
szerzać . Napięcia między Warszawą a Moskwą, których jesteśmy świad
kami, wpisują się wyraźnie w ten kontekst. Tyle tylko, że stanowią 
one drobny fragment skomplikowanej i dynamicznej struktury. 

STOSUNKI Rosji ze Stanami Zjednoczonyrni, Japonią, Chinami i Turcją 
trudno uznać za harmOnijne i pozhawione napięć, choć z grubsza rzecz 
biorąc - układają się one poprawnie. Godzi się wszakże podkreślić, 
że w tym przypadku chodzi o państwa wielkie bądź ważne strategicz
nie; państwa, które w dodatku są najblizszymi sąsiadami Rosji. Kon
takty z nimi mają dla Moskwy znaczenie priorytetowe. (Relacje te sta
nowią przedmiot analiz zamieszczonych w części Rosja i inni. ) 

EUROPA ŚRODKOWA nigdy nie była postrzegana przez władze nowej 
Rosji jako obszar szczególnej ważności. Stosunki z krajami Grupy 
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Wyszehradzkiej są pochodną relacji, jakie łączą Rosję z Unią Europejską 
oraz z zachodnimi organizacjami obronnymi. W części poświęconej eu
ropejskiej polityce Rosji (por. Punkty widzenia) staraliśmy się przedsta
wić różne stanowiska politologów i publicystów rosyjskich. Świadomie 
zrezygnowaliśmy z zamieszczania w tej części tekstów analitycznych na
pisanych przez polskich autorów - zakłóciłoby to subiektywny, naj 0-

gólniej mówiąc, porządek dyskursu. Publikujemy natomiast fragmenty 
rozmów, jakie przeprowadziliśmy z autorami, oraz tekst polemiczny, 

«ROSJA poszukująca swego miejsca w świecie" - która wciąż jeszcze nie 
uświadamia sobie, że jest Europą wchodzącą w Azję i Azją, która przez 
rosyjskie wrota wchodzi do Europy - stanowi główny wątek rozmowy 
z historykiem idei profesorem Michaiłem Gefterem. Zdaniem Geftera 
«tradycyjny podział na politykę wewnętrzną i zagraniczną nie jest w przy
padku Rosji wystarczający. Specyfika tego państwa sprawia, że powin
niśmy mówić o czterech - tworzących konst:ukcję szkatułkową - krę

gach rosyjskiej polityki zagranicznej, która w każdym przypadku jest 
«polityką globalną·. W kręgu pierwszym (wewnętrznym) zamyka się po
lityka wobec republik, krajów, obwodów i okręgów autonomicznych 
FR. W kręgu drugim - polityka Rosji wobec Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Krąg trzeci stanowi polityka Rosji wobec krajów ościennych, 
znajdujących się w bezpośrednim z nią sąsiedztwie i mających wspólne 
granice już to z WNP, już to z samą FR. W kręgu czwartym (zewnętrz
nym) - mieści się polityka Rosji wobec Europy, wobec Zachodu oraz 
polityka wobec Azji". W niniejszej edycji świadomie ograniczyliśmy się 
do dwóch ostatnich kręgów . 

STANOWISKO Rosji w kwestii konfliktu bośniackiego, a także jej zaan
gażowanie militarne na Kaukazie, wpisuje się w szeroki kontekst relacji 
rosyjsko-amerykańskich i rosyjsko-europejskich. Od rozwoju sytuacji 
w tych regionach zależy bardzo wiele (por. Rosja na Bałkanach i Rosja 
na Kaukazie). Moskwa - jak to ostatnio zadeklarował minister Kozy
riew - «wolałaby myśleć o tym, w jaki sposób dążyć do partnerstwa 
z Zachodem, nie zaś o tym, co mogłaby uczynić w sferze politycznej 
i militarnej, by przeciwdziałać uznanym za nieprzyjazne posunięciom 
świata zachodniego., Czas pokaże, czy rosyjskie pojęcia «partnerstwa" 
kryje w sobie taki sam sens, jak na Zachodzie. Od rozwoju sytuacji 
wewnętrznej w Rosji zależy wiele. Ogromne znaczenie ma również po
lityka, jaką wobec Rosji będzie prowadzić Zachód, a w szczególności 
Stany Zjednoczone. Obydwa czynniki - sytuacja wewnętrzna i stosunek 
do Rosji największych państw świata - zadecydują ostatecznie o roli, 
jaką Rosja będzie odgrywać na arenie międzynarodowej w najbliższych 
dziesięcioleciach. <msJ wz> 



Co się zmieniło? 

Polityka zagraniczna Rosji anno 1994 mało przypomina kurs, jaki przyjęły władze RFSRR po sierpnio
wym puczu w 1991 r. W powszechnym mniemaniu na zmianę tę wpłynęły rezultaty gm dniowych wybo
rów parlamentarnych (1993). W sytuacji, gdy zwycięstwo wyborcze odniosły ugmpowania zachowawcze 
(nacjonaliści i komuniści), reorientacja kursu mogłaby istotnie wydawać się czymś nieuchronnym. Tym 
bardziej, że na dobrą sprawę tylko one w trakcie kampanii wyborczej sformułowały postulaty dotyczące 
polityki zagranicznej, domagając się m.in. rozwiązania problemu tzw. ludności rosyjskojęzycznej w pań
stwach ościennych . Pozostawiając na boku kwestię, na ile postulaty te byry realistyczne, godzi się podkre
ślić, iż były zgodne z nastrojami społecznymi. Rzecz w tym, że społeczeństwo Rosji - w swej zasadniczej 
większości sfmstrowane rozpadem Związku Radzieckiego i wiążące po sierpniu 1991 r. przesadne nadzie
je z zachodnią pomocą ekonomiczną - przestało dostrzegać jakikolwiek związek między tradycyjnie rozu
mianymi interesami państwa a działalnością rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. 

Wsparcie finansowe Zachodu okazało się kroplą w morzu potrzeb. Trzeba pamiętać, że wszelkie posu
nięcia Moskwy, które były wyrazem współdziałania z pańslwami zachodnimi (sankcje wobec Iraku, Serbii 
i Czarnogóry oraz Libii), przedstawiano rosyjskiej opinii publicznej jako wamnek sine qua non uzyskania 
pomocy gospodarczej. W mniejszym stopniu zwracano natomiast uwagę na fakt, że stanowiły one co.ś 
w rodzaju karty wstępu do klubu cywilizowanych państw świata. Pozvvala to zrozumieć, dlaczego "prze
sadna ustępliwość wobec państw zachodnich. - główny zarzut ugrupowań anty jelcynowskich - była w oczach 
społeczeństwa rosyjskiego tak gorsząca. 

Sytuacja ludności rosyjskojęzycznej w krajach poradzieckich - przedstawiana przez rosyjskie środki 
masowego przekazu w czarnych barwach - w odczuciu większości Rosjan stanowiła kolejny jaskrawy 
przykład lekceważenia podstawowych interesów narodowych przez władze FR. Nie należy równiez zapo
minać, że utrwalony w czasach komunizmu mechanizm psychologicznej kompensacji (w'yrzeczenia w za
mian za prestiż międzynarodowy państwa) bynajnmiej nie stracił na znaczeniu wraz z rozpadem ZSRR. Co 
więcej, jeśli zważyć na fakt, że skala wyrzeczeń znacznie się rozszerzyła, a prestiż się kurczył, należało 
przewidywać, że resentymenty zyskają na sile. Antyokcydentalizm - wyrazający się rezerwą w stosunku do 
cywilizacyjnych osiągnięć Zachodu, kwestionowaniem uniwersalnego wyrniam wartości zachodnich oraz 
eksponowaniem swoistości Rosji i przypominaniem o jej szczególnej misji dziejowej - nie był jednak zjawi
skiem tak powszechnym i radykalnym, jak można by sądzić na pierwszy rzut oka. Był ubocznym skutkiem 
trwającego nadal procesu przewaltościowań, podjętego w zv\.'iązku z koniecznością zdefirJowania na no
wo rosyjskiej racji stanu. Był negatywną odpowiedzią na pytanie - "Co to jest Rosja? 

Niewątpliwy zwrot, jaki nastąpił w rosyjskiej polityce zagranicznej - wyrażający się zmianą modusu 
w dyskursie politycznym i większą, by tak powiedzieć, "przebojowością» rosyjskiej dyplomacji - trudno 
jednakże uznać za spełnienie woli wyborców, którzy w grudniu 1993 r. oddali swe głosy na ugrupowania 
skrajne. W tym przypadku mamy raczej do czynienia z arbitralną decyzją elit rządzących . Można mówić 
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o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom społecznym, lecz twierdzenie, że zmiana dokonała się pod ich wpły
wem, byłoby nadużyciem. Po wyborach do Dumy Państwowej opinii publicznej nie przedstawiono kon
cepcji polityki zagranicznej uwzględniającej powyborcze realia. Wystąpienie Borysa Jelcyna na forum Zgro
madzenia Narodowego zawierało wprawdzie pewne nowe elementy _. prezydent dał do zrozumienia, że 
opowiada się za odbudową państwa związkowego - ale z całą pewnością nie było prezentacją jakiejś 
całościowej wizji. Ani w resorcie spraw zagranicznych, ani w administracji prezydenckiej nie doszło do 
istotniejszych zmian personalnych. Ludzie oskarżani wcześniej o «demonstracyjną jednostronność i kurs 
prozachodni» realizują dziś nowy kurs polityki zagranicznej. 

Jeśli ograniczylibyśmy się do omówienia priorytetów, trudno by wskazać, na czym polega nowość 
"powyborczej» koncepcji. Z pozoru nie ma w tym nic dziwnego - priorytety nie zmieniają się przecież w 
zależności od koniunktury politycznej. Rzeczą nadrzędną jest w tym przypadku racja stanu . Pamiętajmy 
jednak, że mówimy o Rosji, a państwo to musi niejako na nowo definiować swoje interesy narodowe. 
Debata na ten temat dopiero się rozpoczęła i nadal trwa. Opracowane w latach 1992-1994 dokumenty, 
memoranda i raporty stanowią swoisty zapis jej przebiegu. Niezależnie od tego, czy dany dokument został 
sporządzony przez resort spraw zagranicznych, czy przez Służbę Wywiadu Zagranicznego; bez względu na 
to czy mamy do czynienia z dokumentem oficjalnym, czy też jedynie z zapisem postulatów różnych gre
miów społecznych (jak publikowane w Aneksie opracowania pozarządowej Rady ds. Polityki Zagranicznej 
i Obronnej) - za każdym razem napotykamy te same tezy wyjściowe . Oto kilka z nich: 

• konieczność powrotu do tradycyjnej dla Rosji strategii kontynentalnej oraz całkowitej rezygnacji 
z zaangażowania globalnego; 

pragmatyczny sojusz z państwami zachodnimi, podyktowany względami bezpieczeństwa oraz ko
niecznością współpracy gospodarczej (spłata długów oraz inwestycje); 

traktowanie polityki zagranicznej w regionie Azji i Pacyfiku jako "rezerwy"; utrzymanie równowagi 
sił w Azji poprzez starania o dobrosąsiedzkie stosunki z Chinami, którym towarzyszyć mają wysiłki na 
rzecz ograniczenia rosnących wpływów Japonii (zdaniem części ekspertów Japonia może w przyszłości 
odgrywać ważną rolę militarną w tym regionie) oraz zachowanie potencjału militarnego na poziomie 
pozwalającym powstrzymać ewentualną ekspansję; 

utrzymanie w centrum Europy (w dawnym bloku wschodnim) drugorzędnej pod względem poli
tycznym i gospodarczym, lecz pierwszorzędnej, gdy chodzi o bezpieczeństwo narodowe Rosji, strefy "bu
forowej»; 

• wymóg zachowania potencjału jądrowego na poziomie pozwalającym na realizację strategii po
wstrzymywania; 

konieczność zachowania kontroli militarnej i gospodarczej nad państwami poradzieckimi; 
• zapobieganie konfliktom lokalnym w najbliższym sąsiedztwie - zwłaszcza w Azji Środkowej; 

ponowna integracja gospodarcza i/lub polityczna całego obszaru poradzieckiego. 

Priorytety te wciąż zachowują ważność i nie wydaje się, by mogły ulec zmianie w niedalekiej przyszło
ści. Przesłanki, które towarzyszyły ich formułowaniu, mają bowiem obiektywny charakter i wiążą się z sy
tuacją międzynarodową oraz kondycją samej Rosji. 

Rosjanie obawiają się izolacji swego państwa zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. 
Równocześnie lękają się jednak całkowitego otwarcia, gdyż dostrzegają w tym kolejne niebezpieczeństwo 
- możliwość dezintegracji i utraty względnej kontroli nad całymi obszarami dawnego Związku, co pociąg
nęłoby za sobą zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Jednak bez pomocy państw zachodnich Rosja nie jest 
zdolna wyjść z kryzysu . Z tej racji oferuje jedyną rolę, z jakiej ma szanse się wywiązać - sprawowanie 
kontroli nad sytuacją militarną na obszarze byłego ZSRR oraz bezpieczeństwem nuklearnym. Nie wolno 
wszakże przeoczyć faktu, że ta na pozór atrakcyjna dla Zachodu oferta może być - i jest coraz częściej -
powodem do swego rodzaju szantażu. W pozarządowej koncepcji polityki zagranicznej, przedstawionej na 
łamach dziennika Niezawisimaja Gazieta latem 1992 r., zwrócono uwagę na swoisty paradoks: strategia 
otwarcia (politycznego i gospodarczego) zmniejszyła możliwości uzyskiwania większej pomocy gospodar-
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czej z zewnątrz. Część politologów rosyjskich sądzi, że "Rosja z powodzeniem może grać czynnikami 
negatywnymi, wiedząc czego obawia się Zachód· (por. Strategia dla Rosji (1)). 

Dotyczy to m.in. sprzeciwu Rosji wobec akcesu państw środkowoeuropejskich do Sojuszu Atlantyckie
go (por: rapOIt Służby Wywiadu Zagranicznego: Problemy rozszerzenia składu NATO). W tym przypadku 
czynniki rosyjskie upatrują innego rodzaju zagrożeń. "Realna jest groźba pogłębienia geostrategicznej izola
cji Rosji i osłabienia jej pozycji międzynarodowej" - czytamy w opublikowanej latem 1994 r. pozarządowej 
koncepcji polityki zagranicznej FR Strategia dla Rosji (2) . Najkorzystniejsz-y z punktu widzenia Rosji wa
riant sprowadza się do utrwalenia obecnego stanu zawieszenia i utrzymania w centmm Europy na wpół 
zdemilitaryzowanej strefy. Rosyjscy stratedzy sądzą, że stanowisko Moskwy może w tym przypadku zna
leźć zrozumienie w stolicach zachodnich. Ewentualny zarzut, że w dyskusji tej odmawia się prawa głosu 
najbardziej zainteresowanym - przede wszystkim krajom Gmpy Wyszehradzkiej - Rosjanie kwitują zazwy
czaj argumentem, iż chodzi o dwa różne sposoby widzenia rzeczy. W rozmowie z krajami środkowoeuro
pejskimi Moskwa jest gotowa za każdym razem potwierdzić ich prawo do wyboru struktury bezpieczeń
stwa najbardziej odpowiadającej ich interesom. W dialogu z przedstawicielami Paktu Północnoatlantyckie
go występuje przeciw rozszerzeniu NATO na Wschód, gdyż widzi w tym zagrożenie dla siebie i strefy, 
którą uważa za podległą swym wpływom. Obie rozmowy są prowadzone jednocześnie. Komunikacja 
odbywa się na różnych poziomach. Tmdno zakładać, by płaszczyzny te kiedykolwiek mogły się zetknąć. 
"Rosja pryncypialnie nie jest zainteresowana tym, aby państwa Europy Środkowej stały się członkami 
systemu bezpieczeństwa europejskiego, który wykluczałby FR" - czytamy w Strategii (1) z 1992 r. Polskie 
oko nie może nie dostrzec szczerej, niemal aroganckiej konstatacji. -Państwa te nie zajmują ważnego 
miejsca w rosyjskiej polityce zagranicznej . Oddalone od Rosji <i biedne> nie wesprą rosyjskiego odrodze
nia gospodarczego." Na otarcie łez mamy deklarację, że z całego dawnego bloku wschodniego -największe 
znaczenie <dla FR> ma Polska i do pewnego stopnia Bułgaria ... 

Zwrot w rosyjskiej polityce zagranicznej, którego pierwsze oznaki można było zresztą dostrzec już na 
przełomie lat 1992-1993, ograniczył się do przesunięcia punktów ciężkoścl. Najogólniej rzecz biorąc, o ile 
w pierwszym okresie 0991-1992) wierzono w możliwość dopasowania rosyjskiej gospodarki do zachod
nich stmktur ekonomicznych, co było punktem wyjścia tezy, że europejski odcinek polityki zagranicznej 
jest najważniejszy, o tyle w okresie dmgim 0993-1994) więcej mówi się o samowystarczalności, koniecz
ności samodzielnego wyjścia z kryzysu, kontroli nad rozwojem sytuacji w krajach poradzieckich i obronie 
praw Rosjan, gdziekolwiek się znajdują. Kluczowym pojęciem stała się "reintegracja", o której mówiono 
także wcześniej, mniej jednak akcentując znaczenie czynnika militarnego (jak to ma miejsce obecnie). 
Należy także odnotować zasadniczą zmianę na poziomie werbalnym. Jak zauważyli w maju 1994 r. autorzy 
opracowania Strategia dla Rosji (2) - Moskwa przyjęła "bardziej zdecydowany ton .. i zajmuje obecnie "twar
dsze stanowisko», co ich zdaniem, sprzyja ustanowieniu równoprawnych i nacechowanych wzajemnym 
szacunkiem stosunków z zagranicą. (Jednocześnie przyznali, że w społeczeństwie rosyjskim odżyły nastro
je ksenofobiczne). 

Obsesyjne wręcz tłumaczenie każdego posunięcia Moskwy obroną interesów narodowych Rosji oraz 
praw Rosjan, nieustanne przypominanie światu o potędze państwa rosyjskiego - jest obecnie stałym ele
mentem dyskursu politycznego. (Jeśli chodzi o gospodarkę, trudno nie zauważyć, iż deklarowany poten
cjał gospodarczy FR opiera się jedynie na obietnicy ekonomistów, że przy obecnym tempie reform Rosja za 
10 lat dołączy do grona najpotę:żniejszych pańsrw ŚWiata). Nie zmienia to faktu, że pod adresem władz 
wykonawczych nadal kierowane są zarzuty, iż nie są zdolne do wypracowania i przedstawienia społeczeń
stwu długofalowej strategii polityki zagranicznej. Bez powszechnej świadomości dalekosiężnych celów, 
jakie Rosja chciałaby zrealizować zarówno w polityce wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej, nie 
sposób jednak dokonać żadnej głębszej transformacji. Nie sposób określić, jakie miejsce zajmie "Rosja 
w świecie, który się zmienia». 

Niedawne wystąpienie Aleksandra Sołżenicyna na forum Durny Państwowej było dowodnym przykła

dem, jak bardzo palący to problem. Pisarz, ktÓ1Y odbył długą podróż po kraju, ściśle powiązał dwie 
kluczowe sprawy. Mówił o potrzebie oddolnej reformy samorządowej (koncepcja ziemstw) i potrzebie 
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wyrzeczenia się dominacji w regionach, gdzie Rosja nie ma juz interesów (Zakaukazie, Azja Środkowa), 
upominając się zarazem o rzeczywistą ochronę rosyjskiej racji stanu, a co za tym idzie - samych Rosjan na 
obszarach, gdzie stanowią przytłaczającą większość (w tym również na Białorusi , Ukrainie , w Kazachstanie 
i. .. w «nierosyjskich. regionach samej Federacji). Sołzenicyn nie szczędził słów krytyki pod adresem władz FR. 
Czy nie był to jec.łnak głos «wołającego na puszczy .. ? Obecna ekipa rządząca najprawdopodobniej nadal 
będzie prowadzić niejasną grę polityczną w krajach WNP, gromko obwieszczając światu, ze broni praw 
ludności rosyjskojęzycznej (niezaleŻnie od tego. czy i jakiej dyskryminacji owa ludność podlega) oraz zastrze
gając sobie prawo do prowadzenia akcji pokojowych (a nawet odwetowych) na terenie WNP. Deklaracje czy 
dekrety nie mają jednak mocy sprawczej i problemy, wobec których stoi cały obszar eurazjatycki, nie rozwią
zą się natychmiast po podpisaniu odpowiednich rozporządzeń przez prezydenta FR. Mozna zatem sądzić, ze 
rosyjska pętla wokół Wspólnoty Niepodległych Państw będzie się zaciskać wolniej, niż zyczyliby sobie tego 
stratedzy z administracji prezydenckiej, upatrujący w ponownym zjednoczeniu republik panaceum na wszystkie 
rosyjskie bolączki . Wydaje się, że paradoks, za pomocą którego minister Kozyriew określił sytuację państw 
poradzieckich - «niepodległe, ale wyłącznie we wspólnocie .. zachowa jeszcze przez jakiś czas aktualność . 

Wiele zależy od stanowiska Waszyngtonu i stolic zachodnioeuropejskich. 
Dokumenty opublikowane w Aneksie- Założenia polityki zagranicznej Fedemcji RosyjskiejCMSZ, 1993), 

tezy pozarządowej rady Polityki Zagranicznej i Obronnej (Strategia (1) oraz Strategia (2), 1992-1994) oraz 
raporty Rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (tzw. drugi i trzeci raport Primakowa) - zawierają podo
bną ocenę sytuacji międzynarodowej. Wszystkie odnotowują wzrost tendencji neoizolacjonistycznych w Sta
nach Zjednoczonych oraz mniejsze zaangazowanie tego mocarstwa w politykę światową . Problemy we
wnętrzne Unii Europejskiej interpretowane są jako niepowtarzalna szansa Moskwy. Jej niewykorzystanie 
oznaczałoby - twierdzą rosyjscy eksperci - ostateczną kapitulację i pogodzenie się z rolą wielkiego, acz 
podrzędnego państwa eurazjatyckiego. Rosjanie obawiają się izolacji, ale wiedzą tez, że Zachód nie jest 
w stanie udzielić skutecznej pomocy byłym republikom. Infrastruktura przemysłowa i komunikacyjna po
pycha je ku Moskwie. W Rosji wiele się obecnie mówi o nastrojach prointegracyjnych w republikach. 
Wydaje się jednak, ze jest to nie tyle realna ocena sytuacji społecznej w państwach poradzieckich, co 
rodzaj samosprawdzającej się prognozy. 

«Głównym problemem jest to, czy podejmiemy restaurację Związku Radzieckiego czy też nie - konstato
wał niedawno jeden z publicystów. - Moze warto, by rosyjska polityka zagraniczna postawiła przed sobą taki 
cel? Otwarcie, w uczciwy sposób. Odtwarzamy ZSRR w poprzednich granicach, wyjąwszy kraje bałtyckie, 
gdyż społeczność światowa nie przyznaje nam prawa własności do tego terytorium. Tak czy inaczej, byłoby 
to o wiele uczciwsze niz praktyka połowicznego imperializmu, z czym mamy do czynienia dzisiaj ... Wypo
wiedź ta rzuca nieco światła na problem szerszy, wielokrotnie sygnalizowany przez rosyjskich politologów 
i publicystów. Posunięcia dyplomatyczne Moskwy nie składają się na jakąś wyraźną linię postępowania -
twierdzą. Mając w pamięci okres sowiecki, postulują powołanie jakiegoś ciała, które byłoby władne koordy
nować działania róznych ośrodków władzy. Postulat ten pojawia się we wszystkich dokumentach, zwłaszcza 
tych, które zostały opracowane przez stJ.uktury pozarządowe (por: Strategia (1), Strategia (2)). Wyznaczenie 
wszechobowiązujących dyrektyw umożliwiłoby harmonijne współdziałanie ministerstwa spraw zagranicz
nych, resortu obrony i administracji prezydenckiej. Priorytety MSZ nie pokrywają się bowiem z celami, jakie 
realizują agendy zajmujące się handlem bronią. Już to v.ystarczy - dowodzą rosyjscy stratedzy - by aktywność 
dyplomatyczna sprowadzała się do «nadrabiania miną·. Podobne kłopoty sprawia dyplomatom prezydent, 
któremu zdarza się oświadczyć coś bez porozumienia ze swymi doradcami (por. deklaracja o zgodzie Rosji 
na przystąpienie Grupy Wyszehradzkiej do NATO) albo po prostu zasnąć . 

W sytuacji, gdy w kreowaniu rosyjskiej polityki zagranicznej największy udział mają urzędnicy admini
stracji prezydenta i ściśle podporządkowane prezydentowi Ministerstwo Spraw Zagranicznych, postulat 
rosyjskich strategów dotyczący jednego centJ.um koordynacyjnego można by uznać za zrealizowany. W okresie 
poprzedzającym rozwiązanie parlamentu jesienią 1993 r. MSZ FR działał wprawdzie samodzielnie (realizu
jąc kurs wyznaczany przez prezydenta), ale znajdował się pod stałą presją już to ze strony parlamentarnej 
komisji spraw zagranicznych (na jej czele stał Jewgienij Ambarcumow), już to ze strony działaczy opozycji 
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narodowo-komunistycznej, jut to ze strony umiarkowanego centrum, reprezentowanego przez Sojusz Oby
watelski. Po grudniowych wyborach parlamentarnych i przyjęciu nowej konstytucji, która daje prezydento
wi prawo wyłączności w decydowaniu o kienmkach polityki zagranicznej, presja ta znacznie się zmniej
szyła. Rola komitetu ds. międzynarodowych Durny Państwowej (przewodniczący Władimir Łukln) jest 
nieporównywalnie mniejsza nit rola jego poprzedniczki w Radzie Najwyzszej. Poglądy polityczne komuni
stów czy zwolenników Żyrinowskiego znalazły wprawdzie odbicie w kilku oświadczeniach przyjętych 
przez Dumę, lecz istotnego wpływu na kurs polityki zagranicznej oświadczenia te nie wywarły. (Pomijam 
sprawę czerwcowego sprzeciwu wobec decyzji o skierowaniu oddziałów pokojowych do Abchazji, gdy t 
decyzja o wysyłaniu wojsk poza granice Rosji jest jedną z nielicznych konstytucyjnych prerogatyw parla
mentu). 

Rzecz znamienna - inaczej niż w okresie do grudnia 1993 r. - kurs polityki zagranicznej nie budzi 
większych zastrzeżeń ugrupowań nacjonalistycznych i komunistycznych. Spotyka się też z umiarkowaną 
aprobatą partii i ruchów politycznych tradycyjnie popierających BOlysa Jelcyna, takich jak np. «Wybór 
Rosjin. Poważniejsze wątpliwo.ści zgłaszają przede wszystkim politycy nalezący do bloku wyborczego 'Ja
błoko" (Jawlinski-Bołdyriew--Łukin), przy czym od razu należy podkreślić, że krytyka polityki zagranicznej 
jest w tym przypadku pochodną dezaprobaty, z jaką odnoszą się oni do obecnego, autOlytarnego stylu 
rządów. To, jaką politykę zagraniczną będzie prowadzić Rosja, zależy wyłącznie «od przebiegu walki 
o fotel prezydencki" - dowodził ostatnio jeden z liderów tego bloku. Niezbyt optymistyczny to prognostyk. 
Trudno spodziewać się w tym kontekście jakiejś ciągłości, konse1.. .. wencji czy względnej stabilności w poli
tyce Rosji wobec świata. Przed międzynarodovvymi zobowiązaniami, rzecz jasna, nie da się uciec, lecz 
w praktyce możliwe są posunięcia destabilizujące sytuację nie tylko w samej Rosji, nie tylko w państwach 
WNP, ale u wszystkich byłych sąsiadów b. ZSRR. Zważywszy na rosnącą rolę resortu obrony w sferze 
polityki zagranicznej - która nie maleje mimo poważnych afer korupcyjnych i kryminalnych (mord na 
dziennikarzu gazety Moskowskij Komsomolec), jest się czego obawiać. 

Już teraz poparcie Moskwy dla reżymów środkowoazjatyckich (które nagminnie łamią prawa człowieka 
i nie przywiązują przesadnej wagi do kwestii swobód obywatelskich) budzi poważny pjepokój tych polity
ków rosyjskich, którzy opowiadają się raczej za skoncentrowaniem wysiłków na przebudowie wewnętrz
nej państwa, zamiast na odbudowie dawnej strefy wpływów. Powstanie wspólnoty rrmiej lub bardziej 
autorytarnych państw - rezultat reintegracji, którą tak forsuje oficjalna Moskwa - nie wrót)' ich zdaniem nic 
dobrego. Uważają oni, iż rzeczywisty kształt rosyjskiej polityki zagranicznej będzie zależeć wyłącznie od 
tego, na ile autorytarni przywódcy niektórych republik zechcą sobie pomagać w umacnianiu władzy. 
Opublikowany niedawno rapolt Służby Wywiadu Zagranicznego Rosja - 'WNP: Czy stanowisko Zachodu 
wymaga korekty? wskazuje adresata już w tytule. Intencje otwartego wykładu prof. Jewgienija Primakowa 
nie są trudne do odczytania. Chodzi o to, by Zachód pogodził się ze szczególną misją Rosji na obszarze 
eurazjatyckim. 

"Prognoza jest nieco ponura, lecz doświadczenie uczy, ze w celu przygotowania społeczeństwa do 
kolejnego manewru służącego tylko wzmocnieniu władzy danej gmpy najsamprzód przeprowadza się 
przegrupowanie wstępne, jak gorącą jesienią 1993 r. Obecne przetasowania na szczytach władzy skłaniają 
do refleksji. Nie mozna wykluczyć, ze do mobilizacji społeczet'istwa zostanie teraz uzyty następny krąg -
Wspólnota Niepodległych Państw . Czasu zostało niewiele. Przypuszczalnie JUŻ w 1996 r. społeczeństwo 
rosyjskie - starannie przygotowane propagandowo - zrozumie ostatecznie, że stoją przed nim nowe po
ważne problemy, że ma zaciekłych wrogów, a do walki z nimi niezbędne jest natychmiastowe schronienie 
się pod skrzydła tych, którzy prowadzą nas dzisiaj jedyną słuszną drogą-o Zacytowana wypowiedź Jurija 
Bołdyriewa może nieco szokować bezpośredniością i śmiałością prognozy. Nawet jeśli nie miałaby się ona 
spełnić, jedno jest pewne - wszelkie działania w sferze polityki zagranicznej. zwłaszcza w tym, co dotyczy 
bliskiej zagranicy, podyktowane są względami wewnątrzrosyjskimi. Tyle że decyzja o tym, co leży w inte
resach Rosji, a co nie , jest zazwyczaj przedmiotem arbitralnego wyboru wąskiej gmpy urzędujących na 
Kremlu polityków, których obecny ład komtytucyjny zwalnia od obowiązku konfrontowania własnego 
stanowiska z poglądami innych ośrodków opiniotwórczych. 

Mariusz Sielski 
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Rozwiązania konstytucyjne 

Zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej z 12 gru
dnia 1993 r. Prezydent 'wyznacza główne kierunki po
lityki wewnętrznej i zagranicznej państwa" oraz ,repre
zentuje Federację Rosyjską wewnątrz kraju i w stosu n·· 
kach międzynarodowych, (art. 80.3.4). Powołuje mini
stra spraw zagranicznych, ' prowadzi rozmowy i podpi
suje traktaty międzynarodowe, oraz "dokumenty ratyfi
kacyjne, (art. 86.). 

Rola Zgroma dzenia Fede rai nego (parlamen
tu) w istocie ogranicza się do ratyfikacji i wypowiadania 
umów międzynarodowych, przy czym stanowisko D u -
m y P a ń s t w o w e j wymaga dodatkowego zatwierdze
nia przez izbę wyższą - Ra d ę F e d e r a c j i (art. 106.6). 
Parlament opiniuje kandydatów na przedstawicieli dy
plomatycznych Rosji , jednak z art. 83. wynika, że opinie 
te nie są wiążące dla prezydenta. Parlament nie ma nato
miast możliwości wpływania na obsadę stanowiska mi
nistra spraw zagranicznych - wniosek o wotum nieuf
ności może dotyczyć tylko całego gabinetu. 

Uchwały i postanowienia obu izb rosyjskiego parla
mentu w sprawach polityki zagranicznej mają więc jedy
nie charakter rekomendacji. Wyjątek stanowi decyzja 
o użyciu rosyjskich sił zbrojnych poza granicami Federa
cji. Każdorazowo wymaga ona zgody Rady Federacji (par
lament skorzystał ze swoich uprawnień, odrzucając 2 czer
wca 1994 r. wniosek prezydenta Jelcyna o wysłanie kon
tyngentu rosyjskich sił pokojowych w rejon konfliktu gru
zińsko-abchaskiego). 

Praktyka kierowania polityką zagraniczną Rosji 

Wbrew często wyrażanym w rosyjskiej prasie opiniom 
minister spraw zagranicznych Andriej Ko
z y r i e w posiada dość daleko posuniętą swobodę po
dejmowania decyzji. Co więcej, wiele faktów wskazuje 
na wzmocnienie pozycji i wpływów Kozyriewa , który 
cieszy się osobistym zaufaniem Jelcyna, przekonanego 
o lojalności i profesjonalizmie obecnego szefa dyploma
cji. Wysokie notowania Kozyriew zawdzięcza w znacz
nym stopniu udanym akcjom dyplomatycznym MSZ w b. 
Jugosławii i w rejonie Zatoki Perskiej. Do grudnia 1992 r. 
miał groźnego konkurenta w osobie sekretarza stanu 
Giennadija Burbulisa, który nie ukrywał aspiracji do od
grywania roli czołowego stratega Rosji. Świadczyły o tym 
jego podróże do Brukseli, Turcji i Finlandii . Dymisja Bur
bulisa wydatnie wzmocniła pozycję Kozyriewa. Przy Mi
nisterstwie Spraw Zagranicznych Rosji działa Rada ds. 
Polityki Zagranicznej. Jest ona organem konsultacyjnym, 
bez uprawnień decyzyjnych, a w jej skład wchodzą przed
stawiciele świata nauki , biznesu, kultury i mass mediów. 
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Swoje uprawnienia w sferze polityki zagranicznej Bo
rys Jelcyn realizuje także poprzez aparat administracji 
i doradców. Wśród nich coraz większą rolę odgrywa, jak 
można sądzić, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego 
Jurij Baturin. Nie wydaje się jednak, aby mógł on posia
dać równie wielkie wpływy, jak swego czasu Giennadij 
Burbulis. Z kolei doradca prezydenta ds. międzynarodo
wych Dmitrij Riurikow, wedl'ug wszelkich dostępnych 
informacji, ogranicza się do pracy organizacyjno-tech
nicznej. 

W skład Ra dy B e zp i eczeńs twa Federacji Rosyj
skiej wchodzą szefowie resortów aparatu przymusu oraz 
minister spraw zagranicznych i prezydencki doradca ds. 
bezpieczeństwa narodowego. Rada nie ma uprawnień 
stanowiących, jedynie kosultacyjne. Jej opinie mają jed
nak rzeczywisty wpływ na ostateczne decyzje państwo
we (właśnie negatywne stanowisko Rady Bezpieczeń
stwa FR spowodowało decyzję odmowną w sprawie ot
warcia konsulatu niemieckiego w obwodzie kaliningradz
kim, mimo silnych nacisków lobby gospodarczego). 

Istotną rolę w kształtowaniu i realizacji rosyjskiej po
lityki zagranicznej odgrywają także Słu żba Wyw i ad u 
Za gra ni cznego FR (SWZ) oraz Ministerstwo Obro
ny. Znaczenie wywiadu wynika nie tylko z możliwości 
informacyjno-analitycznych tej służby, ale także z mię
dzynarodowego doświadczenia jej szefa prof. Jewgienija 
Primakowa, któremu prezydent kilkakrotnie powierzał 
misje specjalne. Trzy otwarte raporty SWZ (ProbIernyroz
szerzenia składu NATO, Rosja - WNP: Czy stanot:Jisko Za
chodu wymaga korekty?, Perspektywy reintegracji repu
blik poradzieckich) nie tylko prezentowały stanowisko 
wywiadu, ale były także instrumentem kształtowania opi
nii publicznej . 

Od początku tego roku wyraźnie wzrosło znaczenie 
Ministerstwa Obrony ijegoszefa-generała Pa
w ł a G r a c z o w a. Wiąże się to z rosnącą obecnością 
czynnika militarnego w polityce zagranicznej Rosji, zwła
szcza wobec Europy (problem stosunków z NATO 
i kształtowanie nowej struktury bezpieczeństwa europej
skiego). W relacjach z byłymi republikami radzieckimi 
siły zbrojne Rosji od dawna są aktywnym instrumentem 
rosyjskiej dyplomacji. Wyraźna jest tendencja do prze
kształcania ich w czynnik samodzielny - wskazuje na to 
obecność wojskowa w Tadżykistanie , Mołdawii, Gruzji, 
Armenii oraz problemy z wycofaniem armii rosyjskiej 
z państw bałtyckich. 

Zaplecze naukowo-badawcze rosyjskiej polityki 
zagranicznej 

Najbardziej "kadrowotwórczym, ośrodkiem nauko
wym jest M osk iewsk i Pa ńs twowy Ins tytu t S to
sunków Międzynarodowych (MG IMO) . Jego 
absolwenci stanowią ok. 80 proc. pracowników MSZ; 
znajdują zatrudnienie także w Ministerstwie Współpracy 
Gospodarczej z Zagranicą, v..rywiadzie (Służbie Wywia-



du Zagranicznego), znacznie rzadziej w wywiadzie woj
sko'\,vym (GRU), w mass mediach oraz innych instytu
cjach politycznych, gospodarczych i kulturalnych. W pod
legającej MSZ Akademii Dyplomatycznej kształ
cą się absolwenci innych uczelni. Swoje uczelnie posia-
dają także pozostale resorty bezpośrednio zaangalowa
ne w działalność na arenie międzynarodowej. Do SWZ 
(wywiad) nalely Instytut Wywiadu (dawniej: Wylsza 
Szkoła KGB). Ministerstwo Obrony posiada Instytu t Tłu
maczy Wojskowych, Akademię Polityczną . Nie
zalelnie od .własnych" szkół kalda z wymienionych in
stytucji prowadzi nabór kandydatów do p racy z uczelni 
,cywilnych". Badania politycznych i gospodarczych sto
sunków międzynarodowych prowadzone są takle w In
stytucie Gospodarki Światowej i Stosunków 
Międzynarodowych (IMSMO), którego pracow
nicy często trafiają do pracy w SWZ (ale takle MSZ). Ze 
względu na znajomość języków obcych najbardziej ce
nieni są absolwenci uczelni i instytutów językoznaw
czych, zwłaszcza Instytutu Azji i Afryk i Uniwer
sytetu Moskiewskiego. 

W prace analityczno-badawcze bezpośrednio zaan
gażowane są poszczególne j n s tyt u ty Ros Y j s k i e j 
Akadem i i Nauk (RAN) oraz wyspecjalizowane fun
dacje naukowe. Problemami bezpieczeństwa globalne
go i rozbrojenia zajmu je się przede wszystkim I n s t y t u t 
Stanów Zjednoczonych i Kanady RAN, który 
odgrywał walną rolę w kształtowaniu koncepcji polityki 
zagranicznej ZSRR i utrzymał swoją pozycję do dziś. Kie
ruje nim sędziwy prof. Gieorgij Arbatow, jednak coraz 
bardziej aktywni są n,:ukowcy młodszego pokolenia, jak 
trzydziestokilkuletni Andriej Kortunow (jeden z autorów 
przemówienia Jelcyna na 41. sesji Zgromadzenia Ogól
nego ONZ) czy zastępca Arbatowa prof. Siergiej Rogow, 
swego czasu dyrektor Ośrodka ds_ Problemów Bezpie
czeństwa Narodowego przy komisji ds. międzynarodo
wych Rady Najwyższej Rosji. To właśnie Rogow był au
torem programu polityki zagranicznej i wojskowej z koń
ca 1992 r. Wiele z jego ówczesnych tez przejęło MSZ Ro
sji również po grudniu 1993 r. Przykładem ści słego po
wiązania nauki z praktyką polityczną jest kariera zwią

zanego z Instytutem do 1987 r. Władimira Łukina - b. 
ambasadora w USA, obecnie przewodniczącego komite
tu Dumy Państwowej ds. międzynarodowych. 

Problemami bezpieczel1stwa europejskiego, m.in. sto
sunkami Rosji z Unh1 Europejską i NATO zajmuje się In
s t y t u t E u r o p y R A N . Jego wicedyrektor - członek 

Rady Prezydenckiej prof. Siergiej Karaganow według nie 
potwierdzonych informacji ma stanąć na czele ośrodka 
analiz międzynarodowych , tworzonego przy administra
cji prezydenta Rosji. Instytut Eu ropy prowadZi takle stu
dia nad stosunkami wewnątrz WNP. Niektórymi aspekta
mi stosunków Rosji z krajami "W'NP, głównie środkowoa
zjatyckimi, zajmują się również naukowcy z I n s t y t U t li 
Wschodu RAN (w latach 1977-1985 jego dyrektorem 
był obecny szef wywiadu, prof. Jewgienij Primakow; nie
które tezy trzeciego otwartego raportu SWZ o sytuacji 
w WNP i perspektywach reintegracji były prezentowane 
wcześn iej w publikacjach Instytutu). Naromiast I n s t y
tut Bezpieczeń s twa Narodowego i Badań 
S t r a t e g i c z n y c h kierowany przez prof. Siergieja Bła
gowolina prowadzi badania dotyczące głównie aspek
tów militarnych. 

Spośród rozlicznych fundacji dwie wydają się mieć 

największy potencjał naukowy i wpływ na kształtowa
nie poglądów ośrodków decyzyjnych: M i ę d z y n a r 0-

d owa Fun dacja Badań Społecz no -G ospodar
c z y c h i P o l i t Y c z n y c h , bardziej znana jako F u n
d a c j a G o r b a c z o w a, zainteresow8.na jest raczej prob
lemami wewnętrznymi Rosji i WNP. Z kolei założone je
szcze przez Eduarda Szewardnadze S t o wa r z y s z e n i e 
Po l i ty ki Z agra n i c z n e j (kierowane obecnie przez 
b. ministra spraw zagranicznych ZSRR Aleksandra Bies
smiertnycha) przedstawiło kilka rzetelnych opracowań 
z zakresu bezpieczeńst\va globalnego i rozbrojenia . Od 
1992 r. działa Fundac ja Polityki Zagran icznej 
R o s j i . Główny kierunek je j prac badawczych i publika
cji stanowi działalność gospodarcza rosyjskich struktur 
państwowych i pozarządowych na rynkach międzynaro
dowych . Fundacja ta posiada śc isłe powiązania z organi
zacjami komercyjnymi i do te j pory _. poza zorganizowa
niem międzynarodowej konferencji w Kaliningradzie 
(Bałtycki region Rosji-- perspektyu'y rozwoju) - prowadzi 
przede wszystkim działalność usługową i zajmuje się po
średnictwem. 

opr. Zdzisław Raczyński 
(Moskwa, PAP) 

11 



ANALIZY 

ROSJA I INNI 

Stosunki rosyjsko-amerykańskie 

Stany Zjednoczone są krajem, którego polityka ma najwięk
sze znaczenie dla pozycji Rosji na arenie międzynarodowej . 

Po załamaniu się systemu komunistycznego w Europie Środ
kowej i Wschodniej właśnie od postawy Waszyngtonu zale
żało w decydującej mierze, do jakiego stopnia Federacja Ro
syjska będzie mogła zająć miejsce ZSRR w światowym ukła
dzie sił, a z jakimi sferami wpływu (nie tylko w sensie geo
graficznym) będzie musiała się rozstać. 

Koniunktura polityczna na 
przełomie lat 1991-1992 nie by
ła korzystna dla Rosjan. Unieza
leżnieniu się od Moskwy państw 
Europy Środkowej, powstaniu 
pretendujących do pełnej suwe
renności państw postsowieckich 
oraz pogromowi Iraku Cnajsilniej
szego sojusznika ZSRR na Bliskim 

Wschodzie) towarzyszyło umacnianie wpływów amerykańskich, zarówno gospodarczych i militarnych, 
jak i politycznych. USA zaczęły być uznawane za jedyne supermocarstwo i na nie właśnie orientowały 
się w swej polityce kraje środkowo- i wschodnioeuropejskie. Przed rosyjską dyplomacją stanęło skom
plikowane zadanie: należało zahamować tendencję do redukowania obszam wpływów rosyjskich i w 
miarę możności zainicjować proces odwrotny, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych stosunków z Wa
szyngtonem. 

Już w 1992 r. pojawiły się oznaki, iż taka zmiana jest możliwa . Złożyło się na to kilka przyczyn, m.in. 
wzrost tendencji izolacjonistycznych w Stanach Zjednoczonych, czego wyrazem stało się zwycięstwo 
Billa Clintona w wyborach prezydenckich oraz prorosyjskość nowej ekipy, wynikająca zarówno z predy
lekcji poszczególnych jej członków Cnp. Strobe'a Talbotta), jak i z tradycji Partii Demokratycznej, która 
- inaczej niż republikanie - nie miała skłonności do postrzegania Moskwy jako .. imperium zła ..... Zmiana 
prezydenta w Stanach Zjednoczonych jest korzystna dla naszej dyplomacji - mówił Władimir Łukin, 

ówczesny ambasador Rosji w USA. - Okres przejściowy stwarza szansę, by w ramach dyplomatycznej 
przyzwoitości doprowadzić do porządku całą naszą politykę C ... ), która ucierpiała z powodu proamery
kańskiego romantyzmu .. l . 

l S. Crow, Breaking Russia 's Peacekeeping Addiction, 1be Wall StreetJoumal Europe, 27.09.1994. 
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Odpowiednią atmosferę ideo
wą dla stosunków rosyjsko-ame
rykańskich miało zapewnić hasło 

pomocy w demokratyzowaniu 
Rosji oraz we wprowadzaniu tam 
wolnego rynku. Pierwsza jego 
część powinna była zapewnić ak
ceptację przez Waszyngton poli
tyki wewnętrznej i zagranicznej 
ekipy Borysa Jelcyna, druga na
tomiast - sprzyjać napływowi pie
niędzy. Dodatkowym elementem 

'ł-' li •• '4 Phi " + 4 

STOSUNKI ROSYJSKO - AMERYKAŃSKIE 

tej strategii był fakt, że Moskwa ·l 
umiejętnie wykorzystywała wszel
kie wewnętrzne przesilenia poli
tyczne, by pokazać Amerykanom, 
że prezydent Jelcyn i jego polity
ka nie mają w zasadzie żadnej roz-

sądnej alternatywy i z tego wzglę- Rosyjsko-amerykańskie spotkanie na szczycie, 
du powinny być bezwarunkowo 13-14 stycznia 1994 r., Moskwa 
popierane. Mechanizm ten został 
opanowany do perfekcji przez dyplomację rosyjską jeszcze za rząd6w Michaiła Gorbaczowa. 

O ile Rosjanie od początku mieli w miarę precyzyjnie zdefiniowane cele, do któlych dążą, o tyle ich 
amerykańscy partnerzy ' nie potrafili ich jasno określić. Na przeszkodzie stanął brak jednoznacznego 
rozstrzygnięcia problemu, czym jest obecnie Rosja: całkowicie demokratycznym krajem z powodzeniem 
przeprowadzającym reformy ekonomiczne, cZy może nieodrodnym dzieckiem ZSRR, kultywującym tradyc
je imperialne? Tymczasem od tej właśnie diagnozy zależy kształt polityki Waszyngtonu wobec Moskwy. 

Pierwszy rok rządów Billa Clintona zbiegł się z najostrzejszym, jak dotychczas, kryzysem wewnętrznym 
w Federacji Rosyjskiej, wymuszającym na władzach USA działania i deklaracje , które w konsekwencji do
prowadziły do ugruntowania się w oficjalnej polityce amerykańskiej obrazu Rosji jako kraju rządzonego 
przez prawdziwych demokratów i zwolenników przemian gospodarczych, oczekujących wsparcia rosyjskich 
reform. "Prezydent Jelcyn jest najlepszym uosobieniem demokracji i postępu, a tym samym drogi do stabil
ności. - oświadczył jesienią 1993 r. sekretarz stanu Warren Christopher2

. Poparcie dla ekipy Jelcyna, okre
ślone przez Strobe'a Talbotta mianem "strategicznego przymierza z reformą .. , stało się jednym z zasadni
czych celów amerykańskiej polityki zagranicznej za rządów Billa Clintona3. 

Dyplomaci rosyjscy, zdając sobie sprawę, jak wiele zależy od obrazu ich kraju w oczach polityków 
amerykańskich, dokładają starań, by odpowiednio -sprzedać» politykę Borysa Jelcyna .• Partnerstwo jest 
najlepszym wyborem strategicznym dla Rosji i dla Stanów Zjednoczonych. Odrzucenie go oznaczałoby 
utratę historycznej możliwości działania na rzecz procesu formowania demokratycznego, otwartego pań
stwa rosyjskiego i przekształcania niestabilnego świata postkonfrontacyjnego w świat stabilny. Osiągnięcie 
tych celów jest niezwykle ważne i dla Rosji, i Stanów Zjednoczonych, wyznających obecnie te same demo
kratyczne wartości. Interesy państwowe i narodowe obu krajów nie są już na ogół sprzeczne.'. 

Mimo jednomyślności Kozyriewa i Talbotta co do kształtu stosunków rosyjsko-amerykańskich zarówno 
w Moskwie, jak i w Waszyngtonie odnotowano w 1994 r. wzrost liczby napięć, które ż osobna nie odgry
wają znaczącej roli, wzięte jednak razem, mogą z czasem ochłodzić stosunki między obiema stolicami. 

2 D. Simes, The Return of Russian History, Foreign A.ffairs, 1/73 (1994) , s. 72. 
3 P. Zelikov, Beyond Boris Yeltsin, Foreign Aflairs, 1/73 (1994), s. 53. 
4 A. Kozyrev, The Lagging Partnership , Foreign A.ffairs, 3/73 (1994) , s. 59. 
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Jednocześnie nie odnotowano zbyt wielu dziedzin, w których udało się osiągnąć jakieś sukcesy. Pouczają
cy jest pod tym względem przegląd najważniejszych tematów, które stanowiły przedmiot rozmów polity
ków obu krajów w ciągu ostatniego roku. 

Rosja wobec NATO. Partnerstwo dla pokoju. Za jedno z największych zagrożeń dla interesów Rosji 
w ciągu ostatnich lat uznano w Moskwie dązenie państw środkowoeuropejskich do NATO. Rosyjscy dyplo
maci deklarują wprost, iż zablokowanie tego procesu stanowiło najważniejsze zadanie rosyjskiej polityki 
zagranicznej w 1993 r. Cel ten został osiągnięty - udało się przekonać zachodnich pattnerów, zwłaszcza zaś 

Bruksela, 22 czerwca 1994 r., minister spraw zagranicznych FR, A. 
Kozyriew składa podpis pod dokumentem ramowym programu 

«Partnerstwo dla pokojw>. 

Stany Zjednoczone, ze dla dobra 
rosyjskich reform oraz stabilności 
w Europie Wschodniej należy się 
wstrzymać z rozszerzaniem składu 
Paktu Północnoatlantyckiego .• Par
tnerstwo dla pokoju» potraktowa
no początkowo jako wykręt Ame
rykanów wobec Europy Środko
wej i nie rozpatrywano powaznie 
konselrnrencji, które mogą stąd wy
niknąć dla Rosji. 

Po oficjalnym ogłoszeniu 
programu .Partnerstwo dla pokoju» 
podczas styczniowego szczytu 
NATO minister Kozyriew stwier
dził, że -jest to krok w dobrym kie
runku», gdyż zamiast poszerzania 
Paktu oferuje chętnym zastępcze 
formy współpracy5. Komunikat ro
syjskiego MSZ ogłoszony z tej oka
zji określał .partnerstwo» mianem 

«alternatywy wobec mechanicznej ekspansji NATO przez przyjmowanie nowych państw •. Politycy rosyjscy 
kładli w swych wypowiedziach nacisk na fakt, iż Europa Środkowa nadal pozostaje .ziemią niczyją-, za którą 
NATO nie ponosi odpowiedzialności, nie zwracali zaś właściwie uwagi na szanse, jakie program ten stwarza 
swoim uczestnikom. 

Amerykańska reakcja na takie podejście do sprawy była dość szybka: 16 stycznia 1994 r. sekretarz stanu 
Warren Christopher oznajmił, że «ani Rosja, ani zaden inny uczestnik programu (. .. ) nie będzie miał prawa 
weta w sprawie przyjmowania do NATO nowych członków.6 . W następnych swoich wypowiedziach polity
cy rosyjscy bez ogródek stwierdzili, ze chcą mieć wpływ na to, kto jest przyjmowany do Paktu Północnoa

tlantyckiego. 
Termin podpisania przez Rosję dokumentu o przystąpieniu do ·Partnerstwa dla pokoju- kilkakrotnie 

ulegał zmianie. Jako warunki złozenia swych podpisów Rosjanie wymieniali konsultowanie przez Zachód 
nowych nalotów na Serbów bośniackich oraz otwarcie rynków dla towarów rosyjskich. Kropkę nad .i
postawił Andriej Kozyriew, mówiąc: «Albo NATO nauczy się współpracować z nami jak z wielkim mocar
stwem, albo - trzeba będzie pomyśleć o zupełnie innym, odpowiadającym nowym realiom mechanizmie 
współpracy, w którym NATO będzie jednym z elementów.7• 

5 ITAR-TASS, 12.01.1994. 
6 PAP, 17.01.1994. 
7 ITAR-TASS, PAP, 17.04.1994. 
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Reakcja państw zachodnich zawiodła oczekiwania Moskwy. 9 czervvca 1994 r. ministrowie spraw 
zagranicznych Paktu Północnoatlantyckiego oświadczyli, że "stosunki NATO ze wszystkimi partnerami 
muszą się opierać na zasadach równości (. .. ). NATO uznaje wyjątkowość Rosji jako państwa mogącego 
wnieść ważny wkład w stabilność i bezpieczeństwo Europy, jest gotowe prowadzić z nią konsultacje 
w pewnych dziedzinach, zachowuje jednak prawo do podejmowania suwerennych decyzji, w tym decy
zji o powiększeniu Paktu, jak to przewiduje deklaracja szczytu bmkselskiego ze stycznia 1994 1'.,,8 

Ostatecznie, doszedłszy do wniosku, iż przedłużanie sporów nie ma sensu, gdyż mote doprowadzić 
do izolacji Rosji, Moskwa zdecydowała się zaakceptować warunki państw zachodnich. Jedynym ukło
nem w jej stronę był nic nie znaczący z prawnego punktu 'I.vidzenia dodatkowy jednostronico,,-'Y doku
ment, mający charakter deklaracji politycznej Podsumowanie wniosków z dyskusji między Radą NATO 
a ministrem spraw zagranicznych Rosji Andriejem Kozyriewem. Zapowiada on konsultacje polityczne 
między jego sygnatariuszami oraz "szeroki program współpracy Paktu Północnoatlantyckiego z Rosją, 
odpowiadający rozmiarom, znaczeniu i potencjałowi tego państwa.~. Miało to stworzyć Moskwie szanse 
na wyjście z twarzą z całej sytuacji oraz ułatwić obronę .Partnerstwa» przed atakami opozycji antyjelcy
nowskiej. 

Od chwili podpisania przez ministra Kozyriewa .PartJ1erstwa dla pokoju» rJe wydarzyło się nic, co 
mogłoby wskazywać na to, iż Rosja potraktuje ten program jako możliwość zbliżenia ze Stanarrli Zjedno
czonyrrli . Latem odbyły się wprawdzie w rrliejscowości Tockoje wspólne rosyjsko-amerykańskie manewry, 
jednak wątek "Partnerstwa dla pokoju» właściwie był nieobecny podczas przygotowa6 wizyty 'Borysa 
Jelcyna w USA i w trakcie jego rozmów z prezydentem Clintonem. Z niektórych wypowiedzi politYków 
amerykańskich można wysnuć wniosek, iż Stany Zjednoczone będą gotowe raczej poświęcić "Partner
stwo», aniżeli realizować je w fonnie nie odpowiadającej Rosji. 

Rosja wobec konfliktów na Bałkanach . Jedną z najpoważniejszych rozbieżności dzielących 
Moskwę i Waszyngton jest postawa wobec konfliktu w byłej Jugosławii : Rosja jednoznacznie opowiedziała 
się po stronie Serbii, Stany Zjednoczone natOITljast _. przeciw niej. Na rok 1994 przypadł punkt kulminacyjny 
tej konfrontacji. Wiązało się to z jednej strony ze wzrGstem niezadowolenia arneryka6skiej opinii publicz
nej z bezradności wobec agresji serbskiej, z dmgiej zaś - z nasileniem nastrojów proserbskich w Rosji, 
spowodowanych zwycięstwem w wyborach parlamentarnych (12 grudnia 1993) ugrupowań o orientacji 
antyzachodniej . 21 stycznia Duma Państwowa przyjęła wniosek zgłoszony przez LDPR, Partię Komuni
styczną i Partię Agrarną O kryzysowej sytuacji na te1)Jtorium b. jugosławii, w którym mowa m.in. o .nie
dopuszczalności użycia siły przeciw którejkolwiek ze stron konfliktu jugosłowiańskiego»lO. Nastąpiło to 
w momencie, gdy Pakt Północno atlantycki coraz bliższy był decyzji o ataku lotniczym na pozycje serbskie 
w Bośni, zaś Senat ameryka6ski rozważał sprawę embarga na dostawy broni dla bośniackich muzułma

nów. 
Rząd rosyjski, unikający zajmowania stanowiska tak skrajnego, jak stanowisko parlamentu, musiał brać 

pod uwagę atmosferę polityczną panującą w Moskwie, musiał również liczyć się z możliwością porażki 
swoich protegowanych. W związku z tym Rosja starała się, by działania międzynarodowe w Bośni i Herce
gowinie nie wymknęły się spod kontroli Rady Bezpieczeństwa ONZ; gdzie z;;wsze mogła wykorzysta': 
przysługujące jej prawo weta. Wysuwane na forum Rady rosyjskie incjaty'wy zrrlierzały do podziału Bośni 
na trzy państwa etniczne, co w gruncie rzeczy najbardziej odpowiadało interesom serbskim. 

Po kolejnej eskalacji walk wokół Sarajewa na początku lutego 1994 r. sekretarz generalny ONZ Butros 
Ghali, zdając sobie sprawę, że realizacja tego przedsięwzięcia w ramach normalnych mechanizmów Naro
dów Zjednoczonych jest niemożliwa z powodu postawy Rosji, zwrócił się do NATO z apelem 
o przeprowadzenie nalotów na pozycje serbskie wokół stollcy Bośni . 

R ITAR-TASS, PAP, 9.061994. 
9 PAP, 24.06.1994. 
10 ITAR-TASS, PAP, 21.01.1994. 
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Gest Butrosa Ghali był ostrzeżeniem - nie tylko dla Serbów - że użycie siły przeciw nim jest realne. 
Nauka ta była w nie mniejszym stopniu adresowana do Rosjan. Okazało się bowiem, iż w przypadku 
paraliżowania przez Moskwę instytucji międzynarodowych decyzje o kluczowym znaczeniu dla Bałkanów 
mogą zapadać z pominięciem jej oraz, co gorsza, z wykorzystaniem mechanizmów, na które Moskwa nie 
ma bezpośredniego wpływu. Tut przed upływem natowskiego ultimatum Serbowie zgodzili się pójść na 
ustępstwa i wpuścić na swoje dotychczasowe pozycje wojska rosyjskie działające pod flagą ONZ. 

Amerykanie odnieśli się do tych poczynań bez szczególnego entuzjazmu, gdy t nie zmierzały one do 
rozwiązania konfliktu, lecz były obliczone na osłonięcie Serbów przed skutkami konfrontacji z NATO. 
Z drugiej jednak strony, inicjatywa Moskwy pozwoliła Waszyngtonowi zachować twarZ w sytuacji, gdy 
najciętsze groźby pod adresem Belgradu były pustym dźwiękiem z powodu rozbieżności w łonie same
go Paktu (Wielka Brytania i Francja stanowczo sprzeciwiały się wzmocnieniu nacisku na Serbów) oraz 
niewielkiego prawdopodobieństwa, te Clinton przekona współobywateli do interwencji na Bałkanach. 

23 kwietnia Butros Ghali ponownie zwrócił się do Paktu Północnoatlantyckiego z apelem 
o przeprowadzenie nalotów w przypadku serbskiego ataku na którąś ze stref bezpieczeństwa. Zgody 
seluetarza generalnego ONZ miał wymagać tylko pierv'1szy nalot, następne uzależnione zostały od decy
zji NATO. Co więcej, przedmiotem ataków, według zapowiedzi przedstawicieli Paktu, miały być nie 
tylko stanowiska ciętkiej artylerii, lecz również magazyny paliwa i amunicji oraz obrona przeciwlotni
cza. 

Ultimatum natowskie spotkało się z krytyczną oceną Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa, jednocze
śnie jednak zmusiło ją do szukania rozwiązań mozliwych do zaakceptowania przez Zachód, zwłaszcza 
zaś przez Stany Zjednoczone, gdy t paraliz Rady Bezpieczeństwa ponownie zaczął grozić podejmowa
niem decyzji poza nią. Jako alternatywę Rosjanie zaproponowali utworzenie specjalnej grupy kontakto
wej z udziałem USA, ONZ, Unii Europejskiej i samej Rosji, mającej skłonić walczące strony do zawarcia 
pokoju . 

Ostateczny plan podziału Bośni i Hercegowiny został zaakceptowany w Genewie 5 lipca 1994 r. 
Latem 1994 r. rosyjscy dyplomaci kilkakrotnie dawali do zrozumienia, iż cierpliwość Moskwy wobec 
rządu Radovana Karadzicia jest na wyczerpaniu. Wywarło to zapewne wpływ na krytyczną postawę 
Belgradu wobec Serbów bośniackich. Administracja Clintona równiet uznała, te nie ma sensu dłutej 
kruszyć kopii o Bośnię. W przededniu wizyty Borysa Jelcyna w USA (26-27 września 1994) jeden z wy
sokiej rangi urzędników amerykańskich oświadczył dziennikowi TbeWall Street Journal: .. Bośnia nie 
jest tak watna jak relacje rosyjsko-amerykańskie (. .. ). Nie będziemy przeciet zrywać stosunków z tego 
powodu"ll. 

Kontrowersje wokół Iraku . Klęska Iraku w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz bloka
da gospodarcza tego luaju na mocy decyzji ONZ są nadal boleśnie odczuwane w Moskwie. Najwazniej
szy bliskowschodni partner ZSRR, a następnie Rosji, jest juz od czterech lat wyłączony z normalnego 
tycia politycznego. Godzi to w interesy rosyjskie w dwóch dziedzinach: polityczno-militarnej (niemot
ność udzielenia pomocy dawnemu sojusznikowi i osłabienie własnej obecności w rejonie Zatoki Per
skiej) oraz gospodarczej (ponad 5 mld dolarów długów, których Irak nie moze spłacić z powodu embar
ga gospodarczego) . 

20 stycznia 1994 r. Rosja zaaprobowała decyzję Rady Bezpieczeństwa o przedłuteniu terminu obo
wiązywania sankcji nałotonych na Irak, jednak rosyjskie MSZ oświadczyło, ze dostrzega pozytyvme 
podejście Bagdadu do rezolucji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza w kwestiach rozbrojeniowych. Mo
skwa uznała, iz spełnienie warunków w tej właśnie dziedzinie mogłoby się stać podstawą do zniesienia 
embarga na eksport ropy naftowej . Nie czekając na losy tej inicjatywy, Rosjanie podjęli z Irakijczykami 
rozmowy na temat współpracy w górnictwie naftowym. 

II A. Ignatius, U.S.-Russian Talks to Focus on Bolstering Economic Ties, Wooing Corporate America, 1be Wall Street 
j ournal Europe, 26.09.1994. 
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5 lipca 1994 r. wiceminister spraw zagranicznych Borys Kołokołow oznajmił, :że Rosja gotowa jest 
wystąpić na forum Rady Bezpieczeństwa z inicjatywą zniesienia sankcji gospodarczych. 19 lipca przedsta
wiciel Rosji w ONZ, Julij Woroncow, zgłosił wniosek o «uznanie postępu w kv.;estii rozbrojenia Iraku .. , 
a tak:że o ustanowienie okresu próbnego, po którego upływie Rada Bezpieczeństwa rozpatrzyłaby mo:żli
wość zniesienia embarga na eksport irackiej ropyl'. 

Powodzenie rosyjskich wysiłków w tej materii stanęło pod znakiem zapytania, gdy jesienią 1994 r. 

doszło do kryzysu spowodowanego dyslokacją irackich jednostek pancernych w kierunku granicy z Ku
wejtem. Rozbie:żności między Moskwą a Waszyngtonem ponownie dały o sobie znać. Stany Zjednoczone 
oświadczyły Irakowi, iż zdecydowane są u:żyć siły w przypadku kontynuowania ruchów wojsk, Rosjanie 
natomiast dokładali starań, by nie powtórzyła się klęska Iraku sprzed trzech lat. 

Andriej Kozyriew odwiedził Bagdad i po rozmowie z Saddamem Husajnem oświadczył, iż Irak nie rości 
żadnych pretensji do Kuwejtu i uznaje jego niepodleglość . Postawa ta spotkała się z krytyką ze strony 
krajów arabskich i Amerykanów, którzy przedstawili natychmiast całą listę warunków, które musiałyby 
zostać spełnione, by owe rewelacje mogły być uznane w Waszyngtonie za wiarygodne. Między dyploma
tami obu krajów zarysowały się też różnice co do interpretacji sformułowania "powa:żne konsekwencje .. 
w rezolucji RB ONZ w sprawie Iraku. W rozumieniu Amerykanów oznacza ono intelwencję zbrojną, w 
rozumieniu Rosjan - utrzymanie obowiązujących dotychczas sankcji. Gwałtowna reakcja administracji wa
szyngtońskiej i samego prezydenta Clintona wynikała z faktu, :że Kozyriew popsuł przygotowywaną przez 
USA akcję przeciw Saddamowi Husajnowi, ta zaś miała znaczenie nie tylko dla amerykańskiej polityki 
zagranicznej, lecz równie:ż dla spraw wewnątrzamerykańskich . 

H a n d e l b r o n i ą, stanowiący coraz powa:żniejsze źródło dochodów Federacji Rosyjskiej, jest także 
przedmiotem licznych kontrowersji na linii Waszyngton-Moskwa. Zaniepokojenie Amerykanów budzi lista 
nabywców sprzętu made in Russia. Znajdują się na niej tradycyjni odbiorc.y uzbrojenia amerykańskiego 
(Turcja i Malezja), a także kraje objęte w polityce a.merykaóskiej różnego typu ograniczeniami z uwagi na 
stan przestrzegania praw człowieka (Chiny) czy wspieranie terroryzmu (Syria, Libia, Iran). 

Szczególnym przypadkiem rosyjsko-amerykań..kiego konfliktu interesów stało się wznowienie dostaw 
broni do Indii oraz kontrakt na sprzedaz temu krajowi najnowocześni.ejszych rakiet nośnych z silnikami 
kriogenicznymi (niskotemperaturowymi), zawarty 14 grudnia 1993 r. Jest to zmodyfikowana wersja umowy 
podpisanej w styczniu 1992 r., a negocjowanej jeszcze za czasów ZSRR. Jej realizacja przeciągnęła się 
z powodu sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, które zarzuciły Rosji łamanie traktatu o kontroli nad przeka
zywaniem techniki rakietowej . Moskwa, uznawszy pretensje Amerykanów za zwykłą próbę wypchnięcia 
jej z rynku indyjskiego, nie przyjęła do wiadomości tych zarzutów, lecz transakcja została opóźniona o bez 
mała dwa lata i stała się mozliwa dopiero po podpisaniu specjalnego porozumienia rosyjsko-amerykań
skiego (16 lipca 1993). 

28 września 1994 r. Clinton i Jelcyn dyskutowali na temat kontraktu dotyczącego sprzedazy broni rosyj
skiej do Iranu (wartość kontraktu - ok. 1 mld dol.). Problem nie został rozwiązany, lecz - jak się wyraził 
prezydent USA - "poczyniono postęp" w tej materii. Optymizm Clintona wydaje się tu niezbyt uzasadniony, 
gdyż jest mało prawdopodobne, by stojący na progu bankructwa rosyjski przemysł zbrojeniowy wyrzekł 
się takiej sumy. 

Niepokój Amerykanów budzą tylez odbiorcy broni rosyjskiej, co wzrost obrotów odnotowany przez 
Moskwę w tej dziedzinie w 1994 r. - prognozy mówią o ich podwojeniu w stosunku do roku 1993, kiedy 
to wyniosły 2 mld dol. Ekspansja rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, oferującego względn.ie tani sprzęt 
o dość wysokim standardzie, może okazać się kłopotliwą konkurencją dla przedsiębiorstw amerykań
skich. Dotyczy to zwłaszcza rosyjskich prób znalezienia nowych kontrahentów wśród zamożnych państw 
arabskich na Bliskim Wschodzie. Pierwszym przykładem takiej transakcji jest sprzedaż sprzętu .wojskowe
go do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

-- - -- ---- ----
12 D. Wołkow, Nużnyje rabotniki - malary i poliliki, Siegodn-ia, 20.07.1994. 
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Rosja wobec kryzysu koreańskiego. W obliczu stopniowego narastania na Półwyspie Kore
ańskim klyzySU, spowodowanego dązeniem KRLD do wyprodukowania broni atomowej, Rosja zdecydo
wała się osłaniać swego dawnego sojusznika. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, kl'tlre juz 
zimą 1994 r. rozwazały mozliwość wprowadzenia sankcji gospodarczych w celu wymuszenia na Phenia
nie zgody na inspekcję obiektów nuklearnych, Moskwa wysunęła 24 marca propozycję zwołania mię
dzynarodowej konferencji poświęconej denuklearyzacji Półwyspu. A 29 marca wiceminister spraw za
granicznych Aleksandr Panowoświadczył, ze na mocy układu zawartego jeszcze przez ZSRR i KRLD, 
Rosja udzieli pomocy tej ostatniej, gdyby stała się ona «obiektem nie sprowokowanej agresji"13. 

Tak jednoznaczne postawienie sprawy nie wpłynęło na zmianę stanowiska krajów dążących do podda
nia kontroli północnokoreańskiego programu nuklearnego. Tokio i Waszyngton bardzo chłodno odniosły 
się do inicjatywy rosyjskiej . 

Możliwość zmiany rosyjskiego stanowiska, jaka zarysowała się w czerw'ClI 1994 r., związana jest ze 
znaczeniem, przykładanym przez Moskwę do zasady nie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Precedens, do 
którego mogłaby doprowadzić KRLD, odmawiając podporządkowania się rygorom międzynarodowym 
w tej dziedzinie, mógłby mieć niekorzystne dla Rosji skutki w innej części świata. «Jeśli chociaz jednemu 
krajowi zezwoli się na niedopuszczenie do kontroli urządzeń nuklearnych, a następnie na wyjście z NPT 
(Non Proliferation Treaty) , nalezy spodziewać się reakcji łańcuchowej - powiedział na posiedzeniu Dumy 
Państwowej 18 czerwca 1994 r. minister Kozyriew. - Pod koniec tysiąclecia wzdłuz południowych granic 
Rosji moze powstać cała strefa państw jądrowych,11 . Nie znaczy to jednak, że Rosja opuści swego sojuszni
ka i pozwoli, by sankcje gospodarcze były wprowadzane w rytmie dyktowanym przez USA. 

R o z b r o j e n i e. Najważniejszym tematem negocjacji jest w tej dziedzinie realizacja układu START-I 
oraz dalsze losy układu START-II. W przypadku tego pierwszego Rosjanie oświadczyli , iż głowice jądrowe 

będą demontować wolniej od Amerykanów, gdyż brakuje im na to środków (mimo przyznania na ten cel 
przez Kongres USA 200 mln dol.). Drugi dokument (podpisany w 1993 r.) czeka na ratyfikację. 

Przed wizytą Borysa Jelcyna w Stanach Zjednoczonych w Moskwie pojawiły się wątpliwości, czy szyb
kie ratyfikowanie START-II leży w interesie Rosji. «Wydaje mi się, że Amerykanie za bardzo się tu spieszą 
- stwierdził doradca Borysa Jelcyna, Siergiej Karaganow. - Z mojego punktu widzenia układ jako całość 
zasługuje na poparcie, ale znalazły się w nim dwa lub trzy słabe rozwiązania. Przedłożenie go do ratyfikacji 
teraz byłoby bardzo ryzykowne dla jego losów. Rozumiemy, że administracji amerykańskiej zależy na 
szybkiej ratyfikacji tego porozumienia, musimy jednak podchodzić do sprawy praktycznie i cały problem 
rozwiązać po partnersku. Rozsądniej byłoby poczekać jeszcze pół roku,,15. 

Ostatecznie jednak w trakcie rozmowy z Billem Clintonem Borys Jelcyn zgodził się na propozycję 
przyspieszenia realizacji układu START-II, który przewiduje redukcję głowic nuklearnych dalekiego zasię
gu do 3000-3500 do roku 2003. Co więcej, podczas swego wystąpienia w ONZ przedstawił nowe inicjaty
wy rosyjskie w dziedzinie bezpieczeństwa: 

• przyspieszenie negocjacji na temat zakazu prób z bronią jądrową; 
• wzmocnienie rygorów nierozprzestrzeniania broni jądrowej i zapewnienie bezpieczeństwa nukle

arnego krajom, które jej nie posiadają; 
• zawarcie układu o bezpieczeństwie jądrowym i stabilności strategicznej, ktÓlY położyłby kres pro-

dukcji materiałów rozszczepialnych o przeznaczeniu militarnym; 
• przeprowadzenie pod egidą ONZ międzynarodowej konferencji na temat konwersji. 
Reakcja Stanów Zjednoczonych na te propozycje była dość wstrzemięźliwa, ponieważ strony amerykańskiej 

nie poinformowano odpowiednio wcześnie o tych inicjatyw:lch (ostateczna wersja przemówienia Jelcyna 
w ONZ powstała w samolocie, podczas podrózy do USA). Ponadto, jak stwierdził jeden z dyplomatów 

13 PAP, TV Rossija, 29.04.1994. 
14 ITAR-TASS, PAP, 18.06.1994. 
15 Nakanunie wizita Jelcyna w Waszyngton oficyalnyje lica izłagajut swoi wiersii powiestki dnia, Siegodnia, 23.09.1994 . 
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amerykańskich, nie ma zbyt wielkiego sensu rozpoczynać rozmowy na temat START-III, skoro realizacja 
START-I posuwa się powoli, podobnie zresztą jak ratyfikacja START-II. Wymowę zgłoszonych przez Rosjan 
propozycji osłabiają dodatkowo takie kwestie praktyczne, jak sprzeda z rosyjskiej broni do Iranu, popiera
nie Saddama Husajna oraz osłanianie Korei Północnej przed natarczywością ze strony Tokio, Seulu i Wa
szyngtonu. 

Zainteresowanie Stanów Zjednoczonych budzi nie tylko broń jądrowa, lecz równiez inne środki maso
wego razenia . Amerykanie opracowali m.in. powazny raport na temat rozwoju rosyjskich programów 
związanych z bronią biologiczną, który trzymano przez pewien czas w tajemnicy, by nie psuć atmosfery 
wrześniowego spotkania obu prezydentów. 

G o s P o d ark a. Rosyjsko-amerykańskie obroty handlowe wyniosły w 1993 r. 4,7 mld dol., zaś amery
kańskie inwestycje w Rosji nie przekraczają 3 mld. Philip Zelikov, specjalista od spraw rosyjskich w Har
vard University, stwierdził sarkastycznie, iz "pod względem obrotów handlowych Rosja znajduje się z ame
rykańskiego punktu widzenia na tym samym poziomie co Turcja. Inwestycje amerykańskie stanowią 
natomiast jedną czterdziestą tego, co USA zainwestowały w krajach ASEAN i "''rnoszą mniej, anizeli Disney 
zaryzykował w Eurodisneylandzie we Francji»16. Administracja Clintona skłonna jest zmienić ten stan rze
czy i przynajmniej podwoić wymianę handlową do roku 2000, zwłaszcza, ze Rosjanom na tym zalezy. 
Przełomowa miała być pod tym względem wrześniowa wizyta Jelcyna w Stanach Zjednoczonych. 

"Mowa będzie głównie o handlu i inwestycjach - mówił w wywiadzie dla dziennika Izwiestija Strobe 
Talbott. - Jestem przekonany, ze niemało uwagi zostanie poświęcone sposobom urzeczywistnienia inte
gracji Rosji i uprzemysłowionych państw zachodnich,17. Zapowiedź nie była gołosłowna. W Waszyngto
nie zostało podpisane "Partnerstwo ekonomiczne» między USA a Rosją; Amerykanie zgodzili się przyznać 
Rosji status "kraju o gospodarce przejściowej· i udzielić gwarancji kredytowych w wysokości 1 mld dol. 
Na tym jednak koniec. Mimo zapewnień Rona Browna, sekretarza handlu, iz potencjalne inwestycje 
amerykańskie w Rosji mogą wynieść nawet 50 mld dol. pod warunkiem, że zostaną usunięte cztery 
zasadnicze przeszkody: 

• wysokie cła na towary sprowadzane z USA (samochody, samoloty, produkty spozywcze); 
• biurokracja; 
• przestępczość i korupcja; 
• odpowiednia infrastruktura prawna, dotycząca przede wszystkim ochrony inwestycji. 
Rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej w Rosji nie pozwala raczej zywić nadziei na spełnienie tych 

warunków w najbliższym czasie, a co za tym idzie - na szybki wzrost amerykańsko-rosyjskich stosunków 
gospodarczych . 

* * * 

Po rozpadzie ZSRR Rosja przestała prowadzić politykę globalną i nie widać obecnie oznak świadczą
cych o mozliwości powrotu do ruej . Aktywność Moskwy w Ameryce Łaciflskiej i Afryce, które cieszyły się 
duzym zainteresowaniem Związku Sowieckiego, jest bliska zeru. Również politykę w odniesieniu do Azji 
i Europy cechuje duża wstrzemięźliwość. Rosjanie wycofali się nawet z tradycyjnych sowieckich stref wpły
wów, takich jak Indochiny (Wietnam, Laos) czy Europa Środkowa. Konflikty o strefy wpływu pomiędzy 
obu państwami przestały istnieć. Nie oznaczało to jednak bynajmniej całkowitego wyrzeczenia się przez 
Rosję pretensji do własnej strefy wpływów. Bardzo szybko okazało się, że ma nią być WNP. 

Budowie owej strefy towarzyszą od kilku lat sprzeciwy dyplomacji rosyjskiej wobec prób zastąpienia 
dwubiegunowego układu sił układem jednobiegunowym. Rosjanie uparcie powtarzają, iż nowy świat po
winien być wielobiegunowy: 'Jedno musi być dostatecznie jasne: porządkiem międznarodowym XXI w. 

16 P. Zelikov, dz. cyt., s . 46. 
17 Nieruszymaja drużba Biłła i Borisa kriepniet ot sammita k sammitu, lzwiestija, 27.09.1994. 
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nie będzie pax americana, ani żadna inna wersja dominacji jedno·· lub dwubiegunowej -- twierdzi Andriej 
Kozyriew. - Stany Zjednoczone nie są zdolne rządzić w pojedynkę. Rosja mimo przejściowych trud
ności zachowuje cechy właściwe wielkiemu mocarstwu (technologię, zasoby, uzbrojenie). Również 
inne rozwijające się ośrodki wpływów dążą do zwiększenia własnej roli w sprawach świata. Natura 
współczesnych problemów międzynarodowych wymaga rozwiązań wszechstronnych .. 1B 

Wielobiegunowość, do której wzywają Rosjanie, ma polegać przede wszystkim na równym trakto
waniu przez Stany Zjednoczone innych państw mających status mocarstwa, ściślej zaś mówiąc - Rosji. 
Równość owa zakłada, iż Rosja, podobnie jak USA, będzie mogła prowadzić szczególną politykę 
wobec państw mających znaczenie dla jej bezpieczeństwa i interesów. Innymi słowy, Rosja żąda pra
wa do wywierania wpływu na sytuację wewnętrzną w pewnych państwach wszelkimi dostępnymi 
środkami z interwencją zbrojną włącznie. 

W tym miejscu pojawia się problem, stanowiący od kilku lat przedmiot ożywionych dyskusji: kwestia 
podstaw interwencji międzynarodowej w suwerennym państwie. Konkretnymi pretekstami dla tych 
rozważań stały się: Somalia, Rwanda oraz Haiti. Nie wnikając w rzeczywiste motywy, które powodo
wały Amerykanami i Francuzami, wypada stwierdzić, że zdołali oni przekonać międzynarodową opi
nię publiczną, iż w swych działaniach kierują się głównie pobudkami humanitarnymi. Podobne inten
cje ma również Rosja w odniesieniu do swych interwencji w Tadżykistanie czy Gruzji; Moskwie bar
dzo zależy na uznaniu wojsk rosyjskich stacjonujących w tych republikach za siły pokojowe ONZ, 
dąży ona również do otrzymania mandatu na rozdzielenie stron walczących w Karabachu. 

Rozdrażnieni przykładaniem różnych miar w ocenie działań Rosji i innych państw Rosjanie uzależ
nili swoją zgodę na interwencję na Haiti (mogli to przedsięwzięcie zablokować w Radzie Bezpieczeń

stwa) od przyznania im podobnych uprawnień na obszarze b. ZSRR. Milczącą zgodę ze strony USA 
uzyskali podczas wrześniowej wizyty Borysa Jelcyna w Waszyngtonie i Nowym Jorku . 

.. Nie chcemy być międzynarodowym zandarmem, ale dołożymy wszelkich starań, by pomóc wszyst
kim krajom ustanowić demokrację i uwolnić się od sił destrukcyjnych, które zagrażają nam wszyst
kim - mówił w ONZ Bill Clinton. - (. .. ) Jeśli będzie to możliwe, wykorzystamy dyplomację; jeśli nie 
- Siłę .. 19. Przemawiający tego samego dnia Borys Jelcyn był nieco bardziej oględny, lecz również nie 
pozostawił cienia wątpliwości co do istoty rzeczy: .~eśli chodzi o utrzymanie pokoju na obszarze b. 
ZSRR największe brzemię spoczywa na samej Federacji Rosyjskiej.20. Amerykanie nie zareagowali na 
ten fragment przemówienia prezydenta Rosji, co dało obselwatorom politycznym asumpt do rozważań, 
czy milczenie nie oznacza przypadkiem zielonego światła dla Moskvvy. 

Czy istnieje wystarczająca podstawa długofalowej współpracy rosyjsko-amelykańskiej? Reakcja Waszyn
gtonu na podróż Andrieja KozyIiewa do Bagdadu zdaje się mówić, że nie. Milcząca zgoda na akcje militarne 
na obszarze b. ZSRR nie jest wcale równoznaczna z powrotem do dominacji dwóch supermocarstw nad 
światem. Można ją wszak interpretować jako wytyczenie granic aktywności rosyjskiej. 

Dokonując oceny stosunków rosyjsko-amerykańskich, należy pamiętać, że scenariusz, według któ
rego się rozwijają te relacje, nie jest pozbawiony alternatywy. Zarówno Bill Clinton, jak i Borys Jelcyn 
muszą liczyć się do pewnego stopnia z opozycją. Prezydentowi USA zarzuca się, iż jego inicjatywy to 
"przedwczesne partnerstwo .. (Zbigniew Brzeziński), które hasło "przede wszystkim Rosja. przekształca 
w slogan "tylko Rosja .. (Paul Wolfowitz). Jego rosyjski odpowiednik znalazł się w nieco bardziej skom
plikowanej sytuacji: z jednej strony jest nieustannie atakowany przez nacjonalistów i komunistów za 
nadmierny proamerykanizm, z drugiej zaś - rozległy się głosy wytrawnych dyplomatów, takich jak 
Jurij Dawydow czy Władimir Łukin, którzy w obecnej polityce zagranicznej dostrzegają coraz więcej 

18 A. Kozyriew, dz. cyt. , s. 63. 
19 D. Gornostajew, Priezidient RP, wpierwyje wystupaja w OON, pierieigrał swojego kollegu iz SSzA, Niezawisimaja 
Gazieta, 29.09.1994. 
20 A.B. Pour, A. Franchon, Bill Clinton et Boris Eltsine revendiquent chacun un droit d 'intervention dans leur .. zone 
d 'influence .. , Le Monde, 28.09.1994. 
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fałszywych nut i są przekonani, że Rosja próbuje urzeczywistnić coś, co przerasta jej siły, narażając 
przy tym na szwank stosunki z USA. 

Mimo urzędowego optymizmu przedstawicieli Kremla i Białego Domu jest coraz bardziej oczY'""i
ste, że stosunki rosyjsko-amerykańskie nie prezentują się najlepiej, czego przejawem był V\.rykład v.ry
głoszony w połowie października 1994 r. w Columbia University przez Andrieja Kozyriewa. Szef 
rosyjskiego MSZ oświadczył, że nie ma żadnych powodów do obaw przed nawrotem zimnej wojny. 
Nawet prasa rosyjska przyznała, iż zabrzmiało to bardzo dwuznacznie. Zimnej wojny może i nie bę
dzie, ale też przyszłość stosunków między obydwiema potęgami nie jest zbyt jasna i będzie najpra
wdopodobniej zależała od ekspansywności Rosji w WNP, od jej determinacji w obronie takich klien
tów politycznych, jak Irak, Korea Północna czy Serbia oraz od stopnia zaangazowania USA w sprav.ry 
państw postsowieckich (np. Ukrainy czy Azerbejdzanu). Obecnie nic nie wskazuje na to, by któryś z 
krajów miał całkowicie v.ryrzec się swych ambicji w tych dziedzinach. 

Wojciech Zajączkowski 

BOHllex 3aHOH'IKOBCKHH, POCCUucl<O-aMepUKQIICf<Ue omIlOUleIlUR. nOCJle pacna.na 1<0MMyHI1CTH'leCIWH CHCTeM~1 B 

U:eH1]JaJIbHOH H BOCTO'łHOH EBpone OT TI03HQHH BaUIHHITOHa B 3Ha'łHTelIbHOH CTerreHH 3aBHCeJIO TO, 3aHMeT' 'im 

POCCHHCKa5I <l>e.nepaQH5I MeCTO CCCP B MlipOBOM COOTHOlIIeHIUi CI1Jl 11 c ICal<liMfI cą>epaMH BJlH5IHli5I (He TOJIbI<O Ii 
reorpaą>wieCI<OM CMbICJIe CJIOBa) eH npH.l:\eTC5I pacnpOmaThcSl. Oą>H~HaJThHLre npep;CTaBHTeJlI1 CLUA li P<l>, OQeHHBa5I 

OTHOlIIeHHSl Me)l(.!rY CBOHMH C1]JaHaMlł, He Bblpa)l(aIOT oco50ro 6ecnol<ofkrna. B 1994 r. HaMeTlłJlCSl OLIHal<O pOCT 

KOJllł'łeCTBa KOHą>JIlłI<THbIX MOMeHTOB, KalK,[(hIH 1i3 I<OTOphlX caM IIO ce6e He HrpaeT Ba}ICHOH pOJllł, B CO'łeraHHH lICe c 

OCTaJIbHbIMfI MOlł<eT npHBeCTH I< OXJIOlK,ll;eHHIO Me~ lJ;ByMH clpaHaMH. B TO )l(e caMoe BpeMSl He BO MHonlX 06JIaCHIX , 

y.naJIOCb P;OCTH'łb l<aKOrO-JIfl60 nporpecca. 31'0 KaCaeTC$l Bcex Ba)l(HeHilll1X BonpocoB, I<OTOphle 6hIllH TeMOH 

neperOBopOB Me~ nOJII1THI<aMI1 CIllA H P<l>; OTHOlIIeHlIe PocemI K RATO H nporpaMMe «napTHepCTBO BO J1Mj! 

Mlłpa», 6aJIKaHCI<HH KOHą>JIlłI<T, np06rreMbI I1paKa, 1<0peHCKHH liplł311C, np06JIeMbl paJopyllCeHID! (BhillOJIHeHHe }:{orOBopa 

CHB-I fi paTHą>HI<aQHSl POCCHeH p;orOBopa CHB-2), TOprOBJISl opy)l(HeM li 31<0HOMHQeCKOe C01]JYLIHH-ąeCTBO. 
----------------
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Chiny - Rosja 
(widziane z Pekinu) 

Niezależnie od dzielących je różnic Chiny i Rosja są sobie nie
zbędne. W okresie postzimnowojennym, po załamaniu się 
układu dwubiegunowego, żadne z nich nie może bez pomocy 
drugiego zrealizować swojej politycznej strategii globalnej. 
Ograniczona współpraca jest obu stronom konieczna do 
umocnienia własnych pozycji wobec pozostałych międzyna
rodowych ośrodków siły, przede wszystkim wobec USA. Opo
wiadając się jednak za wzmocnieniem międzynarodowej po
zycji partnera, nie są zainteresowane ani nadmiernym umoc
nieniem znaczenia i siły swego partnerstwa, ani tym bardziej 
odzyskaniem (w wypadku Rosji) lub uzyskaniem (w wypadku 
Chin) statusu supermocarstwa. Pekin traktuje instrumental
nie i taktycznie ten aspekt współdziałania z Moskwą (która zre
sztą postępuje podobnie) i w żadnym razie nie zamierza wią
zać się z nią trwale, zwłaszcza przeciwko Waszyngtonowi. 

Stosunki chińsko-radzieckie 
(rosyjskie) zawsze wywierały 
istotny wpły"w na globalny układ 
sił i były ogromnie ważnym ele
mentem powojennego ładu świa
towego, szczególnie po utworze
niu w październiku 1949 r. Chiń

skiej Republiki Ludowej. Ścisły 
sojusz polityczny i militarny w la
tach 50., którego zwornikiem by
ły: niemal identyczny model roz
woju wewnętrznego i jednostron
na zależność ekonomiczna - sce
mentowany dodatkowo wspólno
tą ideologii - legł u podstaw eks
pansjonistycznej polityki "ekspor

tu światowej rewolucji" realizowanej w najgorętszej fazie zimnej wojny. Sojusz chińsko-radziecki stanowił 
oś , wokół zorganizowany był cały "obóz socjalistyczny, któremu przewodził Związek Radziecki ... Nierów
noprawny, bo sprowadzający się do relacji -starszego- (ZSRR) i "młodszego brata" (ChRL), układ nie mógł 
być jednak trwały. Szybko rozsadziły go sprzeczności i konflikt interesów, wynikający z rywalizacji mo
carstwowej między Moskwą a Pekinem. Już w latach 60 . doprowadziło to do konfrontacji, której kulmi
nacyjnym punktem były starcia zbrojne nad Ussuri i Amurem wiosną oraz latem 1969 r. W następnej 
dekadzie (lata 70.) konfrontacja nabrała charakteru globalnego i zaowocowała zbliżeniem chińsko-ame
rykańskim - mającym jasno określony cel: ograniczenie radzieckiej ekspansji. Zmieniło to wcześniejszy 
układ sił i stało się jednym z czynników, które przyśpieszyły przegraną ZSRR w zimnej wojnie. Jego 
konsekwencją było także pogłębienie procesów odśrodkowych, prowaclzących do załamania systemu 
komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w samym Związku Radzieckim (paradoksalnie 
- nastąpiło to wbrew życzeniom kierownictwa chińskiego). Stopniowy, powolny proces normalizacji 
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stosunków mi ędzy Pekinem a Moskwą w latach 80" któremu towarzy.szyło Z~'e~Zrą zaostrzenie kont1'O
~versj i chi I'i.sko-amerykaI1skich, n ie wpłyn:jI zasadniczo na zmianę tego ukł.1du. FOrtl1Cłlnym uko1'Onowa
njem no rmalizacj i stosunków mi~dzy ChRL a ZSRr< stała się 'wizyta Michaiła Gorbaczowa w China ch 
w maju 1989 r, 

\Y/ okresie od ma ja 1989 do sierpniowego puczu w 1991 r. stosunki między dwoma komunistycznymi 
moca rstwami ulegały dalszej poprawie l ocieple niu , czego wyrazem było: 

• ożywi eni e dialogu politycznego na na jwyższym szczeblu (wizyty w Moskw ie premiera Li Penga 
Vv' kwie tniu 1990 r. i sekretarza generalnego KC KPCh Jiang Zenlina w maju 199 ] r.); 

podj ęcie współpracy mili tarne j (rozmowy w sprawie zaKup u nO\vocz/ć'snego radzieckiego sprzętu 

wojskowego. broni oraz zaawansowanych technologii wojskm,vych, pro'vv;'ldzone przez \viceprze\\'odni
czącego Komis ji Wojskowej KC KPCh , zaufanego człowieka Deng X iaoping:.J, gen. Liu Huaqinga w stoli
cy ZSRR w maju 1990 r,); 

• rozvvi j a jąca s ię spontanicznie wymiana handlowa i współpraca gospod:ucza regiono\v przygra-
nicznych - w znaczne j mierze j uż wtedy \'"ymykająca się spod kontrol i władz ce ntralnych. 

\'(1idomą oznaką przełomu w stosunkach wzajemnych było m.in , podpisanie umov\'y o przebiegu 
wschodniej części granicy p:lJ1s twowej, podjęcie rozm6w na temat b udu,;v)' środkĆl\'.· zaufania i redukcji 
s ił zbrojnych \V regionach przygrani cznych, udzielenie przez Pekin miliardowego kredytu irc!. 

Można przyjąć, że chińską po litykI;: 'Nobec Moskwy determinowały trzy główne przeshn.ki. Po pierwsze 
- Peki. n zdecydowanie opowiadał .s i ę za utrzymaniem r~żim u radzi.eckiego i :r.arnierzał przeciwdziałać 

rozpadowi ZSRR. Takie stanowisko wynikało ze względów geostrategicznych, ale też wewnętrznych , t ;pa
cIek radzieckiego imperium zła 
w sposób fundamentalny zmi enił 

układ s ił na korzyść Zachodu, Sta
wbł Chiny, szczególnie po masa
krze na Placu Tiananmen, w ba r
dzo trudnej sytuacji , uniemożliwi a

jąc, jak s i ę \,,'ydawa ło , szybką po
prawę stosllJ1kó\v z \'V'aszyngm
ne m , Kres "realnego socjalizmu» 
w państwie, któ re było jego ideo
wą oj czyzną, ITl u s i ał postawi ć na 
porz~lc1 k u c1nh kwestię legitymi
zmu, domagając si ę potwierdze
l1.ia po 40 latach p raw KPCh clo 
sprawowa nia władzy na "Iw nt y
ne ncie chii1skim., Pekin deklaro
wał za te m o fi cjalni e po l itykę peł

nej rli e ingere ncji, uznajCic zmia ll y 
\IV ZSRR za p roblem natury we
wnętrznej . Po d rug ie - w \va ru n-· 
kach rozpadu sr'sremll j,.tl t:.lIlskie
go i układu bipolarnego; w sytu
acji. gdy Stany Zjednoczone stały 
się jedynym superrnocarstwelTl -
zbliżenie z rvIos!-"vvą było postrze-

Przywódcy ChRL: 
prezydent Jiang Zemin (z prawej) i premier Li Peng (z lewej). 

gane p rzez Pekin ja ko jeden ze sposobów zmn iejszenia amerykańsk i ej presji na Chiny. TynL samym ChRL 
zyski wała szersze pole manewru w relacjach między głównyn~ siłami sojl!SZU zachodniego. Po trzecie -
Chiny rea lizowały koncepcję, która uznawała rozwój p rzyjaznych stosunkó\v ze \\'szystkimi sąs i adami 

(szczególnie w ielk imi) za kluczo"",,')' eleme nt strategii działa l'! na rzecz sprzyjających warunków zewnętrz-
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nych dla polityki reform i otwarcia na świat, co miało służyć budowie potęgi gospodarczej i zapewnieniu 
bezpieczeństwa kraju. 

W sprawie poparcia dla KPZR i ZSRR w gremium kierowniczym ChRL panowała , jak się zdaje, zgodność. 
Stanowisko takie odpowiadało bowiem różnym frakcjom w Zhongnanhaiu (cbiń. Park Środkowego i Połu
dniowego Morza, siedziba władz centralnych ChRL, red.). Z jednej strony - było ono do przyjęcia dla frakcji 
liberalnej, proreformatorskiej, z drugiej zaś - zgadzało się z poglądami sił zachowawczych i konserwatyw
nych. Różnice dotyczyły zakresu, form i taktyki. Przełomowym momentem, który uzmysłowił Pekinowi praw
dopodobieństwo niepowodzenia tych wysiłków, stały się wydarzenia związane z puczem sierpniowym 1991 r. 
Od tego momentu czynnik pragmatyczny jednoznacznie zdeterminował politykę moskiewską ChRL. 7 wrze
śnia 1991 r. ChRL uznała niepodległość państw bałtyckich i w tydzień później nawiązała z nimi stosunki 
dyplomatyczne. Wkrótce po podpisaniu przez przywódców republik radzieckich Porozumienia o utworze
niu Wspólnoty Niepodległych Państw, a mianowicie 12 gmdnia 1991 r., rzecznik chińskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych złożył oświadczenie o gotowości rozwijania przyjaznych stosunków zarówno z ZSRR, 
jaki i z republikami związkmvymi, ale już 24 grudnia 1994 r. tenże rzecznik użył po raz pierwszy określenia 
<były Związek Radziecki", deklarując jednocześnie gotowość Chin do nawiązania stosunków dyplomatycz
nych ze wszystkimi państwami WNP, co zostało potwierdzone w depeszy z 27 grudnia 1991 r., wystosowanej 
przez ministra spraw zagranicznych ChRL Qian Qichena do szefów dyplomacji 12 państw poradzieckich. 

Szybka agonia ZSRR zaskoczyła kierownictwo chińskie. Nowa sytuacja była poważnym wyzwaniem. 
Utrzymanie słabego, toczonego przez kryzys wewnętrzny, ale jednorodnego ustrojowo (tj . socjalistycznego) 
Związku Radzieckiego wydawało się rozwiązaniem naj korzystniejszym dla ChRL. Korzystnym zarówno z pun
ktu widzenia stosunków bilateralnych z tym państwem, jak i z punktu widzenia relacji z Zachodem (przede 
wszystkim z USA). Pozwoliłoby bowiem Pekinowi, nawet po wydarzeniach na Placu Tiananmen, na zacho
wanie pozycji (wprawdzie mocno nadwerężonej) "rile wymienionego z nazwy sojusznika strategicznego". 
W nowym układzie sytuacja uległa radykalnej zmianie. Rozważając najbardziej niesprzyjający dla siebie 
scenariusz, kierownictwo w Pekinie musiało brać pod uwagę szereg czynników: 

Chiny stały się jedynym mocarstwem socjalistycznym, co w świetle wydarzeń w Europie Środkowej 
i Południowej 0989-1990) oraz w ZSRR (991), czyrliło je głównym przeciwnikiem ideologicznym demo
kracji zachodnich. Wydarzenia, jakie miały miejsce w czerwcu 1989 r. na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pe
kinie, unaoczniły ten fakt. Ważną rolę odegrał zarówno aspekt psychologiczny, jak i propagandowy. Ozna
czało to potencjalną groźbę, iż w swej ewentualnej krucjacie wobec nowej (jedynej, która się ostała) -twier
dzy światowego komunizmu" Zachód może liczyć na poparcie rlie tylko nowych demokracji środko
wo- i wschodnioeuropejskich, ale być może również Rosji. (Borys Jelcyn, w nadziei na poparcie polityczne 
i gospodarcze Waszyngtonu oraz jego sojuszników, uznał za credo polityki wewnętrznej nowej Rosji -
budowę demokracji parlamentarnej oraz gospodarki rynkowej, a w przypadku polityki zagranicznej - stra
tegiczne partnerstwo z USA): 

• Globalny układ sił w pięciokącie: USA - Rosja - Unia Europejska - Japonia - Chiny oraz w czworoką

cie w regionie Azji i Pacyfiku (bez Unii Europejskiej) ulegał zasadniczej zmianie; nowy ład ze wspomnianych 
wcześniej względów nie rysował się zbyt optymistyczrlie dla Pekinu. Przynajmniej w pierwszym momencie. 

Skomplikowana sytuacja wewnętrzna VI Rosji - ostra walka polityczna, której towarzyszył głęboki 
kryzys gospodarczy, a także niepokoje społeczne i etniczne - utrudniała ocenę stanu rzeczywistego zagroże
nia ze strony wielkiego, północnego sąsiada. Trwające od 30 lat kontrowersje wokół przebiegu granicy 
międzypaństwowej skomplikowały się teraz w związku z powstaniem nowych państw bezpośrednio grani
czących z ChRL (Tadżykistan, Kazachstan i Kirgizja). 

• Wydarzenia w poradzieckiej Azji Środkowej mogły mieć bezpośrednio destabilizujący wpływ na sytu
ację w północno-zachodnich Chinach (głównie w prowincji Xinjiang, zamieszkanej przez mniejszości naro
dowe połączone więzami krwi, języka, tradycji i religii z narodarni żyjącymi po drugiej stronie granicy). 

Nowy układ miał wszakże i dobre strony dla Pekinu. Wystarczy wymienić takie czynniki, jak: znaczenie 
ChRL w nowym międzynarodowym układzie sił (przede wszystkim w Azji); rola Chin w Radzie Bezpie
czeństwa, gdzie są stałym członkiem; pozycja ChRL w tzw. trzecim świecie; nowe jakościowo relacje 
między sojusznikami zachodnimi, w któlych zaczął narastać element rywalizacji; wzrost znaczenia stosun-
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ków z Pekine m w perspektywi ,~ dąże!'1 do opanowania sytll :Jcji w Rosji i w byŁych rc publik~lCh zwi:1zko
wych , szczególnie tych gr:.ll1iczącycb z ChRL; konse.kwe ncje poli tyczne budz~lcych podziw sukcesó\V gos
podarczych, któ re w warunkach trapi'lce j Zachód głębok iej recesji nasil :dy ryv.'uli zację rozwi niętych pafisrw 
zachodnich i azjatyckich o pozycję na lynku chit1skim itd. 

Ucieczka do przodu 

Mimo skomplikowanej sytuacji kierownict\vo chińskie zdołało jednak - i te w dość krótkim czasie -
vvypracować pragmatyczną i skuteczną politykę, której pocłstawow~1 cech:, okazała s i ę ebstycznoś t' i umie
j ętność wprovvadzania korekt. Polityka ta została podporządkowan: l długofa lowym założeniom strate
g icznym , zmierzającym do tworzenia globalnej s iły paI1srwa- func.brnentu potęgi Chin XXI w . Co spr:Cl"<;·v i
f o, że ta szybka zmiana była możliwa? \VI moim przekonaniu zclecydo,,,-ała CI tym umjejęrność uczeni::t s i ę 

na własnych błędach. Nie povmclzenie p o lityki wobec "gasnącego imperlun1" \.\' rnzstrzyga j:lcym slopniu 
ożywiło prowadzone na szczyt:lch wtadzy debaty n~ temat reform i przyszłośc i Chin , s tając s ię przy okazji 
jednym ze źródeł kl ęski lewackich sił z:1chowawczych. 

Z upadku Związku Radzieckiego Deng Xiaoping wyciągll :1ł wniosek, że na leży " uciekać do przodu" , 
w związku z czym zapadła decyzja o przyspieszeniu reform i s tr~ltegii on·va rcia na świat. Znalazło to wy
raz w deklaracjach składanych w trakcie podróży inspekcyjnej Deng Xlaopinga na południe kraju w lu
tym 1992 r. Zdanie m Denga rylko szybb budmva globalnej siły państwa, któ re j podstawą byłby potencja l· 
gospodarczy i postęp naukowo-techniczny, zagv..:ar<H1tuje Chinom pozyję rnocarst\va i «uratuje socjalizm, 
w tym kraju. PLU1ktem wyjścia w ."tosunkach ze światem zewnętrznym muszą hyć inrcresy narodowe Chin , 
bezpieczeóstwo i racja stanu. Powrót do dogmatycznej ortodoksji ideok!gicznej oznaczałby dla KPCh i ChRL 
nieu chronn<! kata strofę, analogiczną cło tej, która była udziałem KPZR i ZSRR Linia ta zwyciężyła ostatecz
nie na XlV Kongresie KPCh Vi pa ździerniku 1992 1'. \'('ydaje się również, i ż IV decyd ującym (ale czy osta
tecznym~) stopniu przesądz ił::J o losach "motywacj i ideologicznych .. \V polityce ChRL. 

Sądzę, że przełom lat 30. i 90. Oicząc od w izyry Micbaiła Gorbaczowa w Pekini e do pozneJ JeSieni 
1992 r., szczególnie w okresie bezpośrednio przed i po up;1dku ZSRR) należy uznać za najważniejszą fazę 

IGy rycznego przewartości owyv."alli~l strategicznych zaj·ożct'1 j recle fini owania polityki wewnętrzne j oraz za
granicznej ChRL u progu XXI \V. Musiało to być przedllliotem niezwykle poważn ej, pełnej osttych kontro
,'versji debaty w najv."yższym kierownictwie chińskim. N ie ulega wątpliwości , że był to jede n z przełomo

,,\)'ch momentów w XX-wiecznej historii Chin. \Viemy o nim niestety jeszcze zbyt mało. 

Konstruktywne partnerstwo 

Analiza polityki chióskie j \Nobec Rosji w ostatnich latach wsIow je, że po okresie \\'3 h36, dyskusji , 
w nikliwej i krytycznej obsef'ivacji głównych tende ncji w tym Im lju , k ic l'O,;vnictwo ChRL przyjęło ostatecz
nie opcję umiarkowa ną - budowa dobrosąsiedzk i ch , przyjnnych stosunkóv\' i współpraca, przy jedno
czesnym zach()\vaniu maksymalne j ostrożności. ['oclc)bne sranowiskG zajęLi strooa rosyjsk,l. Znalazło to 
wyraz w komunikatach ze spotkani::t BOlys.Jelcyn -Jia ng Ze rnin w grudniu 1992 r. , a szczególnie \V oś\vi ac! 

czeniach z 3 v"Tześnia 1994 r., . gdzie wzajemne stosunki okreś lono jako k o n st ruk!·y w n e partn e r
sLwo (ale nie s ojusz ) nowego t y pu , zwrócone ku XXI w. Aleksandr Panow, wiceminister 
spraw zagraniczn)'cb FR, w wyw iadzie dla gazely RossUskIje \,Viesti (31.08.199,1) określił te stosunki jako 
«korzystne dla obu stron, nic ·",)'mierzone przeciwko państwom trzecim , blldowane niez:11eznie od różnic 
w systemach ustrojowych" podkreślając, że ich istota polega na koniecmości pokojowego współistnien ia 

dwóch \vielkicb sąs i adó'w. "Granica między nami '\'Ynosi ponad 4,3 lYS. km·, - przypomnia ł vvicenunj<;ter. 
Chiósk i wicepre mier i. minister spraw zagranicznych Qia l1 Q lchen ze swej s trony podkre.ś l ał , że stosunki 

między Pe kine m a Moskwą "opic raj~~ s ię lU p i ęci u z~lsadacl J pokojowego współistnienia i nie są wymierzo
ne przeciwko żadnemu pal1sl:Wu trzecie mu". Sf()nnulo\C\'anie ro wydaje s ię \vystarc%aj ąco pojemne, ahy 
ohie strony, uwzgl ędniając zmiany zachodzące \'\' sytuacji wewnętrznej oraz poli tyce z~lgrani czncj partne
ra , mogty dokonywać niezbędnych kore kt w swej pulityce. 
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Zastanówmy się, jakie są przyczyny takiego właśnie określenia głównych zasad chińskiej polityki 
wobec Rosji: 

Rozpad ZSRR spowodował, że główne - przy czym nie jest to wyłącznie zdanie strategów chińskich 
- zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego ChRL przestało istnieć. Głęboki kryzys ekonomiczno-spo
łeczny w Rosji oraz aktualny stan sił zbrojnych FR, a szerzej - kompleksu zbrojeniowego (niezależnie od 
rzeczywistych rozmiarów i potencjalnych możliwości, jakie sobą reprezentuje) powoduje, iż odrodzenie 
tego niebezpieczeństwa w dającej się przewidzieć przyszłości jest mało prawdopodobne. Chiny nie mogą 
zaprzepaścić swojej historycznej szansy. Powinny uregulować problemy sporne (przede wszystkim gra
niczne) oraz maksymalnie zintensyfikować budowę potencjału ekonomicznego, technologicznego i mili
tarnego państwa, wykorzystując fakt, że Rosja jest obecnie względnie słaba. 

• Niezleżnie od dzielących je różnic oba kraje są sobie niezbędne. W okresie postzimnowojennym -
po załamaniu się układu dwubiegunowego - w świecie coraz bardziej wielobiegunowym, w którym wszakże 
jest jedno supermocarstwo - żadne z obu państw nie może bez pomocy drugiego zrealizować swojej 
politycznej strategii globalnej . Ta ograniczona współpraca jest w obu przypadkach konieczna do umocnie
nia własnych pozycji wobec pozostałych międzynarodowych ośrodków siły , przede wszystkim wobec 
USA. Jej istota wydaje się sprowadzać do utrzymania względnej równowagi między głównymi mocarstwa
mi, a jej celem jest niedopuszczenie do narzucania rozwiązań niekorzystnych dla bieżących lub długofalo
wych interesów czy to Rosji, czy to Chin. W warunkach wyraźnego spadku znaczenia czynnika militarnego 
zbliżenie chińsko-rosyjskie jest tym bardziej istotne, że oba kraje cechuje słabość ekonomiczna, technolo
giczna i finansowa (dotyczy to Pekinu, a w jeszcze większym stopniu - Moskwy. Świadomie pomijam 
w tym przypadku potencjał naukowo-techniczny, przede wszystkim w sferze militarnej) , widoczna szcze
gólnie wyraźnie w zestawieniu z USA, Japonią oraz Unią Europejską. Opowiadając się jednak za wzmoc
nieniem międzynarodowej pozycji partnera, ani Moskwa, ani Pekin nie są zainteresowane nadmiernym 
umocnieniem znaczenia i siły swego paltnerstwa, a tym bardziej odzyskaniem (w wypadku Rosji) lub 
uzyskaniem (w wyp~dku Chin) statusu supermocarstwa. 

Pod względen politycznym kluczowym ogniwem tej współpracy pozostaje, jak można sądzić , kwestia 
równoważenia potęgi amerykańskiej, choć ma to zgoła inną treść dla Pekinu, a inną - dla Moskwy. ChRL dąży 
przede wszystkim do osłabienia presji amerykańskiej, podyktowanej w znacznej mierze - jak twierdzi się 
w Pekinie - motywacjami ideologicznymi. Presja ta wyraża się w sferze politycznej : wieloznaczną 
postawą w sprawie Tajwanu, utrzymywaniem na porządku dnia problemu praw człowieka oraz sprawy 
demokratyzacji systemu politycznego (wprowadzenie zasad demokracji parlamentarnej i pluralizacja życia 
publicznego itd.); w s f e r z e e k o n o m i c z n ej: pojawia się w związku z problemem sankcji, sprawą 
klauzuli najwyższego uprzywilejowania oraz ograniczeniami w zakresie transferu technologii cywilnej, 
tudzież dyskryminacyjnymi i protekcjonistycznymi posunięciami w handlu; w s f e r z e woj s k o w ej: znaj
duje wyraz w zamrażaniu kontaktów, ograniczeniach sprzedaży nowoczesnych technologii do szarej stre
fy, utrudnieniach w eksporcie chińskiej broni i sprzętu wojskowego itd.) . 

Pekin traktuje instrumentalnie i taktycznie ten aspekt współdziałania z Moskwą (która zresztą postę
puje podobnie) i w żadnym razie nie zamierza wiązać się z nią trwale, zwłaszcza przeciw Waszyngtonowi. 
Można odnieść wrażenie, że jest to jeden z ważniejszych instrumentów nakłaniania USA do nawiązania 
bliższej współpracy z ChRL. Silna Rosja to dla Chin ważny czynnik przeciwdziałania niebezpieczeństwu 
fundamentalizmu islamskiego oraz aspiracjom pantureckim w Azji Środkowej . Z kolei Rosja pragnie za 
pomocą "karty chińskiej» wymusić uznanie jej wielkomocarstwowych aspiracji, wzmocnić swą pozycję 
wobec Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii, skłonić je do ustępstw w kwestii uznania jej 
specjalnych praw na obszarze b . ZSRR, weta w sprawie włączenia państw Europy Środkowej do zachod
nich struktur bezpieczeństwa (przede wszystkim do NATO), uznania jej interesów i prawa do współdecy
dowania w innych regionach świata . 

Dążąc do umocnienia statusu Rosji jako mocarstwa i zapewnienia jej względnej stabilizacji politycznej 
oraz gospodarczej, Chiny nie wydają się jednakże zainteresowane restytucją imperialnej potęgi Rosji i na
wrotem rosyjskiego ekspansjonizmu. Jest to sprawa długofalowych przesłanek strategicznych. Wynika 
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z tego, ze mimo uznania "interesów Moskwy na obszarze b. ZSRR" za "uzasadnione" (przy całej wieloznacz
ności tego sformułowania), Pekin nie będzie jednak popierać wysiłków na rzecz odrodzenia dominacji 
rosyjskiej na obszarze poradzieckim, chociaz z oczywistych względów taktycznych nie będzie tego ekspo
nować publicznie, zasłaniając się aprobatą dla decyzji suwerennych narodów. Chiny oceniają szanse na 
zrealizowanie powyzszych celów FR poprzez zacieśnienie współpracy w ramach WNP i jej struktury jako 
wysoce wątpliwe. Pekin nie jest zainteresowany ponownym przekształceniem Europy Środkowej w rosyj
ską strefę wpływów i "wyraz a zrozumienie dla motywów", jakirrli kierują się państwa tego regionu, dątąc 
do integracji ze strukturami Zachodu. Przypomina się stara zasada władców Niebiańskiego Cesarstwa: 
"sąsiedzi naszych sąsiadów powinni być silni-o Czy Chiny staną się aktywnym adwokatem wysiłków Rosji 
w jej ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku i dązeniu do członkostwa w APEC - czas pokaze. 

Zakres zbiezności, a niekiedy nawet zgodność poglądów obu stolic w kluczowych kwestiach między
narodowych i regionalnych (np. kryzys jugosłowiański, Haiti, sankcje wobec Iraku ; problem nuklearny 
KRLD, reforma ONZ itd.) jest dostatecznie szeroki, aby mogła się między nimi rozwinąć konstruktywna 
współpraca. Obie strony dysponują waznymi atutami: Rosja - doświadczeniem w rozwiązywaniu proble
mów globalnych i regionalnych oraz nader mocną pozycją w najwazniejszych organizacjach międzynaro
dowych. Chiny - wpływami w trzecim świecie i szczególną pozycją w regionie Azji i Pacyfiku. Z drugiej 
strony - napotykamy jednak całkiem szeroki wachlarz spraw, wobec których poglądy obu stolic są rózne, 
a interesy pozostają w sprzeczności (np. podejście do wielu problemów rozbrojenia, zakazu prób z bronią 
jądrową, kwestii praw człowieka, roli w regionie Azjt i Pacyfiku itd.). Z tej racji nalezy z góry zakładać , iz 
współdziałanie Rosji i Chin będzie się rozwijało mniej lub bardziej pomyślnie w zależności od kwestii, 
jakiej będzie dotyczyć. Mozna przewidzieć taktyczny, wybiórczy, pełen niuansów charakter tej współpracy. 

Po pierwsze - obaj partnerzy upatrują w pomyślnym rozwoju wzajemnych stosunków gospodar
czych niezwykle istotnego czynnika juz to stymulującego dalszy wzrost ekonomiczny i naukowo-technicz
ny (przypadek Chin), jut to - przyspieszającego przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospodarczego (przy
padek Rosji). Dlatego tez zamierzają sprzyjać nawiązywaniu nowych, trwałych form współpracy przygra
nicznej i międzyregionalnej w dziedzinie gospodarczej (np. współpraca Kraju Nadmorskiego i Zabajkala 
z prowincjami Chin północno-wschodnich czy Mongolii Wewnętrznej), ponieważ chodzi tu o coś więcej 
niż zwykłą, tradycyjną wymianę handlową. Pogłębianiu współpracy sprzyjają .następujące czynniki: (1) 
wysoki stopień komplementarności rosyjskich i chińskich struktur gospodarczych - ogromne nie wykorzy
stane dotąd pole mozliwości; (2) fakt, ze w obu państwach tlwa głęboka transformacja L.-wiązana z wpro
wadzaniem gospodarki rynkowej; (3) bliskość i dogodne położenie geograficzne; (4) połącz.enia 

komunikacyjne, (5) tradycje współpracy oraz (6) fakt, iż wiele zakładów przemysłu ciężkiego w b. Man
dżurii i innych regionach CbJn północnych oraz północno-zachodnich zbudowano (w latach 50. i na po
czątku 60.) z wykorzystaniem radzieckiej myśli teclU'licznej. Współpraca ta stanowi także ważny czynnik 
konkurencyjnego przyciągania zagranicznego kapitału . 

P o d r u g i e - dla Chin współpraca z Rosją jest niezwykle ważna także z punktu widzenia zwiększe
nia ich potencjału naukowo-technicznego, szczególnie w sferze nowoczesnych technologii Cnp. w prze
myśle lotniczym, kosmicznym, energetycznym, w sferze pokojowego wykorzystania energii jądrowej, 
w przemyśle maszynowym oraz w tym, co dotyczy urządzeń i technologii podwójnego zastosowania 
itd.). Z kolei Rosjanie zwracają uwagę na korzyści, jakie mogliby czerpać, przejmując chińskie doświad
czenie i rozwiązania w wielu dziedzinach gospodarki narodowej, przede wszystkim w sferze rolnictwa, 
produkcji towarów konsumpcyjnych, a takte w wybranych dziedzinach elektroniki , transportu , energety
ki, przemysłu wydobywczego itd. 

P o t r z e c i e - Chiny dostrzegają we współpracy z Rosją ważny czynnik, który mógłby wspomóc ich 
długofalowe wysiłki na rzecz budowy nowoczesnego potencjału militarnego. Chodzi zarówno o jego moder
nizację, jak i wzmocnienie, co ChRL mogłaby osiągnąć dzięki bezpośrednim zakupom oraz uzyskaniu 
dostępu do nowoczesnych technologii wojskowych (m.in. poprzez uzyskanie licencji, zatrudnienie specja
listów, kooperację specjalistycznych przedsiębiorstw i instytutów przemysłu obronnego lub też tworzenie 
wspólnych przedsiębiorstw o kapitale miesznym, które w bardzo wielu dziedzinach nie ustępują zachod .. 
nim). Atutami Chińczyków w tych staraniach są: rozpaczliwa sytuacja rosyjskiego przemysłu zbrojerliowego, 
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trudności z przeprowadzeniem konwersji - co stanowi ogromnie istotny problem, jeśli zwazyc na presję 
przedstawicieli rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego, domagających się utrzymania dotychczasowego po
ziomu produkcji; drastyczne zmniejszenie zapotrzebowania krajowego oraz zaostrzenie konkurencji z za
chodnimi (przede wszystkim amerykańskimi) koncernami o kurczące się rynki zbytu, tudzież ogromny nie
dobór środków finansowych itd. Argumenty przemawiające przeciw Chinom są natomiast następujące: Rosja
nie obawiają się nadmiernego wzmocnienia siły militarnej partnera i jego konkurencyjności w walce o rynki 
zbytu, boją się namszenia równowagi sił w regionie, gdyż mogłoby to być impulsem dla nowej eskalacji 
wyścigu zbrojeń na Dalekim Wschodzie. Kiemją się również obawami, że pogorszy to ich stosunki z USA. 

Bilans współpracy chińsko-rosyjskiej 

w okresie ostatnich 2,5 roku jest zdecydowanie korzystny dla obu stron. Dotyczy to przede wszystkim stosun
ków bilateralnych. Stosunki te odideologizowano i spragmatyzowano, oparto je na szeroko rozumianych 
interesach narodowych i wzajemnych korzyściach, tworząc względnie stabilne, a zarazem wystarczająco ela
styczne podstawy. W tej sytuacji różnice stanowisk, ocen czy konflikt interesów w jednej dziedzinie nie 
stanowią zagrożenia dla owocnej i korzystnej dla obu stron współpracy w innych sferach. W ostatnich latach 
doszło do nie mającego precedensu od lat 50. ożywienia dialogu politycznego na najwyższym szczeblu, 
obejmującego spotkania głów państw, szefów rządów, szefów najwazniejszych resortów, szerokie kontakty 
międzyparlamentarne i regionalne . Tylko w 1993 r. ChRL odwiedziło ok. 40 delegacji rządowych (do szcze
bla wiceministra). 

Historyczne znaczenie ma podpisanie (po trwających ponad 30 lat negocjacjach) pielwszego prawnomię
dzynarodowego porozumienia dotyczącego przebiegu liczącej 4,3 tys. km wspólnej granicy (w maju 1991 -
wschodniego, we wrześniu 1994 - zachodniego jej odcinka). Pozostaje do uzgodnienia liczący 51 km strate
gicznie ważny odcinek w okolicy Chabarowska, obejmujący dwie wysepki na Amurze i jedną na Arguni. 
Negocjacje są w toku. Nowym elementem jest bardzo silny nacisk władz lokalnych Chabarowska, które 
żądają, aby Moskwa nie szła na żadne ustępstwa terytorialne. Należy się liczyć z tym, że przy okazji demar
kacji granicy w terenie mogą pojawić się pewne problemy. 

Ostatnie lata przyniosły bezprecedensowe, jeśli chodzi o skalę, bezpośrednie kontakty ludności, szczegól
nie w regionach przygranicznych. W 1993 r. ponad 2 mln Chińczyków odwiedziło Rosję , a ponad milion 
Rosjan - Chiny. Rodzi to nowe problemy w stosunkach wzajemnych. Władze FR (szczególnie regionów 
dalekowschodnich) wyrażają obawy związane z masowym, ich zdaniem, nielegalnym osadnictwem chiń
skim na tych obszarach, wzrostem aktywności zorganizowanych gmp przestępczych o charakterze mafijnym. 
Część z tych problemów została uregulowana (w każdym razie prawnie) administracyjnymi decyzjami władz 
rosyjskich i chińskich oraz porozumieniami międzynarodowymi, podpisanymi podczas tegorocznych wizyt 
szefa dyplomacji rosyjskiej Kozyriewa i premiera Czernomyrdina w Pekinie. Zaostrzona została kontrola gra
niczna i wizowa. Zapowiedziano rozszerzenie współpracy słuzb specjalnych obu państw w walce z prze
stępczością. 

W 1993 r. handel chińsko-rosyjski osiągnął rekordowy poziom 7,68 mld dol. (niemal o 30 proc. więcej niz 
w 1992 r., w którym pobito rekord obrotów w handlu ChRL z całym ZSRR). Postawiło to Chiny na dmgim 
miejscu wśród partnerów handlowych Rosji (za Niemcami). Natomiast udział Rosji w handlu zagranicznym 
Chin przekracza zaledwie 3 proc. Znaczna część wzajemnych obrotów przypadała na handel przygraniczny. 
Jak oceniano, ok. 20--25 proc. wartości tej wymiany nie zostało objęte statystyką. Rosja stanowi wymarzony 
rynek zbytu dla chińskiego, niezwykle dynamicznie rozwijającego się przemysłu rolno-spożywczego i lekkie
go (ze względu na jakość i cenę towary te trudno byłoby sprzedać gdzie indziej), a sama zaopatruje gospo
darkę ChRL w niezbędne surowce (w tym o charakterze strategicznym) oraz 'wysoko zaawansowane techno
logicznie produkty przemysłowe, które z powodzeniem mogą zastąpić drogie i tmdno dostępne urządzenia 
zachodnie czy japońskie. Układ ten, w związku z rosyjskim kryzysem, siłą rzeczy faworyzował chińskie 
(często wątpliwej jakości) produkty przemysłu lekkiego i spożywczego . Przyczyną załamania obrotów (które 
w pierwszym półroczu 1994 r. były o ponad 40 proc. niższe niż w analogicznym okresie 1993 r.) była, jak się 
wydaje, nieekwiwalentność wymiany (strona rosyjska za cenne surowce i produkty o wysokim stopniu za a-
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wansowania technologicznego, np. samoloty, śmigłowce, sprzęt wojskowy, wyroby stalowe, chemiczne nie 
uzyskiwała towarów dorównujących światowym normom, ani też opłat w walutach wymienialnych) , Inne 
czynniki to pewne nasycenie tynku produktami chińskitni, zmiana rosyjskiej polityki celnej, nagłe wahania 
kursu rubla, nowe uregulowania administracyjne wprowadzane przez Rosję w ruchu grankznym itd. Sytuacja 
ta i alarmujący spadek tegorocznych obrotów (zapewne ok. 30-35 proc.) wskazują na konieczność zasadni
czej rewizji dotychczasowego modelu współpracy. Niezbędne v.rydaje się wypracowanie długofalowego pro
gramu rozwoju i integracji gospodarczej regionów przygranicznych, rozbudowa i modernizacja zacofanej 
infrastruktury, oparcie współpracy na stabilnych i klarownych zasadach prawnych, stworzenie nowoczesne
go systemu wzajemnych rozliczeń, włączenie do współpracy partnerów z rozwiniętych państw itd. Ważnym 
problemem - wymagającym uzgodnionych rozstrzygnięć -- jest sprawa odu'ony bogactw naturalnych i zaso
bów Amuru oraz Ussuri. 

Istotną przyczyną, a zarazem skutkiem poprawy atmosfery i wzajemnego zaufania była zapowiedź przy
spieszenia rozmów w sprawie redukcji sił zbrojnych na granicy i budowy środków zaufania oraz podpisane 
we wrześniu 1994 r. w Moskwie porozumienie o wzajemnym niewymierzaniu broni strategicznych w teryto
rium pattnera. Rozmowy w sprawie redukcji sił zbrojnych i znuliejszenia potencjału militarnego na granicy 
zapewne się przeciągną. Wiąże się to z faktem, iż część radzieckiego uzbrojenia została w czasie wiedeńskich 
rokowań na temat redukcji sił konwencjonalnych w Europie (CFE) przerzucona za Ural, do azjatyckiej części 
ZSRR. Dodatkowy czynnik, to brak środków na dyslokację sił znajdujących się na granicy z Cllinami. Na 
rozbudowę odpowiedniej infrastruktury w latach 70. - jak obecnie przyznają Rosjanie - wydano ponad 130 
mld dol. 

Obie strony mogą odnotować znaczne korzyści ze współpracy wojskowej, która nabrała intensywnego 
charakteru i ma szeroki zakres. W kwestii tej zainteresowani zachowują zrozumiałą dyskrecję. Chińskie zaku
py rosyjskiej brOIli i sprzętu wojskowego w latach 1992-1993 wyniosły według oficjalnych źródeł rosyjskich 
(zapewne zaniżonych) ponad 2 mld dol. (przede wszystkim samoloty Su-27 i Su-27 S, MiG-29, systemy broni 
przeciwrakietowej S-300). Źródła zachodnie informują, ze Chińczycy domagają się znacznie większego dostę
pu do najbardziej zaawansowanych technologii i zanlierzają składać dalsze zam.ówienia. Budzi to poważne 
zaniepokojenie USA, a także azjatyckich - bliższych oraz dalszych - sąsiadów Chin. Stąd wyraźne podkreśle
nie, że Rosja będzie kierowała się w tej współpracy względami własnego bezpieczeństwa, przestrzegała 
zasad dostaw sprzętu defensywnego oraz zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień, m.in. 
MTCR. Za pomyślną i obiecującą mogą uznać obie stolice współpracę na arenie międzynarodowej. Zwraca 
uwagę bardzo szeroki zakres i duża częstotliwość konsultacji poszczególnych departamentów ministerstw 
spraw zagranicznych obu krajów oraz kontaktów w organizacjach rniędzynarodowych. Współpraca w dzie
dzinach, gdzie istnieje zbieżność ocen i interesów, może stanowić istotny element wzmacniający skuteczność 
obu krajów oraz ważny czynnik przetargowy. Odnoto'wując jakościowe zmiany, jakie już zachodzą w stosun
kach dwu mocarstw, pamiętajmy, iż jest to obraz złożony, niejednoznaczny, pełen półcieni. 

Jan Rowiński 

Prof. dr hab. Jan. Rowiński jest sinologiem, wybitnym specjalisq w dziedzinie polityki międzynarodowej, pracuje w 
Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. 

-------------------~ .. -------------------
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Nie tylko Kuryle 
(Rosja a Japonia) 

o ile w Europie zimna wojna należy już do pr:zeszłości, a II woj~ 
na światowa jest historią, o tyle klimat stosunków rosyjsko-ja
pońSkich niewiele się zmienił - ciągle decyduje o nim kwestia 
przynależności czterech południowych wysp z łańcucha Wysp 
Kurylskich. Są to wyspy Iturup (Etorofu), Kunaszyr, Sikotan i 
Habomai, w Japonii nazywane Terytoriami Północnymi. 

Spór o Kuxyle sprawił, ze Mo
skwa i Tokio wciąz jeszcze nie 

podpisały traktatu pokojowego, 
a kontakty polityczne azjatyckich 
sąsiadów tradycyjnie pełne są nie
ufności, wzajemnych oskarzeń 
i zadraznień. Wprawdzie co pe

wien czas pojawiają się nadzieje na rozwiązanie spornych kwestii i normalizację stosunków, jednak spra
wa przynalezności Wysp Kuxylskich tkwi w martwym punkcie i zadna ze stron nie wykazuje szczególnej 
gotowości do kompromisu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, ze spór ten stanowi nie tylko kwestię 
polityki zagranicznej obu państw, lecz jest równiez wykorzystywany w wewnętrznej walce politycznej . 
I choć obie strony mają powody, by dązyć do zmiany istniejącego stanu rzeczy, nie nalezy się spodziewać, 
ze w najblizszej przyszłości nastąpi przełom w stosunkach rosyjsko-japońskich . 

Spór o Wyspy Kurylskie: historia 

Kuxyle to łańcuch około 30 wysp, ciągnący się od południowego kratka Kamczatki az po Hokkaido 
i oddzielający Morze Ochockie od Pacyfiku. Na temat tego, kto pierwszy je zbadał, opisał, zagospodaro
wał, rosyjscy i japońscy histoxycy mają odmienne zdania i trudno rozstrzygnąć, kto ma rację. Do końca 
XVII w. Japończycy osiedlili się na południowych wyspach archipelagu, podczas gdy posuwający się 
z Kamczatki Rosjanie opanowali jego część północną i centralną. Rosyjsko-japońska granica na Kuxylach 
po raz pierwszy została określona w porozumieniu podpisanym w Simodzie w 1855 r. Zgodnie z tym 
porozumieniem we władaniu Japonii pozostawały połozone najdalej na południe wyspy archipelagu -
lturup, Kunaszyr, Sikotan i Wyspy Habomai. W zawartym w 1875 r. w Sankt Petersburgu traktacie Rosja 
zrzekła się na rzecz Japonii prawa do władania swoją częścią archipelagu w zamian za rezygnację Tokio 
z roszczeń terytorialnych wobec Sachalinu. Następna zmiana granic w tym regionie nastąpiła w roku 1905, 
po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej. Na mocy traktatu z Portsmouth zwycięzona Rosja zmuszona 
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została do odstąpienia Japonii po
łudniowej części Sachalinu. Ten 
stan posiadania Japonia utrzymała 
przez 40 lat. 

Sytuację zmieniła II wojna świa
towa. W Jałcie Stalin uzyskał od 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii obietnicę przekazania 
Związkowi Radzieckiemu Wysp 
Kurylskich i Sachalinu w zamian za 
udział ZSRR w wojnie na Pacyfi
ku. Wojska radzieckie zajęły Kury
le w sierpniu-wrześniu 1945 r. 
(atak rozpoczął się 18 sierpnia, 
w trzy dni po oficjalnej kapitulacji 
Japonii). Jak twierdzi (opierając się 
na dokumentach radzieckiego Ar
chiwum Marynarki Wojennej) au
tor pracy Sowietskaja okkupacyja 
Kurilskich ostrowow, Borys Sławiń
ski, «Terytoria Północne zajęto 
w okresie, gdy armia japońska za
przestała juz wszelkiego oporu>. 
Sławiński ustalił jeszcze jeden in
teresujący fakt: wysepek Habomai 
nikt nie zamierzał okupować - za
jęto je na skutek pomyłki prowa
dzącego operację kapitana. 

Mor:;re Ochockie 

,r 

Wyspy Kurylskie 

NIE TYLKO KURYLE 

Ocean spokojny 

Ustalenia rosyjskiego historyka podają w wątpliwość argumenty rosyjskich «patriotów>, perorujących 
o prawie do «ziem zdobytych krwią naszych zołnierzy«. Południowe Kuryle radziecka armia zajęła bez 
jednego wystrzału, Przyczyny okupacji wysp jasno określił Stalin w cytowanym w ksiązce Sławińskiego 
liście do prezydenta Trumana: ,~ak wiadomo, Japończycy okupowali w latach 1919-1921 cały radziecki 
Daleki Wschód. Radziecka opinia publiczna byłaby głęboko poruszona, gdyby nasze wojska nie brały 
udziału w okupacji terytorium Japonii» , 

Pięć dokumentów 

W lutym 1946 r, Rada Najwyzsza ZSRR przyjęła postanowienie o przyłączeniu Kurylów do Związku 
Radzieckiego, Było to nie zgodne z prawem międzynarodowym. Głosi ono bowiem, ze zmiany granic 
między państwami, które znajdowały się w stanie wojny, mogą nastąpić jedynie w procesie podpisywa
nia traktatu pokojowego, 

W rozpoczętym niedługo później i do dziś nie rozstrzygniętym sporze prawnym o przynalezność Tery
toriów Północnych obie strony powoływały się przede wszystkim na treść pięciu dokumentów: anglo
amerykańskiej deklaracji z 14 sierpnia 1941 r, (Karta Atlantycka), deklaracji kairskiej z 1 grudnia 1941 r" 
umowy jałtańskiej z 11 lutego 1945 r" deklaracji poczdamskiej z 26 lipca 1945 r, i porozumienia z San 
Francisco, podpisanego 8 września 1951 r, Żeby zrozumieć prawny aspekt rosyjsko-japońskiego sporu, 
nalezy zatrzymać się nieco nad tymi dokumentami, 

Dowodząc swoich praw do Wysp Kurylskich, ZSRR powoływał się na punkt deklaracji kairskiej, mówią
cy o usunięciu Japończyków z terytoriów, w których posiadanie weszli «przemocą«; zapis w umowie jał
tańskiej - o «przekazaniu Wysp Kurylskich Związkowi Radzieckiemu« i «zwróceniu« mu południowego 
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Sachalinu; zapis w deklaracji poczdamskiej, potwierdzający .walUnki deklaracji kairskiej» i stanowiący, ze 
"za suwerenne terytorium Japonii uwaza się wyspy Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku oraz mniejsze wyspy, 
które zostaną wskazane». Strona radziecka zwracała tez uwagę, ze w porozumieniu z San Francisco Japoń
czycy zrzekli się wszelkich praw i pretensji do Wysp KurylskiCh ... 

Z kolei Japończycy potwierdzali rezygnację z Wysp Kurylskich, argumentowali jednak, ze nazwy tej 
nie nalezy odnosić do czterech południowych wysp, które w Japonii określa się jako terytoria północne. 
Co więcej, przypominali, ze porozumienie z San Francisco obejmowało tylko te walczące z Japończykami 
strony, które dokument podpiszą i ratyfikują, zaś Związek Radziecki tego nie uczynił. Posiadanie przez 
ZSRR wysp ItulUp, Kunaszyr, Sikotan i Habomai nie tylko więc nie moze być usankcjonowane porozu
mieniem z San Francisco, stwierdzającym, ze alianci nie dązą do zdobyczy terytorialnych, ale pozostaje 
w sprzeczności z Kartą Atlantycką i deklaracją kairską. Ponadto na terytoria północne nie moze być roz
szerzona charakterystyka deklaracji kairskiej w punkcie, mówiącym o odebraniu Japonii terenów uzyska
nych "przemocą», jako ze cztery wyspy nalezały do Japonii od dawien dawna. Tokio argumentowało tez, 
ze trzy deklaracje i umowę jałtańską traktować nalezy w tym wypadku jako podsumowanie stanowisk 
walczących mocarstw. Strona japońska nie brała udzi;;łu w rozmowach, a w Karcie Atlantyckiej USA i Wielka 
Brytania zobowiązały się nie akceptować zadnych zmian terytorialnych "niezgodnych z wyrazoną w nie
skrępowany sposób wolą zainteresowanych narodów,. 

Rosja i Japonia uznały stan wojny za zakończony i nawiązały stosunki dyplomatyczne dopiero w 1956 r. 
Wtedy tez strony były bliskie kompromisowego rozwiązania "kwestii kurylskiej». 'XI podpisanej 19 paź
dziernika 1956 r. wspólnej deklaracji radziecko-japońskiej strona radziecka zobowiązała się do przekazania 
Japonii dwu wysp (Habomai i Sikotan) bezpośrednio po zawarciu traktatu pokojowego. Status dwóch 
pozostałych nie został w deklaracji określony , co stwarzało Japończykom pole do dalszych negocjacji. 

To, ze Kreml powaznie traktował obietnicę przekazania Habomai i Sikotanu , potwierdzają ujawnione 
niedawno świadectwa historyczne. Okazuje się, iz rozpoczęto juz nawet V'.'Ysiedlanie z obu wysp ludności 
napływowej . Jednak w zawarciu traktatu pokojowego przeszkodziły zmiany sytuacji międzynarodowej. 
W 1960 r., wkrótce po podpisaniu amerykańsko-japońskiego traktatu o bezpieczeństwie, ówczesny szef 
radzieckiego MSZ, Andriej Gromyko, poinformował Tokio, ze ZSRR nie odda wysp, dopóki z Japonii nie 
zostaną wycofane jednostki amerykańskie . Od tego tez czasu Moskwa negowała samo istnienie sp olU 
terytorialnego z Japonią . 

Gorbaczow, czyli zawiedzione nadzieje Japończyków 

Nadzieje na powrót Terytoriów Północnych do Japonii od:żyły w Tokio po dojściu do władzy Michaiła 
Gorbaczowa i ogłoszeniu pieriestrojki, tak:że w radzieckiej polityce zagranicznej. Jednak topnienie "jałtań
skich lodów", które tak bardzo zmieniło sytuację w Europie, w stosunkach radziecko-japońskich miało 
niewielkie konsekwencje. Wizytę Michaiła Gorbaczowa w Tokio radziecka dyplomacja przygotowywała 
przez dwa lata i juz sam ten fakt świadczy, jak tlUdno było Moskwie cokolwiek zmienić w tradycyjnie 
sztywnej polityce w sprawie wysp. Sytuacji nie ułatwiały oczekiwania Japończyków, którzy spodziewali 
się po wizycie przełomu . Nadzieja wstąpiła nie tylko w polityków, ale i w zdecydowaną większość społe
czeństwa . Japończycy jasno dawali do zrozumienia, ze istnieje ścisły związek między rozwiązaniem SpolU 
terytorialnego a kwestią japońskiej pomocy ekonomicznej dla ZSRR i nie szczędzili przy tym obietnic 
dotyczących kredytów i mozliwości współpracy gospodarczej . Warto podkreślić, :że Tokio gotowe było 
wykazać pewną elastyczność, jeśli chodzi o termin i tryb przekazania wysp. 

W przededniu wizyty prasa sowiecka szeroko dyskutowała na temat mozliwości i sposobów rozwiąza

nia problemu kurylskiego. Uczeni i publicyści, którzy opowiadali się za zwróceniem Japonii Terytoriów 
Północnych, posługiwali się następującymi argumentami!: 

I w. Jeriomin: Rossija-japonija. Territorialnaja prohlerna: poisk rieszenija. 
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• spór terytorialny między ZSRR a Japonią jest faktem; 
• za przekazaniem Japonii Terytoriów Północnych opowiada się praktycznie cały naród japoński; 
• podstawą do rozwiązania SpOnl terytorialnego powinno być prawo międzynarodowe; 
• nie ma powodów, by podawać w wątpliwość porozumienie z Simody z 1855 L; 

• powojenny los Terytoriów Północnych jest wynikiem imperialnej polityki Stalina; 
o umowa z San Francisco nie zawiera ani geograficznej definicji Kurylów, ani wskazania, komu 

zostaną one przekazane przez Japonię; 
• utworzenie na Terytoriach Północnych wolnej strefy ekonomicznej nie rozv,riąże problemu; 
• .. zamrożenie· obecnej sytuacji wzmocni siły zachowawcze w ZSRR; 
• radzieckie społeczeństwo stosunkowo mało wie o istocie sporu, co jest przyczyną «hurrapatriotycz

nego· podejścia do problemu. 

Oczywiście nie brakowało głosów i z drugiej strony. Argumenty padały rózne. Od historycznych (ZSRR 
ma prawo zatrzymać wyspy, gdyż to Rosjanie je odkryli, a porozumienie z Simody z 1855 r. było ustęp

stwem, wymuszonym na Rosji ówczesną trudną sytuacją) poprzez geopolityczne (wyspy mają znaczenie 
strategiczne) po czysto emocjonalne (ZSRR jest wielkim mocarstwem i nikt nie wydrze mu jego własnego 
terytorium; mieszkaficy Kurylów gotowi są z bronią w ręku walczyć o wyspy, nawet jezeli Moskwa zdecy
duje się je oddać). 

«Nadzwyczaj owocna wizyta» 

Ostatecznie Michaił Gorbaczow pojechał do Tokio 16 kwietnia 1991 r. Nie był to dobry moment na 
wizytę. Pieriestrojka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów gospodarczych. Przywódca ZSRR nie posia
dał już społecznego poparcia, jakie miał zaraz po objęciu władzy. Żeby wyobrazić sobie, jaka była sytuacja 
wewnątrz rządzącej ekipy, przypomnijmy, że do próby przewrotu zostały zaledwie cztely miesiące. W tej 
sytuacji Gorbaczow nie miał praktycznie żadnej możliwości politycznego manewru. 

Cztery dni pobytu w Tokio i sześć rund negocjacji Michaiła Gorbaczowa z premierem Toshiki Kaifu 
uwieńczyło podpisanie wspólnego oświadczenia rządów ZSRR i Japonii, w którym wizytę określa się jako 
.. nadzwyczaj owocną dla obu państw.2 W rzeczywistości wyniki rozmów były skromne. Największym 
osiągnięciem stało się przyznanie przez ZSRR, że spór terytorialny istnieje, uznanie jego wagi i konieczno
ści rozwiązania. Poprzez v,lymienienie kontrowersyjnych wysp z nazwy problem został zdefiniowany geo
graficznie. Ponadto po raz pierwszy od nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych w 1956 r. 

strona radziecka w ogóle wykazała gotowość do podjęcia negocjacji na temat przebiegu granicy. 
We wspólnym oświadczeniu jednoznacznie podkreślano również wolę przyspieszenia przygotowań do 

podpisania traktatu pokojowego. Prezydent ZSRR zapowiedział, że w przyszłości mozliwe będzie zwolnie
nie odwiedzających Kuryle obywateli Japonii od obowiązku wizowego. Uznał tym samym, że Kuryle mają 
jednak nieco inny status niż reszta terytorium pozostającego pod zwierzchnictwem Rosji. Obie strony 
zgodziły się, że w przyszłych negocjacjach należy rozmawiać o wspólnych inicjatywach gospodarczych na 
wyspach oraz redukcji stacjonujących tam wojsk radzieckich. 

Był to niewątpliwie ważny krok naprzód w kierunku rozwiązania sporu i Bogiem a prawdą, chyba 
wszystko, co wówczas można było osiągnąć. Już przed wizytą wiadomo było, że stanowiska obu stron są 
rozbieżne, a wewnętrzne naciski polityczne nie pozwalają na elastyczność ani Gorbaczowowi, starającemu 
się nie drażnić moskiewskich twardogłowych, ani Kaifu, którego do utrzymania nieprzejednanej postawy 
zobowiązała opinia społeczna i własna partia. 

Podczas wizyty Gorbaczowa rozmawiano także o współpracy w wielu innych dziedzinach - z intencją 
zacieśniania wzajenmych stosunków na innym niż polityczny gruncie. Nie wynikło jednak z tych rozmów 

Tamże , s. 68. 
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nic godnego odnotowania. W przemówieniu na forum japońskiego parlamentu Gorbaczow powtórzył 
swoją wcześniejszą propozycję utworzenia w Azji organizacji na wzór KBWE (propozycja ta nigdy nie 
spotkała się z zainteresowaniem w krajach azjatyckich). 

Po wizycie, dość klytycznie zresztą ocenianej zarówno w Moskwie, jak i w Tokio, w stosunkach obu 
państw nastąpił okres stagnacji. Zawiedzeni Japończycy nadal trzymali się przyjętej wcześniej zasady nie
rozdzielania polityki i gospodarki i Związek Radziecki nie otrzymał znaczącej pomocy ekonomicznej. Co 
więcej, to właśnie postawa Tokio sprawiła, że spotkanie "siódemki» najbogatszych państw świata w Lon
dynie (lipiec 1991) zakończyło się dla strony radzieckiej fiaskiem. Jedynym gestem dobrej woll ze strony 
Japonii było udzielenie Moskwie ograniczonej pomocy za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudo
wy i Rozwoju oraz poparcie projektu przyznania ZSRR statusu członka stowarzyszonego w Międzynaro
dowym Funduszu Walutowym. Moskwa powitała te kroki gromkimi tytułami w rządowych dziennikach: 
Japonia zmienia swój kurs w stosunku do ZSRR (Izwiestija, 1.07.1991); Odwrót od twardego kursu (Praw
da, 2.07.1991), choć trudno uwierzyć, by na Kremlu rzeczywiście tak uważano . 

Plan Gieorgija Kunadze 

Podsumowując "epokę Gorbaczowa .. w stosunkach radziecko-japońskich, można stwierdzić, że choć 
nie przyniosła ona rozwiązania sporu, to jednak przetarła szlaki. Istnienie i potrzeba rozwiązania sporu 
o Wyspy Kurylskie nie tylko zostały potwierdzone w oficjalnym dokumencie, lecz - jako temat prasowej 
dyskusji - dotarły do świadomości Rosjan. W tym też okresie zrodziły się inicjatywy, które kształtowały 
później stosunki rosyjsko-japońskie . Jedną z ważniejszych była propozycja eksperta Moskiewskiego Insty
tutuEkonomii i Stosunków Międzynarodowych, japonisty Gieorgija Kunadze. Na prowadzonym w Japonii 
seminarium postulował on wcielenie w życie deklaracji z 1956 r. wraz z punktem dotyczącym przekazania 
Japonii wysp Sikotan i Habomai. Plan przewidywał, że natychmiast po podpisaniu traktatu pokojowego 
i oddaniu tych dwóch wysp strony przystąpią do negocjacji na temat przyszłości większych i ważniejszych 
strategicznie wysp Kunaszyr i lturup. Gdyby do określonego wcześniej terminu nie znaleziono kompromi
sowego rozwiązania (Kunadze proponował wspólną administrację), problem miał być przekazany do roz
strzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Po rozpadzie ZSRR Kunadze został miano
wany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, a jego plan stał się podstawą polityki rosyjskiego 
MSZ wobec Wysp Kurylskich. 

Plan Borysa Jelcyna 

Własny projekt uregulowania kwestii kurylskiej wysunął w tym okresie również Borys Jelcyn. Przeby
wając z oficjalną wizytą w Japonii (jako przewodniczący Rady Najwyższej RFSRR) , Jelcyn przedstawił 5-
punktowy plan, przewidujący: w pierwszym etapie - uznanie przez Rosję, że spór terytorialny istnieje; 
w drugim - utworzenie na Kurylach wolnej dla Japonii strefy ekonomicznej; w trzecim - demilitaryzację 

wysp; w czwartym - podpisanie traktatu pokojowego; w piątym - podjęcie wiążącej decyzji o statusie 
wysp (wspólny protektorat, samodzielność wysp lub przekazanie ich Japonii). Jelcyn zapowiadał, że reali
zacja piątego etapu nastąpi w dość odległej przyszłości, gdy na scenie politycznej pojawi się "nowe poko
lenie polityków .. 

Po objęciu władzy Borys Jelcyn kilkakrotnie deklarował, że nie zamierza wycofać się ze swojej propo
zycji rozwiązania problemu i spodziewa się, iż podpisanie traktatu pokojowego z Japonią nastąpi w 1993 l'. 

Wydaje się więc, że Japończycy mieli solidne podstawy, by w związku ze znuaną sytuacji u wschodniego 
sąsiada liczyć na postęp w rozwiązywaniu kwestii. Tym bardziej, że - jak wskazywał przykład krajów 
bałtyckich - w dalszym ciągu postępowała rewizja stalinowskiej polityki. 

Kiedy powstawała Wspólnota Niepodległych Państw, Japonia bardzo szybko, bo jut 27 grudnia 1991 r., 
uznała Rosję za prawnego sukcesora ZSRR i nawiązała z nią stosunki dyplomatyczne. Pod koniec stycznia 
1992 r. premier Kiichi Miyazawa spotkał się w Nowym Jorku z Jelcynem i uzgodnił termin jego wizyty 
w Tokio na wrzesień tego samego roku. Obie strony zaczęły prace nad jej przygotowaluem. 
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W rosyjskim MSZ panowała dość przychylna dla Japonii atmosfera. Przygotowaniem do wizyty kiero
wał wspomniany juz Gieorgij Kunadze, a jego stanowisko w sprawie kurylskiej w duzym stopniu popierał 
Andriej Kozyriew. Za oddaniem spornych wysp optował równiez mający wówczas duze wpływy na Krem
lu Giennadij Burbulis. Trudno powiedzieć, jakie stanowisko zajmował sam Borys Jelcyn. W swych wypo
wiedziach na ten temat prezydent Rosji podkreślał znaczenie problemu i wolę jego rozwiązania, uchylał 
się jednak od ujawnienia jakichkolwiek konkretnych planów. 

W miarę upływu czasu atmosfera w Moskwie stawała się coraz rrmiej korzystna dla Japończyków. Po 
lutowym V Zjeździe Deputowanych Ludowych Federacji Rosyjskiej demokraci i zwolennicy reform zaczęli 
coraz wyraźniej słabnąć, tymczasem koalicja ugrupowań nacjonalistycznych i konserwatywnych rosła w si
łę. Przeciwko oddaniu wysp zaczęło występować coraz więcej polityków. Sprzeciwiali się nie tylko "patrio
ci". Swój protest coraz wyraźniej manifestowała także armia. 

Co na to wojsko, czyli Kuryle strategiczne 

Powody, dla których wojskowi byli przeciwni wycofaniu się z "'1ysp, przedstawił na łamach dziennika 
Krasnaja Zwiezda (22.07.1992) gen. Gieorgij Miechow. Zastrzegając się, ze w związku z poprawą między
narodowego klimatu politycznego jego analizę należy traktować jako prezentację scenariusza najgorszego, 
rosyjski generał stwierdzał, ze w wypadku konfliktu na Dalekim Wschodzie będące przedmiotem sporu 
wyspy mają kluczowe znaczenie dla obronności Rosji. Ich oddanie pozbawiłoby Morze Ochockie naturalnej 
ochrony, jaką stanowi łańcuch KUlylów. Tym samym stacjonująca na Morzu Ochockim rosyjska flota nukle
arna byłaby zagroiona . Ponadto pod kontrolą Japończyków znalazłyby się dwie południowe cieśpjny, które 
są jedynym niezamarzającym połączeniem Morza Ochockiego z Pacyfikiem. W tej sytuacji zimą rosyjska 
Flota Oceanu Spokojnego byłaby podzielona, a jej znaczna część praktycznie uwięziona . Zdaniem Miecho
wa niebagatelne znaczenie ma takie głębokość cieśnin. Przy korzystaniu z położonych dalej na pÓhl0C 
płytszych połączeń z Pacyfikiem ruch rosyjskich atomowych łodzi podwodnych znalazłby się pod kontrolą 
amerykańskich satelitów. Inną przyczyną wątpliwości generała był zainstalowany na Kurylach system rada
rów, mający zasadniczą wagę dla obrony obszaru powietrznego. Gieorgij Miechow wyraził przekonanie, że 
z powodów technicznych i finansowych byłoby bardzo trudno przenieść te urządzenia w inne miejsce. Arty
kuł kończyła uwaga, ie jeśli wyspy zostaną oddane, w przyszłości mogą być "'rykorzystane jako bazy dla 
amerykańskich lub japońskich operacji przeciwko Rosji. 

Argumenty Miechowa powtórzono w raporcie, który rosyjski Sztab Generalny przedstawił Radzie Najwyz
szej w trakcie zamkniętego posiedzenia poświęconego problemowi Kurylów. O ile jednak ton artykułu w dzien
niku Krasnaja Zz.{)iezda był spokojny i rzeczowy, o tyle raport nawiązywał do najlepszych tradycji propagan
dowych tekstów sowieckich z okresu zimnej wojny3. Dokl.lment prezentował amerykańsko-japońskie siły 
wojskowe zgrupowane na Dalekim Wschodzie jako aktualne zagroienie dla rosyjskiego bezpieczeństwa 
i stwierdzał, ie jedynie obecność na Kurylach rosyjskich jednostek bojowych wstrzymuje Japończyków przed 
odebraniem Terytoriów Północnych siłą. W raporcie stanowczo Vv)'powiadano się przeciwko jakimkolwiek 
ustępstwom terytorialnym i demilitaryzacji wysp. 

Piętnasty wariant 

Sesja Rady Najwyiszej, na której deputowanym rozdano wspomniany raport, była, jak mozna sądzić, 
kulminacyjnym momentem walki dwóch koncepcji rozwiązania problemu Kurylów. Zwołano ją 26 lipca 
1992 r. na wniosek sekretarza komisji konstytucyjnej Rady Najwyzszej Olega Rumianeewa, który zapropo
nował, by Rosja i Japonia wspólnie zarządzały dwiema mniejszymi wyspami (Habomai i Sikotan), zaś 
kontrolę nad pozostałymi zachowata Rosja. Przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych 

) Niezawisimaja Gazieta, 30.07.1992. 
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Jewgienij Ambarcumow zalecił Jelcynowi odwołanie podróży do Tokio. W dyskusji deputowani sprzeci
wiali się przekazaniu wysp Japonii i nie szczędzili słów krytyki pod adresem MSZ. Po tej sesji stało się 
oczywiste, że żadne śmiałe rozwiązania - gdyby nawet zostały przyjęte w Tokio - nie mają w Moskwie 
szans na realizację . 

Prezydent Jelcyn zdawał się nie baczyć na stanowisko parlamentu i nie przestawał składać publicznych 
obietnic, że do Japonii zawiezie konkretne propozycje. A przy okazji stale podkreślał, te nie jedzie do 
Tokio, by oddać wyspy. 

Na tydzień przed wizytą, w czasie telewizyjnego telemostu Moskwa-Tokio, Borys JelCyn poinformował, 
te zawiezie do Japonii 14 wariantów rozwiązania sporu kUlylskieg04

• Ostatecznie - jak to skomentowano 
w rosyjskiej prasie - wybrał 15. wariant i do Tokio nie pojechał . Wizytę odwołano zaledwie na cztery dni 
przed jej rozpoczęciem , informując, że decyzję podjęto w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa FR. 

Niespotykane w praktyce dyplomatycznej posunięcie Japończycy uznali za afront. Sytuację pogorszył 
jeszcze fakt, że rzecznik prasowy Jelcyna, Wiaczesław Kostikow, pytany o przyczyny niezwykłej decyzji 
prezydenta oznajmił, it winę za odwołanie wizyty ponosi .. . strona japońska. Rząd w Tokio, złotony niemal 
w całości z przedstawicieli Partii Liberalno-Demokratycznej, jest słaby - powiedział Kostikow - i dlatego 
zamierzał wykorzystać wizytę Jelcyna do podbudowania swej pozycji. Ponadto - stwierdził Kostikow -
watną rolę odegrała «sztywna, wręcz ultymatywna postawa» Tokios. 

Pomijając sprawę talentów dyplomatycznych rzecznika prasowego prezydenta Rosji, trzeba przyznać , 

te przynajmniej w drugiej części wypowiedzi miał on rację. Japończycy albo nie docenili nadchodzących 
z Moskwy sygnałów, albo nie byli gotowi, by zaakceptować kompromis . Tokio wykazało elastyczność 
jedynie w kwestii kalendarium i trybu rozwiązania sporu, stanowczo jednak tądało przekazania pod swoją 
jurysdykcję wszystkich czterech wysp. Japończycy zignorowali tet sugestie rosyjskiego wicepremiera Mi
chaiła Połtoranina, który w sierpniu 1992 r., w czasie wizyty w Tokio, zaproponował przeprowadzenie 
w stolicy Japonii trójstronnych (japońsko-rosyjsko-amerykańskich) rozmów na temat Kurylów, gdyby za
padła decyzja o całkowitym wycofaniu z nich wojsk rosyjskich. W wywiadzie dla agencji prasowej Nowosti 
Michaił Połtoranin wyjaśnił, te Rosja chciałaby mieć pewność, it jej wojska nie zostaną zastąpione na 
Kurylach przez jednostki amerykańskieG o Motna przypuszczać, te zainteresowany zakończeniem sporu 
Waszyngton (Stanom Zjednoczonym zaletało na przyłączeniu się Japonii do pomocy gospodarczej dla 
Rosji) nie odmówiłby udzielenia pewnych gwarancji. 

Zimno - cieplej - i znów zimno 

I tak jut fatalne w tym okresie stosunki Moskwa-Tokio jeszcze bardziej ochłodziła sprawa wydzierta
wienia ziemi na Kurylach firmie z Hongkongu. Informację o takim zamiarze telewizja rosyjska ogłosiła 
dokładnie 13 września - w dniu, kiedy Borys Jelcyn pierwotnie miał rozpocząć wizytę w stolicy Japonii. 
Początkowo wydawało się, że cała akcja przygotowana była przez przeciwników prezydenta i została 
obliczona na wywołanie skandalu. Można się jednak zastanawiać, czy nie był to swego rodzaju polityczny 
szantaż . Podczas międzynarodowego seminarium ekonomicznego w Hongkongu (październik 1992) gu
bernator Sachalinu Walentin Fiodorow obiecywał zagranicznemu kapitałowi pełną swobodę działania na 
KUlylach7. Wydaje się, że te gesty i wypowiedzi stanowić miały ostrze te nie dla Japończyków: albo zrewi
dują swoje twarde stanowisko, albo będą przyglądać się bezczynnie, jak na Kuryle wkracza kapitał chiń

ski i koreański. 
Nic zatem dziwnego, te we wzajemnych stosunkach zapanowało kolejne ochłodzenie. Nadzieję na 

zmianę tego stanu rzeczy przyniosło dopiero spotkanie Andrieja Kozyriewa z ówczesnym ministrem spraw 
zagranicznych Japonii Michio Watanabe. Do spotkania doszło w Pary tu w styczniu 1993 r., jednak jut 

5 Izwiestija, 10.09.1992 . 
6 TASS, 5.08.1992 . 
7 Izwiestija, 16.10.1992. 
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miesiąc później, podczas obchodów Dnia Tetytoriów Północnych, Warana be zażądał od Moskwy oficjal
nych przeprosin za zatrzymanie 600 tys. japoń<;kich jeńców, z ktÓlych 50 tys. zmarło gdzieś w b. ZSRR pod 
koniec II wojny światowej i po jej zakończeniuB. To ponownie zmroziło atmosferę. 

Pewien przełom dokonał się podczas kwietniowej wizyty w japonii Andrieja Kozyriewa, związanej 

z zaplanowanym na lipiec spotkaniem gmpy G-7 w Tokio. Podkreślając, że walka polityczna w Moskwie 
osiągnęła punkt kulminacyjny (wizyta odbyła się tuż przed rosyjskim referendum w sprawie zaufania cło 
prezydenta jelcyna 25 kwietnia 1993 r.) i ostrzegając, że zV"Ycięstwo konserwatystów moze -doprowadzić 
do powrotu zimnej wojny, a nawet do czegoś jeszcze gorszego", Kozyriew zdołał uzyskać japońskie popar
cie dla jelcyna i obietnicę większej pomocy gospodarczej. Ustalono też , że Borys jelcyn przyjedzie do 
Tokio w dmgiej połowie maja. 

«Niespodziewana» wizyta 

Ta wizyta również została odwołana. Ostatecznie jelcyn przyleciał do Tokio w lipcu, ale jako gość 
szczytu gmpy G-7. Żadnych rozmów na temat wysp podczas tego PObytll nie prowadzono. japonia przy
znała Rosji pomoc gospodarczą i finansową w wysokości 1,8 mld dol. Ustalono też, że jelcyn przyjedzie 
do Tokio w październiku 1993 r. 

W miarę zbliżania się terminu wizyty i narastania napięcia w Rosji kwestia kurylska coraz bardziej 
stawała się przedmiotem wewnętrznych rozgrywek politycznych. Przeciwko przekazaniu wysp opowiadali 
się nie tylko główni przeciwnicy jelcyna: przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Chasbułatow i wicepre
zydent Aleksandr Ruckoj, lecz również zwykle lojalny wobec prezydenta premier Wiktor Czernomyrdin. 17 
sierpnia 1993 r., podczas wizyty na wyspie ltump, premier stvv'ierdził, iz między Rosją a japonią nie istnieje 
żaden spór terytorialny9. Zaniepokojony wypowiedzią Czernomyrdina rząd japonii zaządał wyjaśnień, 
wskazując, że słowa te są sprzeczne z deklarowanym dotąd stanowiskiem Moskwy. W odpowiedzi Borys 
jelcyn stwierdził , iż oświadczenie Czernomyrdina odzwierciedla tylko jedną z opcji, rozwazanych przez 
rosyjski rząd w związku z wizytą. 

Ponieważ w tym czasie japończycy również usztywnili swoją pozycję, można było oczekiwać, że 
podróż Jelcyna nie przyniesie przełomu. Zresztą w gmncie rzeczy spodziewano się, że do wizyty po raz 
kolejny nie dojdzie . Po październikowych wydarzeniach w Moskwie wyda'wało się naturalne. że Jelcyn 
nigdzie nie pojedzie. Tym razem rosyjski prezydent jednak nie odwołał podróży, czym po raz kolejny 
wprawił Japończyków w zdumienie. Od szturmu na gmach Rady Najwyższej do rozpoczęcia wizyty minęło 
zaledwie 8 dni. 

Wiarę w jakiekolwiek decyzje o przekazaniu v,·ysp Jelcyn rozwiał już na lotnisku w Moskwie. Stwier
dził, iż ma «wielką nadzieję, że .. . strona japońska nie pomszy problemu Wysp Kurylskich. lO . Wizyta rozpo
częła się jednak miłym akcentem. Jelcyn wyraził ubolewanie z powodu losu 600 tys. japońskich jeńców 

i jako pierwszy kremlowski przywódca publicznie stwierdził, że to nie Japonia rozpoczęła w 1945 r. wojnę 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu. 

24-godzinną wizytę zakończyło podpisanie szeregu dwustronnych umów o niewielkim znaczeniu i dek
laracji tokijskiej, którą należy uznać za najważniejsze osiągnięcie rozmów. W dokumencie podkreślono 
wspólne zrozumienie wagi problemu przynależności czterech wysp oraz stwierdzono, iż .. należy kontynu
ować rozmowy mające na celu jak najszybsze podpisanie traktatu pokojowego. , a spór rozwiązać, ,opiera
jąc się na faktach historycznych i prawnych oraz na podstawie istniejących dokumentów, kiemjąc się 
zasadami praworządności i sprawieclliwości"ll. W deklaracji potwierdzono, że w stosunkach obu krajów 
zachowują ważność wszelkie porozumienia zawarte między Związkiem Radzieckim a Japonią. Na konfe
rencji prasowej Jelcyn oświadczył, że do tych dokumentów zalicza się tez deklaracja z 1956 r. 

8 TASS, 8.02.1993. 
9 TASS, 18.081993 
10 TASS, 12.10.1993. 

---------_._--

II Dipłomaticzeskij Wiestnik, wrzesień 1993. 
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Szybko okazało się, ze kazda ze stron nieco inaczej interpretuje ten punkt deklaracji tokijskiej, a 
jednak mozna powiedzieć, ze wizyta była dla Jelcyna politycznym sukcesem, Rosyjski prezydent zade
monstrował całemu światu, ze kontroluje sytuację we własnym kraju, złozył długo odkładaną wizytę 
i do niczego się nie zobowiązał. Japończykom na pociechę pozostawał fakt, ze podpisane w Tokio 
dokumenty były małym krokiem ku uznaniu przez stronę rosyjską ich stanowiska i tworzyły punkt 
zaczepienia w przyszłych negocjacjach. Poza tym wizyta dawała obu stronom możliwość przezwycięze

nia kryzysu, w jaki odkładane podróze rosyjskiego prezydenta zapędziły dyplomacje obu państw. Ja
pończycy nie tracąc twarzy mogli złagodzić dotychczasową politykę, uzależniającą pomoc dla Rosji od 
zwrotu wysp . Rosjanie zyskiwali czas i możliwość manewru, 

Kuryle ekologiczne 

Te zachęcające perspektywy nie potrwały długo, Czwarty punkt podpisanej w Tokio deklaracji głosił 
m.in,: .. Strony, świadome, że usuwanie odpadów radioaktywnych do morza jest. źródłem głębokiego 
zaniepokojenia na całym świecie i zagraza zwłaszcza środowisku naturalnemu w pobliskich państwach, 
zgadzają się prowadzić za pośrednictwem wspólnej rosyjsko-japo11skiej grupy roboczej ścisłe konsultacje 
w celu dalszego rozpatrzenia tego problemu». Atrament na podpisach pod dokumentem jeszcze dobrze 
nie wysechł, gdy 16 października organizacja Greenpeace zaalarmowała, że nalezący do rosyjskiej mary
narki tankowiec wylał do Morza Japońskiego ok, 900 metrów sześc, płynnych odpadów radioaktyw
nych. Rosyjskie Ministerstwo Ochrony Środowiska potwierdziło tę informację i oświadczyło, że Rosja 
dwa tygodnie wcześniej «uprzedziła międzynarodowe instytucje i zainteresowane rządy" o planowanej 
akcji zatapiania odpadów w Morzu Japońskim12 • 

W Tokio wydarzenie to uznano za prowokację , 18 października premier Morihiro Hosokawa stwier
dził, że Rosja nie poinformowała Japonii o zamiarze przeprowadzenia akcji i zapowiedział, że jego 
rząd złoży oficjalny protest w tej sprawie 13 , W odpowiedzi urzędnicy rosyjskiego Ministerstwa Ochrony 
Środowiska oświadczyli, że w najbliższym czasie planują zatopienie w Morzu Japońskim następnej por
cji odpadów, Rosjanie zrezygnowali z tego zamiaru dopiero po telefonicznej rozmowie między jap06-
skim ministrem spraw zagranicznych Tsutomu Hatą a Andriejem Kozyriewem, 

Cała ta historia zrujnowała polityczne i psychologiczne efekty wizyty Jelcyna w Tokio. O to pewnie 
też i chodziło, choć pozostaje kwestia, kto był inspiratorem akcji. Możliwe, ze za prowokacją kryły się 
kręgi wojskowe, przeciwne kompromisowi w kwestii terytorialnej, Tak czy inaczej sprawa wykazała, że 
anty japońskie lobby ma wystarczające wpływy, by skutecznie popsuć wzajemne stosunki. Wróciły one 
do normy, czyli stały się tradycyjnie złe. Planowane na grudzień spotkanie wspólnej grupy roboczej ds, 
przygotowania traktatu pokojowego Rosjanie przełożyli na styczeń. Na kilka dni przed wyznaczonym 
terminem przewodniczący izby wyższej rosyjskiego parlamentu Władimir Szumiejko stwierdził na konfe
rencji prasowej, że Wyspy Kurylskie nalezą do Rosji i nie powinny być przekazane innym państwom, Po 
takim oświadczeniu Japończycy wycofali się z rozmów. Ostatecznie obie delegacje spotkały się 22 lute
go, ale nic nie wskazuje na to, że rozmowy przyniosły jakiś postęp, 

W marcu 1994 r, do Moskwy przybył minister spraw zagranicznych Japonii Tsutomu Hata, który 
spotkał się z premierem Wiktorem Czernomyrdinem i przewodniczącym Dumy Państwowej Iwanem 
Rybkinem, .. W sprawie rozwiązania sporu terytorialnego z Japonią Rosja będzie działać spokojnie i bez 
pośpiechu, aż doprowadzi w końcu do podpisania traktatu pokojowego» - powiedział podczas spotka
nia rosyjski premier14 • Znając dotychczasową praktykę, mozna śmiało załozyć, że strony zinterpretowały 
te słowa zgoła odmiennie, 

12 TASS, 18,10,1993. 
13 TASS, 18,10,1993. 
14 TASS, 21,03 ,1994, 
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Podczas wizyty poruszono tez sprawę przyznania Japonii statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa 
ONZ oraz przyłączenia Rosji do grupy G-7 Is . Porozumienie widocznie nie nastąpiło, gdyz przed szczytem 
w Neapolu to właśnie Japonia najbardziej stanowczo sprzeciwiała się włączeniu Rosji do "siódemki ... 

Podczas wizyty na ręce ministra Haty przekazano premierowi Japonii Morihiro Hosokawie oficjalne 
zaproszenie clo złozenia wizyty w Moskwie. Ternun tej wizyty nie jest jeszcze ustalony. 

Kryptonim «Putina)) 

Napięcie między Moskwą a Tokio ponownie wzrosło wiosną, gdy rosyjskie wojska ochrony pogra
nicza rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę akcję przeciwko japońskim rybakom. Prowadzona pod 
klyptonimem "Putina .. i szeroko omawiana w środkach masowego przeka7.u operacja miała ochronić 
rosyjskie wody terytorialne przed kłusownikami. Mało kto w Rosji zastanawiał się, ze stosowanie termi
nu kłusownicy jest w tym przypadku niewłaściwe. Japońscy rybacy tradycyjnie łowili w okolicach Ku
rylów Południowych, których nigdy nie uwazali za rosyjskie terytorium. W dodatku po potwierdzeniu 
w Tokio przez Borysa Jelcyna deklaracji z 1956 r. przynajmniej dwie z wysp, Habomai i Sikotan, tI'akto
wać mo zna jako japońskie terytorium, w którego posiadaniu Rosjanie będą tylko do momentu podpisa
nia traktatu pokojowego. 

Akcji rosyjskich zołnierzy wojsk ochrony pogranicza nie zahamowały jednak delikatne kwestie prawa 
międzynarodowego. Ich kutry zaczęły zatrzymywać japońskich rybaków .• Kłusownicy- stawali przed 
sądem. Zdarzały się przypadki ostrzeliwania japońskich statków. Kilku rybaków odniosło rany. 

Poniewaz ani japońskie kutry nie zaczęły łowić w spornym akwenie akura t tej wiosny, ani w stosun
kach między Rosją a Japonią nie zaszło nic takiego, co mogłoby skłonić Moskwę do demonstracji siły, 
trudno pojąć przyczynę tych działań. Pewne wytłumaczenie nasuwa złożona Japonii przez władze ob
wodu sachalińskiego propozycja podpisania dwustronnego porozumienia, na mocy którego japońskie 
kutry rybackie mogłyby odpłatr1ie dokonywać połowów w rosyjskJch wodach terytorialnych u wybrzezy 
Kurylów Południowych. Tokio odrzuciło tę propozycję, uwazając, ze nie tylko płaciłoby za połowy na 
własnych wodach, ale i w pośredni sposób uznało rosyjskie prawa do tego obszaru . Jednak akcja "Puti
na .. trwa i kto wie, czy odpowiednio duza ilość zatrzymanych kutrów i ranionych rybaków iue zmusi 
japońskiego rządu do zmiany stanowiska. 

Co dalej? 

Jak widać, stosunki rosyjsko-japollslde trudno określić jako dobre. Nie są nawet normalne. Wiele wskazu
je na to, ze sytuacja ta nie zmieni się równie z w przyszłości. Normalizacja stosunków nie nastąpi, dopóki nie 
rozwiązany zostanie problem spornych wysp. A na to się nie zanosi. '.VI sporze Japończycy mają za sobą 
argumenty prawne i historyczne, a przeciwko sobie strategiczne, ekonomiczne i polityczne interesy Rosjan. 
Na zwrot wysp kategorycznie nie zgadza się zwiększająca swe wpływy armia i trudno sądzić, ze nastawieni 
na przyłączanie, nie zaś na oddawanie ziem rosyjscy generałowie nagle się zmienią. 

Istotną rolę w kwestii kUlylskiej odgrywa tez gospodarka. Gdyby Rosja oddała wyspy, mogłaby liczyć 
na znaczną pomoc gospodarczą, byłaby to jednak pomoc z zewnątrz i przynajmniej część jej nalezałoby 
kiedyś oddać. Tymczasem Kuryle to ziemie bogate. Rosyjscy specjaliści wyliczyli, że w przypadku prze
kazania ich Japonii Rosja straci rocznie ok. 2 mln ton produktów morskich (ok. 2 mld dolarów) i juz 
rozpoznane bogactwa mineralne, szacowane na 45-50 mld dol. 16 

Sprawę dodatkowo komplikuje sytuacja wewnętrzna w Rosji. Chwiejna równowaga na scenie politycz
nej i nadchodzące wybory prezydenckie sprawiają, że zaden z liczących się polityków nie poprze japoń-

15 Dipłomaticzeskij Wiestnik, kwiecień 1994. 
1(, MoskowskijeNowosti, 24.07-31.07 .1994. 
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ski ch żądań. Przeciwnie, zapoczątkowana przez nacjonalistów rywalizacja o to , kto jest większym 
"patriotą» spowoduje, że padnie zapewne jeszcze wiele deklaracji typu "Kuryle nasze aż do ostatniego 
baraku». Do niesprzyjających czynników zaliczyć należy także mentalność polityków. Jak wykazała 
przeprowadzona w rosyjskim parlamencie anonimowa ankieta, przeciwko zwrotowi'W)'sp opowiada 
się 50 proc. deputowanych. Za - jest tylko 17 proc. Dodam, że w tej samej ankiecie 21 proc. deputo
wanych wyraziło opinię, że do Rosji powinna wrócić Alaskal 7 . 

Moskwa często tłumaczy swoje stanowisko w sporze naciskiem opinii publicznej, generalnie nie
przychylnej oddaniu wysp. Nie widać jednak, by starano się tę opinię zmienić. Argumenty "patriotów" 
trafiają do społeczeństwa głównie dlatego, że wychowani na komunistycznej propagandzie Rosjanie 
uważają dalekowschodnie wyspy za część rosyjskich ziem. Tego, jak wątłe są rosyjskie prawa do 
nich, nikt na dobrą sprawę nie stara się tłumaczyć. 

Marek Zapór 

MapeK 3arryp, He mORbKO KypURbl (POCCtI5l li JlnoH/.I5l). Ha KJIHMaT pOCCHMCKO-illIOHCKHX OTHOUIeHHM nOCJIe BTOpOM 

MHpOBOH BOHHbI nOCTOffiIHO BJIIDleT Hepa3peIIIeHHall np06JIeMa IOlKHOKypHJIbCKHX OCl'pOBOB. Cnop o TOM, KOMy 

npHHaAJIelKaT OC1-pOBa CTaJl npll'lHHOH Toro, '!TO MocKBa H TOKHO Bce ern;e He nO,lUlHCaJIH .n;orOBopa O MHpe, a HX 

nOJIHTH'leCKl:le OTHOUIeHHlI nOJIHbI rIo.n;03pHTeJIbHOCTH, B3aHMHbIX 06BHHeHIDi H 06H)];. BpeM51 OT BpeMeHH nOllBJIlIeTClI, 

npaB.n;a, Ha.n;elK)l;a Ha HOpMaJIH3au.mo OTHOUIeHHM, HO peIIIeHHe np06JIeMbI KypHJ1 He C.n;BHraeTClI c MepTBOH TO'lKH, H HH 

O)l;Ha H3 CTOpOH He npOllBJIlIeT oco6oro CTpeMJIeHHlI K KOMnpOMHCCy. I 'horu BH3HTa M . rOp6a'leBa B TOKHO B anpene 

1991 r. 6bIJIH BeCbMa CKpOMHbIMH, a TOKHHCKall .n;eKnapal.\HlI, nO)l;rIHcaHHalI Enbl..\HHbIM oceHbIO 1993 r., KalK.n;OM H3 

CTOpOH TpaKTYeTclI no-cBoeMy, Bce :no npOHCXO)l;HT B OCHOBHOM rIOTOMy, 'lTO CrIOp o KYPHJ1ax BbIXO)l;HT 3a paMKH 

BHeIIIHeH nOJIHTHKH H aKTHBHO HCnOJIb3yeTClI BO BHYTpHnOJIHTHąeCKOH 60pb6e B 060HX rocy.n;apCTBax. B :nOM CBlI3H, He 

CJIe.n;yeT OlKH)];aTb B 6JIHlKaHIIIeM 6y.n;yrn;eM cepbe3Horo rIepeJIOMa B pOCCHMCKO- lIrIOHCKHX OTHOIIIeHHlIX, HeCMOTpll Ha 

TO, '!TO o6e CTOpOHbI HMelOT Bce OCHOBaHHlI CTpeMHTbClI K H3MeHeHHIO crnamyc K60. 

17 PAP, 15.03.1994. 
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Daty 

1 połowa xvm w. 

NIE TYLKO KURYLE 

Ludność Kurylów 

Ogółem W tej liczbie 
----------t------.-U-dn--O-Ś-ć-----T----.---.-- r---.---------

autochtoniczna I osiedleó<..-y zJaponli 
(Ajnowie, AJeuci, oraz z ilUlych kr'ajów 
Itelmenł oraz azjatyckich 
Niwchowie) 

3 do 3,5 tys. 3 do 3,5 tys. pojedynczy kupcy 

osiedleńcy z Rosji 

kilkudziesięciu kozaków, 
być mote 100 lub 200 

osób 

ł--1-7-6-6-_-1-8-5-0--If----------- --------------+-·-O-·d--k-ilkud~iesięci~-~-+-O--d-kilkI-·--J-d-Z-ie-s-ię-C-iU-d--o·-
2,5 do 3 tys. 2,5 do 3 tys . 400 osób do I 200 OGób 

~---------_f__----------;----------- ----------;--.-.-------.--1 
1830 -1850 1,5 do 2 tys. ok. 1 tys . kilkaset osób do 1 tys . 

~------------~--------------+---------------- --.- ---- --------------1 

1890 -1891 2,9 tys. 700 osób 
2,2 tys . + kilkuset 

rybaków i robotników 
sezonowych 

~--------t_-------------- - ------ ------ ----------------1---------------1 

1913 

według różnych 

szacunów 4-6 tys. + ok. 
10 tys. rybaków 

sezonowych 

600 osób 

według różnych 

szacunków 3,4.-5,4 tys. I 
+ kilka tysięcy 

i rybaków 
robotników sezonOWYcI;1 

ł-____ 1_9_3_9 ______ -I-_1_8_,2_t_~_s·_b: __ k~_?w_-3_0 __ t_ys._. -If-_4_00_dO_6_00_~ó~--F~~~~~;:_=_ =------
1945 

16,5 tys. + kilka tysięcy 
lybaków oraz 10 tys. 

żołnierzy 

kilkadZIeSIąt osób rybaków I praco>,:·ników _ 
sezonowych I- 60 tys. 

zołnierzy ~ 
16,1 tys + kilka tysIęcy 

ł------1-9-4-6-------I-1-9-,I-t-y-S.-+--k-i1k-a ~-yS-ię-C--y-f---k-ilk--d-.---'~_· · ----, ~~-----I--3,5 tys. + kilka tysięcy 
ł-________ -+-____ ż_ołn_i_e_rZ_y ___ + ______ a_zlesląt oso I • , tys . zołnierzy 

21,7 tys. + ok. 20 tys. I 
1959 marynarzy + kilka -

tysięcy żołnierzy tysięcy żołnierzy 

~----------t_-------------_i--------------- --------- --.- - ----------1 

1970 
14,9 tys. + ok. 10 tys. 

marynarzy i robotników 
sezonowych 

- malynarzy i robotników 
sezonowych ~ 

14,9 tys. + ok. 10 tys. 

~------------~-------------+--------.-------f---- -------- .-----------1 

1979 

22 tys. + 15-20 tys . 
marynarzy i robotników 

sezonowych + ok. 10 
tys. żołnierzy 

1------------+------------+---_._------

1989 

30,5 tys. + ok. 5-8 tys. 
robotnLków sezonowych 
i marynarzy oraz .ok. .12 

tys. żołnierzy 

22 tys. + 15 do 20 tys. 
malynarzy i robotników 

sezonowych + ok. 10 
tys. zolnJerzy 

--~-------------+----------

30,5 tys. + ok. 5-8 tys . 
robotników sezonowych 
i malynarzy oraz ok. 12 

tys. żołnierzy 

Na podstawie: o. Bondarienko, Nieizwiestnyje Kyriły. Sierioznyje mzmysz lenija o statusie Kurilskich ostrowow, 
Moskwa 1992, s. 392-395 
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Trudne sąs iedztwo 
(stosunki turecko-rosyjskie) 

Rozpad ZSRR pociągnął za sobą zmiany w najbliższym są
siedztwie Turcji. Obecnie graniczy ona z nowo powstałymi 
państwami poradzieckimi i nie posiada wspólnej granicy ze 
swym odwiecznym, groźnym sąsiadem - Rosją. Z punktu wi
dzenia polityki bezpieczeństwa sytuacja Turcji niewiele się jed
nak zmieniła. Zagrożenie istnieje nadal. Zdaniem większości 
politologów tureckich Rosja realizuje strategię przywrócenia 
swej hegemonii na Zakaukaziu i w Azji Środkowej. Gdyby Ro
sji udało się zrealizować ten cel, podstawy bezpieczeństwa 
narodowego Turcji zostałyby poważnie naruszone. Coraz czę
ściej polityka zagraniczna i obronna FR wchodzi w otwarty 
konflikt z polityką turecką - zarówno gdy chodzi o ocenę sy
tuacji w krajach tzw. bliskiej zagranicy (zwłaszcza w Azji Środ
kowej i na Zakaukaziu), jak i politykę Rosji na Bałkanach. 
W ciągu 20 lat Rosja może stać się liczącą potęgą gospodar
czą. Jeśli będzie temu towarzyszyć dążenie do odzyskania 
dawnej strefy wpływów, konflikt interesów między Ankarą 
a Moskwą wejdzie w niebezpieczną dla Turcji fazę. Zmusza to 
stronę turecką do opracowania strategii obronnej odpowia
dającej skali ewentualnych zagrożeń. 

-Musimy zabiegać o dobrosą
siedzkie stosunki z Rosją Sowiecką, 
lecz nie możemy rezygnować z na
szych słusznych Pt-aw ani tym bar
dziej - dać się zwieść podejmowa
nym przez nią grorrL». (Ataturk) 

Od trzech wieków Rosja jest 
najważniejszym sąsiaderr. Turcji. 
Zadecydowało o tym znaczenie 
polityczne i potęga militarna te
go państwa. Tak jest i dzisiaj . Po
czątki kontaktów rosyjsko-turec
kich sięgają wprawdzie jeszcze 
1492 r., jednak przez długi czas 
władcy imperium osmańskiego 
nie przywiązywali większej wa
gi do kontaktów oficjalnych. Naj
częściej korzystali z pośrednictwa 
ludności tureck iej mieszkającej 
w granicach imperium rosyjskie

go. Na przełomie XVII i XVIII w . sytuacja geopolityczna Turcji zmieniła się jednak radykalnie, a polityka 
ekspansji prowadzona przez Rosję stała się tak silna, że wejście w bezpośrednie, «specjalne» relacje 
polityczne oraz militarne okazało się koniecznością. Relacje te istotnie były "'ryjątkowe. Dość powie
dzieć, że od czasów Piotra I oba pańslwa dziewięciokrotnie weszły w stan wojny. Turcja przegrała 
niemal wszystkie, z v..ryjątkiem dwóch. W 1711 r. v..ryszła zv..rycięsko z tzw. wojny nad PlUtem, a w latach 
1853-1856 udało się jej odnieść zv..rycięstwo w wojnie krymskiej. 
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Rzeczyv.riście przyjazne :itosunki między Ankarą ~l Moskwą roz\v i nęly s ię dopie ro po ulxldlu l imperium 
osmal'iskiego ~ i odpowiednio - imperium rosyjsk iego) po zak.Ot1CZcIliu l wojny światowej. \"\' 1925 r. sO\viec
ka Rosja oraz povvstała na gruzach imperium osmańskiego Republika Turecka zawarły PaA'! o nieagre,~ji, 
kTó rego podpisanie (bło pocz<lte k rozwojowi dobrosąsiedzki ch i nact:cho\"lan ych przyjażni :ł relacji wzajem
nych . Ko rzystny dla obu stron rozwój kontaktów tmtal aL~ do 19:''.9 r. Z:1kłóci la go rr \Vojfla światow:1. Po je j 
zakończeniu pole napięć między Ankarą a Moskwą nagle s i ę rozszerzył o. Sowieckie roszcze ru a terytoria lne, 
a t'akże w ysuw ::t.ne przez Moskwę żą(bnia, by AnK::lra zgodzib sit;: na roz r'(l ie.~zct,enie ~()\\" ieckich baz \\'ojsko
\Ąrych na te rytorium Turcji spraw iły , że dobry klimat przedwojennych ~ tosu nków moż.na hyło UZllać ju ż lylko 
za wspomnie nie. Wypowiedzenie p rzez ZSRR Paktu o nieagresji l 1925 r. było Sl-czyt(l\'vym p unktem rosną

cego napięcia na linii Ankara-Moshv3. Zel żało o no dopiero po śmierc i Stalina w 1953 r. 
Przeprowadza jąc J lu lizę powojennych relacji turecko--rosyjskich , trzeba nieustannie pami ętać, że były o ne 

w istocie pochodną konfro ntacji zimn owo jennej. O ich ostatecz.nym kształcie decydował czynnik gcopoli -
tyczny, tj. przyna leżność każdego z paóstw ju ż to clo bloku wschodniego :..251m), już (O zachod niego (Turcja) . 
Samorozw iązanie Układu Warszaw skiego i rozpad ZSRR, który nast<lpil w ] 9:)] r., wyzl1J czyły początek no
wej ely dla Turcji. W rezultacie tych przemian Republika Turecka zn:dJzb s ię \v ~; kornplikm\'anej syluacji 
geos trategiczne j. Przez całe lata zabezpiecz:J.ła wschodlli,1 Hankę N.ATO. Dzisiaj slo i w obliczu zagrożeó z ki l
ku kierunków jednocześnie, nie zawsze do koi'ica uś\v iacbmian)'ch. Regio n ś,'odkowO\"óchodni jest obecnie 
jednym z llajlx lrdzie j niestabJlnych na świecie , co stanmvi dla Turcji poważne \','yzwanic i jest najw;:J żniejszym 

czynnikiem determinującym kształt tureckiej polityki zagra niczne j. PolityC)' IV Ankarze doskona le zda ją sobie 
spr3wę z tego, że p ozycja Turcji 11,1 are nie międzynarodowej zależy przede \.vszystkirn od dalszego rozwoju 
syt"t.Jacji w tym regionie. 

Podobieństwa między rosyjską polityką wobec Turcji p rzed 1917 r. a polityk.l jxow3c1zoną p rzez ZSRR 
w latach 1939-1991 są na tyle uc1e rLające, że w pe'\vnym sensie możn:J mówić 0 kontynuac ji . Także obecnie, 
mimo że stosunki na linii Ankara-Moskwa ok reś l"ne są przez obie strony jako "p rzyi ~lzne", między Turcj;l 
a Ros ją zarysowała się \7\''YT3żna różni ca stanowisk w najbardzie j w'l;':ki.ch (z punkt"t.! widzenia Anka ry) kwe
stiach - \V spraw ie zasad żeglugi w cieśninach czarnomorskich oraz w ocenie sytuacji polityczno-gospodar
czej \v Azerbejdżanie . Moskv"a i Ankara zajmują także przeciwstawne st:1 nowisb i.w spr;l'wie konf1il, tu 
balkcul skiego; każda z nich na swój sposób ocenia syt.uację w Bośni i HerCl~gowini e, 

Krótk i okres ożyviienia w kon
la ktach w zaje mnych , w tra kcie 
któ rego obie strony przejawi ały 

wol ę nawiązani:1 p rzyjaznych sto
sunków i pogłębienia współpra

cy 0 99 1-1 992) zdaje s ię ju ż nie
stety należeć do przeszłości. Kon
trowersje turecko-rosy jskie cl ały 

o sobi e znać n adsp o cI ziewanie 
szyhko. Co najmniej od lata 1992 l'. 

stosunki dvvustronne ulegają stop
niowemu pogorsze niu. W maju 
1992 r., podczas w izyty pre mie ra 
Turcji Slileymana Demi rela w Mo

skwie, podpisano rosy js]<o-lLirec
ki Uldad o podstawacb stosunków 
wzajem nych. Prezyde nt FR BOiys 
Je lcy n oświ adczył przy le j o kazji, 
że o ba paósrwa mogą s ię od tąd 

u ważać za "zaprzyjaźnione» . Za
pow ied z iał również, że s[ron<l 
rosyjsk:J. hęclzie dążyć do "pełne- Premier Republiki Tureckiej Slileyman Demirel 
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go porozumienia i współpracy z Turcją we wszystkich najwai:niejszych dziedzinach. , Ambasador FR w Turcji, 
obecnie wiceminister spraw zagranicznych FR Albert Czernyszow, podsumowując rezultaty wizyty tureckiego 
premiera, poszedł jeszcze dalej, Oświadczył, że Rosja ze zrozumieniem odnosi się do politycznego, gospodar
czego i kulturalnego zaangażowania Turcji na Zakaukaziu, gdyz wynika ono z jej uzasadnionych historycznie 
praw, 

Bezpośrednią przyczyną nagłego ochłodzenia w stosunkach turecko-rosyjskich były wydarzenia w Górnym 
Karabachu oraz sytuacja w Bośni i Hercegowinie, Rosyjscy politolodzy zaczęli przy tej okazji coraz częściej 
występować z tezą, że polityka prowadzona przez Ankarę jest w istocie sprzeczna z interesami Rosji. Nie pozo
stało to bez echa, Polityka Turcji stała się przedmiotem osa'ej krytyki równie z ze strony wpływowych osobistości 
rosyjskiego życia politycznego i wojskowych. W okresie przesilenia na froncie w Górnym Karabachu główno
dowodzący Zjednoczonych Sił Zbrojnych WNP, marszałek]ewgienij Szaposznikow, zasugerował, że ewentual
na interwencja wojsk tureckich mogłaby zakończyć się wybuchem a'zeciej wojny światowej, a rosyjski minister 
obrony, gen, Paweł Graczow, nie omieszkał przy tej okazji zaznaczyć, że Rosja bierze pod uwagę nawet 
mozliwość użycia broni jądrowej, W podobnym duchu wypowiedział się pod koniec 1993 r, ambasador Albert 
Czernyszow, który ostrzegł Ankarę, iZ naj mniejsze nawet zaangai:owanie wojskowe Turcji na Zakaukaziu bę
dzie mieć tylko jeden skutek - wybuch konfliktu na skalę światową, Wypowiedzj rosyjskich polityków wpłynę
ły niekorzystnie na aanosferę w stosunkach wzajemnych, 

Strona turecka oceniała sytuację daleko mniej dramatycznie niż rosyjska. Godzi się wszakZe podkreślić, 
że również wypowiedzi polityków tureckich wywarły pewien wpływ na pogorszenie atrnosfety w kontaktach 
dwustronnych. W maju 1994 r, szef sztabu generalnego tureckich sił zbrojnych gen, Dogan Gure~ oświadczył, że 
Rosja stara się .. wskrzesić ducha carskiego ekspansjonizmu> . .. Rosja - powiedział generał - zagraża Turcji bardziej 
niż Związek Radziecki w okresie zimnej wojny», Moskwa zareagowała na tę wypowiedź odwołaniem zaplano
wanej na maj 1994 r, wizyty szefa sztabu głównego sił powietrznych FR gen, płk. Anatolija Malukowa, 

Podstawowe przyczyny kontrowersji pomiędzy Moskwą a Ankarą są następujące: 
• oba państwa rywalizują o wpływy na Zakaukaziu i w Azji Środkowej; 
• Turcja stanowczo sprzeciwia się rosyjskim staraniom o rewizję postanowień układu o redukcji sił kon

wencjonalnych w Europie (CFE) i wszelkim próbom zwiększenia liczebności armii rosyjskiej na Zakaukaziu; 
• Turcja negatywnie ocenia pobłażliwość czynników rosyjskich wobec separatystów kurdyjskich, działają

cych otwarcie na terenie FR; 
• Rosja protestuje przeciw wprowadzeniu przez Turcję nowego regulaminu tranzytu przez cieśniny czarno-

morskie (Bosfor, Morze Marmara, Dardanele), który wszedł w życie 1 lipca 1994 r,; 
• FR nie zgadza się na przeprowadzenie rurociągów transportujących ropę z pól naftowych Kazachstanu 

i Azerbejdżanu przez terytorium Turcji (z ominięciem terytorium FR); 
• w tym, co dotyczy konfliktu bośniackiego - Ankara wszelkimi sposobami st.'illl się wspomagać stronę 

muzułmańską, natomiast strona rosyjska prowadzi politykę .. proserbską·, 

Cieśniny czarnomorskie i kaspijska ropa naftowa 

Znaczenie strategiczne cieśnin czarnomorskich tmdno przecenić. Dla Rosji jest to jedyny szlak morski prowa
dzący na południe , dający dostęp do tzw, ciepłych mórz i krajów trzeciego świata (eksport). Przez cieśniny 
przechodzi ogromna ilość ładunków - niemal 85 proc. całej rosyjskiej wymiany handlowej. Rosja tradycyjnie jest 
zainteresowana tym obszarem, od wieków był on upragnionym celem rosyjskiego ek.spansjonizmu (por, słynne 
zdanie Aleksandra II, ze dopiero po uzyskaniu kontroli nad Bosforem poczuje się on gospodarzem w swym 
własnym domu). W sierpniu 1993 r. władze tureckie zapowiedziały, że zamierzają wprowadzić zmiany w zasa
dach tranzytu przez cieśniny czarnomorskie, motywując to względami bezpieczeństwa i wymogami ekologii. 
Początkowo oficjalna Moskwa nie reagowała. Podobnie było w styczniu 1994 r., gdy czynniki tureckie przedsta
wiły nowy 59-punktowy regulamin tranzytu przez cieśniny. Wydawało się, że strona rosyjska - jak napisano 
w komentarzu redakcyjnym wpływowego dziennika Izwiestija (28.01.1994) - rzeczywiście .. podejdzie ze 
zrozumieniem do tureckich wysiłków na rzecz restruktutyzacji zeglugi odbywającej się z wykorzystaniem 
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cieśnin •. Nowy regulamin tranzytu miał wejść w tycie 1 lipca 1994 r. W miarę zbliżania się tej daty protesty 
FR stawały się coraz ostrzejsze. Zdaniem władz tureckich nowy regulamin nie narusza ustalell przyjętych 
w konwencji podpisanej w Montreux w 1936 r. Strona rosyjska zajęła jednak w tej sprawie odmienne stano
wisko!. 

Nalety pamiętać, ze spory wokół tranzytu przez Bosfor, Morze Marmara i Dardanele pozostają w ścisłym 
związku z dyskutowaną od wielu miesięcy sprawą rurociągu tranzytowego, którym ropa naftowa z Kazach
stanu i Azerbejdzanu miałaby popłynąć do Europy. Zamysł poprowadzenia 11lrociągu przez terytorium Turcji 
do śródziemnomorskiego portu Yumurtalik w Zatoce Aleksandretty napotkał zdec~Tdowany sprzeciw Rosji. 
Moskwa opowiada się za innym rozwiązaniem .- rurociąg miałby przechodzić przez terytorium FR i prowa
dzić do terminalu w Noworosyjsku . Stamtąd ropę i produkty pochodne odbierałyby tankowce. Ponowny 
rozładunek następowałby w jednym z portów Bułgarii. Dalej rurociągiem ropa Eaftowa byłaby transponowa
na do Grecji. 

Pomysł wykorzystania terminalu w Bułgarii pojawił się stosunkowo niedawno. Początkowo Rosjanie za
kładali, że po załadunku w Noworosyjsku tankowce będą przepływać przez Bosfor. Dla AnkalY rozwiązanie 
takie jest jednak nie do przyjęcia .• Musimy rozpatrywać zagadnienie całościowo, z uwzględnieniem długofa
lowych konsekwencji tego typu decyzji- dowodził w czerwcu jeden z tureckich publicystów. - Zgoda na to, 
by ropa naftowa z Azji Środkowej była eksportowana przez terytorium Rosji, może mieć dla Turcji opłakane 
skutki. Czy Bosfor, który miejscami zwęża się do 700 metrów i kryje w sobie aż 14 niebezpiecznych zakrę
tów, jest w stanie wytrzymać taki wzrost ilości tankowców? Czy nie narazimy Istambułu i całego lO-miliono
wego regionu na niewyobrażalne niebezpieczeństwo?» (Milliyet, 14.06.1994). 

Względy ekologiczne nie są jedynym argumentem przemawiającym za odrzuceniem koncepcji transportu 
ropy przez port w Noworosyjsku i stamtąd do Bułgarii, a potem do Grecji. Rzeczywiste koszty inwestycji są 
zdecydowanie wyzsze, niż przedstawiają to Ateny czy Moskwa. Grecja ogłosiła niedawno, że nie przekroczą 
one 700 mln dol. Jest to jednak zwykły chwyt propagandowy. Któz uwierzy, ze za tę sumę uda się wybudo
wać dwie przepompownie, pozwalające na transport ropy przez górskie tereny Bułgarii, oraz dwa terminale 
do przeładunku ropy - jeden w Burgas (Bułgaria), a drugi - w Aleksandrupolis (Grecja) . Wszystko razem 
pochłonęłoby z pewnością ok. 2 mld dol. Byłoby to opłacalne pod warunkiem, że rurociągiem transportowa
no by ok. 40 mln ton ropy naftowej rocznie. Projekt przewiduje jednak, że rurociągiem popłynie docelowo 
20 mln ton. Po drugie - infrastruktura terminalu w Noworosyjsku wymaga daleko idącej modernizacji (chodzi 
o zwiększenie mocy przeładunkowych i budowę zbiorników), co pochłonie ok. 2,3 mld dol. Nie nalety przy 
tym zapominać, ze w styczniu załadunek ropy w tym porcie nie jest mozliwy - ze względu na zwykle 
występujące o tej porze roku sztormy. Po trzecie - w ogólnej specyfikacji kosztów nalety tez uwzględnić 
sumę 4,2 mld dol. - tyle będzie kosztować budowa rurociągu znad Morza Kaspijskiego do Noworosyjska. 

W związku z tym Turcja podtrzymuje swoją propozycję wykorzystania terminalu w porcie Ceyhan (prze
pustowość 120 mln ton ropy naftowej i produktów pochodnych rocznie) i opowiada się za budową rurocią
gu Baku-Ceyhan (ogólny koszt inwestycji 2,6 mld dol.). Opłacalność ekonomiczna nie jest jednak wystarcza
jącym argumentem dla Moskwy, która kieruje się w tym przypadku motywacjami politycznymi i strategiczny
mi, pragnąc przy okazji zwiększyć swe zyski płynące z udziału w wielkich projektach zagospodarowania 
azerbejdzańskich i kazachstańskich złóz ropy naftowej. Politycy rosyjscy doskonale zdają sobie sprawę z te
go, ze nadzór nad eksportem ropy naftowej pozwoli Moskwie kontrolować sytuację w całym regionie. 

Kwestia kurdyjska 

Kolejną przyczyną napięć na linii Ankara-Moskwa jest stanowisko Rosji w sprawie organizacji kurdyj
skich, które z punktu widzenia władz tureckich prowadzą działalność wymierzoną w integralność teryto
rialną Turcji. Zorganizowanie w Moskwie międzynarodowej konferencji poświęconej historii Kurdystanu 
(22 lutego 1994) spotkało się z protestami Ankary. Oburzenie władz Republiki Tureckiej wywołał fakt, że 

1 Omówienie rosyjsko-tureckich kontrowersji w sprawie tranzytu przez cie.~niny czarnomorskie - Eurazja nr 3-4, 
1994, s. 55. 
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wśród oficjalnych organizatorów imprezy znalazło się (obok związków kurdyjskich) rosyjskie Ministerstwo 
Polityki Narodowościowej i Regionalnej. W trakcie konferencji nie szczędzono słów krytyki pod adresem 
władz w Ankarze, oskarżając je o prowadzenie "państwowej działalności terrorystycznej ... 

Zdecydowany protest Ankary przyniósł rezultaty. Rosyjski resort spraw zagranicznych skierował do kur
dyjskich organizatorów imprezy list protestatycyjny, domagając się wyjaśnień, dlaczego "Ministerstwo Polityki 
Narodowościowej zostało umieszczone wśród patronów imprezy bez uzyskania uprzedniej zgody odpowied
nich czynników? .. Delegacja MSZ Turcji - przebywająca w marcu 1994 r. z wizytą w Moskwie - uzyskała od 
strony rosyjskiej oficjalne zapewnienie, ze Federacja Rosyjska nie utrzymuje zadnych kontaktów z Komuni
styczną Partią Robotniczą Kurdystanu. 

Względy bezpieczeństwa 

Rozpad ZSRR pociągnął za sobą zmiany w najbliZszym otoczeniu Turcji. Obecnie graniczy ona z nowo 
powstałymi państwami poradzieckimi, nie posiadając wspólnej granicy ze swym odwiecznym, groźnym sąsia
dem - Rosją. Z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa sytuacja Turcji niewiele się jednak zmieniła. Zagroze
nie istnieje nadal. Wzmozona aktywność rosyjskich czynników wojskowych - zabiegających o zgodę władz 
w Tbilisi, Erewanie i Baku na rozmieszczenie w ich państwach rosyjskich baz wojskowych - budzi w Ankarze 
powazne obawy. Zdaniem większości tureckich polityków Rosja realizuje strategię przywrócenia swej hegemo
nii na Zakaukaziu. Rosyjskie starania o wprowadzenie korekt do układu o redukcji sił konwencjonalnych w Eu
ropie (CFE), co pozwoliłoby na zwiększenie liczebności armii rosyjskiej na tym obszarze, wyraźnie to potwier
dzają. Podobnie zresztą, jak podpisane na początku roku porozumienia dwustronne z Gmzją i Armenią. Strona 
rosyjska chciałaby, aby jednostki stacjonujące na Zakaukaziu (w sumie pięć baz) liczyły 24-26 tys. zołnierzy. 
Zmusza to Turcję do opracowania strategii obronnej, odpowiadającej skali zagrozeń. 

Jaśniejsza strona stosunków turecko-rosyjskich - handel bronią 

W ostatnich latach Turcja stała się powaznym odbiorcą rosyjskiego sprzętu wojskowego. W sytuacji, gdy 
rząd boński zdecydował się na przerwanie dostaw broni dla Turcji, współpraca turecko-rosyjska w tej dzie
dzinie zyskała na znaczeniu. Ankara złozyła zamówienie na dostawy broni z Rosji, opiewające na sumę 75 
do 80 mln dol. Turcja zakupiła m.in. 19 śmigłowców, które zostaną skierowane do południowo-wschodniej 
Anatolii, gdzie będą wykorzystane w walce z separatystami. Decyzja władz niemieckich o przerwaniu do
staw broni, podjęta ze względu na wykorzystywanie jej do walki z kurdyjskimi formacjami zbrojnymi, jest 
w tej sytuacji mniej bolesna dla Ankary. Pod koniec marca 1994 r. przybył do stolicy Turcji rosyjski minister 
spraw wewnętrznych Wiktor Jerin. W trakcie rozmów dV'.'I.lstronnych szef tureckiego resortu spraw wewnętrz
nych Nahit Mente~e zwrócił się z prośbą o podjęcie przez władze FR decyzji o zakazie działalności Partii 
Robotniczej Kurdystanu na terenie Rosji. Stanowisko strony tureckiej nie od razu znalazło zrozumienie w Mo
skwie. Minister sprawiedliwości FR oświadczył bowiem, ze ządania Ankary są bezpodstawne, a prośba nie 
moze być spełniona z tego choćby względu, ze PKK nigdy nie została oficjalnie zarejestrowana w Rosji. Pod 
koniec wizyty pojawiły się jednak pierwsze oznaki kompromisu. Obaj ministrowie uzgodnili program współ
pracy w zakresie walki z terroryzmem, handlem narkotykami i zorganizowaną przestępczością. Kolejnym 
przykładem dobrze rozwijającej się współpracy międzypaństwowej jest podpisana w Moskwie 20 kwietnia 
1994 r. przez ministrów obrony Turcji (Mehmet G6lhan) i Rosji (Paweł Graczow) umowa o współpracy wojs
kowo-technicznej. 

Najważniejsza w kontaktach rosyjsko-tureckich jest jednak gospodarka 

Strona turecka podejmuje wiele wysiłków, by stworzyć sprzyjający klimat współpracy. Temu właśnie 
miało słuZyć utworzenie Rady Współpracy Gospodarczej w Regionie Morza Czarnego - koncepcja opracowa
na przez stronę turecką jeszcze przed rozpadem ZSRR. Chodziło o stworzenie wamnków prawnych i tech
nicznych do rozwoju współpracy gospodarczej oraz handlowej między takimi krajami, jak Turcja, Bułgaria, 
Rumunia, Ukraina, Rosja, Armenia, Gmzja i Grecja. Dwuletnie doświaczenia wskazują jednak, ze realne 
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formy współdziałania ograniczyły się do moderniza'-ii niektórych zakładów przemysłowych w Turcji przez 
specjalistów z b. ZSRR i utworzenia wspólnego banku, zajmującego się rozliczeniami za gaz dostarczany 
z Rosji do Turcji. Na mocy porozumienia zawartego jeszcze w 1984 r. (weszło ono w życie w 1987 r. ) Rosja 
zobowiązała się przeznaczać dużą część środków dewizowych z tytułu opbt za dostawy gazu na zakup 
tureckich artykułów konsumpcyjnych. (StIUktura rozliczeń jest następująca: 45 proc. środków dewizovv-ych 
Rosja przeznacza na zakup towarów tureckich, 25 proc. - na opłacenie usług w sferze budownictwa, 30 proc. 
- na spłatę rosyjskich długów zaciągniętych w tureckim EXIMBANK-u). Przyczyniło się to do zwiększenia 
eksportu oraz urozmaicenia aSOltymentu towarów wysyłanych do Rosji. Stosunki handlowe między Turcją 
a Rosją rozwijają się pomyślnie dla Moskwy. Rosja jest największym spośród wszystkich państw poradziec
kich partnerem handlowym Turcji (obroty handlowe między Turcją a Rosją były pięć razy większe niż obroty 
Turcji z pięcioma państwami Azji Środkowej oraz Azerbejdżanem). 

Krach komunizmu w Rosji był czymś nieuchronnym. Nie wydaje się, by kartę historii mozna było odwró
cić. Rosja jest jednak pogrążona w chaosie gospodarczym, politycznym j wojskowym, trudno więc przewi
dzieć, co zastąpi dawną ideologię komunistyczną. Jedno jest pewne - jeśli Rosji uda się vv-yjść z zapaści 

gospodarczej, stopniowo będzie ona odzyskiwać znaczenie i prestiz. Turec<...)' politolodzy juz dziś ostrzegają, 
ze jeśli transformacja wolnorynkowa w Rosji powiedzie się , za dwadzieścia lat Rosja będzie jednym z najpo
tęzniejszych państw świata. Nie wydaje się, by wówczas ktokolwiek mógł skutecznie przeciwstawić się 
rosyjskim dążeniom ekspansjonistycznym. Pomoc, jakiej Zachód udziela Rosji (zarówno w sensie politycz
nym, jak i ekonomicznym), jest motywowana dwoma względami. Zachód chciałby, aby w Rosji powstały 
mechanizmy gospodarki woln01ynkowej oraz pragnie stabilizować w ten sposób sytuację na całym obszarze 
b. ZSRR. Stany Zjednoczone postrzegają Rosję jako waznego sojusznika, panującego nad wymykającą się 
spod kontroli sytuacją w Azji Środkowej. Tym samym milcząco przyjmowana jest rosyjska teza, że republiki 
środkowoazjatyckie, a takż:e całe Zakaukazie, stanowią strefę wpływów Rosji - ważne ze strategicznego 
punktu widzenia przedpole obronne FR. 

W tej sytuacji mozna się obawiać, ze pod.,ta·wy bezpieczeństwa narodowego Turcji są zagrożone. Coraz 
częściej rosyjska polityka zagraniczna i obronna wchodzi w otwarty konflikt z polityką turecką ..:. mam tu na 
myśli zarówno rosyjską politykę wobec krajów tzw. bliskiej zagranicy (zwłaszcza w Azji Środkowej i na 
Zakaukaziu) , jak i politykę Rosji na Bałkanach. Jeśli państwo rosyjskie odzyska dawną moc i znaczenie 
konflikt interesów między Ankarą a Moskwą wejdzie w bardzo niebezpieczną fazę. Turecka polityka zagra
niczna i obronna nie moze nie uwzględniać takiego scenariusza. Wnikliwa obseIV..'acja i ciągłe ostrzeganie 
sojuszników o mozliwych zagrozeniach, a tak:ze nieustanne przedstawianie społeczności światowej tureckie
go punktu widzenia na rozvvój wydarzeń w pa(lStwach poradzieckich, jest dziś najważniejszym zadaniem 
naszych elit politycznych. Jednocześnie jednak musimy zabiegać o pogłębienie współpracy gospodarczej 
z Rosją, gdyz tylko na tej płaszczyźnie stosunki turecko-rosyjskie będą cechować się stabilnością i harmonią. 
Nagły zwrot we wzajemnych kontaktach gospodarczych tIUdno sobie wyobrazić . O polityce zagranicznej 
i obronnej nie sposób powiedzieć tego samego. 

Olgan Bekar 
(Ankara) 

Olgan Bekar jest politologiem. Pracuje jako ekspert w Tureckiej Agencji Współpracy i Rozwoju TIKA w Ankarze. 
Niniejszy tekst nie jest wykładnią stanowiska TiKA. 

OJlbraH EeKap, Tpyolloe coceocm60 (mype!łKO-pOCcuucKue OmIłOWellUJl). B pe3YJlbTaTe JlliKBJ1.[(allHH CCCP 6JlliiKaHl.Uee 

OKpYiKcHHe TYPU;HH cYlQeCTBCHHO H3MeHHJIOCb. OHa HMCCT 061l(HC rpaHHU;bI C HOBLlMH rocYAapCTBaMH, HO He co 

CBOHM APeBHHM H onaCHbIM COCCAOM - POCCHeH. O,ZJ;łłaKO B OTHOUleHlfH nOJUlTHKH rocYAapCTBeHHOH 6e30naCHOCTH 

clITYal.Uffi He H3MeHHJIaCb KopeHHbIM 06pa30M. EOJlbIllHHCTBO TYPC~HX rrOJlliTOJIOrOB CXO,WlTCH Ha TOM, '1TO POCCIDI 

npOBO,ll;iiT nOJIHTIł1<Y, HarrpaBJICHH)'lO Ha B03BpaT K AOMlnrnpYJO~CH pOJUI B 3 aKaBKa3Le!i CpeAHeH A3HH. Bcc 'Ia~e 

pOCCHI1cKaH BHCl.UHIDł H 060POHHaH nOJIHTHKa rrponmOpe'lHT T'jpe~HM HHTCpecaM. ,n;o TCX HOp, nOKa B POCCHH He 

rrpeOAOJIeH 3KOHOMHQeCKHH KpH3HC, onaCHOCTb He CTOJlb BeJIH](a, HO HCC paBHO OHa AOJDKHa Y'IHTbmaTbCH AHKapoH. 
--------------------_._----------------".------_. 
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Wyścig mediatorów 
Moskwa konkuruje z Waszyngtonem w uregulowaniu konfliktu 

bośniackiego 

Z rosyjskiego punktu widzenia Serbowie nie są agresorami 
w konflikcie bośniackim. W deklaracjach oficjalnej Moskwy próż
no by szukać takiej kwalifikacji. Występując konsekwentnie prze
ciw użyciu siły wobec Serbów, przeciwstawiając się wyklucze
niu Federacyjnej Republiki Jugosławii z ONZ i zaostrzeniu san
kcji wobec Serbii, Rosja sprzeciwiła się koncepcji powołania Mię
dzynarodowego Trybunału Wojennego oraz podważyła wiarygod
ność raportu Tadeusza Mazowieckiego o łamaniu praw człowie
ka w Jugosławii. Do niedawna Rosji udawało się odgrywać zna
czącą rolę w rozwiązywaniu konfliktu bośniackiego i jednocze
śnie omijać najbardziej niebezpieczne rafy. W pewnym momen
cie potrafiła nawet przeciwstawić amerykańskiemu - europejski 
punkt widzenia. Gdy Warren Christopher przybył do Europy z go
towym projektem ataków powietrznych na pozycje serbskie 
(w maju 1993 r.), taki sam afront spotkał go w Londynie, Paryżu 
i Moskwie. Jednocześnie jednak Federacja Rosyjska nigdy nie 
«posunęła się za daleko». Nie zdarzyło się bowiem, by w końcu 
nie przyłączyła się do decyzji podejmowanych przez stolice za
chodnie. Niejednoznaczna polityka Rosji na Bałkanach sprawia, 
że żaden z zachodnich polityków nie może z czystym sumieniem 
powiedzieć, że gdyby nie Rosja, łatwiej byłoby doprowadzić do 
porozumienia stron konfliktu w Bośni. 

Niejednoznaczne stanowisko 
rosyjskiego resortu spraw zagra
nicznych w sprawie konfliktu bo
śniackiego od samego początku 
budziło jednak poważne zastrze
tenia rosyjskich ugmpowań naro
dowo-patriotycznych. Na forum 
parlamentu Rosji - w Radzie Naj
vvyższej FR - problem ten był wie
lokrotnie dyskutowany. Deputo
wani apelowali do władz Rosji 
o udzielenie Serbom bezwamnko
wego poparcia i wycofanie się 

z sankcji (FR nałożyła sankcje 30 
maja 1992 r., red.). Trzeba pamię
tać jednak, że w latach 1992-1993 
nacjonalistów postrzegano jako 
margines polityczny. Mało kto wie
rzył, by kiedykolwiek mogli prze
jąć władzę w państwie, toteż spe
cjalnie się nimi nie przejmowano. 
Jeśli zaś chodzi o Radę Najwyższą, 
była ona na tyle pozbawiona moż

liwości wywierania wpływu na decyzje rządu, że nie pozostawało jej nic innego, jak zadowolić się formalny
mi i nic nie znaczącymi ustępstwami MSZ. Bezstronny obserwator musiał przy tym nabrać przekonania, że 
sam problem ma w istocie znaczenie dmgoplanowe. Rozgłos nadany całej sprawie służył jednemu tylko 
celowi - zaspokojeniu wybujałych ambicji polityków. Należy podkreślić, że wszyscy ministrowie z ekipy 
Jegora Gajdara zachowywali w tym okresie pełną jednomyślność. O istotnej różnicy poglądów między po
szczególnymi resortami w tym okresie mówić nie sposób. 

48 



WYŚCIG MEDIATORÓW 

Pierwsze kontrowersje dały o sobie znać juz po odejściu Gajdara (w grudrdu 1992 r.) , podczas przesłu
chań w parlamentarnej komisji ds. międzynarodovv)'ch na temat strat poniesionych przez Rosję w vv-yniku 
przyłączenia się do sankcji, które zostały nałożone przez ONZ na Irak, Libię oraz Serbię i Czarnogóręl. 
Podczas gdy minister współpracy gospodarczej z zagranicą, Piotr Awen, oceniał straty i przepadłe zyski na 
ok. 16 mld do!., przedstawiciel res01tu spraw zagranicznych dowodził, że straty poniesione w związku 
z nałożeniem sankcji są w istocie o połowę l1miejsze. Co więcej - utrzymywał, ze Rosja nie jest poszkodo,· 
wana, gdyż w handlu z Federacyjną Republiką Jugosławii dłuznikiem jest nie Serbia i Czarnogóra, lecz 
Rosja (ok. 1,6 mld do!., red.) . Przedstawiciel MSZ podkreślał również, że nie przyłączając się do sankcji, FR 
nie mogłaby liczyć na zachodnie kredyti . W rym kontekście warto podkreślić , iz etykietki rpformatorczy 
kontrreformator nie mają w opisanym tu przypadku zadnego zastosowania. Minister współpracy gospo
darczej z zagranicą Piotr Awen, podobnie jak minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew, nalezał 
bowiem do ścisłej ekipy refor'matorów. Większe znaczenie ma fakt że po raz pierwszy kontrowersje te 
przybrały tak otwarty charakter. Spory i utarczki między poszczególnyrni resortami stały się odtąd domi
nantą rosyjskiego zycia politycznego. 

Wydarzenia, które nastąpiły po VII Zjeździe Deputowanych Ludovv-ych - objęcie stanowiska premiera 
przez Wiktora Czernomyrdina, dwukrotne vv-ycofanie się Jegora Gajdara z prac rządu; kryzys październiko
vv-y (w 1993 r.) i gmdniowe vv-yboly parlamentarne - radykalnie zmieniły sytuację polityczną w Rosji. Jeśli 
chodzi o politykę zagraniczną, zmieniło się na pozór niewiele, albowiem parlament, jak poprzednio, nie 
ma większego wpływu na decyzje gabinetu ministrów. Tyle tylko, że z jego opinią nie mozna się już nie 
liczyć, jak to było w przypadku Rady Najvv-yzszej. Prawomocność Dumy Państwowej jest po pierwsze -
dość świezej daty, po dmgie - nie budzi zadnych wątpliwości. O prezydencie tego powiedzieć nie można. 
Dlatego też trwająca od dłuzszego czasu konfrontacja między władzą ustawodawczą a wykonawczą w Ro
sji ma obecnie sktyty charakter. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, ze po grudniowych vv-yborach parla
mentarnych nastąpił znaczący wzrost aktywności rozmaitych - bramowych i/lub regionalnych - grup 
nacisku, wśród których najpotężn.iejsze vv-ydaje się lobby przemysłu zbrojeniowego. Jedną z konsekwencji 
tego stanu rzeczy jest zaostrzenie konfliktu interesów między poszczególnymi ministerstwami i agendami 
rządovv-ymi. Prezydentowi w tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak nawoływać do zgody społecznej 
i zadowalać się rolą bezstronnego arbitra. W sytuacjach innych niż ekstremalne nie moze on poprzeć 
nikogo, co jest najbardziej korzystne dla pracowników administracji prezydenckiej. Ich znaczenie gwałtow
nie wzrosło, czemu trudno się dziwić, jeśli pamiętać o tym, że usunięcie lub zaostrzenie sprzeczności 
zalezy wyłącznie od nich; ze w ich gestii pozostaje wstrzymanie bądź vv-ydanie dekretu. 

Mocarstwowość nakazem chwili? 

Przedstawiciele władzy wykonawczej zinterpretowali vv-yniki rosyjskich "''J'borów parlamentarnych (gru-
dzień 1993 r.) jednoznacznie. W zmienionej sytuacji politycznej nieustalUle przypominanie, ze Rosja jest 
mocarstwem, vv-ydało się im nakazem chwili. Dlaczego tak się stało, trudno dociec. Zdumiewa wszakze 
osobliwość zastosowanej przez nich logiki .- eksponowanie mocarstwowości Rosji w polityce zagranicznej 
uwazane jest obecnie za sposób umacniania władzy pańsr-vVowej. (To rzeczywiście najlepszy ze sposobów 
- czyzby nie mozna zaprowadzić ładu w państwie inaczej, niż poprzez spektakularne działania na arenie 
międzynarodowej?!). Rosyjscy mężowie stanu - wsłuchani w zwodniczy syreni śpiew, który rozbrzmiewa 
od pewnego czasu na Kre;nlu - nie potrafią jednak dostrzec, ze mamy tu do czynienia zaledwie z namiast-

l Bagdad i Trypolis - przypomnijmy - nie uznawały wówczas prawnej sukce~ji Rosji po ZSRR i odmawiały spłaty 
długów zaciągniętych jeszcze w okresie istnienia Związku Radzieckiego, co pozwalało takim państwom, jak Ukraina 
czy Azerbejdżan prowadzić na własną rękę pertraktacje w sprawie spłaty naletnej im części długu. 
2 W latach 1991-1992 zachodnie banki udzielHy Rosji pożyczki w wysokości 15 mld dol., zaś odroczenie spłaty 
zadłużenia zagranicznego FR w samym tylko 1992 r. pozwoliło zachować w budżecie 18 mld dol. 
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ką. Moda na mocarstwowość, jaka zapanowała na Kremlu, jest wszakże obowiązująca i każdy, kto ma inne 
zdanie, musi prowadzić subtelną grę . Rezultaty tego stanu rzeczy są widoczne gołym okiem - bez ustanku 
ktoś coś prostuje, coś wyjaśnia, czemuś zaprzecza ... To, że rosyjscy dostojnicy państwowi wciąż składają 
oświadczenia, w których podkreślają, że ich wypowiedzi zostały niewłaściwie zrozl.1miane, świadczy jedy
nie o tym, że przyznają się do klęski. Andriej Kozyriew powiedział mi kiedyś w zaufaniu - nazywając to 
ciągłe kopanie po kostkach "dyskusją między resortami» - że chociaż można przegrać niemal wszystko, 
chwilowe niepowodzenie w tej grze wcale jeszcze nie musi być powodem do dymisji. Kozyriew mówił 
o tym w związku z dymisją Jegora Gajdara (wówczas wicepremiera, red.). Wiedząc dobrze, że wewnątrz
gabinetowe starcia nie są walką na śmierć i życie, podjął się nawet mediacji w konflikcie między Wiktorem 
Czernomyrdinem a Jegorem Gajdarem, próbując nakłonić tego ostatniego do pozostania w rządzie. 

Na poziomie werbalnym główną linię podziału wyznaczają dziś określenia: pmz:achodni -antyzachod
ni; proamerykański - antyamelykm1ski. Ludzie kształtujący politykę zagraniczną Rosji zmuszeni są nieu
stannie eksponować samodzielność i niezależność Moskwy. W praktyce sprowadza się to do kwestiono
wania stanowiska państw zachodnich i dystansowania się do podjętych przez nie działań. Istnieje jednak 
cała sfera spraw, na których ignorowanie Moskwa nie może sobie pozwolić: wymóg spłacania długów oraz 
konieczność zaspokojenia olbrzymich potrzeb inwestycyjnych Rosji. Nie bez znaczenia jest również ko
nieczność wejścia na rynki światowe. Żadnego z tych problemów nie da się rozwiązać bez współdziałania 
z Zachodem. Nie jest to bowiem kwestia kompromisu, lecz kwestia zaufania. 

Gdzie Jugosławia, a gdzie Wspólnota Niepodległych Państw? 

Należy podkreślić, że sprawa konfliktu bośniackiego Ci rozważane sposoby jego rozwiązania) wpisuje 
się bardzo wyraźnie w ogólniejszy kontekst. Chodzi o nową rolę Sojuszu Atlantyckiego w Europie. Spory, 
jakie rozgorzały wokół programu "Partnerstwo dla pokoju», dostarczyły świetnego przykładu na to, jak 
bardzo interesy Rosji - w rozumieniu obecnych gospodarzy Kremla - rozmijają się z vl)'pracowanymi na 
Zachodzie koncepcjami bezpieczeństwa europejskiego. Wydaje się jednak, że w chwili obecnej większe 
znaczenie i odpowiednio - bardziej destabilizujące skutki - ma różnica poglądów w sprawie operacji 
pokojowych Rosji w państwach bliskiej zagranicy czy, jak to lubi określać Moskwa, «w przestrzeni poli
tycznej b. ZSRR-o Rosja nie uzyskała na razie międzynarodowego mandatu do prowadzenia takich właśnie 
operacji. Jej zabiegi o renegocjację układu o redukcji broni konwencjonalnej w Europie (CFE) rówruez 
pozostały bez odzewu. Nie bacząc na to, FR zwiększa ilość swych wojsk na Kaukazie (mimo wyraźnie 
określonych limitów). W przyszłym roku, kiedy układ CFE wejdzie w zycie, może się okazać, że Rosja od 
dawna i z premedytacją go naruszała. Nie miała jednak innego wyjścia. Jeśli więc Moskwa ocenia ataki 
lotnicze NATO w Bośni (przeprowadzane, dodajmy, z błogosławieństwem sekretarza generalnego ONZ) 
jako niepożądany i nader niebezpieczny precedens, to czyni tak przede wszystkim dlatego, że musi za 
wszelką cenę - i jak najszybciej - uzyskać wyłączne prawo do operacji pokojov.'Ych w granicach WNP. 
Nawet hipotetyczna ingerencja NATO w sprawy bliskiej zagranicy jest bowiem dla niej nie do pomyślenia. 

Moskwa - Waszyngton: nieustanny kryzys zaufania 

"Braterstwo prawosławnych Słowian", o czym zwykle się mówi przy okazji rozwazań na temat stanowi
ska Rosji wobec wydarzeń na Bałkanach, to zupełna fikcja, która tak naprawdę nie ma nic do rzeczy. 
Jestem głęboko przekonany, że wszelkie próby odwoływania się do rosyjskiej opinii publicznej w sprawie 
konfliktu bośniackiego są podyktowane zwyczajną demagogią. Tęsknota za mocarstwowością, a dokła
dniej rzecz biorąc - nostalgia za utraconym statusem supermocarstwa jest natomiast ważnym faktem spo
łecznym. Rosyjskie społeczeństwo próbuje uzyskać nową tożsamość. Kazda wzmianka o interesach naro
dowych wywołuje w Rosji natychmiastowy i masowy odzew opinii publicznej. Zachód - jak wiadomo -
odnosi się do tego z duzą podejrzliwością . Odwieczne rosyjskie poczucie misji zderza się z amerykańskim. 
Ten subtelny niuans, rzucający światło na psychologiczny aspekt całej sp raVvy , nie powinien być przeoczo
ny w analizie rosyjskiej polityki na Bałkanach. W rzeczywistości mamy do czynienia ze zjawiskiem, które 
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powinno zos tać zakwalifikowane jako przejaw ciągle trwającego kryzysu zaufania w stosunkach między 

Rosją a Stanami Zjednoczon ymi. 
Jedną z pelyp etii klYZYsu zaufania było z pewnością przyjęcie przez Radę Bezpiecze('lSIv.'a ONZ \V no

cy z 27 na 28 kw ietnia 1993 r. rezolu cji w spra\vie zaostrzenj;] sa nkcji wobec Serbii. Rosja, której udało s ię 

wcześniej doprowadzić' do odroczenia głosowania w tej spra,,,,-ie o całe dwa tygodnie, zami erzała wykorzy
stać te n czas na złagodzenie ewentualnych następstw sankcji. Głosowanie odbyło się jed nak wcześnie j. Bill 
Clinton nie dotrzymał dżentelmeńskiej U fTlO\vy , j aką zawarł z nim Borys Jelcyn. W zarnian za zgodę na 
odroczenie głosowania strona rosyjska obiecab, że n ie zablokuje rezolucji. Tak też się s tało (wstrzymały się 

również Chiny) . Natychmiast po przeprowadzeniu głosowania okazało s ię jednak, że Hacla Bezp ieczeństwa 
pośpieszyła s ię z przyjęci em rezolucji. Doniesie nia o zajęciu Sre brenicy przez oudziały serbskie (co dosrar
czyło pO\voclu clo unieważnienia decyzji o późni ejszym t.erminie głosow:mia) okazały s i ę Jlieprawdzi'\ve. 
Rosjanie nie kryli ilytacj i. Wice
minister spraw zagranicznych \\'li
tali j Czurkin w niezwykle ostrym 
oświadczen i u zarzucił z:lchoclnim 
politykom " nlilit:l1yzację myś l en ia". 

Jednocześnie jednak u znał Z:l sto
sowne dać do zrozumienia poli
tykom serbskim, że nie mogą li
czyć na beZ'\vallJnkmve poparcie 
Rosji . W polityce zagranicznej Fe
deracja Rosyjska kieruje się wbs .. 
nymi priorytetami - podkreś lił 

Czurkin - dlatego też "nie powin
na wchodzić i w żad nym razie nie 
wejdzie w konfl ikt z całą społecz
nością światową z tego tylko po
wodu, że Serbowie nie potrafią sit;: 
porozumieć w sprawie granjc". 

W m aju 1993 t. odbyła s i ę 

wspomniana już na ".'stęp ie e u
ropejska podróż Warrena Christo
phera. Zbiegła się ona z konferen
cją w Atenach , podczas której \XIi 

t:!lijowi Czurkinowi i Slobod:lno
v i lvliloseviciowi udało się nakło

Ilić Radovana Karadzicia do pocl
pis:lni a pla nu Va nce'a-Owena. 
\VI te j sytuacji \Varrenmvi Christo
pherowi nie pozostawało nic in
nego , jak przedst:lwi ć ame rykal~

ski plan nalotów jako wariant 
aW:lIyjny -- na wypadek , gdyby 
zgoda Serbów okaza ła się "pod
stępnym wybiegiem ... \Vkrólcc po
tem '\Nśród Serbów, mieszkat1ców 
Bośni i H e rcegowiny, zos tało 

przeprowadzo ne referendum. 
\1Vbrew pozorom Moskwa nie by
ła zas koczom\ jego wynik ~Hni . 

Minister spraw zagranicznych FR Andriej Kozyriew 
i przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzić 
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Serbowie bośniaccy odrzucili plan Vance'a-Owena i tego właśnie nalezało się spodziewać. Zdaniem 
jednego z rosyjskich dyplomatów sprawa była jasna od samego początku. "Muzułmanie zaaprobowali 
plan - powiedział - z jednego tylko powodu: wiedzieli bowiem, iz Serbowie go odrzucą ... Zanim jeszcze 
ogłoszono wyniki referendum, Andriej Kozyriew pośpieszył z oświadczeniem, ze "w warunkach wojny 
nie moze być mowy o rzeczywistym przestrzeganiu zasad pozwalających społeczeństwu wyrazić swą 
wolę w nieskrępowany sposób ... Ta - co tu duzo mówić - dość wątła przesłanka miała pomóc w dal
szym lansowaniu jedynego słusznego, w przekonaniu Moskwy, rozwiązania - planu Vance'a-Owena, 
wokół którego, zdaniem szefa rosyjskiego resortu spraw zagranicznych, powstał "bezprecedensowy kon
sensus międzynarodowy .. . Rosyjski MSZ podjął błyskawiczną inicjatywę dyplomatyczną . Kozyriew roz
począł tournee po stolicach zachodnich. Starał się nakłonić swych kolegów ministrów do pomysłu zwo
łania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym. Sedno pomysłu 
Kozyriewa - podnieść plan Vance'a-Owena do rangi oficjalnego dokumentu ONZ i jako taki narzucić 
Serbom. 

Kolejny ruch należał jednak do Amerykanów 

Warren Christopher po prostu odmówił udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, co sprawiło , 

ze zamysł ministra Kozyriewa został zrealizowany w postaci nuzącego dla wszystkich stron i bezo
wocnego w gruncie rzeczy spotkania pięciu ministrów. 22 maja 1993 r. ogłosili oni tzw. Program 
wspólnych działań. Porazka strony rosyjskiej nie była wtedy jeszcze oczywista . Gdy spytałem Kozyrie
wa, jakie będą dalsze losy planu Vance'a-Owena, odpowiedział wymij~jąco: "plan nie został jeszcze 
pogrzebany.. . Zasługę, ze tak się stało, minister przypisał rosyjskiej dyplomacji. Z wypowiedzi tej 
trudno było wnosić, czy Moskwa spodziewała się czegoś jeszcze po tym planie, chociaz z drugiej 
strony - jeśli o chorym mówi się, ze nie umarł, jest całkowicie jasne, ze jego stan jest dęzki i nie 
nalezy tywić szczególnych nadziei na jego wyzdrowienie. Nie przeszkodziło to delegacji rosyjskiej 
w demonstrowaniu zadowolenia z przebiegu waszyngtońskiego spotkania. "Europa nie oddała inicja
tywy Ameryce ... - chełpliwie zapewniał jeden z rosyjskich uczestników .,~potkania. Wtórował mu An
driej Kozyriew, który oświadczył, ze ewentualny rozdźwięk między Europą a Ameryką byłby tym, 
o czym "marzą radykalne siły w Serbii ... Wkrótce jednak okazało się, ze przyjęta z inicjatywy Moskwy 
"deklaracja waszyngtońska .. była bombą z opóźnionym zapłonem. Na podstawie tego właśnie doku
mentu Rada Bezpieczeństwa przyjęła następne rezolucje - O strefach bezpiecze1"zstwa wokół enklaw 
muzułmańskich (nr 824) oraz O ochronie konwojów z pomocą humanitarną i sil ONZ (nr 836). Obie 
zostały później wykorzystane jako podstawa prawna ultimatum NATO wobec strony serbskiej . 

W sierpniu 1993 r. - podczas ateńskiego szczytu NATO - mozliwość przeprowadzenia ataków 
lotniczych na precyzyjnie wybrane pozycje serbskie była juz rozwazana jako w pełni realna. W sty
czniu 1994 r. Rada Ministrów Sojuszu Północnoatlantyckiego potwieraziła, ze taka mozliwość była 
rozwazana. Prezydent Bill Clinton oświadczył wówczas, ze lista sytuacji, w których mo ze być użyte 
lotnictwo NATO, została rozszerzona. Waszyngton zaczął lansować tezę, że państwom europejskim 
brakuje woli politycznej, by urzeczywistnić groźbę ataków powietrznych. Różnice w stanowisku Wa
szyngtonu i Moskwy były jaskrawe, niemniej obie strony powstrzymywały się od komentowania tego 
faktu. W czasie rosyjsko-amerykańskiego spotkania na szczycie Uelcyn - Clinton) obaj mężowie stanu 
zgodzili się co do tego, że w sprawie konfliktu bośniackiego między Stanami Zjednoczymi i Rosją 
istnieją zasadnicze różnice . Sprowadzały się one do jednej, ale waznej kwestii . Moskwa - w przeci
wieństwie do Waszyngtonu - uważała, iż plan nalotów NATO musi być uprawomocniony odpowied
nią decyzją Rady Bezpieczeństwa, natomiast strona amerykańska twierdziła, że to zbędna formalność . 

1 lutego 1994 r. Kozyriew stwierdził, iż odwetowe ataki z powietrza na pozycje serbskie są niedopu
szczalne, a decyzję o ich przeprowadzeniu moze podjąć jedynie sekretarz generalny ONZ, po konsul
tacji ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa . 
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Ultimatum NATO i «rosyjska inicjatywa dyplomatyczna), 

Wybuch bomby na rynku w Sarajewie (5 lutego 1994 r.) całkowicie zmienił sytuację. NATO uznało to 
zajście za casus belli. Butros Ghali, powołując się na rezolucję nr 836, zwrócił się do sekretarza generalne
go Paktu Północnoatlantyckiego - Manfreda Warnera z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie ataków lotni
czych. Nastąpiła seria wojowniczych oświadczeń polityków amerykańskich: prezydenta Billa Clintona, 
sekretarza stanu Warrena Christophera oraz sekretarza obrony USA Williama Perry'ego. Oficjalna Moskwa 
nadal upierała się przy konieczności przeprowadzenia wstępnych konsultacji z udziałem zainteresowa
nych stron, mimo iz było całkowicie jasne, że użycie lotnictwa w Bośni popiera az 13 z 15 członków Rady 
Bezpieczeństwa, a Chiny, jak zwykle, wstrzymają się od głosu. Nie mając w zanadrzu żadnej sensownej 
kontrpropozycji, strona rosyjska z uporem podtrzymywała dotychczasowy kurs, twierdząc m.in., że w re
zolucjach Rady Bezpieczeństwa brakuje wzmianki o mozliwości prowadzenia -działań odwetowych. w Bo
śni. Sądząc z ówczesnych oświadczeń strony rosyjskiej, mozna by odnieść wrażenie, ze cały problem 
sprowadzał się wyłącznie do kwestii proceduralnych i sporów interpretacyjnych. Dla wszystkich było jed
nak oczywiste, ze chodzi tu o podjęcie odwaznej decyzji politycznej - bombardować pozycje serbskie 
wokół Sarajewa czy też nie; słowem - o przejawienie woli politycznej, której brak zarzucał zachodnim 
aliantom prezydent Clinton. Spory wokół kwestii prawnych miały znaczenie dtugoplanowe. 

Ultimatuin postawione Serbom bośniackim 9 lutego 1994 r. przez Pakt Północnoatlantycki (po wielogo
dzinnych dyskusjach w kierownictwie Sojuszu) było z pewnością przejawem owej woli polilycznej, o któ
rej mówił Clinton. Dziwnym zrządzeniem losu amerykański prezydent nie mógł w tym dniu nawiązać 
telefonicznego kontaktu z prezydentem Jelcynem. -Gorąca linia- wcale nie była -gorąca· również następne
go dnia. Obie strony zgodnie utrzymywały, że nie mogło być mowy o usterkach tcchnicznych, co więcej -
podobno obaj prezydenci trwali przy aparatach. Przedstawiciel administracji prezydenta Rosji oświadczył, 
że Borys Jelcyn «czekał tyle, ile wymagała przyzwoitość». Brak kontaktu między przywódcami najwięk

szych państw świata w tak klytycznym momencie dla stosunków międzynarodm.vych to fakt bez preceden
su i jako taki po pielwsze - musi budzić głęboki niepokój, po drugie - okollczności tego zdarzenia powin
ny być szczegółowo zbadane. Nie były. Słabe reakcje w obu stolicach pozwalają zakładać, że prezydenci 
po prostu nie chcieli wówczas ze sobą rozmawiać. 11 lutego 1994 r. - za trzecim podejściem - doszło 

w końcu do rozmowy Clintona i Jelcyna. Nazajutrz minister spraw zagranicznych FR, Andriej Kozyriew, 
oświadczył , że decyzja w sprawie ataków lotniczych jest zgodna z duchem rczolucji Rady Bezpieczeństwa, 
mimo że wprowadza pewne nowe elementy. Na tej podstawie mozna wnosić, że Billowi Clintonowi udało 
się nakłonić Borysa Jelcyna do wycofania sprzeciwu. Tak czy inaczej Moskwa dała do zrozumienia, ze jej 
argumenty - mające na celu ochronę interesów Serbów - wyczerpały się. 

Nie oznacza to wcale, ze Moskwa zdecydowała się na mniej aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu 
konfliktu bośniackiego. Wręcz przeciwnie. Rozdmuchując sprawę rosyjskiego batalionu, który zgodnie 
z rozkazem dowództwa misji pokojowej UNPROFOR miał być skierowany do Sarajewa, Rosjanie zyskali 
pole manewru i podjęli działania zakulisowe. 14 lutego 1994 r. dowództwo UNPROFOR wydało rozkaz, by 
400 żołnierzy z rosyjskiego kontyngentu stacjonującego w Chorwacji udało się do Sarajewa. Dowódca 
kontyngentu - po konsultacjach z Moskwą - kategorycznie odmówił wykonania tego rozkazu. Rosja wy
stosowała oficjalny protest, dowództwo UNPROFOR przeprosiło, Witalij Czurkin oświadczył w Zagrzebiu, 
że dopóki Rosja jest pomijana przy podejmowaniu kluczowych decyzji, dopóty w Sarajewie nie znajdzie 
się ani jeden rosyjski żołnierz. Rzeczy zostały wreszcie nazwane po imieniu : Moskwa nie sprzeciwia się 
użyciu siły, ale sprzeciwia się podejmowaniu takich decyzji bez jej udziału . W ciągu tego krótkiego okresu 
.- gdy uwaga większości obserwatorów koncentrowała się na skandalu związanym z rosyjskim kontyngen
tem pokojowym - specjalny wysłannik prezydenta Rosji, Witalij Czurkin, zdążył dostarczyć Slobodanowi 
Miloseviciowi posłanie od prezydenta FR, Borysa Jelcyna (w sprawie odstąpienia od blokady Sarajewa, 
red.), a takze spotkać się z Radovanem Karadziciem i przekonać obu polityków serbskich, że -tym razem 
NATO nie zartuje ... Najprawdopodobniej dzięki misji Witalija Czurkina politycy serbscy wreszcie zdali sobie 
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sprawę z tego, że są w sytuacji bez wyjścia. Zgodzili się wówczas, jak pamiętamy, na wycofanie ciężkiego 
sprzętu artyleryjskiego z okolic Sarajewa pod wanmkiem, Że poprosi ich o to osobiście prezydent Rosji. 
Można przypuszczać, że w trakcie tych spotkań zostały postawione Ci zaakceptowane przez Rosjan) dodatko
we warunki strony serbskiej: po pierwsze - w likwidacji blokady miały wziąć udział wojska rosyjskie Cz pun
ktu widzenia Serbów oddanie sprzętu artyleryjskiego w ręce Rosjan było bowiem psychologicznie łatwiejsze 
niż oddanie go Anglikom czy Francuzom), po drugie - Radovan KaraclZić mógł złożyć oficjalną wizytę w Mo
skwie na najwyższym szczeblu państwowym. Warunki te zostały spełnione . 

Prezydent Jelcyn wiedział najprawdopodobniej o wynikach rozmów Czurkina już 15 lutego 1994 r., gdy 
po spotkaniu z brytyjskim premierem, Johnem Majorem, niespodziewanie i w nader kategoryczny sposób 
oświadczył, że Rosja nie pozwoli, by jakiekolwiek decyzje o użyciu siły w Bośni były podejmowane bez jej 
udziału . Gdyby było inaczej, podobna wypowiedź świadczyłaby tylko o tupecie Borysa Jelcyna i o niczym 
więcej. 16 lutego 1994 r. wiceminister spraw zagranicznych FR, Siergiej Ławrow, powiedział na forum Dumy 
Państwowej, że ultimatum NATO wobec Serbów bośniackich nie może być uznane za dokument wagi mi~
dzynarodowej, gdyż nie zgadza się z duchem oraz literą rezolucji Rady Bezpieczeństwa . Obserwatorzy gubili 
się w domysłach: czyżby premier John Major był aż tak niezręcznym politykiem, by spowodować usztywnie
nie stanowiska Rosji (co w istocie sprowadzało się do uczynienia przez stronę rosyjską kroku wstecz)? Naza
jutrz okazało się, że parlament Serbów bośniackich w Pale zgodził się na warunki postawione przez NATO. 
Rosja skierowała część swojego kontyngentu do Sarajewa. Termin ultimatum wygasał za 3 dni . 

Jest oczywiste, że nie byłoby żadnej .rosyjskiej inicjatywy", gdyby ultimatum NATO nie zostało postawio
ne. Upojona sukcesem Moskwa trąbiła jednak o zwycięstwie na wszystkie strony, zupełnie tracąc miarę 
w ocenie własnych możliwości. Szczytem wszystkiego była propozycja spotkania przywódców pięciu państw 
- Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji (prasa rosyjska używała w tym kontekście 
szumnego określenia "jugosłowiańska piątka.) - poświęconego konfliktowi bośniackiemu. Amerykanom udało 
się jednak powstrzymać propagandową w istocie ofensywę dyplomatyczną Rosji dzięki ujawnieniu afery 
szpiegowskiej Amesów. Kiedy krótkotrwałe ochłodzenie w stosunkach wzajem.!1ych minęło , rosyjski pomysł 
stracił na aktualności . 

Tymczasem w Moskwie 

spory dotyczące polityki zagranicznej państwa osiągnęły stan wrzenia .. Dyskusja między resortami" - jak to 
swego czasu określił minister Kozyriew - przybrała całkowicie otwarty charakter, a jej kolejne etapy były 
wyznaczane skandalami o międzynarodowym rozgłosie. Ich sprawcami byli częstokroć współpracownicy 
prezydenta Jelcyna. Jako pierwsi głos w owej "dyskusji" zabrali rzecz jasna politycy znani z poglądów 
anty zachodnich. 

31 marca 1994 r. przewodniczący komitetu Dumy Państwowej do spraw międzynarodowych, Władimir 
Łultin, oświadczył, że decyzja o przystąpieniu Rosji do programu ·Partnerstwo dla pokoju" jest przedwczes
na. Z podobnym oświadczeniem wystąpił również rzecznik prasowy prezydenta FR, Wiaczesław Kosti
kow. Obaj mężowie stanu twierdzili, że Rosja nie powinna się śpieszyć i podpisywać dokumentu "w ciem
no", lecz obwarować swój udział w programie pewnymi watunkami. Dopiero po uwzględnieniu jej zastrze
żeń mogłoby nastąpić podpisanie ramowego dokumentu "Partnerstwa". Najbardziej pożądana z punktu 
widzenia Moskwy byłaby taka sytuacja, gdyby znalazł się w nim zapis, że Rosja ma status mocarstwa. 

Wiaczesław Kostikow przekonywał, że prezydent podejmie decyzję w sprawie udziału Rosji w progra
mie "Partnerstwo dla pokoju" za jakieś 6-7 miesięcy. Dictum prezydenckiego rzecznika wywołało żywą 
reakcję ministra spraw zagranicznych. Andriej Kozyriew skrytykował stanowisko przedstawione przez Ko
stikowa i z całą mocą podkreślił, że strona rosyjska powinna najpierw podpisać dokument ramowy, a do
piero później negocjować warunki swego uczestnictwa. Przy okazji zapowiedział, że 21 kwietnia 1994 r. 
uda się do Brukseli, by ... podpisać dokument. 

"Wymiana poglądów między resortami" trwała do 10 kwietnia 1994 r., a zatem aż do ataku lotniczego 
NATO na pozycje Serbów bośniackich w rejonie Gorazde. Święte oburzenie ministra Kozyriewa - demon
strowane ostentacyjnie w trakcie konferencji prasowej, jaka odbyła się nazajutrz - wskazywało , że nastąpi

ła w nim kolejna metamorfoza. Działania NATO określił on jako sprzeczne z zasadami paltnerstwa i z wyraźną 

54 



WYŚCIG MEDIATORÓW 

ulgą oświadczył, że do Brukseli nie pojedzie. C~cly zapyt:1łem go o s t~l1lo\Cvisko lvIoskwy 'N sprawie ewentual
nego nałożenia S:1n.kcji na Koreę PólnocJ1;t, minister - wyraźnie zadowolony L. mojego pytania -- odpow ie
dział , po raz pierwszy tak wyraźnie i stanowczo, że Rosja nie zamierza ru,vet roZjKl lly'V<lĆ działań, o ktÓlych 
zdecydow<lno bez jej udziału. 

Tymczasem 5 kwietnia 1994 f.wśród dokumentów, któ re prezydent podpisywał j~lk zwykle "na kolanie''' 
(bez CZytania), zna lazło się sensacyjne rozporządzenie v/ sprawie tworzenia rosyjsk ich baz wojskmvycb w pal~

slvvach WNP i ... na Łotwi e. Od dokume ntu odcięły s ię później wszystkie bez wyjątku czynniki o ficjalne, 
w ktÓlych kompetencjach mieści s i ę podejmowanie tego typu decyzj i. Jedn<.lkże po dzi(; d zieó Ilie wiemy, 
skąd się wziął te n ni eszczęsny dokument, kto był jego autorem i kto go "podsunął" prezydentowi. Oświadcze
nie mówiące o ,błędzie technicznym ", któlY rzekomo przypadkie m wkradł się do tekstu, n ie w)'lrzymuje 
klyty ki. Błąd był wprawdzie .. techniczny", lecz jego skutki - polityczne . Rosyjslw-łotewskie spotkanie na 
szczycie , w trakcie któ rego miało nastąpić podpisanie porozumienia o wycufaniu rosyjskich \-vojsk z ł.otwy, 

zostało przełożone na późniejszy le rrnin. Komenruj:fc lO wydarzenie, Koz.yricyv ciał dość jasno do zrozumie
nia, że dokument został opracowany przez bli żej nie znanych hard·/iners, którzy "testowali wytrzymałość, 

próbując doprowadzić do rozłamu w rządzie». Minister nie vvymienił jednak żadnych nazwisk i używał "";y
łącznie form bezosobovvych. 

Wątpliwości Witalija Czurkina 

18 kwietnia 1994 r. z kole jne j 
podróży po Bałkanach wrócił spe
cjalny wysłannik prezyde nta , wi
ceminister spraw zagranicznyd1 FR, 
Wiitalij Czurkin . Podjęte przeze!'i. 
p róby skłonienia Serbów, hy od
stąpili od zajmowania muzułmań
skie j enklawy Gorazde ZakOll.czy
ły si ę całkowitą i sromotną kl ęską. 

Tell obdarzony blyskotliwą inteli
gencj ą, choć u·ochę cyniczny pro
fesjonalista ostatecznie przestał 

wi erzyć w możliwość ja kiegokoI
w iek sensownego dialogu z lidera
mi serbskimi i otw;ucie powiedział 

o tym zaraz na lotnisku. Stw ierdził , 

że z:1równo Radovan Karac!iić , jak 
i generał Ratlm Mlaclić wykorzystu
ją mediacyjne działania Rosji jako 
po lityczny parawan dla uklYcia 
agresj i, Opowiedział s i ę przeciw
ko pomysłowi zwiększeniu rosyj
slciego kontyngentu p okojowego 
w Sarajewie. Jego zdaniem najro
zumni ejszym pos unięciem Mo
skwy byłoby natychmiastO\ve za
wezwanie z Belgradu rosyjskiego 
ambasadora w celu p rzeprow<lclze
ni;\ konsultacji, Z dobrze po infor
mowanych źródeł w iem , że trzy 
dni wcześniej WitaL j Czclrkill odra
dza·t Andriejow i KozyJiewmvi po-

55 



ROSJA NA BAŁKANACH 

dróż do Belgradu, twierdząc, że jest ona całkowicie pozbawiona sensu. Kozyriew mimo wszystko pojechał 
i również niczego nie osiągnął. To, co wydarzyło się później, skłania mnie do myśli, że Kozyriew udał się 
do Belgradu tylko po to, by móc - jako naoczny świadek - publicznie nie zgadzać się z oceną Witalija 
Czurkina. 

Stanowisko, jakie zajął Czurkin po powrocie z Bałkanów, znalazło swe odzwierciedlenie w tekście 
oświadczenia przygotowanego 19 kwietnia 1994 r. w rosyjskim MSZ. Miał je wygłosić prezydent. Deklara
cja była utrzymana w ostrym tonie; w istocie dawała zielone światło działaniom Sojuszu Atlantyckiego. 
Dziwnym trafem - w chwili, kiedy tekst przekazano administracji prezydenckiej - wszyscy urzędnicy 
uczestniczący w redakcji i publikacji dokumentu stali się być nieuchwytni. Straciłem kilka godzin, próbując 
dodzwonić się do kogokolwiek. Dopiero wieczorem wszystko się wyjaśniło. Jelcyn Pie przyjął do wiado
mości uwag swojego specjalnęgo wysłannika. Dokument opuścił kancelarię prezydenta w wersji bardzo zła
godzonej. 

20 kwietnia 1994 r. konflikt bośniacki został - po raz pierwszy tak otwarcie i tak nie przyzwoicie -
wykorzystany w zakulisowych rozgrywkach personalnych. Rzecznik resortu spraw zagranicznych wystąpił 
w tym dniu z dementi wobec doniesień «niektórych« - jak się wyraził - środków masowego przekazu 
o różnicy zdań między Andriejem Kozyriewem a Witalijem Czurkinem. Było jasne, że dementi dotyczyło 
napięć na linii MSZ - administracja prezydencka, przy czym ta ostatnia nabrała wody w usta i nie wydała 
żadnego oświadczenia, co dodatkowo wzmocniło podejrzenia, iż konflikt rzeczywiście ma miejsce i chodzi 
o coś poważnego. Dowódca wojsk powietrznodesantowych gen. Jewgienij Podkołzin pośpieszył z dekla
racją wykluczającą możliwość wycofania rosyjskiego kontyngentu z Sarajewa, a minister obrony Paweł 
Graczow powiadomił, że właśnie przeprowadził rozmowę z gen. Ratko Mladiciem i uważa go za człowie
ka, z którym «warto podtrzymać kontakt ... Przez cały dzień co chwila napływały jakieś oświadczenia i za
przeczenia. Wszystkie w tym właśnie guście . Biuro prasowe prezydenta Jelcyna poinformowało o posie
dzeniu Rady Bezpieczeństwa FR, która zmieniła wcześniej przyjęty porządek obrad i dyskutowała głównie 
na temat Bośni . Witalija Czurkina na posiedzenie, ma się rozumieć, nie zaproszono. Rada uznała "pokojowe 
uregulowanie konfliktu bośniackiego za nadal możliwe». Stało się całkowicie jasne, iż to, co się wyprawia 
w Moskwie wokół konfliktu bośniackiego, nie ma żadnego związku z wydarzeniami w Bośni i nikogo nie 
interesuje tak naprawdę zażegnanie groźby użycia siły wobec bośniackich Serbów. Chodziło wyłącznie 
o niesmaczne intrygi gabinetowe. Ich ofiarą miał się stać przedstawiciel prezydenta ds. jugosłowiańskich
Witalij Czurkin. Dymisja Czurkina wydawała się niemal pewna. Kozła ofiarnego udało się jednak ocalić. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło: wypowiedzi Witalija Czurkina «nie zostały właściwie zro
zumiane». Nic dodać, nic ująć. 

Kozyriew w natarciu 

Ledwie zażegnano «kryzys bośniacki» w Moskwie, Andriej Kozyriew wystąpił z nową inicjatywą. Nad
szedł czas - oświadczył - by państwa zainteresowane uregulowaniem konfliktu wypracowały wspólne 
stanowisko (ros. konsolidirowannyj podchod) i po przeprowadzeniu narady ministrów spraw zagranicz
nych przedstawiły je walczącym stronom. Ze swym pomysłem minister Kozyriew udał się do Genewy 
i Bonn. Wspólna konferencja prasowa Andrieja Kozyriewa i Warrena Christophera wywarła na zebranych 
dość przykre wrażenie . Sekretarz stanu najwyraźniej nie był zachwycony rosyjską inicjatywą. Konferencja 
prasowa z udziałem ministrów spraw zagranicznych Francji - Alaina ]uppe, Niemiec - Klausa Kinkela oraz 
Rosji - Andrieja Kozyriewa odbyła się już w innej atmosferze. Rosyjski minister tryumfował. Ministrowie 
Kinkel i Juppe poparli ideę zorganizowania konferencji na szczycie. Kozyriew ze swej strony nie kwestio
nował - jak czynił to dotychczas - legalności ataków powietrznych NATO. Stwierdził, że jest to «ostateczna 
odpowiedź w ostatecznej sytuacji» i zwracając się wprost do zebranych na sali Rosjan w dość napastliwej 
formie zaatakował przeciwników współpracy rosyjsko-amerykańskiej . Jego zdaniem wyzwalają oni w spo
łeczeństwie ksenofobiczne odruchy, «syndrom oblężonej twierdzy», a pri011 negując możliwość porozumie
nia z USA. «Ameryka była naszym sojusznikiem w wojnie z faszyzmem, a teraz rodzimi faszyści uczą nas 
patriotyzmu» - powiedział Kozyriew. To był jego dzień. Udało mu się nie oddać inicjatywy. 
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Spotkanie odbyło się 13 maja 
1994 r. w Genewie. Uczestniczyli 
w nim ministrowie spraw zagr:1-
nicznych \X!ielkiej Blyranii , Fr:lI1-
cji , Niemiec, Rosji oraz Stanó\v 
Zjednoczonych. Przybyli rÓ'wnie% 
przedstawiciele Unii Europejski ej 
i ONZ. Mimo podejmowanych -
głównie przez stronę rosyjską -
\V)'siłkó\N Moskwa i Waszyngton 
rlie zdołały wypracować wspólne
go stanowiska. Nadzieje, jakie 
wi<[z:1no ze spotkaniem Andrieja 
Kozyriewa i \X!arrena Christophe
ra w Kairze (na dziesięć dni przed 
Oi potkaniem w Genewie) spełzły 
na niczym. Obaj mężowie stanu 
uczestniczyli, jak wiadomo, w ce
remonii podpisania izraelsko-pa
l es tyńskiego porozumienia 
o przyznaniu palestyóczykom au

WYŚCiG MED!ATORÓW 

Sekretarz stanu Warren Christopher 
i minister spraw zagranicznych FR Andriej Kozyriew 

ronomii w Su-efie Gazy i Jelycha. Nie udało się im jednak uzgodnić tekstu wspólnego ośv; iadczeni::l w sprawie 
Bośni, na co li czył rosyjski minister. Amelykanie wiązali nadzieje z rozmow:lmi chorwacko--muzułmat1ski-

mi toczącymi się właśnie w Wiedniu. Zależało im, by Chorwaci i muzułmanie osiągnę li porozumienie 
jeszcze przed konferencją w Genewie . W tej sytuacji Rosjanom nie pozostawaŁo nic innego, jak zagrać 
.. kartą europejską .. i - trzeba przyznać - uczynili wszystko, by wykorzystać ten a tut w Genewie. 

Podobno na krótko przed konferencją genewską Christopher bezskutecznie próbował skontaktować się 
telefonicznie z Kozyriewem, któlY towarzyszył prezydent"owi Jelcynow: w jego oficja lnej podróży do Nie
miec. Kozyriew nie zechciał podnieść słuchawki , ponieważ wiedział , że rezultaty rozmów wiede{1Skich 
przybrały z punktu widzenia Amerykanów niekorzystny obrót. Cho!V\'aci i muzułmanie upierali się przy 
zachowaniu 58 proc. telytorium Bośni i Hercegowiny. 

Po p rzyhyciu do GeneVlTy szef rosyjskiego resortu spraw zagranicznych poinformował dziennikarzy, że 
wykładnia rosyjskiego stanowiska w sprawie Bośni została zawarta w posłaniu prezydenta FR do przY"'TóJ
ców zachodnich, które przekazano na kilka dni \vcześniej . Hosja nada10hstawała przy swoim planie 
wspólnych, skonsolidowanych dzial'ań. Szanse na to , że uda s ię uzgodnić dokument końcowy, oparty 
głównie na propozycjach rosyjskich, minister określił jako połowiczne (50 proc. na 50 proc.). Wysoki rangą 
dyplomata rosyjski, akredytowany w Genewie i zajmujący się w zVv'iązku z konferencj~l .. odcinkiem amery
kal1skim" był' większym pesymistą. Pmviedział mi na osobności, Że jego zdaniem - nie jest to pora na 
wysuwanie talach kompleksowych prop07.ycji , strona rosyjska powinna przyj <lć w Genewie taktykę opart.ą 
na damage Iimitation. 

Na atmosferze spotkania w Genewie zaciążyły nie tylko wyniki negocjacji chOlwacko-muzułmaI'lskich 
w Wiedniu. Zapow iedź Francuzów, że wycofają swoje oddziały pokojov,'-e z Bośni , jeśli nie nastąpi wi.
doczny postęp w rozwiązywaniu konfliktu oraz rezolucja Senatu USA w sprawie zcljęcia embarga na dosta
wy broni dla muzułmanów i uchwala rosyjskiej Dumy Pal'istwowej o uchyleniu san.kcji wobec Serbii i Czar 
nogóry dodatkowo skomplikowały sytuacj ~. Spotkanie rninistl'óW trvvało sześć godzin (zamiast zaplanowa
nych dwóch). Uczestnicy konferencj i nie zaaprobowali posL.1.nowień porozumienia zawartego między Chor
watami i muzułmanami w \'<!i edniu. Opowiedzieli się natomiast za przeprmvarlzeniem podziału Bośni i Her-
cegowiny według projektu Unii Europejskiej, tzn. \v stosunku 51:49. Jakby [ego było za maIo, w zawoalo
wany sposób potępili ofensyw<;; muzułmaóskich formacji zbrojn}'ch - "'ymieni ;1jąc w komunikacie kOI1cO
wym ',,'-ydarzenia w rejonie Brcka. 
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Amerykanom przyszło przełknąć jeszcze jedną gorzką pigułkę. 14 maja 1994 r. w ceremonii podpisa
nia tzw. porozumienia wiedeńskiego, która odbyła się w misji amerykańskiej, nie uczestniczył zaden 
europejski minister spraw zagranicznych. Premier Bośni i Hercegowiny Haris SilajdZi.ć oraz minister 
spraw zagranicznych Chorwacji Mate Granić musieli się zadowolić obecnością samego Warrena Christo
phera - jedynego, jak to określił SilajdZi.ć, przyjaciela Bośni. Wyglądało to dość zabawnie, bowiem 
zaledwie dzień wcześniej premier Bośni oświadczył, ze stanowisko, jakie zajęli Amerykanie w Genewie, 
nalezy uznać za zdradę . 

.... ,.: 
Tryumfy rosyjskiej dyplomacji 

Jeśli ' umieŚ~ić spotkanie genewskie w nieco szerszym kontekście, trzeba otwarcie przyznać, iz Rosja
nie nie mogli się nawet spodziewać, ze «ich propozycje zostaną uwzględnione w tak szerokim zakresie .. 
(jak to q~reślił jeden z członków delegacji rosyjskiej). Tekst komunikatu końcowego z Genewy zawiera 
wiele sformułowań zapozyczonych wprost z posłania Jelcyna. Gdy tylko pojawiały się jakieś trudności, 
zachodnioeuropejscy uczestnicy spotkania natychmiast odwoływali się do tekstu posłania prezydenta FR 
niczym do wstępnego projektu dokumentu końcowego. Za najcenniejsze osiągnięcie Rosjanie uznali 
fakt, ze -po raz pierwszy w obecności Amerykanów zaczęto rozwazać mozliwość zniesienia sankcji 
wobec Serbii ... Taką opinię przedstawił jeden z rosyjskich uczestników spotkania. «Mimo skomplikowa
nej sytuacji - stwierdził - udało się dokonać zwrotu, uzgadniając rózne stanowiska społeczności świato
wej, a nade wszystko - po raz pierwszy od czasu spotkania w Waszyngtonie - uzyskać potwierdzenie, 
ze Rosja gra pierwszoplanową rolę w rozwiązywaniu tego konfliktu ... 

Wypowiedź francuskiego ministra spraw zagranicznych, Alaina Juppe, w której potwierdził on zamiar 
wycofania francuskiego kontyngentu z Bośni, spotkała się z głębokim zrozumieniem delegacji rosyjskiej . 
Zdaniem Rosjan stanowisko władz francuskich było przemyślane i wyniknęło «Z głęboko przezytego 
doświadczenia». Francuzom trudno wyobrazić sobie - powiedział znacząco mój rozmówca, członek 
delegacji FR - ze mieliby przezyć w tak cięzkich warunkach jeszcze jedną zimę. Abstrahując jednak od 
francuskich lęków przed chłodem, przyznał on, ze tego typu deklaracje są nad wyraz pomocne, gdyz 
pozwalają wywierać presję na wszystkie strony konfliktu. Jeśli chodzi o podział terytorialny Bośni -
uzgodniony przez Chorwatów i muzułmanów w Wiedniu - Rosjanie od samego początku widzieli w nim 
tylko mapę sztabową sporządzoną w warunkach wojny i nic więcej. 'Jej autorzy - powiedział cytowany 
wyzej dyplomata rosyjski - nie brali pod uwagę mozliwości porozumienia się .. mocarstw. W końcu 
nawet Warren Christopher zdystansował się wobec tej propozycji. 

Konferencja pokazała, ze zachodni partnerzy -nauczyli się juz słuchać nas z uwagą, a nie , jak dotąd, 
doszukiwać się w naszych propozycjach jedynie wybiegów mających na celu wspomaganie Serbów>· -
pochwalił się minister Kozyriew. gdy rozmawiałem z nim tuz po zakończeniu obrad w Genewie. Popro
szony o skomentowanie rezolucji . jakie zostały przyjęte niemal jednocześnie przez rosyjską Dumę Pań
stwową i Senat Stanów Zjednoczonych. Kozyriew stwierdził, ze Moskwa i Waszyngton «znalazły się 

w ogniu swoistej wojny parlamentów». Jego zdaniem sytuacja ta jest paradoksalna - «instytucje stojące 
na strazy praworządności starają się burzyć porządek prawny na arenie międzynarodowej» . Rosyjski 
minister spraw zagranicznych podkreślił, ze ścisłe wypełnianie rezolucji Rady Bezpieczeństwa (w spra
wie embarga na dostawy broni i sankcji gospodarczych) stanowi najbardziej elementarną podstawę 
międzynarodowego porządku prawnego. »Dzięki poprawce zgłoszonej przez \Władimira Łukina. prze
wodniczącego komitetu Dumy ds . międzynarodowych, - powiedział Kozyriew - która stanowi, ze 
Rosja zawiesi sankcje wobec Serbii jedynie w przypadku jednostronnego zniesienia embarga na dosta
wy broni dla muzułmanów . rezolucja przyjęta przez rosyjski parlament robi mniej przygnębiające wra
zenie niz analogiczne decyzje Rady Najwyzszej . Byłoby jednak lepiej, gdyby Duma zajęła się własnymi 
sprawami - przede wszystkim pracami nad ustawodawstwem· - stwierdził. (Na marginesie pozwolę 
sobie zacytować jednego z rosyjskich dyplomatów - «strach pomyśleć, co będzie, gdy nie mające po
twierdzenia w rzeczywistości sygnały - bez ustanku wysyłane przez rosyjską Dumę Państwową - stro
na serbska potraktuje serio»). 
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Jeśli komunikat koilcowy spotkania w Genewie można uznać za sukces, to największy w nim udział 

miała oczywiście Rosja. Raz jeszcze Rosjanie nie pozwolili odebrać sobie inicjatywy. Zwycięstwo rosyj-o 
skiej dyplomacji jest jednak względne. W przypadku konfliktu bośniackiego nie 'Wystarczy przecież wy
pracowanie wspólnego planu pokojowego. Tu trzeba czegoś więcej. Cał}' problem polega na tym, że 
teraz trzeba do tego rozwiązania przekonać strony konfliktu lub im je narzucić. Ten aspekt mało jednak 
interesuje Moskwę. Sądzę, że rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych osiągnęło już wszystko, o co 
zabiegało i z. tego punktu widzenia można mówić o sukcesie. 

Miesiąc później w Genewie 

Kolejne - trzecie spotkanie ministrów grupy kontaktowej3, które odbyło się 30 czerwca 1994 r. w Ge
newie, zakończyło się więcej niż pomyślnie dla Serbów. Delegacja rosyjska, przy poparciu Anglików 
i Francuzów, ponoszących zasadniczą część kosztów operacji wojskowych w Bośni, zdołała zablokować 
radykalne decyzje i zyskać kolejną zwłokę. Rosyjski minister spraw zagranicznych poleciał do Belgradu, 
żeby osobiście poinformować o tym Milosevicia. Oświadczenia, jakie złożył po powrocie do Moskwy, 
robiły przygnębiające wrażenie i kazały myśleć, że tym razem to nie społeczność międzynarodowa posta
wiła ultimatum Serbom, lecz Rosja - społeczności międzynarodowej. Dowiedzieliśmy się m.in., że Radzie 
Bezpieczeństwa zostaną przedstawione dwa wykluczające się wzajemnie projekty rezolucji: o zaostrzeniu 
sankcji i o całkowitym ich zniesieniu. W zależności od reakcji Serbów pod głosowanie zostanie poddany 
jeden z nich. W sierpniu Rosja przewodniczyła obradom Rady i rrjala wpły,v na termin głosowania. Do
świadczenie uczy, że manipulacje terminami głosowania, które nie raz z powodzeniem stosowała Rosja, są 
Serbom na rękę i że ci ostatni wykorzystują je destrukcyjnie. Tak było również i tym razem. Serbowie 
któryś raz z rzędu podjęli wątek referendum. Stwierdzili takZe, że gotowi są do rozpoczęcia kolejnej tury 
negocjacji. Wyniki referendum były z góry przesądzone . Zgoda na powrót Serbów do stołu rokowań była 
równoznaczna z akceptacją ich roszczeó terytorialnych. 

Tym razem, jak wiadomo, Belgrad zachował się inaczej. Milosević poinformował o zerwaniu kontak
tów z Pale, po czym w Moskwie natychmiast zaczęto mówić, że Serbia potrzebuje .zachęty·. Wszelkie 
kontakty z Serbami bośniackimi zostaną zamrozone - poinformowano w6wczas w Moskwie. Sprawa za
wieszenia stosunków nie jest jednak do końca jasna. Rosyjski MSZ pierwotnie zaprzeczył doniesieniom na 
ten temat. Ministerstwo Obrony z kolei zdementowało informacje, jakoby polecono mu opracowanie pla-· 
nu ewakuacji kontyngentu rosyjskiego z Bośni. 

Rosyjska dyplomacja łagodzi sankcje 

Rosyjski resort spraw zagranicznych skupił się na sprawie złagodzenia antyserbskich sankcji. Do enun
cjacji Milosevicia Zachód, jak wiadomo, odniósł się sceptycznie. Polityk ten zbyt długo , korzystając z pro
tekcji Moskwy, lawirował i zawracał głowę całemu światu. Była to dokładna powtórka wydarzeń z maja 
1993 1'. (Wtedy również Milosević przyjął plan Vance'a-Owena. Co więcej, w trakcie spotkania w Atenach, 
które odbyło się w maju 1993 r., plan ten został podpisany także przez Radovana Karadiicia, który jednak 
wkrótce potem oświadczył, że ostateczna decyzja należy do społeczeństwa. Jak pamiętamy, zarówno 
skupsztina, jak i uczestnicy referendum powiedzieli "nie.). 

Slobodan Milosević zapowiedział, ze nie będzie pomagał Serbom bośniackim, nie zgodził się jednak 
na obecność obserwatorów międzynarodowych na granicy między Serbią i Bośnią. A przeciez pierwotnie 
- zgodnie z propozycją Vance'a-Owena - Serbom chciano oddać trzecią część obszaru Bośni, dzisiaj zaś 
oferuje się im 49 proc. Społeczność międzynarodowa miała zatem wszelkie dane, by podejr~ewać, że 
Milosević i Karadiić znowu prowadzą jakąś grę. Fakt, że Belgrad uparcie odmawiał zgody na międzynaro-

- ------------------
3 Pierwsze - w sierpniu 1993 f., drugie .- w maju 1994 r. 
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dowy monitoring granicy serbsko-bośniackiej, tylko nasilał te podejrzenia. 23 sierpnia 1994 r. Milosević 
zaproponował specjalnemu przedstawicielowi sekretarza generalnego ONZ, Yasushi Akashi, układ: «ob
serwatorzy w zamian za zniesienie sankcji». 

Dokładnie w tym samym czasie w Moskwie premier Wiktor Czernomyrdin i minister współpracy gos
podarczej z zagranicą Oleg Dawydow gościli serbskiego premiera Mirko Marjanovicia. Była to pierwsza 
wizyta na tak wysokim szczeblu od rozpadu Jugosławii. Strony podpisały szereg ważnych porozumień 
gospodarczych, które nabiorą mocy z chwilą zniesienia sankcji. Szczegóły dokumentu do dziś nie są zna
ne. Nie muszę chyba dodawać, że i Belgrad, i Pale, i Zachód zinterpretowały rosyjsko-serbskie rozmowy 
jako wyraz poparcia dla Serbów. Moskwa nawet tego nie uklywała. Pod koniec sierpnia, kiedy ogłoszono 
wyniki kolejnego referendum przeprowadzonego wśród bośniackich Serbów, Kozyriew podjął próbę prze
konania Milosevicia do wyrażenia zgody na dopuszczenie na granicę obselwatorów międzynarodowych 
i znowu nic nie wskórał. Niemniej jednak po powrocie do Moskwy bez umiaru komplementował prezy
denta Federacyjnej Republiki Jugosławii i oświadczył, że Rosja jest przeciwna wiązaniu sprawy złagodze
nia sankcji z kwestią monitorowania granicy. 

Borys Jelcyn - ostatni idealista wśród polityków 

Co do Borysa Jelcyna - wygląda na to, że stał się on niewolnikiem własnego idealizmu. Jelcyn wierzy 
zapewne, że polityk może być uczciwy. A przecież światowy ład nie stoi na słowie honoru. Każde pań
stwo, które ma odrobinę szacunku dla siebie, pilnuje realizacji dokumentów, które podpisało. Każde 
porozumienie międzynarodowe przewiduje sposoby kontrolowania jego realizacji. Logika Moskwy jest nie 
do pojęcia. Bo tak naprawdę , jakim cudem zniesienie san...l(cji miałoby sprzyjać rozwiązaniu konfliktu 
bośniackiego? Jest akurat na odwrót: szczodrość Moskwy, gotowej zaoferować Belgradowi bardzo wiele 
w zamian za zgodę na plan pokojowy, w warunkach całkowitego braku kontroli może doprowadzić jedy
nie do rozkręcenia spirali agresji, bowiem rosyjski kąsek jest zbyt łakomy, by bośniaccy Serbowie pozwo
lili go sobie odebrać. 
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Generał Graczow wkracza do akcji 

Po drugiej rundzie konferencji 
w Genewie, która nie przyniosła 
istotnych zmian, dyplomacja mo
skiewska skoncentrowała się na 
«rozpracowywaniu» Milosevicia. 
W połowie sierpnia w Belgradzie 
przebywał doradca prezydenta ds. 
bezpieczeństwa narodowego Ju
rij Baturin. Wizyta była tak głębo
ko zakonspirowana, że dzienni
karze dowiedzieli się o niej dużo 
później. Pod koniec sierpnia do 
Belgradu wybrał się minister obro
ny Paweł Graczow. Przed podró
żą generał jasno stwierdził, że 
otrzymał odpowiednie pełnomoc
nictwa prezydenta. MSZ obserwo
wał przygotowania do wizyty Gra
czowa ze źle skIywanym niepo
kojem. Na Placu Smoleńskim do
brze pamiętano podejmowane 
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przez szefa resortu obrony próby zdyskredytowania Witalija Czurkina Ck,viecieó 1994). Niepokój budził 
także zamiar spotkania z gen. Ratko Mladiciem, uznanym przez dyplomatów za persona non grata. MSZ 
nie miał jednak w zanadrzu nic, co można byłoby przeciwstawić misji Graczowa . W Moskwie dopiero co 
zakończyło się spotkanie genewskiej grupy kontaktowej, wokół którego MSZ zbudował mur milczenia, 
z czego 'wynikało , iż ekspertom nie powiodło się uzgodnienie czy choćby zbli:ienie stanowisk w przede
dniu kolejnej rundy spotkania w Genewie. Możliwe, ze Andriej Kozyriew traktował tournee ministra obro
ny jako ultima ratio. W razie niepowodzenia misji rosyjskiego ministra obrony pojechałby do Genewy 
z pustymi rękami i musiałby uznać własną klęskę. Wraz z generałem do Jugosławii udał się Witalij Czurkin. 
Jest oczywiste, że jego rola w tym przypadku nie odpowiadała randze specjalnego wysłarulika prezydenta 
- towarzyszył on generałowi jako ekspert i specjalista od łagodzenia zbyt ostrych, za daleko idących 
deklaracji. Wkrótce okazało się, że generał zawiózł Karadziciowi osobiste posłanie Jelcyna. Prezydent Rosji 
w przypadku zgody Serbów bośniackich na plan pokojowy gwarantował im pra\'io do samookreślenia lub 
konfederację z Jugosławią , a także rosyjską obecność wojskową w korytarzu Brcka. Było to jawne ustęp

stwo wobec Serbów. Przedtem Moskwa opowiadała się za zasadą integralności telytorialnej Bośni. Ponadto 
szef resortu obrony w imieniu premiera FR Wiktora Czernomyrdina zaprosił do Moskwy premiera Serbii 
Mirko Marjanovicia w celu omówienia problemów współpracy dv<.'Ustronnej, również wojskowej. Oczeki
wania Serbów wobec Moskwy były jednak znacznie większe . Skupsztina w Pale skierowała do Jelcyna 
odpowiedź, w której zostały sformułowane nowe zastrzeżenia do planu pokojowego: podział Sarajewa na 
strefę serbską i muzułmańską, dostęp do Adriatyku, zniesienie sankcji. Witalij Czurkin, komentując te 
żądania, powiedział, że członkowie grupy kontaktowej będą musieli .. zastosować bodźce negatywne", tzn. 
zaostrzyć sankcje i przepisy w strefach bezpieczeństwa. 

Rezultaty przeprowadzonych przez Moskwę manewrów są znane. Milosević zgodził się na obecność 

obserwatorów międzynarodowych . Rada Bezpieczeństwa czasowo (na 100 dni) zawiesiła ograniczenia 
komunikacji lotniczej, wymiany kulturalnej i sportowej z Serbią. AEROFWT wznowił loty na trasie Moskwa
Belgrad niezwłocznie po wejściu w życie rezolucji RB. W Waszyngtonie Jelcynowi udało się namówić 

prezydenta Clintona, żeby o pół roku przesunął zniesienie embarga na dostawy broni dla Bośni. Wreszcie 
w październiku 1994 r. Rosja zgłosiła w Radzie Bezpieczeilstwa protest wobec uproszczenia procedury 
nalotów powietrznych NATO. Widocznie zapomniano już , że swego czasu, po wizycie w Gorazde , Witalij 
Czurkin w imieniu Rosji protestował przeciw zbytniemu skomplikowaniu wcześniejs7.ej procedury .- wy
magającej nie tylko wielostopniowego uzgadniania, lecz również uprzedzenia strony będącej przedmiotem 
ataku na pół godziny przed jego rozpoczęciem . Roszady na dyplomatycznej szachownicy są olśniewające. 

Zbliża się kolejna ciężka zima, którą enklawy muzułma.ńskie będą musiały jakoś przeżyć . Ich sytuacja 
zmieniła się w niewielkim stopniu. 

Władimir Abarinow 
(Moskwa) 

Władimir Abarinow, publicysta gazety Siegodnia (do 1993 r współpracownik dziennika Niezawisimaja Gazieta). 
Specjalizuje się w problematyce międzynarodowej. W późnych latach p ieriestrojki na zlecenia tygodnika Litieraturnaja 
Gazieta zajmował się wyjaśnianiem okoliczności zbrodni katyńskiej . Owocem tych poszukiwań była książka Katynskij 
łabirint (Moskwa, 1989). 

-----_._--_ .. _------_. __ .. _._ .. _--_._--- -- ----
Bna,lJ;HMHp A6apHHoB, POCCUR e 60CH!Iii.cKOM ypezyJlupoealmu: KOHKypup yR. c BaUiUHZnlOHOM. II03lfUIDI POCCHH B 

OTHomeHHH 6ocmIii:cKoro K OH<pJlliKTa -JTO rrpOIł3BO,UHaH COflepHI1qeCTBa c CIllA H KpCMJIeBClmX Ka6HHeTHbIX HHTpur. 

MOCKBa HHKOr,lJ;a He KBaJDł<pH1UłpOBaJIa BOIDry B EOCHH KaK arpeccHIO cep50B. JJ:OBO.1lbHO nOCJle~lOBaTeJ.!bHO BbICTYnana 

npOTIiB CJoIJIOBbIX pemeHllił , HCKJIIOQeHHIO CPIO H3 OOH H Y)f(eCTOQeHlUl aHTHCep6cKl1X CaHKlJ;HH. ,no He,lJ;aBHHX nop 

POCCHH y,lJ;aBanOCb ycneillHo HrpaTb oco6yro pom B yperyJIHpOBamlH 60CHIDICKoro K OH<pJIHKT<l, HCKyCHO H36erruł 
CTonKHOBeHHj{ c pa3Hoo6pa3HbIMH nO,lJ;BO,lJ;HbIM H }"iMHHMH. B onpe,lJ;eJIeH'HbIH MOMeHT eii y):(anocb ,lJ;alKe 

rrpOTIiBOnOCTaBHTb eBpOneHCK)'lO TO'IKy 3peHIDI aMepHKaHcKoił. IlpH 3TOM POCCIDI HrtKOr,lJ;a He 3aX0,lJ;1ma CJIHlIIKOM 

,ll;aJIeKO: BClIKHH pa3 B KOHI~e KOHQOB OHa rrpHcoe.n;mumaCb K pemeHIDlM, rrplHUlTbIM B :Jana,lUłbIX CTOJIlfilax. 
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Rosyjska misja na Bałkanach 

Rosja zawdzięcza swoją szczególną obecność na Bałkanach 
trzem czynnikom. Rosjan łączy z większością narodów bałkań
skich pochodzenie (większość tych narodów to, podobnie jak 
Rosjanie, narody słowiańskie), wyznanie (Serbowie i większość 
narodów bałkańskich są, podobnie jak Rosjanie, wyznawcami 
prawosławia) oraz wspólny wróg (Rosja od wieków rywalizo
wała o wpływy na Bałkanach z Turcją i Austro-Węgrami). 

W drugiej połowie XIX w. na 
Bałkanach nic nie mogło wyda
rzyć się bez udziału Rosji czy 
wbrew jej interesom. Do strefy 
wpływów rosyjskich nalezała 
przede wszystkim Bułgaria - ze 
względu na jej połozenie geostra
tegiczne na wybrzezu Morza Czar

nego, o krok od Bosforu i Dardaneli - ale w pewnych okresach wpływy te rozciągały się aż do Adriatyku. 
Historia zdecydowała o tym, ze większość narodów bałkańskich traktowała Rosję jako "obrończynię 

prawosławia. i potęznego sojusznika w walce z innymi potęgami światowymi. Przede wszystkim w walce 
z Turcją, która przez prawie pięć stuleci okupowała większą część Półwyspu Bałkańskiego, a takze z Au
stro-Węgrami, które długo uniemozliwiały samookreślenie się tej części narodów bałkańskich, które żyły 
w ramach cesarstwa. W świadomości narodów bałkańskich - mowa przede wszystkim o wyznawcach 
prawosławia - powstał mit Rosji jako kraju, na którego pomoc - w razie konfliktu z innynli mocarstwami 
światowymi zabiegającymi o wpływy na Bałkanach - zawsze mogą liczyć. 

Jest to wszakze tylko jedna strona medalu. Wprawdzie Rosja miała dość powodów, by popierać prawo
sławnych Słowian na Bałkanach (poczucie solidarności, a przede wszystkim walka ze wspólnym wro
giem), podziwowi dla niej i nadziejom na wsparcie w świadomości tych narodów zawsze towarzyszył 
jednak strach, że nie mogą być pewne rosyjskiego poparcia i pomocy "do kOlka", gdyż Rosja potrafi 
w najgorszych momentach zostawić je samym sobie, przedkładając własne interesy. Warto na przykład 
przypomnieć zawód, jaki sprawiła Serbom Rosja, kiedy w dązeniu do utworzenia tzw. Wielkiej Bułgarii 
(traktat z San Stefana - 1878 r.) poświęciła zywotne interesy narodu serbskiego. Część utraconych wów
czas obszarów Serbia odzyskała wprawdzie w tym samym roku na podstawie decyzji Kongresu Berlińskie
go, na którym podzielono terytoria dogorywającej Turcji - zawdzięczała to jednak nie Rosji, lecz innym 
mocarstwom europejskim. Nie był to jedyny przypadek gorzkiego rozczarowania Serbów Rosją . Nic zatem 
dziwnego, ze zwłaszcza pod rządami dynastii Obrenoviciów, ignorując zbudowane na wspólnocie pocho
dzenia i religii związki z Rosją, szukali pomocy i wsparcia w Austrii. 
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Granice rosyjskich wpływów na Bałkanach 

Świadomość historyczna jest bardzo istotna dla prawidłowej oceny możliwości rosyjskiego oddziaływania 
na Bałkanach. Z jednej strony jest jasne, ze Rosja jawi się tam w aureoli .,obrończyni prawosławia, i dlatego jej 
głos, zwłaszcza wśród Serbów i Czarnogórców, jest słuchany z większą uwagą niz głos jakiegokolwiek inne
go mocarstwa światowego . Z drugiej - prawosławne narody słowiańskie na Bałkanach, świadome, ze zakres 
pomocy, jakiej udziela im Rosja, wyznaczają jej własne interesy, z rezerwą odnoszą się do stanowiska Rosji. 
Nie są bezkrytyczne wobec opinii i zaleceń Mos1.."Wy i akceptują tylko te z nich, które odpowiadają ich 
własnym interesom. Trzeba to dobrze rozumieć i mieć stale na uwadze, by wiedzieć, co Rosja moze, a czego 
nie moze uczynić na Bałkanach. 

Świadomość taka zrodziła się w XIX w., została jednak potwierdzona również przez doświadczenia wie .. 
ku XX. W roku 1914, kiedy Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, Rosja - jak mozna się było spodzie
wać - pierwsza udzieliła jej pomocy. Jednak w roku 1918, podpisując pokój brzeski , przedstawiciele Rosji 
kierowali się już vvyłącznie interesami rewolucji rosyjskiej, zapominając o męczeóslwie Serbii. W okresie 
międzywojennym monarchistyczna Jugosławia i komunistyczny Związek Radziecki znajdowały się po prze
ciwnych stronach barykady. Jugosławia, w której znalazła schronienie znaczna część rosyjskiej emigracji, 
zyskała wówczas nowych przyjaciół i sojuszników: Francję i Wielką Brytanię. Planowane przez Komintern 
obalenie porządku wersalskiego obejmowało równiez rozbicie uznanej za "sztuczny" twór Jugosławii . 

Wbrew antysowietyzmowi panującemu w Jugosławii i antyjugosłowiaóskim tendencjom w Związku Ra
dzieckim pamięć o historycznych związkach przyjacielskich pozostała żywa w świadomości Serbów. Wiosną 
1941 r., gdy napaść hitlerowskich Niemiec na Jugosławię była coraz bardziej nieuchronna, na ulicach Belgra
du pojawiły się transparenty z żądaniami podpisania paktu o przyjaźni z Moskwą. W tym decydującym mo
mencie, na przekór barierom ideologicznym i irUlym, które w okresie międzywojennym Vv)'rosły między obu 
narodami, pierwszym skojarzeniem Serbów szukających pomocy był Związek Radziecki, czyli ,matka Rosja-. 
Nie było też dziełem przypadku, Że dopiero po napa.<'ici Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki Komu
nistyczna Partia Jugosławii wezwała do powstania przeciw niemieckiemu okupantowi. II wojna światowa 
zakończyła się, jak wiadomo, przybyciem na Bałkany zołnierzy Armii Czerwonej, których połączyło brater
stwo broni z partyzantami serbskimi, czyli jugosłowiańskimi 

Na historię «nierozelwalnej przyjaźni- titowskiej Jugosławii i Związku Radzieckiego w latach 1945-1948 
składa się zatem nie tylko wielka epopeja wspólnej walki przeciwko faszyzmowi , lecz również tradycyjny 
wątek serbsko-rosyjskiego sojuszu i przyjaźni prawosławnych Słowian. Przyjaźó t.c'1 została zerwana w roku 
1948. Serbowie i Rosjanie ponownie znaleźli się po dwóch stronach balykady ideologicmej i politycznej. 

W roku 1989 żyjący z dala od Związku Radzieckiego Jugosłowianie, obywatele państwa .. niezaangażowa
nego», przyglądali się burzeniu muru berlińskiego jak czemuś, co w gruncie rzecz}t ich nie dotyczy. Rozmyśla
li raczej o tym, jak w najkorzystniejszy politycznie sposób zerwać z ruchem niezaangażowanych i zwrócić się 
twarzą do Europy. Wydawało się, ze przystąpienie Jugosławii do instytucji i organizacji europejskich jest 
wyłącznie kwestią dni. Niestety okazało się, że pogląd, iż Jugosławia nie stanowi części składowej Europy 
Wschodniej, jest zwykłą tlkcją, która została pogrzebana pod gruzami muru berlińskiego. 

Rosja wobec dezintegracji Jugosławii 

Gdyby urzeczywistniły się plany z koóca lat 80., dotyczące włączenia Jugosławii do instytucji europej
skich, prawdopodobnie nie miałaby ona dziś wiele wspólnego z Rosją· Oba pa(l.Stwa zajęłyby się własnymi 
problemami natury gospodarczej i społecznej. Niestety, historia potoczyła się inaczej. Kiedy dezintegracja 
Jugosławii stała się faktem, a na jej terytorium rozgorzała wojna, ożyły nadzieje Serbów, że Rosja przyjdzie im 
z pomocą, gdy wszyscy inni zostawią ich na pastwę losu. 

Można stąd wyciągnąć wniosek, że w okresach pokoju Rosję i Bałka.ny dzieli dysta.ns (ponieważ w wamnkach 
pokoju, w okresie rozwoju gospodarczego, Rosja nie ma nic do zaoferowania Bałkanom, a Bałkany nie mają nic 
do zaoferowania Rosji). Natomiast w okresach lc..ryzysów, zwłaszcza w czasie wojen, okazuje się, że Rosja rna 
z Bałkanami liczne wspólne - polityczne i geostrategiczne - interesy. Obecny kryzys na tym obszarze 
i rola, jaką w jego rozwiązywaniu odglywa Rosja, jest kolejnym potwierdzeniem takiej konstatacji. 
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Po upadku «wspólnoty socjalistycznej .. , rozwiązaniu Układu Warszawskiego i rozpadzie Związku Ra
dzieckiego przed Rosją zarysowały się cztery drogi. 

Mogła ona zrezygnować z angazowania się na obszarach odległych od jej granic i za pomocą rokowań 
o zmniejszaniu oraz niszczeniu broni nuklearnej utrzymywać w miarę poprawne stosunki z USA. Mogła 
zdecydować się na samoizolację, by skoncentrować się na rozwiązywaniu nabrzmiałych wewnętrznych 
problemów politycznych, gospodarczych i społecznych . Trzecim wyjściem było kontynuowanie konfronta
cji z mocarstwami zachodnimi na nowych warunkach i w nowych formach z racji posiadanej broni jądro
wej oraz korzystnych warunków geograficznych, demograficznych i surowcowych. Czwarty wariant to 
przyjazna współpraca i partnerskie stosunki z USA i innymi mocarstwami zachodnimi. 

Pierwszą drogę wybrał Michaił Gorbaczow, który łudził się, że równowaga sił w świecie (Rosja stała 
w tym układzie na straconych pozycjach jako mocarstwo, które przegrało zimną wojnę) zostanie zastąpio
na równowagą interesów (a w tym układzie mocarstwa zachodnie, które uważają Rosję za partnera w ro
kowaniach, zapewnią jej odpowiednią pozycję) . Zwolenników drugiej drogi można było znaleźć wyłącz
nie wśród stosunkowo niewielu wyznawców poglądu, że Rosja może być samowystarczalna (izolacjonizm 
w nowszych czasach nie miał w Rosji dużego poparcia). Natomiast zwolennicy trzeciej drogi są bardzo 
liczni w kręgach opozycyjnych o nastawieniu nacjonalistyczno-imperialnym (kręgach, które Michaiła Gor
baczowa uważają za «zdrajcę i grabarza Związku Radzieckiego», a Borysa ]elcyna za .lokaja mocarstw 
zachodnich,). Zwyciężyła, jak wiadomo, czwarta opcja, reprezentowana przez Borysa ]elcyna. Jest ona 
oparta na dwóch przesłankach. Po pierwsze - Rosja nie jest w stanie wyjść z kryzysu ekonomicznego 
i socjalnego bez pomocy gospodarczej i wsparcia mocarstw zachodnich. Po drugie - Rosja bez znacznej 
części obszaru b. Związku Radzieckiego, bez Układu Warszawskiego i bez wielu funkcjonujących poprze
dnio ideologicznych, politycznych i innych punktów oparcia w świecie, jest niejako skazana na partnerskie 
stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwami zachodnimi. 

Rosja redefiniuje własne interesy 

W czasie, jaki upłynął między wojną w Zatoce Perskiej a kryzysem w byłej Jugosławii, Borys Jelcyn 
miał okazję zrozumieć, że budowane na podstawie wspólnych celów strategicznych partnerskie stosunki 
mocarstw zachodnich, a także Rosji z tymi mocarstwami, nie wykluczają realizacji interesów narodowych 
wszystkich sojuszników, a nawet w pewien sposób wręcz ją przyspieszają. Naturalnie do granicy, której 
przekroczenie zagrażałoby stosunkom przyjaźni i wspólnoty. 

Tej prostej, ale i kontrowersyjnej formuły politycznej Rosja nie zdołała zastosować w trakcie wojny 
w Zatoce Perskiej w obawie, że jej aktywność polityczna na obszarze Bliskiego Wschodu zostanie zrozu
miana przez Zachód jako powrót do polityki b. ZSRR. Z tej przyczyny kryzys na obszarze byłej Jugosławii 
Moskwa potraktowała jako rodzaj testu sprawdzającego, czy zachowując partnerskie stosunki z USA i inny
mi mocarstwami zachodnimi, mogłaby potwierdzić swoje tradycyjne wpływy na Bałkanach - zwłaszcza na 
obszarach, na których żyją Serbowie i Czarnogórcy, jej historyczni przyjaciele i sojusznicy. 

Ambicje polityki rosyjskiej na Bałkanach nie posuwają się obecnie do stanowienia jakiejś nowej formuły 
jałtaóskiej czy tworzenia strefy wpływów. Sprowadzają się wyłącznie do uczestnictwa Rosji w wydarze
niach na Bałkanach, czyli tam, gdzie jako strony zainteresowane lub arbitrzy pojawiły się niemal wszystkie 
inne mocarstwa - od Wielkiej Brytanii i USA po Niemcy i Francję. Zatem nawet takie państwa, które 
pozostają za Rosją daleko w tyle, jeśli chodzi o wpływy polityczne i potęgę militarną. 

Decydującą rolę w zaangażowaniu dyplomacji rosyjskiej w rozwiązywanie konfliktu w byłej Jugosławii 
odegrała w Rosji opozycja. Zaostrzenie się kryzysu na Bałkanach, któremu towarzyszyły różnego rodzaju 
naciski wspólnoty międzynarodowej na Serbów, uznanych za głównych winowajców wybuchu wojny, 
dało opozycji rosyjskiej - w całym jej szerokim spectrum (od nowych, zagorzałych nacjonalistów poczyna
jąc, na byłych - «przefarbowanych .. i «nie przefarbowanych. komunistach kończąc) - masę argumentów, 
wykorzystywanych w atakach na Borysa Jelcyna i koalicję rządzącą. 

Opozycja rosyjska w parlamencie i opozycja pozaparlamentarna oskarżyły Borysa]elcyna o to, że zdra
dził Serbów - od wieków najbardziej zaufanych, najszczerszych przyjaciół i sojuszników Rosji. Zgłaszano 
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pretensje o to, że prezydent Rosji «tańCl:y tak, j;.tk mu zugra \X/;,szynglon i Bonn .. . Zarzuca no rnu, że nie 
dostrzega faktu, iż to, co dzieje się w Jugosławii, onz sal1kcje, jakie mocarstwa z3<.:hoclnie stosują wohec 
Serbii , s~ jeelyn.ie rodzajem poligonu dośw iadczalnego, prób:! tego, co zam.icr7:ają podjąć' przeciwko Rosj i 
i Rosjanom. 

BOlys Jelcyn u znał , że jedynym sposobem na osł abienie \vwgiego nacisku opoz)'cjijest b:lfdzie j zdecy
dowane zaangażowanie Rosji w rozwi:{zywJ.nie kryzysu w byłej Jugosławii i v.r:;:kazaniel;viększego zrozu
mienia ella stanowiska i interesów Serbii, Czarnogóly, a rakŻe Serbów na całym ohszarze I Jyłej Jugosławii 

Ewoluując w tym kierunku, prezydent FR nie cbł się jednak \vc iągn:{ć w pułapkę, j;llq zastawiła na niego 
opozycja, i biorąc stronę Serbów, nie dopuści ł do konfliktu? USA i innymi mocarstwami zachodnim..i. Co 
więcej, zdołał nawet cloprm",aclzić do tego , że z;.tchodni partnerzy przri~li za:lI1gażo\vanie Rosji jako rzecz 
n~turalną - zarówno z punktu '""iclzenia lradycyjnej obecności RO.~Ji na Bałkanach , jak i z punktu \v idzenia 
możliwości wywarcia pozytywnego wpływu na stanowisko i postav,,'ę :;(- rb(~\A' . 

Zakres rosyjskiego zaangażowania w kryzys jugosłowiański 

Poprz,ez zaangażowanie polityczne na Bałkanach rosyjska polityka uwalnia się od kompiekslI niż.szości, 
z któlym wkroczyła w erę postzimnowojenn;:;, i po r:J.z pierwszy prezentuje swoje zasadnicze racje w jed
ne j z ważkich kwestii polityki europejskiej i .ś\"'·iatowej . Ze względu na to, że Niemcy .. wzi ę li pod swoje 
skrzydła .. Chorwację, Austriacy s,lsiedni~ł Słowenię, Amelykanie - muzu.fmanów w Bo~~ni i Hercegowinie 
oraz Macedonię, Rosjal1le uzna li, i ż okazanie solidarności z Serbami jest ich naturalnym, w pełni uspra
wiedliwionym obowiązkiem. Jednak poparcie, jakiego udziela Rosja S('rhom , zmierza do umacniania pro·, 
cesu pokojowego i nie jest poparciem bezwarunkowym. Zwłaszcza nie moż.e zagrozić podsta\vowemu 
inte resowi narodowemu Rosj i, za jaki uważa ona clzis pal1nerskie stosunki z eSA i innymi mocarsrwami 
zachodnimi. 

Takie stanowisko BOlysa Je lcyncl p rzez długi czas było źle odbier:1ne \.v Federacyinej Republice Jugosła
w ii CFHJ) i \v ogóle ","śród Serbów. Pozbawieni sojusznikó\v, nawe t tradycyjnych - z obu wojen św iat'o

wych , jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja - przekomll1i , iż sprzysiągł si~ przeciwko nim cCl ły 
świ 3t, Serbowie spodzie wali się, że Rosja stanie murem po ich stronie . Uczyni-ta to \vyląc7.nie rosyjska 
opozycja, głosując w Dumie za zniesieniem sankcji przeciw Fl\J i grożąc , lista/ni \Xibd imira Żyrino'i'!skiego. 
że udzie li Serbom pomocy wojskowe j i pokaże Zachodowi, gdzie r;]ki zimuj;l. 

Musiało up'fy nąć trochę czasu, by co przytomniejsze kręgi polityczne w Belgrad zie, a także ugrupowa
nie rządzące (Socjalistyczna Partia Serbi i) zrozumiały, że o polityce Ros ji decyduje BOIyS Jelcyn i rząd , nic 

zaś opozycja. By zdano sobie spra~vę, że Rosja może o wiele więcej uczynić dla Serbów pozosta j ąc w par
tnerskich stosunkach ze StanalTu 
Zjednoczonymi, ni t w konfronta
cji z nimi. I wreszcie , by pojęto, 
iż ze względu na S\vój stosunek 
clo Rosji (a i Jbtego, żeby nie 
utrudniać' sytuacji BOIysa Jelcyna 
w jego stosunkach z opozycją) 
Stany Zjednoczone, a tak.że mo
carstwa zachod nie , odstąpią od 
skraj nych opcji wobec Serbii. 
\Y./ te j sytuacji nikogo nie powin
no dziwi ć, że w kOI1cU, po dłuż

szym okresie wa hal1 i niepewno
śc i, doszło do niemal idealnie do
pracowanej, wspólnej akcji Bel 
gradu i Mosk'Vvy na rzecz przyję
cia pl:]I1u pokojowego gmpy kOI1-

t~l ktowej: obie stolice wspólnie 
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przystąpiły do wywierania nacisków na Serbów w Bośni, by przyjęli zaproponowany podział terytorialny 
z federacją muzułmańsko-chorwacką w proporcji 49:51. Jednak podobnie jak zaangażowanie Rosji na rzecz 
Serbów jest ograniczone strategicznym interesem partnerskich stosunków z USA i innymi mocarstwami 
zachodnimi, akceptacja stanowiska rosyjskiego wśród Serbów, zwłaszcza w Bośni, nie jest absolutna. Z jednej 
strony jej granice wyznacza pragnienie samodzielnego decydowania o sobie, z drugiej - przekonanie, że 
Rosjanie, mimo iż są tradycyjnymi przyjaciółmi i sojusznikami Serbów, jednak dbają przede wszystkim 
o własne interesy. Te zaś nie zawsze są zbieżne z interesami Serbów. Próbując przewidzieć rozwój kryzysu 
w byłej Jugosławii, można stwierdzić, że o ile powiedzie się próba pokojowego rozwiązania konfliktu, 
będzie to polityczny i dyplomatyczny sukces Rosji. Jednak w przypadku realizacji opcji wojennej główna 
rola przypadnie Stanom Zjednoczonym. 

Rosjanie i «reszta» 

Podczas gdy Serbowie i Czarnogórcy widzą w Rosji "obrończynię prawosławia .. (choć pytanie o zakres, 
w jakim mogą liczyć na jej poparcie, pozostaje otwarte), stanowisko pozostałych narodów na obszarze 
byłej Jugosławii wobec Rosjan uwarunkowane jest ich zgoła innymi doświadczeniami historycznymi i cy
wilizacyjnymi.W rozumieniu Chorwatów, którzy poprzez katolicyzm, a takie ze względu na położenie 
geopolityczne, związani są ze światem zachodnim, Rosja jest przede wszystkim przyjacielem Serbów -
a z nimi przecież toczą obecnie wojnę. Chorwaci akceptują jednak zaangażowanie Rosji w rozwiązywanie 
kryzysu jugosłowiańskiego. Czynią to z dwu co najmniej powodów: Rosja uznała ich państwo i w miarę 
jasno opowiada się za pozostaniem Knińskiej Krainy w ramach Chorwacji (z szeroką autonomią terytorial
ną i kulturalną).W rozumieniu muzułmanów w Bośni i Hercegowinie Rosjapje są przyjaciółmi i sojusznika
mi Serbów, toteż widzą w nich zdecydowanie wrogie mocarstwo (podobny jest stosunek Serbów do poglą
dów, postawy i interesów Turcji w kryzysie jugosłowiańskim).Macedończycy uważają Rosję za przyjazne 
im państwo prawosławnych Słowian, które mimo sprzeciwu Grecji uznało ich niezależność. Ale nadzieje 
na przyszłość wiążą przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i innymi mocarstwami zachodnimi. 
Słoweńcy, którzy we własnym mniemaniu definitywnie "uciekli. z Bałkanów, mają Rosję za państwo orien
talne, z którym mogą jedynie utrzymywać stosunki gospodarcze . 

Mając to wszystko na uwadze, można śmiało powiedzieć, że w porównaniu z innymi mocarstwami Rosja 
ma na Bałkanach niewątpliwie uprzywilejowaną pozycję, choć od czasu do czasu również dla niej teren ten 
staje się rodzajem krawędzi krateru czynnego wulkanu. 

Ranko Petković 
(Belgrad) 

Prof. dr Ranko Petković jest dyrektorem i redaktorem naczelnym belgradzkiego miesięcznika Medjunamdna Poli
tika oraz przewodniczącym Jugosłowiańskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Specjalizacja: ruch państw 
niezaangażowanych. 

PaHKO IIeTKoBH"l, POCCIlJl1la EWlKa1lax (pORb 6 ype2yJlUp06a1lUU 1020CJla6CK020 KpU3uca). CBOHM BJIIDłHHeM Ha baJlKaHaX 

POCCIDł 06jł3aHa TpeM <paKTopaM . C 60JlbIIIHHCTBOM 6aJlKaHCKHX Hapo.n;on pyCCKH..X CIHl3bIBaeT npOHCXOlK.D;eHHe 

(60JlbIIIHHCTBO cpe.n;H HHX - CJlaBjlHe), BepOHcnOBe.n;OBaHHe (cep6bI H 60JlbIIIffiIC"TBO .n;pyrHx 6aJlKaHCKHX Hapo.n;OB -

npaBOCJlaBHble) H 06IIIHH Bpar (POCCIDł BeKaMH 60pOJlaCb 3a BJ1IDłHHe Ha baJlKaHaX c TypL(HeH H ABCTpo-BeHrpHeM). 

HeCMOTpjł Ha aHTHCOBeTCKHe TeH.n;eHQHH B IOrocJlaBHH H aHTHIOrOCJlaBCK1Ie - B CCCP naMjłTb APylKecKHX OTHOIIIeHHM 

OCTaJlaCb lKHBa B C03HaHHH cep6oB. B CBOIO O"lepe.n;b POCCIDł 3a C'IeT nOJlHTH"leCKOrO I1pHCyrCTBIDł Ha baJlKaHaX 

H36aBJTJłeTCjł OT KOMOJ1eKCa HenOJIHOQeHHOCTH, I1pH06peTeHHoro nOCJle OKOH"laHIDI «XOJIO.n;HOM BOHHbI»; H BnepBble 

ne.n;CTaBJljłeT CBOH I1pHHU;HnHaJIbHble C006paJKeHHjł 110 110BO.n;y o.n;Horo H3 cepbe3HblX eBponeHCKHX H MHpOBblX 

BonpOCOB, B oTHOIIIeHHH KOToporo nO"lTH Bce.n;epJKaBbl C"lHTaIOT He06xo.n;HMblM onpe.n;emfl"b R H1JIOJKHTb CBOR n03Hu;IDł. 
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Wojska rosyjskie na Zakaukaziu 

Wojska rosyjskie stacjonują na Zakaukazlu od prawie dwustu 
lat. Najpierw była to armia carska, potem Armia Czerwona, 
teraz - siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Dzięki nim Moskwa 
może w pełni kontrolować sytuację w Gruzji, Armenii i Azer
bejdżanie oraz skutecznie blokować działania innych państw 
zainteresowanych tym regionem - przede wszystkim Turcji 
oraz Iranu, a ostatnio również Stanów Zjednoczonych. Polity
cy i generałowie rosyjscy od trzech lat - to znaczy od rozpa
du ZSRR - dokładają starań, by stacjonujące tam wojska nie 
podzieliły losu jednostek rosyjskich wycofanych niedawno 
z Europy Środkowej i krajów bałtyckich lub - żeby nie powtó
rzyła się sytuacja ukraińska. Armia Radziecka na Ukrainie zo
stała bowiem «znacjonalizowana»: stała się armią narodową 
państwa ukraińskiego. Rosja nadal chciałaby odgrywać rolę 
mocarstwa w rejonie Morza Czarnego i Kaspijskiego, a także 
- na Bliskim Wschodzie, dlatego też musi utrzymywać na Kau
kazie dużą i sprawną armię. Dywizje stanowiące jej trzon nie 
stacjonują już jednak na Zakaukaziu, jak to było w czasach 
ZSRR, ale po rosyjskiej stronie Kaukazu - w Północnokauka
skim Okręgu Wojskowym. 

Na początku lat 90. w Zakau
kaskim Okręgu Wojskowym sta
cjonowały trzy armie. 4. Armia -
w Azerbejdżanie, 7. - w Armenii 
i 34. - w Gruzji. Łącznie liczyły 

one ok. 110 tys. żołnierzy i były 
uzbrojone w ok. 860 czołgów, 
1560 pojazdów opancerzonych 
oraz 1010 dział. Był to jeden 
z najlepiej wyposażonych okrę
gów Armii Radzieckiej. Ponadto 
znajdowały się tu trzy bazy lotni
cze oraz porty w ojenne Floty 
Czarnomorskiej (w Pou i Batumi) 
oraz Flotylli Kaspijskiej (w Baku). 
Wobec faktu , iż granica z Turcją 
stanowiła jednocześnie jedyną 

bezpośrednią granicę lądową 

ZSRR z Paktem Północnoatlantyc
kim, w stacjonujących tu dywi
zjach nieprzerwanie obowiązy

wał stan podwyższonej gotowości. Były to przede wszystkim tzw . siły szybkiego reagowania, które 
w razie wojny światowej miały natychmiast zaatakować nieprzyjaciela. 

Kiedy republiki związkowe usamodzielniły się i na Zakaukaziu powstały niezależne państwa, tylko 
jedno z nich nie zgłaszało żadnych zastrzeżeń do obecności na swoim terytorium wojsk rosyjskich. Była to 
Armenia. Ormianie (wyznawcy chrześcijaństwa obrządku wschodniego) są otoczeni zewsząd, wyjąwszy 
Gruzję, narodami muzułmańskimi. Ich pamięć narodową determinują tragiczne wydarzenia przeszłości 
(przede wszystkim rok 1915, kiedy to Turcy wymordowali 1,5 mln Ormian). Z tej racji czuli się zmuszeni 
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szukać sojusznika i protektora w Rosji . Armenia bardzo potrzebowała militarnej pomocy Moskwy w związku 
z konfliktem zbrojnym o Górny Karabach, trwającym od 1988 r. Problem jednak w tym, że stacjonująca na 
terytorium Armenii 7. Armia Sił Zbrojnych ZSRR w 70 proc. rekmtowała się z samych Ormian (sytuacja 
bezprecedensowa w Armii Radzieckiej, poniewa:ż poborowi z reguły odbywali słu:żbę wojskową poza grani
cami własnych republik). Gdy zaczęła się wojna o Górny Karabach, :żołnierze ci masowo dezerterowali 
i przyłączali się do ormiańskich ugrupowań paramilitarnych. Zjawisko to nasiliło się po rozpadzie ZSRR; 
nastąpiło wtedy ogólne rozluźnienie dyscypliny. W 1993 r. 7. Armia została rozwiązana, a w Armenii pozo
stała tylko jedna rosyjska dywizja zmotoryzowana. 

W 1991 r. w Gruzji i Azerbejd:żanie władzę przejęli przedstawiciele ruchów narodowych (w Gluzji prezy
dentem został Zwiad Gamsachurdia, w Azerbejd:żanie - Abulfaz Elczibej), którzy kategorycznie :żądali wyco
fania wojsk rosyjskich ze swoich krajów. Obaj prezydenci przystąpili do formowania armii narodowych. 
Gruzini liczyli przede wszystkim na wszechstronną, a zwłaszcza militarną, współpracę z Zachodem. Azero
wie natomiast - na pomoc Turcji, z którą czują się spokrewnieni etnicznie, oraz Iranu, z którym są związani 
pod względem religijnym. Nadzieje te wydawały się uzasadnione. W połowie 1991 r. w Tbilisi pojawili się 
amerykańscy specjaliści wojskowi; szkolili oni część gruzińskich oddziałów zbrojnych. Później, ju:ż po obale
niu Gamsachurdii, przygotowywali oni równiez osobistą ochronę nowego szefa państwa, Eduarda Szewar
dnadze. Do ekwipunku żołnierzy gruzińskich weszły mundury polowe Bundeswehry, amerykańskie racje 
żywnościowe oraz - obok kałasznikowów - izraelskie karabiny Uzi. Azerbejd:żan otrzymał pomoc gospodar
czą oraz wyposażenie wojskowe od Turcji. Ankara zadeklarowała wprawdzie neutralność wobec konfliktu 
karabaskiego, ale nieoficjalnie poparła swoich pobratymców. Po stro.nie azerskiej na froncie w Górnym 
Karabachu, obok najemników z różnych krajów, pojawili się także wyznawcy Allacha z pobliskiego Iranu. 

Moskwa nie przyglądała się temu wszystkiemu bezczynnie 

i wszelkim sposobami starała się utrzymać Zakaukazie w strefie swoich wpływów. Politycy rosyjscy na prze
mian to grozili, to znów mamili obietnicami państwa tego regionu. Wycofywanie wojsk rosyjskich, czego 
wyjątkowo kategorycznie domagały się władze Azerbejdzanu, było wciąz odkładane. Generałowie rosyjscy 
realizowali strategię wypróbowaną dwieście lat wcześniej przez ich poprzedników z armii carskiej w czasach 
podboju Kaukazu. Umiejętnie wykorzystywali konflikty między poszczególnymi narodowościami. Udzielili 
pomocy Ormianom w konflikcie karabaskim. Zaostrzyło to działania wojenne, doprowadziło do wielu pora
zek wojsk azerskich i utraty przez nie piątej części terytorium Azerbejdzanu . W czerwcu 1993 r. w wyniku 
rebelii obalony został prezydent Abulfaz Elczibej, a władzę w Baku przejął bardziej prorosyjski Gejdar Alijew. 
Rebelianci uzbrojeni byli w broń ze zlikwidowanej rosyjskiej bazy wojskowej w Giandzy. Podobnie w Gruzji. 
Rosjanie byli zamieszani w sprowokowanie walk w Osetii Południowej, a potem - wojny gruzińsko-abcha
skiej, która doprowadziła kraj do całkowitej ruiny. Sytuacja ta oraz rebelia zwolenników obalonego prezyden
ta Gamsachurdii zmusiły gruzińskiego przywódcę, Eduarda Szewardnadze, do zwrócenia się o pomoc do 
Rosji i przyjęcia wszystkich podyktowanych przez nią warunków. 

W sierpniu 1993 r. w Tbilisi zastrzelony został jeden z agentów CIA, konsultant gruzińskiego biura ochro
ny rządu. Obserwatorzy polityczni interpretowali ten mord jako ostrzezenie dane przez Rosję Amerykanom, 
którzy wkroczyli w nie swoją strefę wpływów. W 1993 r. chaos, jaki zapanował w Gruzji w związku z we
wnętrznymi konfliktami zbrojnymi, zmusił zachodnich przedsiębiorców do zarzucenia pomysłu inwestowa
nia w tym kraju . Zniknęli równie z amerykańscy specjaliści wojskowi. Pod koniec 1993 r. w światowych 
mediach coraz częściej wyrazano opinię, ze USA i Federacja Rosyjska dokonały nowego podziału świata . 

Rosja wycofała się z Europy Środkowej oraz krajów bałtyckich, a w zamian Stany Zjednoczone zobowiązały 
się nie angazować na Białorusi, Ukrainie, Zakaukaziu i w Azji Środkowej. Poparcie dla Azerbejdzanu ograni
czyła równie:ż Turcja, której, podkreślmy, bardziej zalezało na umocnieniu pozycji w NATO niz na militarnym 
zaangazowaniu na Zakaukaziu. Rosja zachowała, jak widać, wpływy militarne w regionie i nie zamierza się 
nimi dzielić z zadnym państwem. Naleźy wszakze podkreślić, ze nie wszystko idzie po myśli Moskwy. 
Podejmowane przez nią działania przynoszą niekiedy połowiczne rezultaty. W Gruzji pozostała wprawdzie 
cała 34. Armia, ale z Azerbejdzanu FR musiała do połowy 1992 r. wycofać prawie wszystkie swoje wojska, 
włącznie z jednostkami stacjonującymi na granicy azerbejdzańsko-irań'ikiej. 
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Ostateczny porządek stacjonowania wojsk rosyjskich na Zakaukaziu 

zost:11 ust310ny \\' 1994 r. , podczas 
czelwcowej w izyty ministra obro
ny Federacji Rosyjskiej, gen. Pa"".-!a 
Gl~1Czowa, w IXlństwach tego regio
nu. W czasie spotkania Graczowa 
z Eduardem Szewarunadze zdecy
dowano, iż armia rosyjska będzie 

s ta cj o nować na te re ni e Gruzji 
w trzech bazach - wAchałkalak i , 

\"'V BarllJni i w okolicach Tbil isi 
(w sumie ok. 20 tys. żołnierzy). 

\XI trakcie gruziósko-rosyjskich ne
gocjacji ustalono również, że- Rosja 
'wydzierżawi od Gruzji port wojen
ny w Poti oraz lotnisko wojskowe 
w Samborze. Władze Armenii zgo .. · 
cIz iły s ię natomiast na stacjonowa
nie 127. Dywizji Zmotoryzowanej 
w bazacb w Giunu'i oraz w 1:re\'\'a
nie (ok 4-6 tys. żołnierzy). Tylko 
przywódca Azerbejdżanu , Gejdar 
Alijew, zdołał się oprzeć argumen
tom gen. Graczowa, utrzymujące

go, iż ponowne wprowadzenie do 
Azerhejdżanu \""ojsk rosyjskich jest 
konieczne. Ustalono jedynie, że 

strona rosyjska będzie sprawować 
kontrol ę n aci stacją wczesnego 
ostrzegania o a taku rakie towym, 
znajdującą się w miejscowośc i 

G~bela . W trakcie wizyty gen. Gra
czowa n a Zakaukaziu ustalono 
również, że s~acjonujące lam dy
w izje nadal będą siłami szybkiego 

Minister obrony FR Paweł Graczow 

reagowania. Rosja i pal'isrwa regionu postanowiły stworzyć wspólny system obrony przeciwlotniczej. 

Rosyjskie misje pokojowe 

Rosja chce całkowici e kontrolować Zakaukazie . Chcialaby tam nie tyl ko wywoływać konflikty, ale również 

je wygaszać. Zwłaszcza wtedy, k iedy już osiągnie swoj ' cele. W rejony rtiektólych konfliktów zbrojnych skiero
wane zostały specja lne kontyngenty wojsk rosyjskich jako tz\v. ::; ity pokojowe . W Oseti i Poł udniowej od ponad 
półtora roku stacjonuje ok. 600 żołnierzy rosyjskich. \lV lipcu 1994 r. na gw nicy między Gruzją a Abchazją 
rozlokowanych zostało ok. 2,5 tys. żołni erzy. Komentatorzy polityczni często porC'\'v'nują rosyjskQ misję pokojo
wą w Abchazji z interwencją SClnów Zjednoczonych na Haiti . Każde z mocarstw, przy wzajen:mej aprobacie , 
stara się utn:ymać dogodny dl<l siebie porządek We własnej strefie wp-ł!" ... ·ów. Należy jednak podkreśl i ć, że 

Rosjanie wkroczyli do Abchazji nie z mandatu ONZ, lecz jedynie lla mocy pOl'OzumieIl zawClltych w ramach 
\VNP. Nie Wy'Wołało to żadnych protestów ze strony Stanów Zjednoczonych. Amelykanie zdają się uznawać 
Rosję za jedynego gwaranta pokoju i bezpieczet'istwa w krajach tzw. b!isi?icj zagranicy. \Xl tym kontekście 
sz.czególnie interesujące wydają się międzynarodowe kontrowersje wokół ko lejnej rosyjskiej Irusii pokojowej. 
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tym razem w rejonie konfliktu karabaskiego. Biały Dom domaga się, aby intelWencja odbywała się pod auspi
cjami ONZ, zgodnie z normami międzynarodowymi i z pełnym poszanowaniem niepodległości Armenii oraz 
Azerbejdżanu. Stanowisko Amerykanów wynika zapewne z faktu, że tym razem rosyjska akcja militarna miała
by dotyczyć Azerbejdżanu, gdzie amerykańskie koncerny naftowe zainwestowały już spore pieniądze i dążą do 
przejęcia kontroli nad wydobyciem ropy naftowej z dna Morza Kaspijskiego. Wojna w Zatoce Perskiej pokazała, 
że Amerykanie są bardzo drazliwi, gdy idzie o ropę i ich własne kapitały. 

Na Zakaukaziu znajdują się także oddziały Federalnej Słuzby Granicznej, czyli Wojska Ochrony Po
granicza FR, które od grudnia 1993 r. nie podlegają Ministerstwu Obrony, lecz jako odl'ębna struktura są 
podporządkowane bezpośrednio prezydentowi i rządowi FR. W kwietniu 1994 r. Rosja zawarła z Gruzją i Ar
menią porozumienie o wspólnej ochronie zewnętrznych granic tych państw. Rosyjskie wojska ochrony pograni
cza stacjonują m.in. w Gudaucie i Suchumi (AbchaZja) i w Anakli (w zachodniej części Gruzji). Na podstawie 
dostępnych nam danych mozemy przyjąć, ze bazy znajdują się równiez na granicy gruzińsko-tureckiej; na 
granicy Armenii z Turcją oraz prawdopodobnie w Kafanie - na granicy Anllenii z Iranem (w sumie ok. 5-7 tys. 
zołnierzy ). 

Północn!lkaukaski Okręg Wojskowy - rosyjska forteca na południu 

Na Zakaukaziu stacjonuje zatem obecnie jakieś 32-36 tys. zołnierzy rosyjskich, co stanowi nieco ponad 
14 stanu sprzed dwóch lat. Siły te wystarczają, zeby zaznaczyć rosyjską obecność militarną w regionie, 
a nawet by prowadzić ewentualną wojnę obronną. Żaden z powaznych polityków w Moskwie nie myśli 
dzisiaj o zbrojnej ekspansji na południe, do pól naftowych Bliskiego Wschodu i w głąb Azji Południowej, co 
przewidywały obowiązujące jeszcze półtora roku temu plany wojenne odziedziczone po ZSRR. Przyjęta 

jesienią 1993 r. doktryna wojenna FR odrzuca wojnę jako środek osiągania celów politycznych i zakłada 
u:lycie siły jedynie w reakcji na agresję. Rosja jednak nadal chciałaby odgrywać rolę mocarstwa w rejonie 
Mórz Czarnego i Kaspijskiego, a także - na Bliskim Wschodzie. W związku z tym musi utrzymywać na 
Kaukazie odpowiednio duzą i sprawną armię . Dywizje stanowiące trzon tej armii nie stacjonują juz jednak 
na Zakaukaziu, jak to miało miejsce w czasach ZSRR, ale po rosyjskiej stronie Kaukazu - w Północnokauka
skim Okręgu Wojskowym. Zmiana zasad stacjonowania wojsk była podyktowana nie tylko sytuacją poli
tyczną w państwach Zakaukazia, ale również względami ekonomicznymi. Utrzymanie baz wojskowych 
w Gruzji i Armenii - krajach, w których toczą się wojny -- jest znacznie drozsze niz ich stacjonowanie na 
terenie Federacji. Zbyt często ginie tam bowiem bardzo potrzebny miejscowym armiom sprzęt wojskowy 
(nawet czołgi i działa). 

Układ o redukcji sił konwencjonalnych - kłopotliwy spadek po ZSRR 

Media rosyjskie podają bardzo mało informacji na temat ilości zołnierzy i sprzętu wojskowego zgromadzo
nego w Północnokaukaskim Okręgu Wojskowym. Na podstawie róznego rodzaju wzmianek i ogólnikowych 
informacji mozna wnioskować, ze w ostatnich latach zostały tam przerzucone wojska wycofane z Azerbej
dzanu i Niemiec. Prawdopodobnie znajduje się tam obecnie ok. 60-70 tys. żołnierzy oraz ok. 1100 czołgów, 
850 pojazdów opancerzonych i 1600 dział. Ten brak informacji wynika zapewne z faktu, iz Rosjanie nie chcą 
drażnić opinii światowej liczbami, które znacznie przewyższają limity wyznaczone dla Kaukazu Północnego 
przez układ o redukcji sił konwencjonalnych w Europie, który ZSRR, podobnie jak inne państwa naszego 
kontynentu, podpisał w 1990 r. Realizacja układu rozpoczęła 17 lipca 1992 r. Według jego postanowień Rosja 
ma prawo rozmieścić w okręgu północnokaukaskim i okręgu leningradzkim 700 czołgów, 580 transporterów 
oparJcerzonych i 1280 dziaP . W październiku 1993 r. prezydent Borys Jelcyn zwrócił się do sygnatariuszy 
układu z propozycją zwiększenia limitów cięzkiego uzbrojenia dla Północnokaukaskiego i Leningradzkiego 

I Zgodnie z układem CFE (podpisanym w 1990 r. w Paryżu podczas spotkania 35 państw KBWE) Rosja ma prawo rozmieścić 
w europejskiej części 6400 czołgów, 11,4 tys. transporterów opancerzonych i 6415 systemów artyleryjskich. Zdaniem rosyj
skiego resortLl obrony w Północnokaukaskirn oraz Leningradzkim Okręgu Wojskmvym, a zatem w okręgach uważanych za 
kluczowe clla bezpieczeństwa Rosji, należałoby rozmieścić 1100 czołgów , 3000 transporterów opancerzonych i 2100 dział. 
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Okręgu Wojskowego, uzasadniając to zmianą sytuacji geopolitycznej po rozpadzie ZSRR oraz problemami 
socjalnymi, związanymi z wycofywaniem wojsk rosyjskich z Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Od tego 
czasu politycy i generałowie rosyjscy domagają się od państw zachodnich uwzględnienia tych postulatów, 
zapowiadając jednocześnie, iż Moskwa nie może podporządkować się dotychczasowym ustaleniom. 

Za zwiększeniem ilości sprzętu bojowego w PóhlOcnokaukaskim Okręgu Wojskowym opowiedział się 
również 19 października 1994 r. minister obrony FR, Paweł Graczow (w trakcie konferencji prasowej w Mo
skwie, po spotkaniu z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Douglasem Hurdem). Obecną sytuację 
ocenił on jako "paradoksalną·. Rosja, zgodnie z układem o redukcji sil konwencjonalnych, może rozlokować 
w swej części europejskiej maksymalnie 700 czołgów. Jednocześnie jednak w samym tylko obwodzie kali
ningradzkim może mieć nawet 6 tys. czołgów, ponieważ postanowienia układu nie dotyczą tego obwodu. 
'Jesteśmy gotowi przemieścić nasz sprzęt bojowy znad granicy z Europą w głąb kraju, jednak zarówno za 
Uralem, jak i w centrum Rosji mamy go zbyt dużo. Z naszego punktu widzenia byłby on bardziej potrzebny 
na flankach, - powiedział Graczow. Kwestia limitów flankowych stanowi przedmiot trójstronnych rozmów 
prowadzonych w Londynie. Biorą w nich udział eksperci z Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
Rosyjski minister obrony zapowiedział, że Rosja rozważy możliwość przerzucenia eskadry myśliwców prze
chwytujących do Armenii. Rosjanie planują utworzenie na Zakaukaziu 5 baz wojsko"",,,/ch (2 w Armenii i 3 
w GruzjO o łącznej liczebności ok. 5 tys. żołnierzy. 

Kierunek Azerbejdżan 

Z powyższego wynika, że na Kaukazie powstaje obecnie nowy, poradziecki system obronny. Niewątpli
wie z punktu widzenia Rosji fakt, że nie posiada ona ważnych strategicznie baz wojsko"",/ch w Azerbejdżanie 
(zwłaszcza na granicy azersko-irańskiej), a także fakt, że utraciła największy port kaspijski w Baku, stanowi 
poważną komplikację. Po wycofaniu się rosyjskich wojsk ochrony pogranicza Azerowie nie są bowiem 
w stanie skutecznie kontrolować granicy z Iranem. Nielegalnie przedostają się tamtędy w głąb WNP Ci w prze
ciwnym kienl1lku) ludzie oraz towary, m.in. broń . Okoliczno~ci te zdecydują zapewne, że w ciągu najbliż
szych kilku miesięcy Rosja postara się ponownie wprowadziq swoje wojska do Azerbejdżanu . Uczyni to być 
może pod pretekstem wkroczenia sił pokojowych w rejon konfliktu karabaskiego. Może też w ramach ochro
ny zewnętrznych granic WNP podpisze odpowiednie porozumienia z władzami w Baku i przejmie kontrolę 
nad granicą irańsko-azerbejdżańską . Negocjacje w tej sprawie lIwają już od kilku rruesięcy, jednak prezydent 
Gejdar Alijew (przypomnijmy, że zdobył swój urząd dzięki poparciu Mos~) nie chce zawierać żadnych 
ostatecznych układów i jak najdłużej pragnie utrzymać względną niezależność swojego kraju. 

Rosji zachowała na Zakaukaziu nie tylko wpływy militarne, lecz również gospodarcze. Wszystkie trzy 
kraje regionu są niemal całkowicie uzależnione od niej pod względem ekonomicznym. Żadnemu innemu 
państwu nie udało się wejść tam na trwałe ze swoim kapitałem. Tylko w Azerbejdżanie, gdzie znajdują się 
największe złota zakaukaskiej ropy naftowej, zachodnie koncerny naftowe zdobyły koncesje na jej wydoby
cie i przygotowują się do rozpoczęcia prac. Jest to kolejna przyczyna, która sprawia, że przejęcie kontroli nad 
tym państwem staje się obecnie najważniejszym celem polityki Rosji na Zakaukaziu. 

Jacek Cichocki 

5.l~eK tIHXOI..U<H:H, POCCUUCKue 60ikKa 6 3aKa6KCl3be. PyccKłle BOHeKa HaXOĘlTCll B 3aKaSKa3he ylKe no'rm: 200 neT. Ha 

CM eH)' QapCKOH apMHH npHlllila KpaCHaJI, a 3aTeM COBeTC!(aH, a HbIHe HX MeCTO 3aHJL'llI Boopy)!(eHHble CHJIbI POCCHHCKOH 

<l>e,lJ;epaUIDł. C HX nOMOmblO MOCKBa MOlKeT KOHTJ)omlpOBaTh cJ-rryaL{JflO B T'pY3HH, ApMeHHH 11 A3ep6aHAlKaHe, 

3QJqleKTHBHO 6noKHpyll ,lJ;eHCTBIDł APyrHx rocy,lJ;apCTB, 3aHHTepeCOBaHHbIX B yCillIelillH CBoero BJJIDU!H.lI B 3TOM perHOHe 

(npelK,!l;e Bcero Typ~HH JII MpaHa, a B nOcne,o;IłJlIe ro,o;l>! JII CllIA). POCCHHCKHe nOJllITJlIKJII H reHcpam,I ylKe TpeTJlIH ro,lJ; -

c MOMeHTa pacna,lJ;a CCCP - npillIaraIOT yCIiJIWl, tff06bI HaXO,lJ;lłI.qHeCll B 3aKaBKa3be 1l0lleKa He pa3,lJ;eJlliJIłI y'IaCTJII Tex 

BbIBe,lJ;eHHbIX H:! UeHrpa.JIhHOH EBpOIThI H 6a.JITHHCKHX rocy,lJ;apCTB, illIJII lKe QT06b1 He nOBTOpHJICll yKpaJlIHcKHH BapHaHT 

(qaCTH CA Ha YKpalllie cnuIJII YKpaHHCR:OR HaIJ;HOHaJIhHOH apMHeH). POCCIDł CrpeMJlITCll urpaTb pOJIb ,lJ;eplKaBbI B perJlIOHe 

tIepHoro H KaCrJHRCKOrO MopeR, a TaKlKe Ha DJIJIIlKHeM BOCTOKe, Ił n03ToMy eif H)'lKHa CillIbHall apMIDł Ha KaBKa3e. 

L(HBH3HH, COCTaBJUIlOIW1e ee OCHOBY, 6a3Hpj'lOTCll O.u;HaKO He B 3aKaBKa3he (KaR: 3'1'0 6bIDO BO BpeMeHa CCCP), a Ha 

pOCCHHCKOH CTopOHe, B CeBepHOKaBKa3CKOM BoeHHOM oKpyre. 
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Azerbejdżan - kraj pogranicza 

Pierwszy demokratycznie wybrany prezydent niepodległego Azer
bejdżanu był politykiem, który dobitniej niż inni sformułował i głosił 
publicznie konieczność rozluźnienia więzi z Rosją oraz potrzebę 
zbliżenia z Turcją i Iranem. Próbował również postulaty te realizo
wać. Szybko jednak okazało się, że pierwszy jest niesłychanie 
kosztowny; drugi zaś trudny do przeprowadzenia, przede wsZyst
kim z powodu konfliktu interesów turecko-irańskich. 

30 sierpnia 1991 r. reżym Aja
za Mutalibowa, szefa partii komu
nistycznej, któl)' jeszcze kilka dni 
wcześniej wyraził poparcie dla 
moskiewskiego zamachu stanu, 
za przykładem innych republik 
sowieckich ogłosił niepodległość 
Azerbejdżanu. W ślad za prokla

macją niepodległości nastąpiło rozwiązanie Komunistycznej Partii Azerbejdżanu, lecz wybory prezyden
ckie (8 września) odbywały się jeszcze wedle najlepszych wzorów niedawnej przeszłości. Jedyny kandy
dat - wczorajszy szef partii Mutalibow - otrzymał 98,5 proc. głosówl . A już pół roku później parlament 
usunął go ze stanowiska. Powodem były upokarzające klęski w Górnym Karabachu, gdzie Ormianie 
przystąpili do czystek etnicznych miejscowej mniejszości azerskiej niemal na oczach azerbejdżańskiej 
armii, której rozbudowę Mutalibow zaniedbywaF. 

Następcą Mutalibowa został w czerwcu 1992 r. Abulfaz Elczibej, przywódca opozycyjnego wobec ko
munistów Narodowego Frontu Azerbejdżanu, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Republiki Azer
bejdżan . Zwycięstwo Elczibeja było przekonujące, ale nie w stylu sowieckim - otrzymał on ok. 60 proc. 
głosów. Jedyny rywal, któl)' mógł mu zagrozić, szczycący się moskiewską karierą Gejdar Alijew (zaszedł 
w Moskwie najwyżej spośród Azerów, bo aż do Politbiura) został wyeliminowany przez ordynację wybor
czą, która wyznaczała górną granicę wieku kandydatów na prezydenta - 65 lat. 

Elczibej, intelektualista, któl)' już wkrótce stał się obiektem ktytyki jako polityk nie doświadczony i mało 
skuteczny, jaśniej i dobitniej niż ktokolwiek inny publicznie dawał wyraz ukształtowanym przez historię 
dążeniom społeczności azerskiej. Mówił o konieczności rozluźnienia żelaznego uścisku Rosji, potrzebie 

l E. FulIer, The Azerbaijan Presidential Elections: A One Horse Race, RFFIRLResearch lnstitute, Report on the USRR, 13.09.1991. 

2 Por. A. ]unusow, Azierbajdian siegodnia, Ekspriess-Chronika, 10(24), 9.03.1992. Na temat konfliktu karabaskiego - por.: 
Bloodshed in the CaucasLls. Escalation of the Armed Conflict in Nagorno-Karabagh, Helsinki Watch, September, 1992. 
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wielostronnego zblitenia z Turcją oraz odnowienia bliskich więzi z Azerbejdtanem Irańskim jako najwła
ściwszych na dłutszą metę sposobach zachowania i wzmocnienia narodowej tożsamości. Nowo wybrany 
prezydent był nie tylko wyrazicielem tych dązeń, usiłował także w ich duchu działać. Szybko jednak 
przekonał się, te będzie to niezwykle kosztowne. Przekonał się równiet, ze są to dezyderaty wzajemnie 
się wykluczające. Wycofanie się Azerbejdtanu ze Wspólnoty Niepodległych Państw pociągnęło za sobą 
odwet Rosji: opłaty celne za towary azerbejdtańskie wzrosły o ponad połowę, a w iele rosyjskich przedsię
biorstw anulowało kontrakty z Azerbejdtanem. Jednocześnie tądania wyprowadzenia wojsk rosyjskich 
z terytorium byłej republiki ułatwiły Moskwie wysyłanie najemników i sprzętu dla strony ormiańskiej. 
Tymczasem sytuacja Azerów w Górnym Karabachu była coraz gorsza. Rząd Frontu Narodowego mógł się 
takte przekonać, że nie da się utrzymywać przyjaznych stosunków jednoGześnie z Turcją i z Iranem, mimo 
te oba te kraje mają dla Azerbejdżanu szczególne znaczenie. 

Dlaczego Iran? 

Z Iranem łączy Azerbejdtan historia (dopiero na początku xx: w. inteligencja części kraju znajdującej 
się pod panowaniem rosyjskim rozwinęła poczucie odrębności narodowej). Północny (rosyjski) Azerbej
dtan stanowi równie t największe poza Iranem skupisko szyitów i znaczna ich część skłonna jest uznać 
Iran za swą duchową ojczyznę3. Oznaki odrodzenia religijnego są w~ród szyitów bardziej widoczne nit 
wśród mniejszości sunnickiej (relacja między szyitami a sunnitami w Azerbejdtanie wynosi z grubsza 2:1). 

Mimo to jednak Teheran miał powatne powody do zachowania rezerwy wobec Baku . Na północ od 
granicznej rzeki Araks mieszka prawie 7 mln Azerów. Są lepiej wykształceni nit ich pobratymcy w Iranie, 
prezentują wyższy stopień świadomości narodowej . Posiadają rozwinięte instytucje kultury i nauki, rodzi
mą warstwę urzędniczą, aktywne i zorganizowane tycie polityczne. Nazbyt bliskie stosunki z Baku, nieza
leżnie od tego, kto by tam sprawował władzę, pociągały za sobą ryzyko niepożądanego z punktu widzenia 
Teheranu zblizenia obu części Azerbejdtanu, zagrażając konsekwentnej i od dawna prowadzonej przez 
kolejne rządy irańskie polityce asymilacji. Ze szczególną zaś nieufnością Teheran odnosił się do nacjonali
stycznego w gruncie rzeczy rządu Frontu Narodowego. Przyczynił się zresztą do tego sam Elczibej, który 
jeszcze przed objęciem urzędu nie stronił od oświadczeń w duchu: "Powstanie niepodległej państwowo
ści w Azerbejdtanie Północnym będzie sprzyjało wolności na południe od granicy •. Albo: "Żadne pań
stwo nie mot e się opierać wyłącznie na religii,,1 . Inny był stosunek władz irańskich do obecnego prezy
denta, Gejdara Alijewa, wówczas przewodniczącego Rady Najwytszej Nachiczewańskiej Republiki Auto
nomicznej, części Azerbejdtanu oddzielonej od reszty kraju pasmem telytOl'ium Armenii. Zyskał on opinię 
polityka, z którym motna współpracować. Alijew pielęgnował poprawne stosunki Nachiczewanu z Tehe
ranem. Podczas wizyty w Iranie chełpił się, it za jego sprawą otwarto niedawno w Nachiczewanie 200 
meczetów. Jako wytrawny polityk doceniał potencjalne znaczenie odrodzenia muzułmańskiego. Z tego 
zapewne powodu odbył pielgrzymkę do grobowca Imama Rezy w Meszhedzie, dlatego równiet nadano 
jej wielki rozgłoss . 

Co do stanowiska Teheranu wobec rządu Elczibeja, to było ono funkcją irańskich interesów państwo
·wych. Nie wynikało zapewne z pobudek religijno-ideo\\ych i w tym względzie motna było obserwować 
zdumiewającą wprost jednomyślność irańskich pragmatyków i klerykałów. Tym, którzy nie mogli pojąć, 
dlaczego obawy o Azerbejdtan Irański miałyby być większe w czasach Narodowego Frontu Azerbejdtanu 
nit za panowania sowieckiego, wyjaśniano, te za obecnym rządem stoi Turcja, za Turcją zaś - Amelyka. 
W sprawie Górnego Karabachu Teheran formalnie zajął stanowisko neutralne; w oczach Baku była to 
jednak neutralność sprzyjająca chrześcijańskiej i prozachodniej, ale niezłomnie antytureckiej Armenii. Tym-

3 A. Bennigsen, E. Wirnbush, Muslims ojthe Soviet Empire: A Guide, Indiana University Press, 1986, s. 140-142; Y. Ro'i, 
The Impaet of the Islamie Fundamentalist Revival of the Late 1970's on the Soviet View af Islam, in: Y. Ro'i (ed.), Tbe 
USSR and the Muslim World, s. 167-168. 
4 Azdadliq, Baku, 19.07.1991. 
5 E. FulIer, Geidar Aliyev's Political Comeback, RFElRL Resem'ch Report, 23.01.1993 
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czasem jednak duchowni irańscy dyskretnie zabrali się do pracy na rzecz odrodzenia życia religijnego na 
północ od granicy i nie napotykali tu konkurencji ze strony pryncypialnie laickiej Turcji. Za pieniądze 
płynące z Iranu restaurowano zwrócone przez państwo meczety. Kandydaci na duchownych wyjeżdżali po 
nauki za miedzę - do Tabrizu. 

Iran - Turcja: współpraca czy konkurencja? 

Jako pierwsza (z dwu krajów szczególnego zainteresowania) niepodległość Azerbejdżanu uznała Tur
cja. Teheran uważał , iż Ankara postąpiła w tej sprawie zbyt pochopnie. W niedługim czasie rząd irański 
postanowił jednak nawiązać stosunki z Azerbejdżanem, aby nie dać się zdystansować Turcji umacniającej 
swe pozycje w Baku. Oba rządy oficjalnie zaprzeczyły, jakoby rywalizowały o wpływy w muzułmańskich 
republikach b. ZSRR; deklarowały nawet gotowość do współpracy w konkretnych przedsięwzięciach. Naj
bardziej znanym przykładem tej kooperacji była Organizacja Współpracy Gospodarczej (ECO) , początko
wo obejmująca Turcję, Iran i Pakistan, a od roku 1992 poszerzona o udział sześciu nowo powstałych 
państw: Azerbejdżanu, Kirgizji, Turkmenii, Kazachstanu i Tadżykistanu. 

Wbrew oficjalnym zapewnieniom turecko-irańska rywalizacja była jednak faktem. Stawało się też wi
doczne, iż Turcja zyskuje przewagę nie tylko z powodu wcześniejszego startu. Czynnikiem decydującym 
było etniczne i wyznaniowe pokrewieństwo Turków z ludnością muzułmańską dawnego Związku Ra
dzieckiego. Przytłaczająca większość tej ludności jest tureckojęzyczna, historycznie zaś związana raczej 
z sunnickim niż z szyickim odłamem islamu. Ponadto grupy nadal rządzące w byłych republikach sowiec
kich, dawniej znane jako nomenklatura, mają nastawienie laickie; to samo można zresztą powiedzieć o ich 
głównym przeciwniku - inteligencji. Z tego punktu widzenia laicka Turcja wydaje się nieporównywalnie 
bliższa "postsowieckim muzułmanom' aniżeli Islamska Republika Iranu. Turcja uchodzi wśród nich za kraj, 
który zdołał przyswoić sobie wiele z tego, co mają do zaoferowania Ameryka i Europa. Askar Akajew, 
prezydent Kirgizji, nazwał Turcję "Gwiazdą Polarną .. , wskazującą drogę rozwoju. Ze strony tureckiej -
mimo zapewnień, że panturkizm należy już do historii - dobiegały głosy o poczuciu odpowiedzialności za 
losy obszaru między Adriatykiem a chińskim murem. To zaś oznaczało radykalne odejście od polityki 
nieingerencji w sprawy rosyjskie, wywodzącej się z czasów Kemala Atarurka. 

Turecko-irańska rywalizacja dawała się zauważyć niemal we wszystkich postsowieckich republikach 
muzułmańskich. Niebawem jednak stało się oczywiste, iż na pomoc gospodarczą potrzebne są sumy, które 
przekraczają możliwości finansowe zarówno Turcji, jak i Iranu, a nawet obu tych krajów razem. Wyłoniła 
się konieczność wyboru. I Turcja, i Iran wybrały Azerbejdżan. 

Turcja wybiera Azerbejdżan 

Dla Turcji jest to językowo i etnicznie kraj najbliższy, geograficzny przedsionek Azji Środkowej, a pod 
względem ekonomicznym - obszar o obiecujących perspektywach. 

Ożywione kontakty na linii Baku-Ankara, choć na razie głównie kulturalne, zaczęły się jeszcze przed 
ogłoszeniem niepodległości, a układ o przyjaźni, podpisany w 1992 r., stał się wzorem dla podobnych 
traktatów z republikami środkowoazjatyckimi6 . Ankara oferowała nie tylko kredyty inwestycyjne i możli
wości zakładania przedsiębiorstw mieszanych. Do Azerbejdżanu na większą skalę zaczęła napływać turec
ka prasa i publikacje. Radio i telewizja w Baku rozpoczęły emisję programów tureckich. W Turcji uniwer
sytety otwierały podwoje dla stypendystów z Azerbejdżanu. Kiedy podjęto tam dyskusje na temat zmiany 
alfabetu, w Turcji rozpoczęła się zbiórka maszyn do pisania przeznaczonych dla Azerbejdżanu. Sprawa 
kolejnej, trzeciej w ciągu 70 lat, reformy alfabetu nabrała szczególnego znaczenia dla stosunków Azerbej
dżanu z krajami muzułmańskimi. Mało kto kwestionował potrzebę odejścia od cyrylicy, która była symbo-

6 Pełny tekst traktatu - patrz Bakinskij raboczij, 29.01.1992. 
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lem narzuconej przez Stalina !Usyfikacji i izolowała Azerbejdzan od świata. Pozostawało jednak pytanie : 
przywrócić alfabet z lat 30., co sprzyjałoby kontaktom z Turcją i Zachodem, czy tez zdecydować się na 
alfabet arabski, co nie tylko pozwoliłoby na zacieśnienie więzi z Azerbejdzanem Irańskim, lecz ułatwiło 
odzyskanie dziedzictwa kultulY i piśmiennictwa . Koniec końców uznano, ze powrót do alfabetu arab
skiego ma więcej wad niz zalet i sprawa niewarta jest zachodu . Czwartym alfabetem w XX w., obowią
zującym od stycznia 1993 r., ponownie stał się alfabet łaciński w wersji, która ze względu na wymagania 
ery komputeryzacji została w porównaniu z poprzednią znacznie uproszczona7• 

Kwestie języka i alfabetu pokazują pewne głębsze prawidłowości. Polityka Frontu Narodowego wo
bec Turcji opalta była na załozeniu, ze bliskie relacje z Ankarą zastąpią długotlwałą obecność rosyjską 
w tym rejonie. Rozwijała się ona jednak w atmosferze odradzających się nastrojów pantureckich, te zaś 
weszły w konflikt z nacjonalizmem azerbejdzańskim, który zapuścił tu korzenie w czasach sowieckiego 
panowania. Gdy po wprowadzeniu alfabetu łacińskiego przyszła kolej na nazwę języka oficjalnego 
i miał być on określany nie jako azerbejdżański, lecz jako turecki, nastąpiła fala protestów, której roz
miary zaskoczyły rezym Elczibeja. Nawet próby ograniczenia sfer uzycia języka rosyjskiego napotkały 
zdecydowany opór sporej części zrusyfikowanej inteligencji. 

Tymczasem po stronie tureckiej coraz silniejsze było przeświadczenie, iz pomoc udzielana Azerbejdza
nowi staje się zbyt duzym obciązeniem dla ograniczonych środków Turcji. Nie brzmiały zachęcająco rów
niez sygnały zza Atlantyku . Kongres uchwałą z lutego 1993 r. zawiesił pomoc dla Azerbejdzanu, jedynej 
wyróznionej w ten sposób republiki b. ZSRR. Była to reakcja na blokadę tranzytu kolejowego przez teryto
rium azerbejdzańskie do Armenii, interpretowana jako opowiedzenie się USA po jednej ze stron konfliktu. 
Jeszcze bardziej niepokoiła Ankarę mozliwość starcia z dązeniami Rosji, która podjęła próby częściowej 
choćby restytucji imperium. Wkrótce po śmierci prezydenta Turguta Ozała wiosną 1993 r. pojawiły się 
oznaki, iz Turcja zamierza ograniczyć stopień zaangazowania w Azerbejdzanie. Nasilały się one w miarę 
tego, jak z Moskwy dochodziły oświadczenia, ze Rosja uwaza obszar b. ZSRR za sferę swych strategicznych 
interesów, a Turcja i Iran winny trzymać się z daleka od miejscowych konfliktóWl. 

Znowu Górny Karabach 

Wojskowy zamach stanu przeprowadzony przez Sureta Husejnowa w czelWCU 1993 r. doprowadził 
do obalenia prezydenta Abulfaza Elczibeja i przejęcia władzy przez Gejdara Alijewa . Zamach ten nastąpił 
na tle nowej serii porazek w walkach o Górny Karabach - w momencie, kiedy Ormianie, których ro
szczenia dotyczą 5 proc. terytorium Azerbejdzanu, zajęli piątą część republiki w celu strategicznego 
zabezpieczenia zdobyczy. W karabaskim sporze o granice za Ormianami przemawia zasada demogra
ficznej większości. Przeciw nim są realia geografii, które łączą tę autonomiczną prowincję z Azerbejdza
nem, nie zaś z połozoną za górami Armenią. Żeby zapewnić Karabachowi bezpieczeństwo ekonomicz
ne, Ormianie musieliby okupować znacznie więcej niz 20 proc. Azerbejdzanu. W kontekście sytuacji 
wewnętrznej republiki przewrót czerwcowy to kolejny upadek przywódcy kraju, spowodowany niepo
wodzeniami wojennymi. Tym razem ofiarą był lider ruchu demokratyczneg09. Czerwcowy zamach stanu 
umozliwił powrót do władzy dawnej nomenklaturze komunistycznej, co jest zresztą zgodne z rozwojem 
wydarzeń w wielu byłych republikach sowieckich. 

7 A. Altstadt, Azerbaijan Moves Toward the Latin Alphabet, RFF/RL, Researcb Institute, Report on tbe USRR, 20.07.1990; 
Elifba nece olacak?, Odlu yurd, 8.08.1990. 
B O stanowisku tureckim wobec Azerbejdżanu - por.: Gun Kut, EJcibey'in sonu, Turkiye modelinin sonundur, Cumhu
riyet, 24.06.1993 
9 O szczegółach zamachu - por.: A. )unusow, Giandżynskij tajfun, Ekspriess-Chronika, 26.06.1993. Analizie sytuacji 
politycznej w Azerbejdżanie w przededniu zamachu poświęcony jest tekst tego samego autora: Biezm.ołwstwl.ljet li 
narod? Obszczestwienno-politiczeskaja situacyja w Azierbajdżanie, Ekspriess-Chronika, 13.05.1993. 
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Kaspijska ropa 

Osobnym, a dla wielu obserwatorów najbardziej istotnym rozdziałem polityki zagranicznej niepodle
głego Azerbejdżanu jest problem ropy naftowej i wszystkiego, co z nią związane. U zarania wieku Baku 
i okolice były największym producentem ropy na świecie. U schyłku okresu sowieckiego udział Azerbej
dżanu wynosił zaledwie 3 proc. produkcji przemysłu naftowego ZSRRIO. Trudno o lepszą ilustrację skutków 
rosyjsko-sowieckiego kolonializmu niż dzieje upadku bakijskiej ropy. W największym skrócie przedstawia
ją się one w sposób następujący. Gdy stare złoża zostały wyeksploatowane niemal doszczętnie metodami 
gospodarki rabunkowej, system centralnego planowania nie przeznaczał środków na zagospodarowanie 
nowych, mniej dostępnych pól naftowych na dnie Morza Kaspijskiego. Po II wojnie światowej punkt 
ciężkości sowieckiego przemysłu naftowego przesunął się w kierunku dorzecza Wołgi, a następnie w stro
nę rejonu Tiurnenia na Syberii. Wraz z upadkiem reżymu komunistycznego w Azerbejdżanie pojawiło się 
przekonanie, iż nie wyzyskane dotąd bogactwa naftowe mogą stać się podstawą niepodległego bytu pod 
warunkiem, że władza państwowa będzie się kierowała interesami narodowymi. Badania wykazały, iż zło
ża roponośne na zaledwie 7 proc. azerbejdżańskiego sektora Morza Kaspijskiego sięgają 500 mln ton, 
a potencjalne zasoby szacowane są na miliard tonlI. Najbardziej palącym problemem był brak funduszy 
inwestycyjnych i będące jego skutkiem zacofanie technologiczne. Stan ten pogorszył się tak dalece, iż 

wydatki na wydobycie ropy przewyższały wpływy; ok. 200 szybów nie działało z powodu braku środków 
na niezbędne naprawyl2. Jedyr..ą możliwością ratowania przemysłu naftowego był masowy napływ kapita
łu z zagranicy. Rząd Frontu Narodowego podjął starania o fundusze ze źródeł zachodnich. Działał szybko, 
zdaniem niektórych jego oponentów zbyt szybko. Już we wrześniu 1992 r. podpisano wstępną umowę 
w sprawie eksploatacji olbrzymiego pola ,Azeri. z konsorcjum, którego udziałowcami były firmy amery
kańskie, brytyjskie i norweskie. Prowadzono też negocjacje dotyczące innych pól oraz budowy rurociągu 
prowadzącego przez Turcję do Morza Śródziemnego. Po obaleniu Elczibeja nowe władze państwowe 
natychmiast przystąpiły do weryfikacji i renegocjacji umów. Tym razem stroną było konsorcjum w składzie 
poszerzonym o rosyjskie przedsiębiorstwo tUKOIL. Po trwających ponad rok uciążliwych targach we wrze
śniu 1994 r. w Baku nastąpiło uroczyste podpisanie .. kontraktu stulecia», czyli umowy między Az.erbejdża

nem a grupą ośmiu firm zagranicznych: czterech amerykańskich - AMoco (17 proc. udZiałów), UNOCAL (11 
proc.), PENZOIL (9,9 proc.), McDERMOTI (2,45 proc.) i po jednej angielskiej - BRITISH PETROLEUM (17 proc.), 
norweskiej - STATOIL (8,5 proc.), tureckiej - TPAO 0,75 proc.), saudyjskiej - RAMoco (2 proc.) i rosyjskiej
tUKOIL (1 proc.). Planowany koszt przyszłego rurociągu wynosi 1,5-2 mld dolarów. Jego trasa nie została 
jeszcze wytyczona, ale jedną z możliwości jest przebieg przez terytorium Rosji. 

Na rozstajach 

Historia zdecydowała, że w postsowieckim Azerbejdżanie krzyżują się wpływy Rosji, Turcji i Iranu. Do 
niedawna te dwa ostatnie kraje same czuły się zagrożone rosyjsko-sowiecką ekspansją. Dziś, podobnie jak 
w przeszłości, Rosja rozwiązała sprawę ich rywalizacji, zdecydowanie wkraczając na Zakaukazie. Już w poło
wie roku 1993 okazało się, że próżnia, jaka powstała na tym obszarze po upadku ZSRR, jest zjawiskiem 
krótkotrwałym. Imperia nie umierają śmiercią aż tak nagłą. Dotyczy to zwłaszcza imperium, które nie dosyć, że 
usadowiło się w geopolitycznym centrum światowego ładu, to jeszcze jest to kolos, w któlym stosunek sił 
narodu rządzącego do rządzonych przywołuje obraz rekina wśród sardynek. Z drugiej strony, przesłanki, jakie 
prowadziły do dekolonizacji, nie zniknęły i dawni władcy powracają do zmienionej, coraz bard71ej obcej im 
scenerii. Dobrym tego przykładem jest Alijew, który w rok po przechwyceniu władzy, w październiku 1994 r., 
stanął twarzą w twarz z próbą wojskowego przewrotu, po raz kolejny przygotowanego przez Husejnowa. 

IQ Por.: Wyszka, 3.01.1993. 
" Oil fuels Azeris' Hopes for Future , Christian Science Monitor, 13.01 .1993. 
11 Tamże. 
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Z procesem restauracji imperium rosyjskiego mieliśmy takze do czynienia w latach 1918-1923. Impe
rium odbudowano, ale ceną była konsolidacja narodowa ludów nierosyjskich. Sowiecki kolonializm był 
systemem totalitarnym, natomiast odradzający się imperializm rosyjski tego charakteru nie posiada. Dziś 
bardziej niz kiedykolwiek Moskwa dąZy do przejęcia przyczółków strategicznych i gospodarczych; w przy
padku Azerbejdzanu - zamierza czerpać zyski z wydobycia i transportu azerbejdżańskiej ropy, nie pono
sząc, o ile to mozliwe, zadnych kosztów. Praktycznym skutkiem takiej postawy Moskwy jest szeroki i stale 
rosnący margines dla handlu , inwestycji, podrózy, a tym bardziej dla kontaktów w zakresie kultury i życia 
duchowego. Nie jest to juz sowiecki model totalnej kontroli. Rosyjski neoimperializm przypomina raczej 
politykę carską z pierwszej połowy XIX w., gdy carat nadzorował rodzime elity, te zaś rządziły w zgodzie 
z miejscowymi warunkami i tradycjami. 

Fakt, ze Rosja nie chce czy nie moze zapełnić owego marginesu, otwiera pole dla obecności Turcji 
i Iranu. Z czasem w AzerbejdZanie nastąpi zapewne odrodzenie islamu (byłaby to naturalna reakcja po 
dziesięcioleciach narzuconego ateizmu), a wtedy źródłem zewnętrznego poparcia okaze się raczej Iran niz 
Turcja. Azerowie wcześniej czy później mogą dojść do przekonania, iz szybciej i pewniej osiągną zblizenie 
z rod<.l.kami zza miedzy, jeśli będą działać wspólnie z Iranem, a nie przeciw niemu. Co do Iranu, być moze 
któregoś dnia pojawi się tam zrozumienie, ze warto pozyskać narodowe dązenia azerskie, zanim ponow
nie spróbuje posłuzyć się nimi Rosja, jak to miało miejsce na przykład podczas okupacji Iranu w latach II 
wojny światowej. 

Niezaleznie od tego, jak ułozą się stosunki między Baku a Teheranem, Azerowie będą musieli zmie
rzyć się z historycznym zadaniem: wyzwolić się spod panowania rosyjsko-sowieckich wzorców cywiliza
cyjnych. Niegdyś ułatwiły im one rozluźnienie krępujących więzów rodzimej kultury, ale z upływem 
czasu narzuciły inne formy stagnacji i odgrodziły od świata poza Rosją . W tej dziedzinie rola Turcji będzie 
zapewne dominująca. 

Cokolwiek przyszłość kryje w zanadrzu, Azerowie wobec świata zewnętrznego naj prawdopodobniej 
będą kierowali się politycznymi tradycjami kraju, te zaś wywodzą się z realiów geografii i historii. Azerbej
dzan pod wieloma względami jest krajem pogranicza: między Europą a Azją, islamem a chrześcijaństwem, 
Rosją a Bliskim Wschodem, sunnizmem a szyizmem, Turcją a Iranem. W takiej konfiguracji ekstremizm 
prózno by szukał podatnego gruntu . Umiarkowanie i kompromis stają się nakazem chwili, a nawet więcej 
- racją stanu. 

Tadeusz Świętochowski 
(Nowy Jork) 

Prof. dr hab. Tadeusz Świętochowski, wybitny orientalista i sowietolog, jest absolwentem Uniwersytetu Warszaw
skiego i Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejrucie. Doktor nauk historycznych (New York University). Specjalizacja -
narody muzułmańskie byłego ZSRR; w ostatnich latach - Azerbejdzan. Prace naukowe prof. Świętochowskiego są 
publikowane w najpowazniejszych czasopismach naukowych. Zwrócimy uwagę na dwie z nich, związane z tematyką 
artykułu: Russian Azerbaijan 1905-1920. Shaping ofNationalldentity in a Mus/im Community, (Cambridge University 
Press, 1985); Russia and a DividedAzerbaijan. Divergence ofHistorical Developmentin a Borderland, (Columbia Univer
sity Press). Prof. Świętochowski jest starszym wykładowcą w Wilson Centre w Waszyngtonie oraz starszym wykładowcą 
w Harriman Institute for Advanced Soviet Studies w Columbia University. 

Ta.n:eyw CBeHTOXOBCKHH, A3ep6auo:J/caH - nOepaHU'łHCUl cmpaHa. IIepBLrn: H36paHlll>m ,lJ,eMOKpaTWIeCKHM nyreM npe3~eHT 

He3aBHCHMOrO A3ep6ail,u,lKaHa 6hill nOJllITHKOM, KOTOphIH He TOJIhKO 60JIee 'łeTKO, 'leM OCTaJIbHhle C<t;OPMYIDIPOBarI H 

ny6ID1'łHO npOB03rJIaCWI Heo6xop;HMOCTh oCrra6JIeHIDł CBH3H c PoccHeJi H C6JIIDKeHHli c TypUHeH H MpaHOM, HO llhITarICH 

3TH 3a.n;a'lH peIlllITh. OqeHb CKOpO, O,ZI;HaKO, CTaJIO HCHO: .n;OCTlłlKeHHe nepBOH IJ;eJIH CBH3aHO CO CIDIlIIKOM 60JIhIllHMH 

3aTpaTaMH, BToplUllKe TpY,ZI;HO peaJIH3yeMlUI H3-3a HeCOBna.n;eHIDl HHTepeCOB Typwm: H MpaHa. OKaJaJIOCh TaKlKe, '!TO 

HCXO.n; POCCHH H3 3aKaBKaJhH - 3TO mmeHHe KpaTKOBpeMełiHoe. Bce 3TO nplłBeJlO K CBeplKeHU10 A6yJIhcpaJa 3JIh'łłl6eH, 

MeCTO KOToporo 3alUlII 60rree npOMOCKOBCKH HaCTpOeHHhIH, HO O,ZI;HOBpeM-eHHO np06YlOru;uJi CHllCKaTh 6rrarOBorreHHe 

MpaHa reii.n;ap AIDIeB. POCCHRCKHH HeOHMnepHaJIH3M, KOTOphrH n OTJlH'IHe OT COBeTCKOrO He HOCHT TOTamrrapHoro 

x apaKTepa, OCTaBlliIeT 3aBHCHMhIM perHOHaM onpe.n;erreHHoe norre AIDI CBo6o,ZI;Horo MaHenpa. B crry'Iae A3ep6ail,u,lKaHa 

3TO 03HaqaeT coxpaHeHHe B03MOlKHOCTH TYpeIJ;J<oro H HpaHCKoro BJ1IDUlHH. 
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Armenia: skazani na Rosję 

Dla małego kraju, który jak Armenia walczy o przetrwanie, nie ma 
większych ambicji międzynarodowych i nie ulega iluzjom egzo
tycznych sojuszy ani gwarancji Zachodu, sprawą zasadniczą w po
lityce zagranicznej są stosunki z sąsiadami. Stanowią one klucz 
do zrozumienia ormiańskiej polityki. Wszelkie poczynania Erewa
nu determinuje wojna z Azerbejdżanem. Walka o Górny Karabach 
ze sporu terytorialnego słała się częścią ormiańskiej idei narodo
wej, waży na relacjach z Turcją, Iranem i Rosją. 

o losach Armenii decyduje po
łozenie geopolityczne: między 
Morzem Czarnym a Kaspijskim od 
wieków ścierały się wpływy wiel
kich mocarstw. Równiez dziś 3-
milionowa Armenia graniczy 
z krajami znacznie większymi (li
czącymi 150, 50 i 40 mln mie
szkańców), z których pierwszy 

(Rosja) jest potęgą światową, a dwa pozostałe (Turcja i Iran) pretendują do roli mocarstw regionalnych. 
Armenia jest zbyt słaba, aby prowadzić niezalezną politykę zagraniczną. Jeśli chce utrzymać byt pań

stwowy (a nawet, jak twierdzą niektórzy politycy w Erewanie, byt fizyczny), musi podporządkować się 
któremuś z potęzniejszych sąsiadów. Orientacja prozachodnia nie wchodzi raczej w rachubę. Ormianie 
wyciągnęli wnioski z doświadczeń 1920 f., kiedy to na mocy pokoju w Sevres miała powstać niepodległa 
Armenia, a gwarantem jej granic i niezawisłości ogłosił się prezydent USA Thomas Woodrow Wilson. Usta
lenia te pozostały na papierze. Ormianie odebrali to jednoznacznie: jako zdradę . Nadzieje związane z Za
chodem ostatecznie rozwiała postawa Francji, która w 1939 r. odstąpiła Turkom sandzak Aleksandretty, 
swoje terytorium mandatowe nad Morzem Śródziemnym, oficjalnie nalezące do Syrii, lecz zamieszkane 
przez ludność ormiańską, dla której decyzja ta oznaczała pogromy, a w najlepszym razie wygnanie. 

Zachód nie po raz pierwszy i nie ostatni dał do zrozumienia, ze wprawdzie sam nie zamierza angazo
wać się w wydarzenia na Zakaukaziu, jednak popiera Turcję jako przeciwwagę dla wpływów rosyjskich 
w tym regionie . A taka postawa popycha Ormian w objęcia Rosji. 

Azerbejdżan, czyli wojna o Górny Karabach 

Na stosunkach armeńsko-azerbejdzańskich zaciązyły decyzje terytorialne podjęte li zarania ZSRR. Dwie 
stare ormiańskie prowincje: Górny Karabach i Nachiczewan, pierwotnie przyznane radzieckiej Armenii, po 
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osobistej interwencji Sta.lina przyłączono do Azerbejdżanu. Posunięcie to zostało odebrane jako gest dobrej 
woli wobec kemalistowskiego rządu TurcJ·i,,·.ktQrv, =. oczekiwaniu Lenina, miał spełnić marzenia o rewo-

łJ.łtJt iV I ' ~" ','f,'l" 

lucji proletariackiej w świecie islamskim. Je~n6cześnie była to nagroda dla władz w Baku, które jako 
pierwsze na Zakaukaziu podporządkowały się bolszewikom, gdy tymczasem antykomunistyczna dasz
nacka Armenia długo stawiała opór. 

Te arbitralne rozstrzygnięcia terytorialne pogłębił}' w Ormianach, którzy nie zapomnieli o wcześniej
szych krzywdach, o wydarzeniach, takich jak np. pogromy w 1905 r. w Baku czy w 1920 r. w Szuszyl, 

poczucie niesprawiedliwości. Ich rozgoryczenie rosło przez wszystkie lata władzy sowieckiej, bowiem 
Azerbejdżan zarówno w Nachiczewańskiej Autonomicznej SRR, jak i w Górnokarabaskim Okręgu Auto
nomicznym prowadził politykę antyormiańską. W Nachiczewanie, gdzie w 1917 r. żyło 54 tys. Ormian 
(stanowili oni 40 proc. ludności) , w 1979 r. było ich zaledwie 3,5 tys. 0,4 proc. ludności). W Górnym 
Karabachu, gdzie :żywioł ormiański był znacznie silniejszy, liczba Ormian zmniejszyła się nie tak radykal
nie: w 1923 r. stanowili oni 94 proc. ludności, a w 1979 r. - 76 proc. 2 

Nic więc dziwnego, :że kiedy nastąpiła gorbaczowowska pieriestrojka, rady wszystkich szczebli w Gór
nym Karabachu zwróciły się do władz w Moskwie, Baku i Erewanie z prośbą o przyłączenie tej prowincji 
do Armenii. Odpowiedzi nie było. Natomiast w lutym 1988 r. doszło do klwawych pogromów Ormian 
w azerbejd:żańskim mieście Sumgait nad Morzem Kaspijskim, na północ od Baku. Milicja i wojsko przez 
trzy dni bezczynnie przyglądały się, jak szalejące po mieście bandy mordowały Ormian, torturując ich 
i paląc :żywcem. Sprawcy zbrodni pozostali bezkarni. A pod koniec roku Sumgait zajął pierwsze rrJejsce 
we współzawodnictwie "o socjalistyczne wychowanie młodziezy ... Tymczasem zostało udowodnione po
nad wszelką wątpliwość, że pogrom nie był niekontrolowanym wybuchem, lecz dokładnie zaplanowaną 
akcją. Dla Ormian rzeź sumgaicka była największym wstrząsem od czasów ludobójstwa 1915 r. To właśnie 
Sumgait utrwalił w ich świadomości obraz Azerbejd:żanu jako nieprzejednanego wroga . 

Karabascy Ormianie nie wyrzekli się aspiracji narodowych. Konflikt zaostrzał się . W Erewanie i w Baku 
odbywały się manifestacje. Z Azerbejdżanu wyganiano Ormian (ok. 600 tys.), z Armenii - Azerów (ok. 
160 tys.). W Górnym Karabachu dochodziło do demonstracji i wymiany ognia. Moskwa w obawie, :że 
zmiana granic wewnątrz ZSRR stanie się niebezpiecznym precedensem, poparła Baku. Armia Radziecka 
i azerbejd:żańskie MSW dokonywały wspólnie pacyfikacji wsi ormiallskich w Górnym Karabachu . W ra
mach akcji -Kolco- aresztowano pozostających dotąd na wolności działaczy Komitetu -Karabach •. Lide
rów tej organizacji (m.in. dzisiejszego prezydenta Armenii Lewona Ter-Petrosjana) zatrzymano jut znacz
nie wcześniej, wywieziono do MosIevy i osadzono na Łubiance. 

W sierpniu 1989 r. Azerbejd:żan rozpoczął blokadę wszystkich dróg wiodących do Armenii (tamtędy 
właśnie docierało do Armenii 85 proc. importu, m.in. ropa naftowa, gaz ziemny i energia elektryczna). 
Baku nie tylko zamknęło rurociąg i gazociąg, lecz odcięło równie z Armenię od zakaukaskiego węzła 
energetycznego. Stało się to przyczyną trwającego do dziś kryzysu ekonomicznego, którego miarą jest 
nie to, :że zamykano zakłady, nastąpił spadek produkcji i masowe bezrobocie, lecz fakt, iz zimą ludzie 
umierali tu z zimna i głodu. 

1 grudnia 1989 r. zjazdy deputowanych Armenii i Górnego Karabachu wspólnie zadecydowały o zjed
noczeniu. Wkrótce potem doszło do kolejnych pogromów Ormian, tym razem w Kirowabadzie i w Ba
ku . To ostatnie wydarzenie zakończyło się wkroczeniem wojsk radzieckich i masakrą azerbejdżańskiej 
ludności cywilnej . Armia nie interweniowała, gdy mordowano Ormian, zareagowała dopiero, kiedy 
zaczęły się napady na ludność rosyjską i rozbrajanie :żołnierzy. 

l Szusza była trzecim co do wielkości - po Baku i Tyflisie _. miastem na Zakaukaziu. W 1920 r. armia turecka wspólnie 
z azerbejdżańskimi musawatystami wymordowała 40 tys. jego ormiańskich mieszkańców. Osip Mandelsztam poświęcił 
ofiarom wiersz o .czterdziestu tysiącach martwych okien,. 
2 Polityka taka była prowadzona nie tylko w enklawach ormiańskich . W Baku, gdzie żyło 200 tys. Orrnian, zamknięto 
ormiański teatr i instytut, a z 76 ormiańskich szkół została tylko jedna (w tym samym roku w Erewanie mieszkało 2300 
Azerbejdżan, którzy mieli dwie szkoły, teatr i wydział w Instytucie Pedagogiki). 
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W Azerbejdżanie był to czas odrodzenia niepodległościowego . Hasło walki o Górny Karabach stało 
się jednym z głównych punktów programu Narodowego Frontu Azerbejdżanu (NFA) , a z czasem całej 
elity politycznej. Tymczasem konflikt z partyzanckich potyczek przerodził się w regularną wojnę dwóch 
armii. Warto w tym miejscu dodać, że Armenia oficjalnie nie uważa się za stronę w tym konflikcie . Jako 
formalny przeciwnik Azerbejdżanu występuje Republika Górnego Karabachu, proklamowana 2 sierpnia 
1991 r. Akt ten potwierdziło referendum niepodległościowe z 10 grudnia 1991 r., kiedy to 98 proc. mie
szkańców prowincji (frekwencja wyniosła 82 proc.) opowiedziało się za powstaniem republiki. Powodem, 
dla którego zdecydowano się na niezawisłość, a nie na zjednoczenie z Armenią, były obawy, że to drugie 
rozwiązanie mogłoby zaszkodzić Erewanowi na arenie międzynarodowej. Armenia udziela wszechstronnej 
pomocy rodakom w Górnym Karabachu, tyle że oficjalnie nikt nie może jej zarzucić, iż jest stroną konflik
tu, który zgodnie z literą prawa powinien być kwalifikowany jako walka narodowowyzwoleńcza Ormian 
karabaskich, nie zaś agresja Armenii, o której mówi Baku. 

W roku 1992 klęski na froncie karabaskim omal nie zmusiły władz w Erewanie do ustępstw. Po raz 
pielWSzy, i jak dotąd jedyny, zjednoczyła się wówczas cała ormiańska opozycja; utworzyła tzw. Daszink 
i ostro zaprotestowała przeciw polityce kapitulanckiej. Wkrótce wydarzenia przyjęły korzystny dla Ormian 
obrót. Po objęciu władzy w Baku przez NFA (na jego czele stanął nastawionyantymoskiewsko Abulfaz 
Elczibej) nastąpiło zbliżenie azerbejdżańsko-tureckie; zaniepokojeni wzrostem wpływów tureckich na Za
kaukaziu Rosjanie postanowili wspomagać Ormian przeciw Azerbejdżanowi. 

Trudno inaczej interpretować wypadki z czerwca 1993 r. Bezpośrednio po deklaracji Elczibeja, że ruro
ciąg znad Morza Kaspijskiego do Morza Czarnego nie będzie przebiegał, jak to wcześniej ustalono, przez 
Rosję, lecz przez Iran i Turcję, nastąpiły cztery wydarzenia, których zbieżność w czasie trudno uznać za 
przypadek. Pierwszym z nich był pucz wyposażonego w rosyjską broń pułkownika Sureta Husejnowa, 
który obalił prezydenta Elczibeja. Drugie - to początek ofensywy karabaskich Ormian na terytorium Azer-
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bejdzanu, w której wyniku zdobyto tereny lezące na trasie planowanego mrociągu (rejon agdamski). Trze
cie - w samej Turcji, równie z w rejonach, przez które miał prowadzić mrociąg, raz po raz 'i-vybuchały 
bomby (organizatorami wybuchów byli partyzanci kurdyjscy) . I wreszcie czwarte - w Iranie ormiańska 
organizacja terrorystyczna ASALA zagroziła aktami terrolystycznymi w przypadku udostępnienia tere
nów pod budowę rurociągu. 

Następca Elczibeja, Gejdar Alijew, zrezygnował z -tureckiego» rurociągu i zgłosił akces swojego kraju 
do Wspólnoty Niepodległych Państw, ale wojny z Ormianami nie przelwał. W grudniu 1993 r. rozpoczął 
nawet największą do tej pory ofensywę, która po czterech miesiącach zakończyła się totalną klęską: 
zginęło 5 tys. zołnierzy, a ok. 20 proc. terytorium republiki dostało się w ręce Ormian. Do Azerbejd:żanu 
napłynęło 1,5 mln uchodźców, co dla 7-milionowego państwa jest znacznym obciążeniem. 

Mediatorem w konflikcie juz od dawna pozostaje tzw. mi6ska grupa KBWE, jednak realnym rozjem
cą moze być tylko Rosja. Tyle :że Moskwie w gnmcie rzeczy nie zale:ży na trwałym rozwiązaniu sporu, 
gdyz w ten sposób utraciłaby pozycję superarbitra . Póki obydwa kraje walczą między sobą i wiedzą, :że 
bez poparcia Moskwy zwycięstwo nie jest mozliwe, będą o to poparcie zabiegać, nawet kosztem utraty 
części suwerenności. Jest swego rcdzaju paradoksem, ze zarówno Armenia, jak i Azerbejdżan podpisały 
taszkencki układ o bezpieczeństwie zbiorowym WNP, co oznacza, że de iure powinny być sojusznikami. 
W rzeczywistości jednak, jak stwierdził wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych armeńskiego 
parlamentu Szawarsz Koczarian, na Zakaukaziu jedyną gwarancję bezpieczeństwa stanowi siła militar .. 
na. A 20-tysięczne wojsko Górnego Karabachu jest naj liczniejszą i najbardziej zdyscyplinowaną armią 
w tym regionie . 

W chwili obecnej karabascy Ormianie okupują ziemie na południu Azerbejdzanu. Są gotowi wycofać 
się, o ile Baku uzna niepodległość Republiki Górnego Karabachu . Baku zaś nie traktuje tej republiki ani 
jako podmiotu prawa międzynarodowego, ani jako strony konfliktu. Żąda (od Erewanu, a nie od Stepa
nakertu) wycofania się Ormian z ziem azerbejdżańskich oraz demilitaryzacji Górnego Karabachu i do
piero po spełnieniu tych warunków będzie skłonne przystąpić do negocjacji na temat przyszłego statusu 
Karabachu. Odpowiedź Armenii jest niezmienna. Erewan utrzymuje, ze nie jest stroną konfliktu i ze 
zachowuje w tym sporze neutralność, a zatem właściwym adresatem ządań są władze w Stepanakercie. 
Jest to dla Azerbejdżanu nie do przyjęcia, gdyz byłoby równoznaczne z pośrednim uznaniem podmioto
wości prawnej karabaskiej republiki. Krąg się zamyka. A zarazem rośnie nienawiść i niewiara w mozli
wość nie tyle nawet współpracy, co spokojnego sąsiedztwa między obu państwami. 

Dla Armenii walka o Górny Karabach jest nie tylko sporem terytorialnym, lecz takZe, a może przede 
wszystkim, częścią AJdatu, narodowej idei ormiańskiej, zdolnej 7.jednoczyć wszystkich Ormian bez względu 
na poglądy. Wspomniany juz Koczarian porównuje tę sytuację do wojen Izraela z krajami arabskimi po 
II wojnie światowej: w rzeczywistości były to walki o byt państwowy, a zwycięstwo pomogło prześlado

wanemu przez tyle wieków narodowi uwierzyć we własne siły i zbudować uwale pa6stwo. Przewodni
czący komisji spraw zagranicznych parlamentu Armenii Dawid Wartanian uważa, ze na tym nie kończy 
się analogia między Ormianami a Żydami. Jego zdaniem Armenia w przyszłości powinna, tak jak Izrael, 
kierować się zasadą «zbrojnego pokoju>. Tyle ze głównym sojusznikiem byłyby w tym przypadku nie 
Stany Zjednoczone, lecz Rosja. 

Trudne relacje z Turcją - pamięć ludobójstwa 

O stosunkach armeńsko-tureckich decyduje pamięć krzywd. Już przed kilkoma wiekami Turcy zajęli 
Armenię Zachodnią, w której nigdy jednak nie wygasły dązenia niepodległościowe Orrnian. Pod koniec 
XIX w. sułtan Abdulhamid II rozpoczął eksterminację Ormian; była ona kontynuowana przez rnłodotur
ków. Punktem kulminacyjnym polityki eksterminacji była rzeź 1915 r. , która miała -ostatecznie rozwią
zać problem ormiański ... Wymordowano wówczas 1,5 mln Ormian. Ogółem oblicza się, że ofiarą turec
kich masakr na przełomie XIX i XX w. padło ok. 2,5 mln Ormian. Turecko-armeński spór o interpretac
ję wydarzeń 1915 r. trwa do dziś. Według Ormian było to ludobójstwo i tak powinno zostać zakwalifi-
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kowane przez społeczność międzynarodową . Zdaniem Turków zabici Ormianie byli po prostu ofiarami 
działań wojennych3. 

W latach 1918-1921 niepodległa Armenia, rządzona przez antykomunistycznie nastawionych daszna
ków, dwukrotnie była najeżdżana przez armię turecką (Turcja otrzymała w tej sprawie od Moskwy carte 
blanche). Wojna turecko-armeńska zakończyła się ostatecznie zwycięstwem Turcji i upadkiem rządu dasz
nackiego; władzę w Erewanie przejęli bolszewicy, którzy zwrócili się do Moskwy z prośbą o przyjęcie do 
Związku . Wkrótce potem zawarty został leninowsko-kemalistowski pokój, na mocy którego Ormianie 
zmuszeni byli wyrzec się całej Armenii Zachodniej, a nawet tych ziem Armenii Wschodniej, które Turcy 
zdobyli podczas wojny 1920 r. (m.in. rejon Karsu). Poza granicami pozostał też Ararat, święta góra Ormian. 

Niepodległa od 1991 r. Armenia zdecydowała się unikać zadrażnień z Turcją, by tym sposobem zapew
nić sobie jej neutralność w konflikcie z Azerbejdżanem. Nie wszczęto na arenie międzynarodowej prób 
uznania rzezi 1915 r. za akt ludobójstwa. Prezydent Lewon Ter-Petrosjan przypomniał znaną maksymę 
Churchilla: "nie ma wiecznych wrogów i wiecznych przyjaciół, są tylko wieczne interesy' i przy każdej 
okazji powtarzał, że ani Ormianie, ani Turcy nie mogą być niewolnikami własnej historii. Minister spraw 
zagranicznych Armenii Raffi Owanesjan (rodem z diaspory w USA), który podczas wizyty w Stambule 
pozwolił sobie przypomnieć gospodarzom o roku 1915, został zdymisjonowany. 

Polityka ta nie przyniosła oczekiwanych rezultatów: w 1992 r. Turcja przyłączyła się do blokady Arme
nii. Blokada nie objęła jedynie lotniczej pomocy humanitarnej, postawiono wszakże warunek, że każdy 
samolot będzie lądował na terytorium Turcji i zostanie poddany gruntownej kontroli. Był to skutek zbliże
nia turecko-azerbejdżańskiego, które nastąpiło po dojściu do władzy Abulfaza Elczibeja. Turcja zaczęła 
wspomagać Azerbejdżan doradcami wojskowymi i bronią. Podjęła starania o uzyskanie dla swoich wojsk 
mandatu sił pokojowych w Górnym Karabachu, co spotkało się z poparciem Baku oraz protestami Erewa
nu i Moskwy. W tej sytuacji ochłodzenie kontaktów z Armenią, z którą zresztą Ankara nigdy nie nawiązała 
stosunków dyplomatycznych, było nieuchronne. 

Wydarzenia z czerwca 1993 r., kiedy to Turcja nie zareagowała na obalenie prezydenta Elczibeja, po
kazały, że jest ona zbyt słaba politycznie i gospodarczo, aby stanowić rzeczywistą przeciwwagę dla wpły
wów rosyjskich na Zakaukaziu. Antyormiański sojusz Baku i Ankary pozostaje jednak w mocy. Stosunki 
armeńsko-tureckie w ogromnej mierze są wypadkową stosunków armeńsko-azerbejdżańskich, a uregu
lowanie tych ostatnich, jak już wspomniałem, zależy przede wszystkim od Rosji. 

Iran - rywal Turcji 

Iran oficjalnie nigdy nie przyłączył się do azerbejdżańsko-tureckiej blokady Armenii , chociaż w imię 
islamskiej solidarności był do tego wzywany przez Baku. Faktycznie jednak na dłuzszy czas zamknął swoją 
granicę z Armenią . Żeby zrozumieć taką postawę, nalezy pamiętać o kilku rzeczach. Przywódcy Azerbej
dżanu (pod tym względem nie ma żadnej różnicy między Elczibejem a Alijewem) przedstawiają konflikt 
karabaski jako wojnę religijną chrześcijaóstwa i islamu, a Iran, któty jest państwem wyznaniowym, nie 
moze sobie pozwolić na ignorowanie takich apeli. Jednak osłabienie Armenii równałoby się wzmocnieniu 
Azerbejdżanu i Turcji, a chociaz są to kraje z przewagą ludności islamskiej, ich interesy nie zawsze zgodne 
są z irańskimi . Między zamelykanizowaną i sunnicką Ankarą a fundamentalistycznym i szyickim Tehera-

3 Ponieważ ONZ nie wykazywała zainteresowania tą sprawą , w latach 70. powstała terrorystyczna organizacja ormiań
ska ASALA, która rozpoczęła serię zamachów na dyplomatów tureckich na całym świecie, aby zwrócić uwagę mię
dzynarodowej opinii publicznej, że kwestia nadal istnieje. W 1987 r. Parlament Europejski wydał rezolucję , w której 
określił rzeź 1915 r. jako akt ludobójstwa. Przeciw temu dokumentowi ostro zaprotes~owała Ankara, obawiając się, że 
taka interpretacja wydarzeń z 1915 r. może pociągnąć za sobą roszczenia terytorialne Ormian. W chwili obecnej 
zresztą określenie Wyzyna Armeńska, obowiązująca na świecie nazwa geograficzna, jest w Turcji zabronione. 
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nem tlWa rywalizacja o status mocarstwa regionalnego. Ajatollahowie w Teheranie wciąz powtarzają, że 
największym zagrożeniem dla świata islamu są Stany Zjednoczone i ich system wartości, a Turcja jest, ich 
zdaniem, nie tylko "żandarmem USA w regionie .. , lecz wręcz symbolem amerykafIskiego stylu życia. Iran 
nie może sobie pozwolić na bezkrytyczne popieranie Baku również dlatego, że na jego północnych zie .. 
miach, czyli w Azerbejdżanie Południowym, żyje 7-milionowa mniejszość azerska (dokładnie tyle samo 
liczy ludność Azerbejdżanu). 

Teheran unika jednoznacznego poparcia Baku czy Ankary i zajmuje wobec konfliktu stanowisko neu
tralne, choć oficjalnie wyraził zaniepokojenie zajęciem przez karabaskich Orrruan terytoriów w pobliżu gra
nicy azerbejdżańsko-irańskiej. Zachowuje się jednak pragmatycznie. Korzysta z tego, ze na skutek blokady 
armeński rynek stwarza nieograniczone możliwości zbytu i dobrze zarabia na dostawach (zwłaszcza artyku
łów spożywczych) do Armenii. Orrruanom i tak się to opłaca, ponieważ iral1skie dostawy są znacznie tańsze 
niż towary, które muszą być dostarczane drogą powietrzną. W chwili obeCf'iej prowadzone są nawet rozmo
wy na temat otwarcia w Megri, na granicy armeńsko-irańskiej, stałego bezcłowego targowiska. 

Gruzja, czyli nie wykorzystana szansa 

Kiedy rozpoczął się konflikt o Karabach, Gmzini sprzyjali raczej Azerom niż Ormianom. Obawiali się 
(zresztą słusznie), że zmiana granic wewnątrz ZSRR stworzy precedens, który może doprowadzić do niepo
kojów również u nich: w Abchazji, Megrelii, Adżarii, Osetii Południowej. Kiedy z kolei wybuchła wojna 
w Abchazji, część miejscowych Ormian, liczebnością dorównujących Abchazom (w Abchazji Zyło 17 proc. 
Abchazów i 15 proc. Ormian), wystąpiła przeciw Gruzinom. 

Wydawać by się mogło, że dwa chrześcijańskie narody znajdujące się w islamskim półokrążeniu po
winny ze sobą blisko współpracować. Tymczasem między Gruzinami a Ormianami t1Wa nieustanna rywa-· 
lizacja, często o podłożu ambicjonalnym (niektórzy jej źródeł upatrują już w 607 r., kiedy to doszło do 
gruzińskiej schizmy z ormiańskiego kościoła monofizyckiego). W przeprowadzonych latem 1994 r. w Ar
menii badaniach opinii publicznej Gruzja ex aequo z Ukrainą uznana została za kraj najbardziej wrogo 
nastawiony do Ormian: taką opinię wyraziło 40 proc. ankietowanych (w sondażu nie wzięto pod uwagę 
państw, z którymi Armenia nie nawiązała stosunków dyplomatycznych, a więc Azerbejdżanu i Turcji). 
Główną przyczyną takich ocen była postawa Gruzinów podczas blokady. Kiedy jedyne połączenie Armenii 
ze światem stanowiła granica z Gruzją, przewożone przez terytorium gruzińskie transporty były łupione 
przez miejscowe bandy. W czasie wojny domowej pomiędzy zwolennikami Zwiada Gamsachurdii i Eduar
da Szewardnadze trasa ta była całkowicie nieprzejezdna. Tylko na przełomie 1992 i 1993 r. gazociąg wio
dący z Gruzji do Armenii był wysadzany w powietrze osiem razy. A latem 1994 r., kiedy Turkmenia przer
wała dostawy gazu do Gruzji w związku z nieuiszczeniem opłat, władze w Tbilisi postanowiły przywła
szczyć sobie turkmeński gaz płynący przez gruzińskie terytorium do Armenii. 

Ze wszystkich nie wykorzystanych możliwości w polityce zagranicznej Armenii największą stratą wyda
je się zaprzepaszczona szansa na dobre stosunki z Gmzją, która, chociazby ze względu na powinowactwo 
kulturowe i religijne, powinna być jej naturalnym sojusznikiem. Tymczasem obydwa narody postrzegają 
siebie nawzajem jako wrogów: Gmzini uważają Ormian za «rosyjskich agentów .. , a Ormianie nie mogą 
wybaczyć Gruzinom, że ci, zamiast przyjść im z pomocą podczas blokady, żerowali na ich nieszczęściu, 
grabiąc transporty. Ani Tbilisi, ani Erewan nie robią nic, by przełamać impas. A szanse na porozumienie 
ciągle wydają się realne, tym bardziej, :że wzajemnych relacji nie obciąża przelew krwi. 

Rosja, czyli «dziel i rządź" 

Odkąd na początku XIX w . Rosja zawojowała Zakaukazie, uwa:ża je za niepodzielną strefę swoich 
wpływów. Traciła kontrolę nad tymi ziemiami tylko dwukrotnie: w latach 1918-1921 (po zawiemsze rewo
lucji bolszewickiej i wojny domowej) oraz po 1991 r. (po rozpadzie ZSRR). W obu przypadkach szybko 
jednak opanowała sytuację. Za drugim razem podporządkowanie Armenii było łatwiejsze i mniej kosztow
ne niż wymuszenie posłuszeństwa na Gruzji czy Azerbejdżanie. Zadecydowała o tym między innyini ży-
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wotność prorosyjskiej opcji w polityce ormia6skie{ Rosjanie umiejętnie wygrywali napięte stosunki Armenii 
z Turcją, a zakończenie krótkiego epizodu niepodległości 1918-1921 upewniło Ormian, że są skazani na współ
pracę z Rosją. 

Władze w Erewanie po odzyskaniu przez Armenię niepodległości próbowały prowadzić politykę niezależną 
od Moskwy. Próbom takim sprzyjała postawa Moskwy, która w pierwszym okresie wojny o Górny Karabach 
popierała stronę azerską. Wkrótce okazało się, że bez rosyjskiej pomocy Armenia byłaby skazana na klęskę . 

A od czasu, gdy Rosja odwróciła się od Azerbejdżanu i zaczęła wspomagać karabaskich Ormian sprzętem 
wojskowym i doradcami, odnoszą oni na froncie nieprzerwane sukcesy. 

Latem 1994 r. ambasador Francji w Erewanie, pani France d'Arting, wyrażała ubolewanie, że Armenia nie 
zdobyła się na odwagę, aby znaleźć innego niż Rosja sojusznika, i sama powróciła w orbitę wpływów rosyj
skich. "Sojusz z Rosją to nie kwestia miłości, to dla nas sprawa życia i śmierci . Musimy wybierać między dzikimi, 
którzy chcą nas zabić, a półdzikimi, którzy chcą nami tylko rządzić» - dowodził jeden z polityków omliańskich. 

W chwili obecnej Rosja jest jedynym partnerem strategicznym Armenii. Co do tego zgadzają się wszystkie 
główne ormiańskie siły polityczne, nawet antykomunistyczni i antymoskiewscy dotychczas współcześni daszna
cy. Rozbieżności dotyczą jedynie zasad porozumienia. Opozycja protestuje przeciw relacjom typu suweren -
wasal, a postuluje równoprawność stosunków (powołując się na przykład USA i Izraela). 

Przyczyną sporu między władzami a opozycją była m.in. sprawa stacjonowania w Armenii wojsk rosyj
skich. Obie strony zgadzają się, że obecność ta jest konieczna, ale spierają się o jej zasady. Układ o stacjonowa
niu żołnierzy rosyjskich w Armenii nie określa terminu ich obecności, nie reguluje również kwestii opłat za 
użytkowanie baz. Wazgen Sarkisjan, ówczesny minister obrony, na pytanie, jak długo armia rosyjska pozostanie 
w Armenii, odpowiedział:. "Jeśli chodzi o mnie, mogą zostać nawet na zawszc«. Opozycja natomiast domaga się 
uregulowania warunków obecności obcych wojsk w Armenii, w tym wyjaśtlienia spraw płatności i terminów. 
Uważa, że ustępstwa władz ormiańskich wobec Moskwy idą zbyt daleko, grożąc utratą suwerenności państwo
wej. 

Nie wydaje się jednak, aby w interesach Rosji lezała likwidacja państwa ormiańskiego; z powodzeniem 
wystarczy jej obecny stan podporządkowania. Armenia jest zakładnikiem wojny w Karabachu i jeśli nie chce tej 
walki przegrać, nie moze pozwolić sobie na zerwanie z Moskvvą, która odgrywa w tym sporze rolę superarbi
tra, ani na chwilę nie tracąc kontroli nad sytuacją w regionie. Nie dą:ż:y tez bynajmniej do gaszenia punktów 
zapalnych. Stara się je tylko tłumić, by w odpowiedniej chwili móc je ponownie zaognić. Zdaniem ormiańskich 
politologów Rosja rozpoczęła juz tworzenie nowego ładu na Zakaukaziu. Górny Karabach najprawdopodobniej 
znajdzie się w oruliańskich rękach. To z pewnością zatruje stosunki azerbejdzańsko-armeńskie na najbliższe 
dziesięciolecia, tak jak niegdyś przekazanie tych ziem Azerbejd:ż:anowi. 

Grzegorz Górny 

flKerolK fypHhI, ApMeHWł: 06pel./eHbl Ha POCCUlO. Bo BHeIllHeH nOJlliTHKe He6oJThIlIOrO rocy.n.apcTBa, 60plOm;erocH 3a 

cym:eCTBOBaHHe, He npeTe~mero Ha oc06YłO pOJTh B MHpOBOH nOJllłTHKe H He rrHTalOm;erO OC06bIX HJlJIł03HH HacąeT 

3K30THąecKHX COlO30B H rapaHTHH 3arra.n.a, rnaBHoe MeCTO 3aHHMalOT OTHOIlIeHłISl c COCeAHMH. 3TOT Te3HC .ZJ;aeT KnłOą K 

rrOHHMamno BHeIllHeH nOJlliTHKH ApMeHHH. Bce .ZJ;eHCTBHH EpeBaHa orrpe.ZJ;eJIJłeT BOHHa c A3ep6aił.n.lKaHOM . nOPh6a 3a 

HaropHblH Kapa6ax, KOTopaH H3 TeppHTOpHaJThHOrO KOHlPnHKTa rrpeBpaTHnaCh B cocTaBlIylO ąaCTb apMHHCKOH 

Ha~OHanhHOH H.ZJ;eH, OKa3hmaeT B1llłHHHe Ha OTHOIlIeHHH c Typ~HeH (KOTopble HeCMorpH Ha pemeHHe ApMeHHH H36eraTh 

KOH<PJllłKTOB , npe.n.onpe.ZJ;enHłOTCH rraMHTbKJ o npOIlInOH BP alK)J;e , H B oc06eHHOCTH o 1915 r .), c IIpaHoM (KoTophrn, 

CTapaHCh H3Bne% Bhrro.n.y H3 6JlOKa.ZJ;hI ApMeHHH, He .ZJ;eMOHcrpHpyeT CBoeH 0.ZJ;H03HaąHOH rrO)J;,lJ.eplKKH naKy H AHKaphI) 

H c POCCHeH (KOTopaH, He rpaTH KOHrpOnH Ha.ZJ; cHTya~HeH B perHOHe, HrpaeT B Kapa6axCKOM KOHIPJllłKTe pOJTh 
cyrrepap6Hrpa). fnaBHOH OIlIH6KOH B nOJllłTHKe ApMeHHH npe.ZJ;CTaBnHeTCH TO, ąTO OHa ynycTHlla IlIaHC Ha yCTaHoBneHHe 

XOpOIlIHX OTHOIlIeHH c fpy3HeH. 

4 Kiedy w 1639 r. nastąpił rozbiór Armenii między Persję a Turcję , Ormianie zaczęli wiązać swoje nadzieje na niepodległość 
z kimś, kto będzie walczył zarówno z Teheranem, jak i ze Istambułem. Ostatecznie zdecydowali się na Moskwę. W 1828 r. 
Rosja, po wojnie z Persją, zdobyła całą Armenię Wschodnią, której nie obdarzyła co prawda niepodległością, ale zakresem 
praw obywatelskich znacznie szerszym niż w znajdującej się pod panowaniem Osmanów Armenii Zachodniej. 
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Świat odchodzi od zimnej wojny 

Ludzie odczuwają dziś silniejszą niż kiedykolwiek potrzebę wza
jemnego zrozumienia. Jednakże potrzeba ta zakłada niezrozu
mienie. Naszym pierwszym obowiązkiem jest zaakceptowanie 
go, uznanie jego wartości. A dopiero potem można dociekać, 
skąd pochodzi, starać się przeniknąć w głąb, do samych ko
rzeni. Próbować zrozumieć, skąd wyrasta, czym dziś się żywi. 
Czy pożywką braku zrozumienia jest degradacja Słowa? Chaos 
semantyczny? Napór quasi-sensów? Bez wątpienia. Ale nie tyl
ko. Jak dać sobie radę z rozmaitością, a nawet sprzecznością 
(sposobów bycia i życia, systemów wartości, tradycji i obycza
jów), jak uczynić z nich podwaliny światowego ładu? 

Gdy zastanawiamy się nad 
przyczynami zakończenia zimnej 
wojny, możemy oczywiście przy
jąć, że stało się tak , ponieważ Za
chód wymusił na stronie sowiec
kie j ostateczną kapitulację, ale 
można też założyć, że do jej za
kończenia doszło z inicjatywy tej 
strony, która poszła na maksy
malne ustępsnva. Już w czasach 
Nikity Chruszczowa, z całą zaś 
pewnością w czasach Michaiła 

Gorbaczowa, zaczęło do nas docierać, że n i k t n a s n i e z a m i e r z a z gł a d z i ć. Zrczumienie tej praw
dy stało się powszechne w czasach pieriestrojki. W konsekwencji musieliśmy przyznać, że tamci nie 
są wrogami; że brzemię zimnej wojny jest przede wszystkim naszym własnym ciężarem, naszą domo
wą klęską i zgubą. Stąd nakaz - «trzeba wracać do domu!. Inaczej mówiąc, wraz z naszym wycofaniem 
się z Afganistanu zamknięty został cały rozdział w historii świata. Rosja na zaw$ze wróciła do domu! 
Trudno wyrazić, jak bardzo ten fakt jest ważny ... Rzecz jasna, trzeba czasu, by oswoić się z taką 
sytuacją i zrozumieć, że to nie my wchodzimy w świat, lecz ś w i a t w c h o d z i w n a s p o p r z e z n a s 
s a m y c h (ros. mir wchodit nami w nas). 

Mówiąc o zakończeniu zimnej wojny, powinniśmy pamiętać , że nie chodzi li tylko o zawieszenie do
tychczasowej bipolarności świata. Konsekwencją takiego stanu rzecZ"y byłoby wejście Vi okres naruszonej 
równowagi i nic więcej. Świat odchodzi od dwubiegunowości , ponieważ nie moze się w niej rozwijać. 
Starcie dwóch gigantycznych sił jest dlań ograniczeniem. Cóż pozostaje? Wyjścia są trzy - albo przekształci 
się w strukturę monocentryczną: pax americana lub coś w tym rodzaju, albo wbrew wszystkiemu podej
mie rozpaczliwe próby odtworzenia poprzedniej dwubiegunowości, albo też - wejdzie w erę policentry
zmu, przy czym od razu godzi się dodać, że będzie to proces długotrwały. 
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To, co dzieje się dziś na świecie - myślę o podejmowanych na różnych poziomach próbach porozumie
nia - ma pewien wspólny mianownik. Chciałoby się uchwycić to, co wspólne, co łączy Rosję z innymi 
krajami i nie pominąć przy tym różnic . A nawet więcej - dotrzeć do sedna właśnie poprzez różnice. Taka jest 
bowiem natura myśli, która buntuje się przeciw utożsamianiu. Nie mniej energicznie opiera się jej świat -
w którym dążenie do powszechnej unifikacji paradoksalnie łączy się (a jednocześnie zmaga) z pogłębia
niem różnorodności i tendencją do r o z woj u w i e lok i e r u n k o we g o . Co zwycięży? Czy osiągalny jest 
trwały pokój lub choćby rozejm między uniwersum wartości zachodnich, które wyrosło na przeświadcze
niu, że rozwój jest tylko jeden, a wielorakimi ROZWOJAMI, których gramatyczna mnogość jest już znakiem 
przesunięcia sensu? Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy dziś niemal wszystko. I nie istnieje chyba żadna 
kwestia szczegółowa, która nie byłaby elementem tego ogólnego problemu. 

Mój kraj bynajmniej nie stanowi wyjątku . Wprost przeciwnie. Należałoby raczej umieścić go gdzieś w sa
mym centrum tej problematyki. Czy trzeba udowadniać, że Rosja, choć bez reszty zajęta własnymi sprawami, 
nie oddaliła się od świata? Mam na myśli nie tylko nasz status mocarstwa jądrowego (chociaż nie da się go 
pominąć) i nie tylko zagrożenie dla najbliższych i dalekich sąsiadów, które kryje w sobie obecna destabiliza
cja. Do tych dwóch kwestii dochodzi trzecia - nazwijmy ją kwestią obszaru. Po rozpadzie ZSRR Rosja, która 
była już tylko dawną nazwą, stała się faktem. Oddzielną kwestią jest pytanie, czy Związek Sowiecki był 
skazany na natychmiastowy rozpad; czy mógł przetrwać, gdyby przeobrażenia osiągnęły odpowiednią skalę 
i głębię, czy też los całości, której spoiwem była przemoc, był ' przesądzony, a ceną za opóźnienie rozpadu 
byłaby wielka wojna domowa. Któż lepiej niż historycy miałby rozumieć, że przypadek jest bliskim krewnym 
Przeznaczenia? Jedno jest niewątpliwe - obszar Rosji skurczył się (choć w gnulCie rzeczy - co z czym porów
nywać?), ale stała się ona Eurazją w dosłownym i z dnia na dzień bogatszym znaczeniu. A tym samym zmie
nił się świat. Cały świat. 

Za już rozpoczętym w Rosji procesem redystrybucji zasobów, bogactw i możliwości, procesem, który 
wymaga innej infrastruktury, długofalowych decyzji ekonomicznych, ekologicznych i innych, kryje się kwe
stia (a zarazem zagadka) o wiele szersza - zasadniczo nowej odpovyiedzi na pytanie DOKĄD? Załóżmy, że 
Rosja-Eurazja z natury rzeczy stanowi alternatywę . Prowadzi to do pojęcia alternatywy w najszerszym rozu
mieniu - sumy logicznej. Pamiętając o tym, wyobraźmy sobie podróż z rosyjskiej Azji, z jej odległego azjatyc
kiego jądra, nie tylko do Azji, która jest za miedzą i tej dalej położonej, ale i do rosyjskiej Europy, a przez nią 
- do Europy klasycznej. Byłaby to podróż ku bezspornym zdobyczom Zachodu, gdzie rządzi rynek i prawo, 
ale także ku jego słabościom i bolączkom, a te dla mieszkańców Eurazji stanowią coś więcej niż ostrzeżenie 
- mogą stać się bodźcem do poszukiwań. 

Nie chodzi o poszukiwania kolejnych utopii .misji cywilizacyjnej., lecz o sposób przyłączenia się do pracy 
rąk i umysłów, której oś stanowi (między innymi, a może nawet przede wszystkim) stara jak ś w i a t, a jednak 
wciąż nowa opozycja: jednostka - która jest sama i samotna - oraz inni - wszyscy inni. Ś w i a t, k t ó ryj e s t 
z I n n y m. (Nie tylko w sensie zapośredniczonym, ale i dosłownie; teraz z większą niż kiedykolwiek i bu
dzącą bojaźń dosłownością - ś w i a t jako i n n y) . Czyż najbardziej symboliczną postacią wieku, który właśnie 
dobiega końca, nie jest wszechemigrant o dwóch obliczach - uczonego-artysty (którego schronieniem może 
być dowolne, byle wygodne miejsce planety) oraz tułacza (który wraz z ogniskiem domowym utracił odzie
dziczoną po przodkach bezpieczną przystań)? W pierwszym przypadku świat dnia jutrzejszego jawi się jako 
wolna wszechnica, otwarta pracownia, bezkresna przestrzeń informacyjna, oferująca ludziom nieskończenie 
wiele kanałów łączności. Natomiast w drugim można dostrzec kontury jeśli nie nowej «wielkiej wędrówki 
ludów., to w każdym razie takiego ruchu mas, który wstrząśnie dzisiejszymi realiami geopolitycznymi, sta
wiając pod znakiem zapytania samą geopolitykę. 

Czy utrzymają się wtedy obecne granice, choćby «otwarte .. , czy może czeka nas najazd wojującego izolacjo
nizmu i wszystkie jego konsekwencje w stosunkach między krajami i ludźmi? Czy zostanie zweryflkowane 
pojęcie narodu jako podstawowej formy ludzkiego współżycia, czy może przyjdzie nam drogo zapłacić za 
świadomość, że naród to jedynie kategoria historyczna, stosunkowo późna i w dodatku związana z określoną 
przez historię p r z e s t r z e n i ą, co wcale nie oznacza, że ci, którzy «nie dotarli na czas·, «nie dorośli. do tej 
formy, «utknąwszy .. w pierwotnym niemal etnosie, są czymś gorszym. A w związku z tym być może nadane im 
będzie prawo upominania się o świat na własny obraz i podobieństwo (choćby kryła się w tym groźba, że 
irracjonalność wtargnie do tej sfery życia, która powinna pozostać pod szczególnym nadzorem rozumu). 
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Ludzie odczuwają dziś silniejszą nit. kiedykolwiek potrzebę wzajemnego zrozumienia. Jednakże potrze
ba ta zakłada niezrozumienie. Nie jako złą wolę skierowaną przeciwwzajerrmości, partnerstwu. Choć przy
znaję, że jeszcze do niedawna takiej złej woli nie brakowało, a i dziś tl11dno byłoby uznać, że jest to zmora 
przeszłości. Nie zachęcam do tego, by okłamywać się w tym względzie. Byłoby to więcej niż naiwnością. 
Mówię jednak o czymś innym. Naszym plerw~;zyrn obowiązkiem jest zaakceptowanie niezrozumienia, uzna 
nie jego wartości. A dopiero potem można dociekać, skąd ono pochodzi, starać się przeniknąć w głąb, do 
samych korzeni. Próbować zrozumieć, skąd wyrasta, cz~'m dziś się żywi. Czy pożywką braku zrozumienia 
jest degradacja Słowa? Chaos semantyczny? Napór quasi-sensów? Bez wątpienia. Ale nie tylko. Także wciąz 
żywe krzywdy, nostalgia zrodzona z tęsknot'( za .. piękną· przeszłością. I jeszcze jedno -- człowiek (coraz 
bardziej osaczony przez wszelkie makro: makroekonomię, makropolitykę ... ) za wszelką cenę chce się przed 
nimi uchronić, szuka osłony przed naporem ś w i a t a, robi wszystko, by ukryć się we własnym, małym 
świecie, którego horyzont mozna ogarnąć wzrokiem - j umysłem, którego trwałym elementem są więzi 
sąsiedzkie i przywiązanie do sobie podobnych. Czy to nie dlatego właśnie tak donośnie rozlega się dziś głos 
różnych mniejszości? Domagając się swoich praw, czyZ nie wyrażają one ludzkich dążeń, by do tego, co 
nowe dojść r a z e m - nie pomijając o drę b r. . o ś c j , lecz właśnie za ich pomocą, akceptując je i chroniąc? 

To nieprawda, że wybujały indywidualizm, zjawisko porzucania - niekiedy na zawsze - bezpiecznego 
łona wspólnoty jest charakterystyczne tylko dla krajów rozwiniętych, dla starzejących się społeczeństw Za
chodu. Jeśli dobrze się przyjrzeć, jest ono uniwersalne, choć może mieć różne nazwy: separatyzm, autono
mia, regionalizm itp. Może wyrażać się w odnowie źródeł środkami kultury albo w przywracaniu więzi 
i preferencji klanowych. Może upominać się o swoje za pomocą politycznych Jobbies albo na niedostatek 
odpowiedzi reagować pytaniami zadawanymi w .. języku kałasznikowów» . 

Kolejny osobny wątek: na ile groźba trzeciej wojny (rozumianej dosłownie) była realna. Druga wojna 
różniła się od pierwszej nie tylko skalą (obszarów śmierci), ale i szczególnym nasyceniem ideologią, która 
stanowiła nie tylko heroiczno-patriotyczną oslonę konkretnych i wyrachowanych celów; ideologia była im
pulsem, siłą sprawczą, zapłonem. W pewnym sensie można powiedzieć, że druga wojna była wojną, której 
(z punktu widzenia pojęć historii, jej "praw.: mogłoby w ogóle nie być . Natom.last w przypadku trzeciej 
wojny w grę wchodzi odmienność, która znosJ uyb warunkowy. Ta wojna stawała się coraz bardziej niemoż-' 
liwa, w miarę jak coraz bardziej okazały stawał się jej przedsionek, rozciągnięty na kilkadziesiąt lat prolog 
znany jako zimna wojna. 

Bądźmy szczerzy. Absurd powstrzymywarlia strachem spowodował nieodwracalne zmiany w ludż;kiej 
świadomości i zachowaniu. Deprecjonował ś:merć, a poprzez nią - życie. Omal nie znL'izczył właściwego 
człowiekowi (historycznego) czasu, przekształcając każdy jego odcinek w próbę spektaklu, którego premiera 
była z góry odwoływana. Post factum nietrudno wskazać, gdzie znajdowało się i na czym polegało wyjście 
z sytuacji, w którą wpisana była groźba samounicestwienia rodzaju ludzkiego. Powszechnie przyjmuje się, że 
zdecydowała proza nadmiernych wydatków, które przekraczały możliwo.sci nawet najbogatszego z supermo
carstw, to dmgie zaś doprowadziły do powoli pogłębiającego się rozpadu. Jako inny czynnik wymienia się 
erozję panującego komunizmu, który "dobrowolnie poci przymusem· odstąpił od postulatu wszechobecności 
w świecie, oraz przemiany w ZSRR, które otrzymały nazwę przebudowy (pieriestrojki) i dawały się tłumaczyć 
w kategoriach konwergencji. 

Jak jest naprawdę, mogą pokazać tylko konkretne, udokumentowane badania. Pozwolę sobie jednak 
przypomnieć, że wyścig zbrojeń rakietowo-jądrov"ych nie tylko był kontynuowany w latach 80. (czasy Gor
baczowa nie stanowią zatem żadnej cezury): ale pod względem wielu wynalazków osiągn.ął swój punkt 
kulminacyjny. Co spowodowało przełom? Od dawna jestem przekonany, że Czarnobyl. Gdyby nie Czarno
byl, nie byłoby Reykjaviku, kto wie, czy odbyłaby się Malta. Politycy są tylko ludźmi i coś się w nich zmienia, 
kiedy stają w obliczu zagłady, przed którą ni.e ma już ucieczki. I przecież nie tylko w nich. Tragedia nad 
Prypecią była podwójnym sygnałem. Sygnałem klęski, która przełozyła abstrakcję odroczenia śmierci na jasny 
i zrozumiały język żądań i działall. z trudem mieszczących się w słowach kontrola i bezpieczeństwo. 

Dyscyplina zimnej wojny runęła wcześniej, niZ rozpoczął się ostatecznie jej demontaż. Powstała szczeli
na, w którą musiały się wedrzeć pierwotne emocje, uśpiona przeszłość, magma i popiół etnosu. Znaleźliśmy 
się w dość dziwnej, by nie powiedzieć dwuznacznej, sytuacji. Coraz trudniej, myśląc o wojnach domowych 
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i przelewie krwi, wstydliwie nazywanych punktami zapalnymi, ustalić, kto ma rację, a kto jest winny. 
Powiedzieć , że nie ma sprawiedliwych, są tylko winni, to jakby powiedzieć, że wszyscy są bez winy w ob
liczu problemów nie do rozwią?ania , kiedy PRZESZŁOŚĆ, podejmując dialog z PRZYSZŁOŚCIĄ, odsuwa od 
udziału w nim TERAŹNIEJSZOŚĆ. A ta ostatnia - to nie tylko przegapione okazje rozwiązania problemów, 
któlych rozwiązania domaga się samo życie , na zawsze utracone dobra materialne, ale i ofiary, w tym 
niemało istnień naj młodszych. Groźba zagłady atomowej, ustępując, reanimuje życie-zabójstwo. Dopra
wdy, jest o czym pomyśleć. 

Pytanie, które mnie nie opuszcza, w największym skrócie brzmi: jak d a ć s o b i e r a d ę z r o z m a i t o
ścią' a nawet sprzecznością (sposobów bycia i życia, systemów wartoś c i, trady
cji i obyczajów), jak uczynić z nich podwaliny światowego ładu? ]esttopoleWYBORU. 
Nie przeciwieństwo konwergencji, lecz alternatywa dla niej. Bowiem odrzucając jednolitość i jednorodność 
świata na rzecz kształtujących go różnic, określa poziom suwerennych praw, które - przyznane światowej 
społeczności - umożliwią opanowanie pandemii zbrodni, zapełniających dziś każdą kartkę kalendarza. Cho
dzi o warunki konieczne i wystarczające. Nie więcej, ale i nie mniej! Humanistom niełatwo sformułować tę 
myśl we własnym języku . Co nam nie wychodzi? Tak do końca nie wiadomo. Brak słów sam w sobie jest 
problemem: opuszczając dobrze znane łono historii, tracimy grunt. 

Podczas podróży po Niemczech nie bez zdziwienia patrzyłem na to, co zostało ze słynnego muru. Nie 
było w tym niczego strasznego. W nowej sytuacji, ozdobiony rysunkami i napisami, mur miał nawet w sobie 
coś karnawałowego. I tylko twarz Andrieja Sacharowa przypominała o cenie zjednoczenia Niemiec. O cenie, 
którą zapłaciły obie strony. Przyszedł mi także na myśl dawny pojedynek ideowy między Konradem Adenau
erem a socjaldemokratą Kurtem Schumacherem. Obaj szukali Niemiec, które mogłyby zacząć normalnie żyć 
wśród innych. Schumacher widział rozwiązanie w radykalnej zmianie ustroju społecznego, która wykluczyła
by na zawsze agresję, ludobójstwo, paranoję "przestrzeni życiowej.. Lider konserwatystów rozpoczął od 
dialogu z sąsiednią francuską Europą . Historia przyznała mu rację . Przyznała również rację Willemu Brandto
wi, któ1Y uczynił krok w stronę Europy na Wschodzie. Dziś warto pomyśleć o trzecim kroku, w którym 
byłyby zawarte i dwa pierwsze, i spory lat powojennych, stracone złudzenia i jeszcze dalekie od spełnienia 
ówczesne nadzieje. 

Czy zjednoczona Europa, Europa poprzez Rosję wrastająca w Azję, może w dzisiejszym "pośrednim, (a przez 
to wybuchowyn świecie) dać się poznać jako alternatywa - a zatem SUMA - spuścizny przeszłości i wizji 
przyszłości? Byłoby szczytem zarozumiałości sądzić, że o tempie tego procesu zdecydują ludzie. Mogą oni 
zrobić tylko jedno: czyniąc życie współczesnych bardziej godnym, nie zamknąć tym, którzy przyjdą po nich, 
drogi do ich własnego DOKĄD. 

Michaił Gefter 
(Moskwa) 

Michaił Gefter, profesor, doktor nauk historycznych, jeden z najwybitniejszych w Rosji współczesnej historyków 
idei. Członek Rady Prezydenckiej do października 1993 r. (ustąpił na znak protestu przeciw krwawemu stłumieniu 
buntu opozycji przez wojsko). Prezes rosyjskiego Towarzystwa Pamięci o Holokauście. Jeden z założycieli podziem
nego czasopisma Poiski. Pierwszy wybór prac Geftera z okresu dysydenckiego ukazał się w 1987 r. po 25 latach 
przymusowego milczenia. 

MmcaIDl reQJTep, Mup, YXOO5łU/uu om «XOJ/OOHOU 60UHbV>. MHp npe,L\CT3BIDłeT C060H llap3,L\OKCaJIbHOe COqeTaHH:e H: 
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Nowa Rosja w nowej Europie 

Rosja może się stać jednym z filarów nowego, stabilnego ładu 
w Europie pod warunkiem, że w trudnym okresie przejściowym, 
jaki obecnie przeżywa, nie będzie izolowana na arenie między
narodowej. «Dopasowanie» Rosji do zachodnich struktur bez
pieczeństwa jest w tym przypadku niezbędnym minimum. Je
śli natomiast Federacja Rosyjska znajdzie się w izolacji - co 
zagraża jej w razie włączenia krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej do Sojuszu Atlantyckiego - należy spodziewać 
się z jednej strony dalszego osłabienia politycznego i gospoM 
darczego państwa, z drugiej zaś - przejęcia władzy przez siły 
skrajnie nacjonalistyczne. Rosja nieodwołalnie stałaby się wów
czas państwem rewizjonistycznym, które nie tylko nie będzie 
zainteresowane zachowaniem status quo w Europie, lecz -
uczyni wszystko, aby podważyć obecny porządek. Idea \<wspól
nego europejskiego domu» zniknie z politycznego słownika. 

Idea «wspólnego 
europejskiego domu» 

została wysunięta w 1985 r. 
przez radzieckiego przywódcę, 
Michaiła Gorbaczowa. Rzecz zna
mielma, koncepcja ta - podykto
wana zresztą wyłącznie dążeniem 
do ""yrwania się z bardzo nieko
rzystnej dla ZSRR konfrontacji su
permocarstw, która była jedną 
z konsekwencji zimnej wojny -
nie została nigdy przedstawiona 
w sposób pełny i wyczerpujący. 
Za tym zgrabnym sformułowa
niem w istocie nie kryło się nic, 

prócz chęci pokazania światu, że Moskwa traktuje Europę w nowy sposób. Zawrotną karierę koncepcji 
"wspólnego europejskiego domu" wśród radzieckich liberałów i polityków o orientacji prozachodniej nale
ży tłumaczyć tym, że z ich punktu widzenia formuła ta doskonale nadawała się do zainicjowania przewar
tościowań w polityce ZSRR wobec państw zachodnioeuropejskich. Ponadto za wysunięciem idei «wspólne
go europejskiego domu- przemawiała chęć przyswojenia sobie najważniejszych zdobyczy zachodnioeuro
pejskiej demokracji parlamentarnej oraz -- co wazniejsze -- nadzieja na uzyskanie dostępu do zachodnich 
teclmologii. 

Do tego przełomowego momentu Związek Radziecki, wraz ze sV\'ymi słabymi i mało wiarygodnymi 
sojusznikami, zmuszony był do przeciwstawiania się koalicji rozwiniętych, a przy tym - najbogatszych 
państw świata. Na przełomie lat 70. i 80. Moskwa nie mogła już mieć wątpliwości, te bufor bezpieczcI'i
stwa, utworzony przez Stalina z państw Europy Środkowej i Wschodniej, mimo ogronU1ych nakładów nie 
stanowi rzeczywistego zabezpieczenia przed atakiem. Związkowi Radzieckiemu nie zagrażała bowiem zc 
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strony Sojuszu Atlantyckiego inwazja lądowa. Zagrozcnie to naprawdę było znikome, jeśli zwazyc na 
radzieckie mozliwości obronne. Natomiast przed hipotetycznym zagrozeniem jądrowym ów środkowoeu
ropejski bufor chronić nie mógł. Konfrontacja militarna, której areną był sam środek Europy - będąca 

bezpośrednią przyczyną wyścigu zbrojeń - dodatkowo napędzała machinę wojenną na Zachodzie i odpo
wiednio w ZSRR. Było to rzecz jasna duzo mniej opłacalne dla Rosji niz dla Europy. Wystarczy uprzytomnić 
sobie, ze naj dalej wysunięte na Zachód rubieze imperium pochłaniały ogromne .środki. Moskwa przezna
czała ogromne sumy na dotacje dla sąsiednich państw. 

Nie ma tego złego 

Mało kto podejrzewał wówczas w Moskwie, ze oder;vanie się wschodnioeuropejskiej części imperium 
nastąpi tak prędko . Przyzwalając na szybki rozpad imperium, Związek Radziecki niemało wszakte zyskał. 
Nie musi juz wspierać finansowo Europy Środkowej i Wschodniej .. . Pozbywając się mało wiarygodnych 
sojuszników, Moskwa zyskała tym samym strefę o szerokości ponad 1,5 tys. km, która - dopóki istnieje -
czyni pomysł wznowienia konfrontacji z NATO po prostu śmiesznym ... Jeśli teraz, po wycofaniu wojsk 
rosyjskich z Niemiec Wschodnich, zachodni system bezpieczeństwa nie zostanie rozszerzony na kraje 
Euro})y Środkowej, mozna przypuszczać, ze istnienie tej na wpół zdemilitaryzowanej strefy między Rosją 
a Zachodem zlikwiduje po obu stronach poczucie zagrozenia. To niewątpliwie krok naprzód, choć jest 
pewne, ze ten pozytywny w istocie proces przeciągnie się na całe lata. Nawiasem mówiąc, aby w pełni 
wykorzystać dobrodziejstwa płynące z tego faktu, Rosja będzie musiała uzyskać dwie rzeczy. Po pierwsze 
- musi znaleźć sposób na wyjście z głębokiego kryzysu gospodarczego, który jest główną przyczyną jej 
izolacji. Po drugie - nie moze pozwolić na to, aby parasol zachodniego systemu bezpieczeństwa objął kraje 
Europy Środkowej i Wschodniej, gdyz doprowadzi to do pogłębienia obcości między Rosją a Europą Za
chodnią. Ta zaś - po raz pierwszy w historii ostatnich stuleci - przestała stanowić dla Rosji zagrozenie. 
Nawet potencjalne. 

Nie sposób jednak nie zauwazyć, ze Moskwa nie uzyskała tego, o co tak usilnie zabiegała. Na miejsce 
poprzedniego - dwu blokowego systemu - nie powstał prawdziwie ogólnoeuropejski system bezpieczeń
stvva. Jest to zresztą nie tylko porazka Rosji. Przegrała cała Europa. Mimo zapewnień niektórych polityków, 
ze jest inaczej, po rozpadzie Jugosławii i ZSRR w centralnej i wschodniej części kontynentu powstała próz
nia, której nie udało się i nie udaje zapełnić nowymi strukturami bezpieczeństwa. Nieosiągalny okazał się 
takte główny cel strategiczny Moskwy: przekształcenie KBWE - jedynej spośród waznych org;:tnizacji 
europejskich, w której Rosja jest liczącym się członkiem - w podstawę europejskiego systemu bezpiecz~'ń
stwa. Wobec wyraźnego sprzeciwu części państw zachodnich, które obawiały się, ze KBWE mogłaby stać 
się konkurencją dla NATO; przy malejącym poparciu Niemiec i krajów Europy ŚrQdkowej dla tej organiza
cji, Rosja mogła juz tylko tracić inicjatywę. Reszty dopełnił kryzys bałkański, który w pełni unaocznił 
słabość KBWE i ostatecznie odsunął ją na drugi plan. 

W poszukiwaniu straconego miejsca 

Federacja Rosyjska jawi się dziś jako państwo, które nie potrafi znaleźć dla siebie miejsca w nowej sytuacji 
geopolitycznej. W obecnej - podkreślmy - nie moze czuć się ani wygodnie, ani bezpiecznie. Otworzyła się 
wprawdzie na Europę, lecz pod wieloma względami czuje się przez nią odepchnięta. Wpłynęło na to wiele 
obiektywnych czynników, m.in.: głęboki kryzys rosyjskiej gospodarki, utrata dominującej pozycji na rynkach 
Europy Środkowej i Wschodniej oraz nieoczekiwane podziały, jakie zaistniały po oderwaniu się Ukrainy 
i państw bałtyckich ... Niejako przy okazji okazało się, ze równie z w Azji pozycja Rosji jest, co tu duzo mówić, 
słaba. Jeśli porównać Federację Rosyjską z Chinami, przed którymi stoi alternatywa - albo ekspansja teryto
rialna i gospodarcza, albo dezintegracja, okazuje się, ze na dobrą sprawę jest ona państwem tylez mało 
liczebnym, co mało liczącym się w tym regionie . Na bliską, partnerską współpracę z Japonią liczyć trudno. 
Jedyne, co pozostaje, to podjęcie trudnej roZgrywki w regionie środkowoazjatyckim, gdzie nie wszystko 
jeszcze zostało określone i gdzie utrzymuje się stosunkowo dute zagrozenie destabilizacją. 
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W 1992 r. , w ciągu pierwszych 
miesięcy po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, wydawało się, że 
nowo powstałe państwa pora
dzieckie zdołają mimo wszystko 
umocnić swój byt państwowy 
i uzdrowić gospodarkę. Z począ
tkiem 1993 r. pas niestabilności 
i chaosu gospodarczego zaczął się 
niebezpiecznie powiększać, zaci
skając się wokół Rosji. Stało się 

jasne, że nadzieje na samodziel
ne wyjście z kryzysu dawnych re
publik były płonne. Przyczyn te
go stanu rzeczy jest wiele. W pań
stwach powstałych po rozpadzie 
ZSRR nie przeprowadzono reform 
gospodarczych - co częściowo tyl
ko można tłumaczyć brakiem pro
fesjonalnych kadr. Zerwano trady
cyjne powiązania gospodarcze, 
a pustki, jaka powstała, nie po
trafiono niczym zapełnić. Pamię
tając o tym, że na początku 1992 r. 
w Rosji przeprowadzono liberali
zację cen i że w kilka miesięcy 
później Federacja Rosyjska zasto
sowała w rozliczeniach z republi
kami ceny światowe , nietrudno 
zrozumieć, dlaczego z nadmiernie 
eksploatowanego przez republi
ki zaplecza surowcowo-technicz
nego (niemal kolonii) Rosja prze
kształciła się w lokalną potęgę 

gospodarczą . I to w ciągu kilku 
zaledwie miesięcy ... Szanse na sa
modzielne wyjście z kryzysu gos
podarczego zachowały jedynie 
kraje bałtyckie i zasobna w gaz 
Turkmenia. Pozostałe państwa po
grążyły się w chaosie gospodar
czym. W wielu z nich rozgorzały 
konflikty narodowościowe. Wie
lu zaczęła zagrażać całkowita dez
integracja. 

Całości obrazu dopełnia we
wnątrzrosyjski kryzys polityczny 
oraz stosunkowo mały dostęp do 
europejskich rynków zbytu -
czynnik dla gospodarki FR nieba
gatelny. Pod względem ekono-

NOWA ROSJA W NOWEJ EUROPIE 

Twierdzi Pan, że po rozpadzie ZSRR oraz Federacyjnej Republikijugosławii 
na wscbodzie i południu Europy powstała p"óżnia w strukturze bezpieczer/Stwa 
europejskiego . .Można się z tym zgodzić. C2)1 nie llważa Pan jednak, że ros:vjski 
postulat, by kraje Europy cr{rodkowej i W5chodniej pozostały w szarej strefie bez·· 
pieczeństwa (którą nazywa Pan na wpół zdemilitaryzowaną strefą o szerokolci 
1,5 tys. km) oznacza utworzenie kolpjnej jJ1'óżni bezpieczeństwa - tym razem 
w samym środku Europy? 

W pewnym sensie tak, choć głównym problemem czwórki wyszehradzkiej 
wcale nie jest niestabilność geopolityczna, lecz niestabilność wewnętrzna , spo .. 
łeczna. Rozszerzenie ~ATO tego problemu nie rozwiąże . To raczej sprawa 
integracji z Unią Europejską . Za takim rozwiązaniem osobiście się opowiadam. 
W moim przekonaniu opowiada się za nim również Rosja. Natomiast rozsze
rzenie NATO rozwiąż<=: wprawdzie jakąś część kwestii - tu zgadzam się z na
szymi wschodnioeuropejskimi sąsiadami i szanuję ich punkt widzenia - wy
zwoli jednak tyle problemów nowych, dużo groźniejszych, że prędzej czy póź
niej doprowadzi do erozji systemu bezpieczeństwa europejskiego. Najpoważ

niejszyrn problemem stanie się wówczas Rosja, która przekształci się w mocar
stwo rewizjonistyczne. Mamy za sobą doświadczenia Wersalu. Wiemy, że mo
carstwa szukające odwetu nie wrózą Europie nic dobrego ... 

.Moskwa lansuje tezę, iż caly ten obszar jest polem potencjalnych konfliktów. 
Kto konkretnie (jakie struktury) miałby za!Jeumić stabilnolć w oUJej zdemilitary
zowanej strefie? Konieczność wprowadzenia jakiegoś zarządzania kryzysowe
go wydaje się oczywista. Udzit.ll w nim Ro~ji jest, jak się zdaje, nie do przyjęcia 
dla stolic środkowoeuropejskich ... 

Nie bardzo rozumiem, dlaczego pewni ludzie w Europie Środko'wej 
i Wschodniej zachowują się jak małe dzieci. Przecież oni również są odpowie
dzialni za własną przyszłość. To po pierwsze. Dlaczego Europa Środkowa 
i Wschodnia nie miałaby samodzielnie zbudować takiego systemu relacji , który 
wykluczałby konflikty? A co do pierwszej części pytania - nie bardzo wiem, 
kto w Moskwie twierdzi, że region len slanowi strefę kryzysów. Zagrozenie 
nimi na tym obszarze niewątpliwie istnieje , jednak w istocie jest to miejsce 
dosyć spokojne. Powiedziałbym nawet, że kfj1zys w te j części świata wydaje 
się mało prawdopodobny. Gdyby zaś do niego doszło na gruncie konfliktów 
wewnętrznych, praw mniejszości - a takie kwestie mogą i będą powstawać -
to moim zdaniem w Europie iSLTlieją instytucje powołane do tego, by takie 
problemy rozwiązywać. Myślę o KBWE i o Unii Europejskiej. Po co tworzyć 
potencjalne źródła kryzysów - a taki właśnie skutek miałoby przesunięcie NATO 
na wschód i zbudowanie de/acto dwóch systemów bezpieczeństwa . Jednego 
pod egidą Rosji , dmgiego - pod egidą NATO. W tcj sytuacji Rosja - powtórzę 

to - nieuchronnie stałaby się mocarstwem rewi.zjonistycznym. 

Twiet'dzi Pan, że proces helsii/Ski ujaum# swą nieadekwatność wobec prob
lemów dnia dzisiejs.zego w związku z kryzysem w jugosławii. Słabość tej orga
nizacji wynika jednak także z tego, że obowiązuje w niej zasada konsensusu. 
co od razu paraliżuje wszelką skutecznolć. Ta sprawa jest ogólnie znana. Dla
czego więc res011 spraw zagranicznych FR zabif:gał o przyznanie KBWE szcze
gólnego, nadrzędnego statusu? Czy nie była to tylko zagrywka taktyczna obli
czona na korodowanie dotychczas istniejącycb stIuktur? 
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-- ----------------------------------------------------

PUNKTY WIDZENIA 

micznym Rosja nie stała się państwem bardziej europejskim, raczej na odwrót. Nadzieje rosyjskich libera
łów i polityków o orientacji prozachodniej na szybkie zbliżenie z Europą okazały się w tej sytuacji mrzon
ką. Nie udało się również w sprzyjającym pod względem politycznym momencie zaangażować organizacji 
europejskich w rozwiązywanie lokalnych konfliktów na obszarze b. Związku Radzieckiego. Wszystkie te 
czynniki wpłynęły pośrednio i wprost na zasadniczą zmianę stosunku rosyjskich elit politycznych do fun
kcjonujących w Europie, budowanych latanli instytucji oraz organizacji. Mając to na uwadze, łatwiej zrozu
mieć taktykę przyjętą przez rosyjski resort spraw zagranicznych. Wciąż deklarując swe przywiązanie do 
ducha Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, MSZ Rosji kontynuowało poszukiwania roz
wiązań alternatywnych. Tyle tylko, że kierunek tych poszukiwań był wciąż ten sam - celem ostatecznym 
miała być budowa nowego ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeiJstwa, obejmującego wszystkie pań
stwa kontynentu. 

W stronę struktur europejskich 

Wielokrotnie deklarowany w latach 1991-1992 zamiar wejścia do NATO - od czego zresztą czynniki 
rosyjskie nigdy oficjalnie się nie odżegnały - miał swe źródła już to w romantyC7.11ym urzeczeniu Zachodem, 
któremu ulegli świeżo upieczeni rosyjscy demokraci, już to w zimnych kalkulacjach rosyjskich strategów, 
którzy przekonywali, że rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego bez zgody Rosjan nie będzie możliwe. 
Rosja powoli zaczęła się angażować w działalność Rady Współpracy Północnoatlantyckiej, licząc po cichu, że 
z czasem organizacja ta stanie się wojskowo-polityczną filią KBWE. \X' tej sytuacji wszelkie sprzeciwy NATO 
w sprawie budowy nowego, alternatywnego systemu bezpieczeństwa europejskiego musiałyby - jak sądzo
no w Moskwie - stracić na znaczeniu. Podkreślmy przy okazji, że zwornikiem tej konstrukcji myślowej było 
założenie, iż Rosja powinna dążyć do partnerstwa strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. Rosyjsko-ame
rykańska współpraca - rozwijana z dużym zaangażowaniem w latach 1992-1993 - miała, z punktu widzenia 
Moskwy, w sposób decydujący wpłynąć na ostateczny ksztah nowej struktury bezpieczeństwa europejskiego. 

Godzi się podkreślić, że mimo zmiany stosunku Rosji do Uni Europejskiej oraz Unii Zachodnioeuropej
skiej (ocieplenie stosunków wzajemnych nastąpiło jeszcze w czasach Michaiła Gorbaczowa i trwa nadal) -
obie te organizacje nie są postrzegane przez Moskwę jako struktury, które pomogłyby Rosji w znalezieniu 
stosownego i odpowiadającego jej randze miejsca w Europie. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać po 
obu stronach. Nowe elity władzy w Rosji nie były dość dojrzałe, by docenić rolę, jaką w polityce europejskiej 
odgrywa UE, natomiast Bruksela bardzo szybko - zbyt szybko - przestała się interesować Rosją, skupiając się 

raczej na zagadnieniach rozwoju wewnętrznego, przygotowaniach do spotkania w Maastricht, a potem na 
problemach, jakie po tym spotkaniu wynikły. W Rosji pozostała już tylko garstka tych, którzy by rzeczywiście 
wierzyli, iż Rosja kiedykolwiek będzie mogła się zintegrować z Unią Europejską. Jeśli zaś chodzi o Unię 
Zachodnioeuropejską, to po pierwsze - mało o niej w Rosji wiedziano, a po drugie - po nieśmiałych próbach 
nawiązania kontaktów z Rosją - jeszcze w czasach Gorbaczowa UZE całkowicie przestawiła się na kontakty 
z państwami, które realnie mogą stać się jej członkami i niemal ostentacyjnie odżegnuje się od wszelkich 
kontaktów z PR. 

Przez cały okres od rozwiązania ZSRR w 1991 r. do pierwszych miesięcy 1994 r. kierunek europejski 
w polityce zagranicznej Rosji był dowodnym przykładem braku konsekwencji. Można mówić wręcz o głębo
kim layzysie rosyjskiej polityki zagranicznej wobec państw zachodnich. Społeczeństwo Rosji natomiast coraz 
wyraźniej zaczęło przyjmować postawę antyzachodnią, co zostało wywołane nierozsądną polityką radykal
nych demokratów, sprowadzającą się w istocie do bezkrytycznej akceptacji wszystkich bez wyjątku posunięć 
Zachodu. Świadomość społeczna wielu grup i elit - dotlmięta boleśnie faktem rozwiązania Związku Radziec
kiego, który uważały za swą jedyną ojczyznę - zaczęła szukać ujścia w nawiązaniu do tradycji imperialnych 
Rosji carskiej i dezaprobacie wobec tzw. Porozumienia białowieskiego, Dodatkowym czynnikiem sprzyjają
cym takim właśnie zmianom świadomości społecznej była zarozumiałość Rosjan mająca poży~vkę w niekwe
stionowanych osiągnięciach na polu gospodarczym - zwłaszcza w porównaniu z opłakanym stanem gospo
darczym pozostałych republik radzieckich jawiły się one jako olbrzymie sukcesy. Rozczarowanie rozmiarami 
obiecywanej, lecz w rzeczywistości nie zaspokajającej nawet minimalnych potrzeb pomocy gospodarczej ze 
strony państw zachodnich dokonało reszty. Radykalna zmiana nastrojów społecznych - wzrost ksenofobii 
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i coraz powszechniejsze przeko
nanie, że Rosja może polegać wy
łącznie na sobie (co jest zdrowe, 
lecz w warunkach rosyjskich po
tencjalnie niezbyt bezpieczne) -
sprawiła, że ci, którzy żywili na
dzieję, iz uda się włączyć insty
tucje i organizacje zachodnioeu
ropejskie w crisis management 
na obszarze poradzieckim, zmu
szeni byli zamilknąć. Zresztą -
również i w tej dziedzinie Za
chód nie przejawiał chęci przyj
ścia z pomocą. 

Razem z Europą, poza 
Europą czy przeciw niej? 

Tak czy inaczej, stało się jas
ne, że integracja z Europą jest 
w przypadku Rosji sprawą bardzo 
dalekiej przyszłości . Do tego cza
su - uwaza się w Moskwie - Ro
sja powinna samodzielnie stanąć 
na nogi, podejmując trud zapa
nowania nad czynnikami desta
bilizującymi sytuację na jej obrze
żach. Powiedzmy otwarcie: ten 
rodzaj aktywności tylko umow
nie mozna nazwać działalnością 
pokojową. Dotychczasowe do
świadczenia skłaniają raczej do 
wniosku, ze sprowadza się ona 
do narzucania pokoju siłą albo 
do opowiedzenia się po jednej 
ze stron konfliktu. Scenariusze 
optymalnych zachowań i rozwią
zań (mimo całej swej atrakcyjno
ści i mimo deklarowanej przez 
oficjalną Moskwę chęci wprowa
dzenia ich w życie) nie znajdują 
tutaj zastosowania . Podkreślmy 
od razu, że w sytuacji, gdy kon
flikty lokalne przybierają postać 
ni to wojny domowej, ni to spo
ru międzypaństwowego - z czym 
mamy do czynienia w przypad
ku większości konfliktów na te
renie b. ZSRR - realizacja tych 
scenariuszy jest nader utrudnio
na. Co tu dużo mówić, nie wy-

NOWA ROSJA W NOWEJ EUROPIE 

Wręcz przeciwnie. Od początku zabiegaliśmy o rezygnację z zasady kon-· 
sensusu. Obowiązuje ona do (ej pory. Chcieliśmy stworzyć możliwie silną or
ganizację KB\VE. Niestety, a dzisiaj widać to bardzo wyraźnie, nasze plany nie 
powiodły się. Nie oznacza to, że powołanie systemu bezpieczeństwa zbioro
wego w Europie przestało być celem strategicznym rosyjskiej dyplomacji. Na
clal jestem przekonany, że system taki można by zbudować na bazie KBWE, ale 
równie dobrze może to być dowolna inna organizacja, jakaś nowa struktura, 
a nawet NATO. Rosja - ze względów historycznych, politycznych, geos(rate
gicznych, kulturowych - jest żywotnie zainteresowana przynależnością do ogó
lonoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa . Zgłaszając koncepcję wzmocnie
nia KB\VE, dobrze I'Ozumiemy, że jest to koncepcja na jutro, na przyszłość, ale 
po prostu nie mamy wyboru. I jeśli nasi wschodnio - i środkowoeuropejscy 
przyjaciele są tym zainteresowani, to gotowi jesteśmy współpracować . Nieste
ty, jak rozumiem, Europa Środkowa i Wschodnia straciła zainteresowanie KBWE 
i na wszelkie sposoby próbuje przyłączyć się do NATO, choć bardzo wątpię, 
czy rozwiążę to choćby jeden z problemów nękających jej mieszkańców. Bo 
doskwierają jej przede wszystkim problemy rozwoju gospodarczego i niesta
bilność wewnętrzna. 

Czy mógłby Pan skomentować tezę o powrocie do priorytetów narodowych 
w sferze polityki bezpieczeństwa najważniejszych państw i bloków.? Jakie to bę
dzie miało konsekwencje dla bezpieczeństwa europejskiego? 

To odległa perspektywa, ale w sytuacji, gdyby działania na rzecz budowy 
nowego systemu bezpieczeństwa nie zostały podjęte, jest to możliwe . Przede 
wszystkim należy się spodziewać .renacjonalizacji', tzn. powrotu do prioryte
tów narodowych w polityce bezpieczeństwa , ze strony naj potężniejszego pań
stwa Europy Środkowej, Niemiec. I nawet gdyby nie miało to bezpośrednich 
skutków, i tak spowoduje wielką falę niepokoju. Zajdzie konieczność, a w każ
dym razie psychologiczna potrzeba budowania jakichś sojuszy i od nowa zacz
nie się to wszystko, cośmy już przerabiali: ententy, kontrenteny, osie. I choć 
myślę, że Europa Zachodnia nie posunie się daleko w tej mierze, na wschodzie 
i w centrum kontyneIltu taka zabawa niewątpliwie się zacznie. A w dodatku 
wezmą w niej udział partnerzy zachodni. Rezultat może być tylko jeden: nastą
pi wzrost niestabilności, a co ważniejsze zostaną ograniczone możliwości po
zytywnego oddziaływania całej Ew-opy na resztę świata . Nastąpi - a właściwie 

już następuje - powrót do priorytetów narodowych rosyjskiej polityki bezpie
czeństwa. Jeśli Rosja poczuje, że nie należy do europejskiego systemu bezpie
czeństwa, że jest stamtąd wypychana, będzie zmuszona szukać sprzymierzeń
ców na południu , na Dalekim Wschodzie albo zawisnąć w próżni. Nie muszę 
chyba tłumaczyć, że państwo o takim obszarze, takich wpływach , takiej skali 
nie może stale wisieć nie wiadomo gdzie, gdyż nieuchronnie będzie źródłem 
lęków. Stanie się co najmniej psychologicznym czynnikiem niestabilności . 

Czy mógłby Pan wyjaśnić związek między włączeniem krajów Europy Środ
kowej do NATO a wynikającą rzekomo z tego faktu izolacją Rosji? W istocie do 
izolacji Rosji może dojść bez rozszerzania NATO. Już teraz widać tendencje 
neoizolacjonistyczne lU FR. Izolacja ta będzie wręcz nieuchronna w sytuacji, 
gdyby Rosja nie zechciała w swoim stosunku do mniejszych państw respektować 
europejskich reguł g1Y: na Zachodzie państwa małe, jak Belgia czy Lu.ksem
burg, mają przecież pełnoprawny głos w sprmllacb dotyczącycb kontynentu.. 
Tego zaś prawa większość polityków rosyi~kicb zdaje się odmawłać nie tylko 
byłym republikom, lecz również krajom Europy Śmdkowej. Siany Zjednoczone 
nie deklarują niemal każdego dnia, że są mocarstwem i nie domagają się szcze
gólnych praw. Fakt ten jest' raczej wstydliwie ukrywany. A że są mocarstwem; 
nikt nie przeczy. . 
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gląda to wszystko najlepiej, lecz ani świat zewnętrzny, ani tym bardziej Rosja w pojedynkę, nie są już 
dzisiaj w stanie odwrócić biegu dziejów. 

jedyne, co pozostaje w tej sytuacji, to próba podjęcia długofalowych działań, które przyniosą pozytyw
ne rezultaty za jakiś czas. Najprawdopodobniej za jakieś trzy lata, może za pięć, Rosja zacznie wychodzić 
z kryzysu gospodarczego. Za pięć - dziesięć lat stanie się centralną osią poradzieckiej nowej formacji 
narodów (ros. soobszczestwo), którą utworzy zapewne większość republik b. ZSRR. Niejasne jest tylko 
jedno - z kim ta nowa Rosja wejdzie w alianse. Czy pod względem geostrategicznym znajdzie się poza 
Europą, czy będzie z nią razem czy też może - przeciwko niej? Wiele zależy od tego, jaka będzie linia 
rosyjskiej polityki zagranicznej, a z drugiej strony - wiele będzie również zależeć od Europy. 

jeśli w trudnym okresie przejściowym uda się uniknąć izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, jeśli 
uda się dopasować ją do systemu europejskiego - chociażby tylko w sferze polityki bezpieczeństwa -
państwo rosyjskie stanie się z całą pewnością jednym z filarów nowego, stabilnego ładu w Europie. jeśli 
natomiast Rosja znajdzie się w izolacji - co zagraża jej w przypadku włączenia krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej do zachodnich struktur bezpieczeństwa - należy spodziewać się dalszego osłabienia politycz
nego i gospodarczego Rosji oraz wzrostu znaczenia sił skrajnie nacjonalistycznych. Rosja, nawet gdyby 
zapanował w niej kapitalizm i demokracja, będzie mieć wówczas przed sobą tylko jedną drogę - stanie się 
państwem rewizjonistycznym. Łatwo się domyślić , że taka Rosja nie tylko nie będzie zainteresowana 
zachowaniem status quo w Europie, co więcej - uczyni wszystko, aby obecny porządek zachwiać . 

Możliwy jest wszakże inny scenariusz ... jeżeli w ciągu najbliższych lat Rosja nie zdoła wyjść z zapaści 
gospodarczej, niechybnie przekształci się w państwo rządzone autorytarnie. Rozszerzenie składu człon
kowskiego Sojuszu Atlantyckiego stanie się w takiej sytuacji nakazem chwili. Niewykluczone, ze zostałoby 
to przyjęte przez rosyjskich dyktatorów z największym zadowoleniem, gdyż będą oni potrzebowali wroga 
zewnętrznego w nie mniejszym stopniu niż obecnie - rewizjoniści i nacjonaliści. Mozna się jedynie pocie
szać, że tak czy owak podobny rezym nie utrzyma się w Rosji długo. Tyle tylko, że po jego obaleniu 
znowu pojawi się odwieczny problem zintegrowania Rosji z Europą. 

Siergiej Karaganow 
(Moskwa) 

Prof. dr hab. Siergiej Karaganow, wicedyrektor Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji .Wnie
szniaja Politika Rossiji. (Polityka zagraniczna Rosji), członek Rady Prezydenckiej, wybitny politolog, zajmujący się 
głównie problematyką bezpieczeństwa i stosunkami politycznymi w Europie. 
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Nie wiem, kto w Rosji, nie licząc Zyrinowskiego, opo· 
wiada się za ograniczeniem praw małych państw. A co 
do realnego ograniczenia praw wszystkich państw , to 
przecież znaczenie Belgii i Niemiec w Unii Zachodnio
europejskiej albo Belgii i USA w NATO jest nieporówny
walne. Równe prawa posiadają jedynie formalnie . W rze
czywistości coś takiego jak równe prawa nie istnieje. Ta
kie jest życie. Rosja nie zamierza ograniczać prawa kra
jów wschodnioeuropejskich do udziału w takich soju
szach, do jakich zechcą należeć. Nie rozmawiamy na ten 
temat z Europą Środkową i Wschodnią, lecz z krajami 
zachodnioeuropejskimi. Mówimy im: uznajemy prawo 
państw wschodnio - i środkowoeuropejskich do przyna
leżności do wybranych przez nie same sojuszów. Pamię
tajcie jednak, jeśli łaska, że po pierwsze, jest to sprzecz
ne z interesami Rosji, a po drugie, z dalekosiężnymi in
teresami europejskiego bezpieczeństwa. To Zachód, nie 
Rosja, zdecyduje, co leży w jego interesach, co odpo
w iada jego wizji europejskiego bezpieczeństwa: rozsze
rzenie NATO czy nierozszerzanie go. 

Ponadto możliwe jest przecież rozszerzenie NATO 
na wschód z udziałem Rosji. Taki wariant jest obecnie 
poważnie rozważany. I chociaż Rosja nie robi nic, żeby 
go forsować, taka możliwość istnieje. A co do izolacji, to 
mamy kilka argumentów. W Rosji mało kto obawia się 
zwiększonego zagrożenia ze strony NATO. Jednakże 
świetnie zdajemy sobie sprawę, że rozszerzenie Paktu 
ograniczy nasze pole manewru w negocjacjach z Euro
pą Zachodnią dotyczących wielu kwestii ekonomicznych 
i politycznych. Zachowanie wpływów w Europie 
Wschodniej i Środkowej nie jest nam do niczego potrzeb
ne. Bardzo ubolewam nad tym, że w Rosji prawie nikt 
nie wykazuje zainteresowania Europą Wschodnią. Nie
mal zapomniano o jej istnieniu. A przecież jest to kwe
stia naszych -możliwości negocjacyjnych. w przetargach 
z Zachodem. Być może to niesprawiedliwe. Możecie czuć 
się urażeni, ale tak właśnie jest. To zwykła gra dyploma
tyczna i polityczna. Obawiamy się również, że przesu
nięcie granic NATO na Bug doprowadzi do tego, z.e za
równo w Rosji, jak i na Zachodzie zaktywizują się lu
dzie, którzy teraz nie mają wiele do powiedzenia. Lu
dzie, którzy całe swoje zawodowe życie oglądają się na
wzajem przez celowniki. W chwili obecnej nie odgry
wają oni żadnej roli. Ale jakby przyszło co do czego, 
natychmiast zaczną wyliczać parytety, zagrożenia itd. Po
wróci dobrze znany klimat psychologiczny: zaczniemy 
znowu żyć w przekonaniu, że zagrażamy sobie nawza
jem, choć w rzeczywistości o żadnym zagrożeniu nie mo
że być mowy. I wreszcie najważniejszy skutek: rozsze
rzenie NATO na Wschód zmusi Rosję, chociaż będzie to 
wbrew jej dalekosiężnym, dobrze rozumianym intere
som, do budowy własnego systemu bezpieczeństwa. Naj-

NOWA ROSJA W NOWEJ EUROPIE 

prawdopodobniej poprzez. rozszerzenie Ci to bezwzględ
ne) własnego systemu bezpieczeństwa na WNP. 

A to oznacza, że w Europie powstaną dwa systemy 
bezpieczeństwa. Komu to potrzebne, po co - nie mam 
pojęcia. Dla Rosji jest to wy bitnie niekorzystne, ponie
waż znajdziemy się w sojuszu z wieloma słabymi , często 

reakcyjnymi państwami. Mieliśmy już takie doświadcze
nia, powtórka nie jest nam potrzebna. 

Zakłada Pan, że Rosja umocni się za jakieś Pięć -
siedem lat. jakie są gwarancje, że władzy w Moskwie nie 
przejmą siły skrajne, które wypłyną nafali obecnej wiel
komocarstwowej retotyki politycznej? jeśli zaś Rosja nie 
wyjdzie z kryzysu - twierdzi Pan - objęcie władzy przez 
rewizjonistów jesr. niemal pewne. Czy nie uważa Pan, że 
wówczas owa szara strefa bezpieczelistwa mogłaby sif 
okazać czymś w rodzaju przedpola ehopamji? 

Nie wydaje mi się , żeby w nieodległej przyszłości -
nawet gdyby w Rosji doszły do władzy jakieś siły ultrare
akcyjne (a takiej możliwości również nie przewiduję) -
Rosja była na tyle silna, żeby prowadzić ekspansję. Prze
cież nie starcza nam sił na operacje pokojowe w rejonach, 
gdzie już doszło do konfliktów. Nikt przy zdrowych zmy
słach nie może zakładać, że Rosja rozpocznie militarno
polityczną ekspansję na zachód. To wbrew rozumowi. Je
śli w ciągu najbliższych 10 lat nabierzemy sił, to kapitali
styczna Rosja nie będzie zainteresowana polityką ekspan
sji militarno-politycznej w kierunku zachodnim. O ile -
znowu do tego wracam - nie zostanie wtrącona w sytuac
ję całkowicie dla niej nie do przyjęcia, tzn. sytuację mo
carstwa rewizjonistycznego. Problem polega na tym, że 
gdyby do tego doszło, to Rosja potężna , nawet jeśli to 
będzie Rosja kapitalistyczna i demokratyczna, będzie sta
nowiła większe zagrożenie dla krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej niż słaba Rosja autorytarna. 

jakie są szanse na sojusz militarno-polityczny mię
dzy Ukrainą a Rosją w kontekście kontrowersji turecko
rosyjskich i odpowiednio - zbliżenia ukraińsko-tureckie

go ora." zaangażowania politycznego Stanów Zjednoczo
nych na Ukrainie? Czy sojusz taki byłby dla Ukrainy ko
rzystny? 

Nie sądzę, zeby sojusz ukraińsko-turecki był korzyst
ny dla Ukrainy. Chociaż flirt jest oczywiście możliwy. To 
samo jestem skłonny powiedzieć o relacjach ukraińsko

amerykańskich . Pogląd, że dobrze byłoby zachować Ukra
inę , jest w USA dość popularny. Osobiście jednak odno
szę się dość sceptycznie do oświadczenia Brzezińskiego , 

i nie tylko jego, o możliwościach znaczącej pomocy dla 
Ukrainy i zaangażowaniu USA. Żeby wydźwignąć Ukra
inę z tej surrealistycznej sytuacji gospodarczej, w jakiej 
obecnie się znajduje, potrzeba ogromnych sum, o ile 
w ogóle istnieją takie pieniądze, które mogłyby ją urato
wać. Jedynym rozsądnym "-')'jściem byłoby w tym przy-
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padku skoordynowanie działań Zachodu i Rosji, która jest 
głównym "pomocodawcą'. Pod warunkiem zresztą, że to
warzyszyłyby temu ukraińskie reformy. Tyle że moim zda
niem Zachód nie jest tym zainteresowany. 

Rosyjsko-ukraiński sojusz militarny jest w zasadzie moż
liwy, tyle że byłby to raczej luźny związek. Uważam jed
nak, że nie warto o to zabiegać. Ze strony Zachodu nic 
nam nie grozi. Ukrainie również nikt poważnie nie zagra
ża , a alians militarno-polityczny z Rosją wywołałby wśród 
zachodnich sąsiadów Ukrainy zaniepokojenie i poczucie 
zagrożenia. Musimy to uwzględniać i dlatego niezależnie, 
jak potoczą się nasze wzajemne relacje, będziemy budo
wać stosunki z Ukrainą bardzo ostrożnie i uwzględniać 
możliwe negatywne reakcje zachodnich sąsiadów tego pań
stwa. 

Dlaczego Rosji zależy na renegocjacji układu o reduk
cji broni konwencjonalnej? Jakie ma to znaczenie dla bez
pieczeństwa narodowego Rosji? 

w zasadzie nie jesteśmy zainteresowani weryfikacją 
układu o redukcji broni konwencjonalnej, chociaż jest on 
kompletnie nieaktualny. Problem polega na tym, że na 
południu (zwłaszcza w rejonie Kaukazu Północnego) mu
simy rozmieścić znacznie większą ilość wojska niż prze
widuje traktat. Ponadto musieliśmy w rejonie północno
zachodnim rozlokować wojska wycofane z Niemiec i kra
jów bałtyckich , których po prostu nie było gdzie wypro
wadzić. Stoimy wobec możliwości technicznego narusze
nia traktatu. Jest absolutnie oczywiste , że zgrupowania te 
nie zagrażają i nie mogą zagrażać krajom europejskim. Jest 
jednak państwo, które reaguje z niezadowoleniem na ro
syjskie żądania. Myślę o Turcji. Jest również mnóstwo kra
jów europejskich, których eksperci, a nawet politycy w roz
mowach kuluarowych gotowi są przyznać, iż rosyjskie po
stulaty są uzasadnione (osobiście nie spotkałem się z opi
nią, że nie mają one uzasadnienia), a jednocześnie nie 
chcą pójść na kompromis, pragną bowiem, na przykład, 

zachować dodatkowy instrument nacisku na Moskwę. Re
negocjacja układu jest nam potrzebna z tego prostego pt>
wodu , że nastąpiła zmiana granic, a na Kaukazie Północ
nym toczą się wojny. 
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Jak ocenia Pan rezultaty wizyty prezydenta Jelcyna 
w USA i odrzucenie przez Waszyngton koncepcji podziału 
stref wpływów oraz decyzję Amerykanów w sprawie uy
kreślenia ze słownika (~yplomatycznego określenia Europa 
Wscbodnia? Czy Pańskim zdaniem oznacza to zasadni
czą zmianę w polityce USA wobec Europy Środkowej? 

Nie było żadnych nieporozumień na ten temat między 
Moskwą a adrninistracją waszyngtońską. Skoro Ameryka
nie mają ochotę określać Europę Wschodnią mianem Środ
kowa, proszę bardzo. Możemy to kupić . Nie ma to żadne
go znaczenia. Realia polityczne się od tego nie zmienią. 
Jeśli zaś chodzi o to, że USA odrzuciły rosyjską koncepcję 
stref wpływu , to krótko mówiąc, jestem zdumiony. Po 
pierwsze, koncepcja stref wpływu zrodziła się nawet nie 
w czasach, kiedy udział Rosji w polityce europejskiej był 
minimalny, lecz - proszę sprostować, gdybym się mylił
wtedy, gdy ani Rosji , ani Polski w ogóle nie było, w cza
sach Rzymu. Jest rzeczą równie naluralną, jak potęga pań
stwa albo jak miłość mężczyzny do kobiety ... Państwa po
siadają swoje strefy wpływu. Pytanie tylko, w jaki sposób 
ich bronią. Stany Zjednoczone były jednym z pierwszych 
państw, które oznajmiły, że posiadają swe strefy wpły
wów. Dobrze pamiętamy, czym była doktryna Mon
roe'a i nie wydaje mi się , by Rosja była zainteresowana 
zachowaniem stref wpływu w dawnym rozumieniu. Po
wód jest prosty: strefy wpływu i utrzymanie rzeczywistej 
kontroli np. nad państwami WNP byłyby dla Rosji zbyt 
kosztowne. Kraje te (a w każdym razie wiele z nich) zwy
czajnie rozpadają się - gospodarczo, społecznie, politycz
nie. Co do strefy wpływu w Europie Środkowej i Wschod
niej, to jeśli chodzi o mnie, uważam tę koncepcję za poro
nioną i po prostu śmieszną . Byłem głęboko rozczarowa
ny, że w Rosji w gruncie rzeczy nikt nie dostrzega istnie
nia Europy Środkowej i Wschodniej poza kontekstem roz
szerzenia NATO. A przecież mamy wiele wspólnych inte
resów - że wspomnę tylko o rozwoju handlu, normal
nych kontaktów międzyludzkich i normalnych stosunków 
gospodarczych. Uważam, że jest to jeden z poważniej
szych błędów naszej polityki. Stanowczo nie stać nas na 
to, żeby żyć w tak bliskim sąsiedztwie z Europą Środko
wą i Wschodnią i nie zauważać jej. 



Świat pełen sprzeczności 
(Rosja a Europa Środkowa) 

Rosyjskie elity polityczne zapewne bardziej intensywnie niż eli
ty byłych republik radzieckich i państw rozwiązanego Układu 
Warszawskiego zastanawiają się, czy «skrzywdzeni wasale», któc 

rzy wypowiedzieli posłuszeństwo, zjednoczą się, tworząc na gra
nicy Rosji jakąś formację geopolityczną. Sprawą dla Moskwy naj
ważniejszą jest przy tym nie to, czy jakakolwiek wspólnota kra
jów tak rozmaitych, a w dodatku odmiennie podchodzących do 
reformowania własnej gospodarki, jest możliwa, lecz to, czy Ro
sji uda się zachować - przynajmniej we własnych oczach, 
w oczach rodzimej opinii społecznej - geopolityczny majestat, 
którego złudzeniem karmiło się tak wielu gospodarzy Kremla. 

Złudzenia są również cJ:Jebem 
powszednim dzisiejszej Rosji. 
A dwa z nich zasługują na szcze
gólną uwagę. Pierwsze - demo
kratyczne - to głoszona przez 
zwolenników Jegora Gajdara teo
ria ekonomicznego izolacjonizmu. 
Można by ją streścić w sposób na
stępujący: metropolia, która wy
cisnęła z byłych kolonii wszystkie 
soki, ale na razie zachowała je
szcze własne zasoby surowcowe, 

dumnie odwraca się od sąsiadów, przeprowadza radykalne reformy gospodarcze i nie ingeruje w sprav.'Y 
wewnętrzne nowych niepodległych państw, a tym bardziej w sprawy krajów Europy Środkowej i Wschod
niej, które uwolniły się od moskiewskich wpływów. Zwolennicy owej teorii zapewne w duchu liczą na to, 
ze rzucone na pastwę losu byłe kolonie wcześniej czy później "spuszczą z tonu" i «same przyjdą w łaskę". 
Wiedzą jednak, ze w przyzwoitym towarzystwie, w którym chcieliby widzieć Rosję , nie wypada mówić 
o tym głośno. Gotowi są nawet podsunąć «marnotrawnym' rozsądny , a nawet elegancki cyrograf. 

Drugim złudzeniem, jakiemu coraz wyraźniej poddają się najrozmaitsze kręgi rosyjskiej elity politycz
nej, które łączy jedynie dązenie jeśli nie do wstrzymania rdormy, to choćby do je j spowolnienia, jest 
wyobrazenie o dzisiejszej Rosji jako o potęznym, mającym wielką rangę geopolityczną supermocarstwie. 
Efektem są zgłaszane juz dziś pretensje do wpływów na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego, 
a takZe roszczenia do "stref interesów- w Europie Wschodniej itd . Łatwo zauważyć, ze prezydent Jelcyn nie 
tylko nie protestuje przeciw takiej ocenie aktualnych mozliwości Rosji, ale z wolna staje się jej symbolem. 

Rzeczywiste moz!iwości Rosji leżą zapewne gdzieś pośrodku. Tam, gdzie mozna "egzek"vować władzę", 
wykorzystuje się po temu wszelkie mozliwości . Tak było w Tadzykistanie, gdzie udzielono czynnego 
wsparcia formacjom neokomunistycznym; na Białorusi, gdzie przeciwnik reformowania gospodarki, pre
mier Kiebicz, był energicznie popierany przez Moskwę, która postanowiła roztoczyć nad tym krajem swoją 
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"opiekę» gospodarczą, a także na Krymie, gdzie nawet rosyjscy demokraci pomagali siłom jawnie komu
nistycznym i szowinistycznym, ułatwiając objęcie władzy przez polityków dążących do wojny rosyjsko
ukraińskiej. Jednakże blask tych "lokalnych, koncepcji blednie wobec groźby połączenia sił przez kraje 
wschodnioeuropejskie. W Moskwie już tylko garstka idealistów wierzy, że taka unia byłaby lojalna wo
bec Rosji i nie utmdniłaby jej drogi na Zachód - gdyby Moskwa miała występować nie jako samodzielny 
gracz, lecz jako suweren całego obszam wschodnioeuropejskiego, suweren domagający się na przykład 
specjalnych przywilejów w ramach natowskiego programu »Partnerstwo dla pokoju». Oczywiste jest, że 
w razie niekorzystnego dla Zachodu rozwoju sytuacji w Rosji pomysł na unię bałtycko-czarnomorską 
mógłby z łatwością stać się pomysłem na "kordon sanitarny» między Rosją a Zachodem. To zaś oznacza
łoby naj zupełniej realną utratę nie tylko Węgier, Polski czy krajów bałtyckich (z czym Moskwa może by 
się i pogodziła), lecz również Ukrainy - z czym Rosja zapewne nie pogodzi się nigdy. 

W gmncie rzeczy jednak Rosja chyba nie może zrobić nic, żeby przeszkodzić krajom, pragnącym 
utworzyć jakąś unię, choćby bałtycko-czarnomorską. Przeszkodą psychologiczną jest natomiast samo 
istnienie Rosji oraz jej dawna, a w pewnym sensie również obecna rola hegemona. To z tego powodu 
kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a także państwa bałtyckie traktują wszelkie wielostronne układy 
z byłymi republikami radzieckimi, zwłaszcza jeśli należą one do WNP, nieomal jak powrót do dawnego 
sojuszu z Moskwą. Niezupełnie, ale prawie .. . Czuje się jej oddech tuż za plecami najbliższych partnerów. 
Tymczasem byłe republiki radzieckie pragną dowieść, że wcale nie są takioli znowu bliskimi partnerami 
Kremla, że członkostwo we Wspólnocie Niepodległych Państw to tylko czcza formalność, nie mająca 
wpływu na gospodarkę i politykę obronną, Że z partnerów szybko staną się oponentami. Tyle że związ
ków z oponentami Moskwy wszyscy lękają się jeszcze bardziej niż związków z jej partnerami ... A czy 
unia bałtycko-czarnomorska jest do pomyślenia bez Ukrainy? 

Zapewne te właśnie komplikacje polityczne powodują, ze w stolicach europejskich - i wschodnich, 
i zachodnich - zaczyna się z dużym ożywieniem mówić o Ukrainie. Być moze priorytetowo powinna 
być traktowana wcale nie Moskwa, lecz Kijów? Moskwa zaś reaguje alergicznie. Jest zazdrosna. Niewy
kluczone, że skomplikowany stosunek Rosji do ukraińskiej niepodległości wynika nie tyle z przeświad
czenia, że Ukraina w ogóle nie powinna istnieć, ale z obawy, ze zechce przejąć rolę Rosji w Europie 
Wschodniej (analogicznie: Kazachstan mógłby rościć pretensje do miejsca Rosji w Azji Środkowej) . Teo
retycznie kraje te rzeczywiście wiele mogą, praktyka jednak wskazuje, że obawy takie są bezpodstawne. 
Gdyby powstał silny i zintegrowany blok krajów środkowoeuropejskich, to Ukraina istotnie mogłaby 
odgrywać w nim szczególną rolę. Na razie jednak - z powodu "niezsynchronizowania» rozwoju w tych 
krajach oraz oczywistych różnic ekonomicznych - taki blok pozostaje w sferze marzeń. To nie przypa
dek, że koncepcję powołania go lansowali na Ukrainie i Białomsi polityczni romantycy: lider Frontu 
Narodowego, znakomity publicysta Zianon Paźniak w Mińsku i ówczesny przywódca Ruchu, wybitny 
poeta Iwan Dracz w Kijowie ... 

Z jakiego jednak powodu wytrawni urzędnicy w Moskwie lękają się poetów? Jak już wspominałem, 
urzędnicy owi sami mają romantyczne ciągoty i nie chcą albo nie potrafią dostrzec bezradności Rosji na 
arenie międzynarodowej w ostatnich latach. Nie widzą tego, że dyplomatom brak globalnej wizji. Nie 
doceniają też talentów czołowych polityków - od prezydenta po ministra spraw zagranicznych i jego 
zastępców - nie tylko do wypierania się własnych słów i sabotowania podpisanych juz dokumentów, 
ale do wprowadzania kardynalnych zmian do credo polityki zagranicznej ("enC"yklikę» antyirhperialną 
w wydanych niedawno Notatkach prezydenta, wspomnieniach prezydenta Jelcyna, dziś czyta się jak .. . 
manifest anty jelcynowski). Urzędnicy, którzy oglądają Mosh.-wę z okien limuzyn, jut widzą "wielką Rosję». 

A skoro taka jest ich polityczna rzeczywistość, to zupełnie realna wydaje się też unia bałtycko-czarno
morska ... 

Tymczasem rzeczywistość krajów wschodnioeuropejskich to cała seria zmarnowanych szans. Rosja 
może 'wygrać, nie musi w tym celu nawet przystąpić do gry. W czasach, kiedy mozna było mówić 
o równym starcie krajów Europy Wschodniej, a w Moskwie więcej mówiono o Rosji demokratycznej niż 
o "wielkomocarstwowej", Europa Wschodnia z pogardą odwracała się od byłych republik radzieckich. 
Powstało wrazenie, Że Moskwa jest bardzo daleko i nigdy już nie będzie blizej. W krajach bałtyckich 
wpatrywano się z entuzjazmem w Zachód - z uporem sądząc, że jest on niejako zobowiązany do zre-
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kompensowania Bałtom czterdziestu lat radzieckiej okupacji . W dawnym ZSRR równiez z trudem przy
pominano sobie o krajach dzielących Kijów od Bonn ... Wzajemne kontakty nawiązywano powoli i w stale 
zmieniającej się sytuacji politycznej. Gdyby Rosja nie zaczęła tak jawnie demonstrować swych daleko
sięznych ambicji geopolitycznych, prawdopodobnie z łatwością przechvvyciłaby inicjatywę, zwłaszcza 
że zachęcali ją do tego i politycy zachodni, i przywódcy wschodnioeuropejscy, oferujący Moskwie udział 
w "utrzymywaniu stabilności w regionie. i nie zmiennie odprawiani z kwitkiem. Moskiewscy politycy na 
razie są przekonani, ze tylko jeden kraj moze zapewnić stahilność w Europie Środkowej i Wschodniej . 
To dlatego .nie puszczają .. do NATO Polski i Czech. Dlatego ze źle skrywanym rozdrażnieniem patrzą na 
przystąpienie do .Partnerstwa. Ukrainy. Rozdrażnienie to powinno było podziałać otrzeźwia; -~o jako 
dowód na potrzebę wzajemnego zrozumienia krajów wschodnioeuropejskich. Czy jednak ud;.. :m się 
znaleźć realne podstawy takiego zrozumienia? 

Witalij Portnikow 
(Kijów-Moskwa) 

Witalij Portn.łkow, publicysta, moskiewski korespondent gazety M%d' Ukrainy (Kijów). Publikuje również na 
łamach rosyjskiego dziennika Niezawisimaja Gazieta (przede wszystkim artykuły dotyczące problematyki ukraiń
skiej). Współpracownik ukraińskiej sekcji radia Swoboda. Ścisła specjalizacja - problemy narodowościowe i stosunki 
międzypaństwowe w ramach WNP. 

--------------------_. __ ._--'----
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Bizantyjska alternatywa 

Pod względem skutków geopolitycznych krach komunizmu 
można porównywać z trzecią wojną światową. Nastąpił nowy 
podział świata, a po rozpadzie Układu Warszawskiego Europa 
Wschodnia i b. ZSRR pozostały bez własnej organizacji mili
tarnej i politycznej. Nowo powstałe państwa (a przynajmniej 
część z nich) nie mają również historycznej alternatywy. Dla 
Zachodu rozbity ZSRR jest dziś większym źródłem niestabil
ności niż w czasach konfrontacji. W tej sytuacji optymalnym 
wyjściem jest przyjąć do wiadomości, że Rosja nigdy nie uzna 
Zachodu za protektora (przykład: Jugosławia) i pozwolić jej 
zorganizować się według wewnętrznych, tradycyjnych zasad. 

"c. .. ) Ster władzy przejmuje 
rząd autorytarny, który naty
chmiast - pod pretekstem obrony 
praw Rosjan rozrzuconych po 
państwach WNP - zaczyna szan
tatować małe republiki b. ZSRR. 
Przez miesiąc-półtora napięcie 
nieustannie rośnie, po czym 18 ro
syjskich dyvlizji przy wsparciu 6 
białoruskich rozpoczyna ofensy
wę wzdłut granicy polsko-litew
skiej . Litwa zwraca się o pomoc 

do NATO, które kieruje do Polski "siły szybkiego reagowania ", a następnie 18 dywizji i 66 eskadr lotnictwa 
taktycznego. Po 90 dniach konfliktu kraje Zachodu odnoszą zwycięstwo •. 

W 1992 r. pracowałem w zespole analiz Ośrodka Eksperymentalnego Siergieja Kurginiana i doskonale 
pamiętam, jak powytszy tekst (zatytułowany Scenariusz nr 7J krą:żył z rąk do rąk. Zawierał on wariant 
działań NATO na wypadek pojawienia się czegoś w rodzaju rosyjskiego faszyzmu. Ideolodzy rosyjskiego 
patriotyzmu byli tak wstrząśnięci, te Scenariusz zaczęli traktować z równym naboteństwem jak Protokoły 
mędrców Syjonu. Minęły dwa lata i na rosyjskim horyzoncie politycznym pojawiło się widmo rosyjskiego 
faszyzmu w postaci Żyrinowskiego. Jut w tydzień po jego zwycięstwie wyborczym rozpoczęła się burzli
wa dyskusja na temat przystąpienia Polski i Litwy do Paktu Północnoatlantyckiego. 

o roli NATO w dziejach Europy 

Sama kwestia rozszerzenia Paktu Północnoatlantyckiego ma niewiele wspólnego z jego funkcją mili
tarną. Ze stricte wojskowego punktu widzenia NATO powstało jako instrument strategicznego powstrzy-
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mywania komunistycznego 
Wschodu i niezbyt przystaje do 
dzisiejszej Europy Wschodniej, 
którą obecnie wyróżnia nie zwar
tość blokowa, lecz nieskończona 
liczba konfliktów etnicznych i te
rytorialnych. Notabene opisany 
w Scenariuszu nr 7 konflikt mię
dzy Rosją a republikami bałtycki
mi stanowi sytuację z dziedziny 
geopolitycznego postmoderni
zmu i w klasycznym paradygma
cie blokowym jest zasadniczo nie
rozwiązywalny. 

Nieprzystawalność starego my
ślenia blokowego do posttotalitar
nej sytuacji w Europie Wschodniej 
jest podstawowym argumentem 
przeciwników rozszerzenia NATO 
w tym regionie - kompromisowe 
wyjście z sytuacji upatrują w spe
cjalnych strukturach natowskich, 
proponując np. powołanie Zgro
madzenia Północnoatlantyckiego, 
do którego na prawach członków 
stowarzyszonych weszłyby nie
które państwa Europy Wschod
niej . W znanej natowskiej tabeli 
typów relacji ze światem ze
wnętrznym członkostwo stowarzy
szone zajmuje graf partnerstwo 
(ogółem istnieje pięć typów rela
cji między NATO a państwami nie
natowskimi: konfrontacja, anta
gonizm, współdziałanie - d. 
w~półpraca, partnerstwo i stosun
ki sojusznicze). Partner to nie so
jusznik. Ma status .. geopolityczne
go wasala.. lub - jeśli używamy 

starego, sowieckiego systemu po
jęć - pm1.stwa przyjaznego na po
dobieństwo Kuby czy Etiopii. Par
tner jest buforem NATO w Euro
pie Wschodniej. 

Ścisłych analogii między pań
stwami NATO a byłym obozem 
socjalistycznym, oczywiście , być 

nie może: w oclróznieniu od Ukła
du Warszawskiego NATO jest 
przede wszystkim organizacją po
lityczną , a dopiero potem mili tar-

BiZANTYJSKA ALTERNATYWA 

Twierdzi Pan, że nieskończona liczba konfliktów etnicznych ot'az teryto
rialnych jest cechą wyróżniającą Europę Środkową i Wschodnią. jakie prze
słanki przemawiają za pr'zyjęciem tej tez)'? 

Kiedy mówię o konflikt.ach etnicznych i terytorialnych w Europie 
Wschodniej, mam na myśli przede wszystkim dwie sprawy. Po pierwsze -
proces powstawania państw sensu slt'ieto narodowych, co w efekcie pro
wadzi do separatyzmu oraz izolacji. Po drugie - fakt, Ze w warunkach post
komunizmu utworzenie państwa ponadnarodowego okazało się w ogóle 
niemożliwe. Najlepszym tego dowodem są konflikty na tle etnicznym mię
dzy byłymi ·bratnimi krajami. czy chociażby rozpad Czecho-Słowacji. Jaka 
jest przyczyna tego stanu rzeczy? Europa Zachodnia m,l już za sobą stadium 
państw narodowych. Natomiast Europa Wschodnia i republiki b. ZSRR na
dal w nim tkwią. Zachód dawno juZ wypracował określony model cywiliza
cyjny, koncepCję wspólnej Europy - Unii Europejskiej. Ten właśnie model 
umoZliwił powstanie NATO (k[óre, jak wiadomo, jest raczej blokiem poli
tycznym niż militarnym) oraz przede wszystkim - Unii Europejskiej. 

Co nie zmienia faktu, że stadium państw narodowych kraje zachodnio
europejskie przechodziły dość długo, a w strukturę -- jak to Pan określił
ponadetniczną· wchodzą z nieprzymuszonej woli, nie tracąc, jak się zdaje, 
swego narodowego charakte1u. Państwo ponadnarodowe w zacbodniej czę
ści Europy znaczy co.Ę innego niż we wschodniej części kontynentu. Jaki 
będzie Pańskim zdaniem t'Ozwój wydarzeń w tej części Europy - dążącej, 

jak wiadomo, do rychlej integracji G Zachodem i pragnącej włączenia jej do 
zachodnioeuropejskich struktur bezpieczeństwa? 

Po pierwsze - powinniśmy pamiętać, Ze kraje Europy Wschodniej nie 
mogą być ·z marszu" przyłączone do NATO, bowiem przez dłuższy czas 
nalezały do obozu socja listycznego. Najiepszą ilustracją tej tezy jest prob
lem Niemiec Wschodnich. NRD przestała istr.ie ć, formalnie mamy obecnie 
zjednoczone Niemcy, mimo to problem wschodnich landów istnieje nadal. 
Moim zdaniem, sprawy mogą się potoczyć według jednego z trzech scena
riuszy: 1) państwa Europy Wschodniej wybiorą drogę .krajów niezaangaZo
wanych,; 2) przyłączą się do Paktu Północnoatlantyckiego, co zresztą bę
dzie równie sztuczne jak ich niegdysiejsze członkostwo w Układzie War
szawskim; 3) nastąpi dalszy rozwój podsystemów bezpieczeństwa regional
nego, także pod egidą NATO. UmoZHwi to zachowanie specyfiki państW, 
które staną się członkami stowarzyszonymi NATO oraz Unii Europejskiej. 

Wariant trzeci jest najbardziej prawdopodobny, co więcej - pozostaje 
w zgodzie z logiką . regionalizacji' systemu bezpieczeństwa globalnego. Sub
struktury powsl<lte Vi procesie lej geopolitycznej regionalizacji wcale nie 
muszą się układać hierarchicznie (wertykalnie), tzn. NATO wcale nie musi 
się znajdować na szczycie. Bardziej reaJr.e jest to , co prof. Zbigniew Brze
ziński nazywa geopolitycznym pluralizmem, a ja - geopolitycznym postmo
dernizmem. Myślę o układzie, w którym kazda z substruktur zacho\'.'Uje 
względną niezaleZność od struktury "makro", a jednocześnie wraz z nią two
rzy samodzielną formację. Innymi słowy, "całość- zostanie zastąpiona "sumą 
części,. 

Na marginesie dodam, . że według tego scenariusza odbywa się obecnie 
reintegracja obszaru byłego ZSRR. Uni:J. Eurazjatycka Nazarbajewa czy WNP 
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ną. Niemniej, właśnie polityczna funkcja NATO sprawia, ze odgałęzienie wschodnie Sojuszu stało się 
aktualnym problemem. Nie nalezy tez zapominać, ze NATO było głównym architektem pierwotnej 
integracji w powojennej Europie, ta zaś umozliwiła porozumienie z Maastricht. Mozna bez końca pa
stwić się nad myśleniem blokowym, ale trzeba przyznać, ze bez Paktu Północnoatlantyckiego nie 
byłoby zjednoczonej Europy. (Znamienne, ze problemy z przystąpieniem do UE mają dziś z reguły te 
państwa europejskie, które nie są członkami NATO, tj. przede wszystkim kraje Europy Północnej 
i Wschodniej). 

Błędne jest załozenie, ze cele NATO w Europie Wschodniej sprowadzają się do rozszerzenia prze
strzeni bloku: Sojusz Atlantycki jest narzędziem realizacji bardziej fundamentalnego imperatywu -
budowy "nowego ładu .. , tj. zorganizowania świata w ramach wspólnego obszaru, jednolitej, cywilizo
wanej przestrzeni. 

«Bizantyjska alternatywa» 

Idea budowy "nowego ładu na świecie .. nalezy bodaj do najstarszych w historii. Cywilizowaną prze
strzeń w ramach rozszerzającego się imperium próbował niegdyś stworzyć starozytny Rzym, ale prze
szkodził mu nieokiełznany etniczny i plemienny nacjonalizm podbitych barbarzyńców. 

Dwa tysiące lat temu rzymscy wodzowie roztrząsali problem podobny do tego, który obecnie dysku
towany jest w Brukseli - ideę partnerstwa z sąsiadami z północy i wschodu. Podobnie jak NATO, legio
ny rzymskie napotkały na swej drodze nieposłuszne plemiona germańskie . Był to początek końca "no
wego ładu ... Rzym uświadomił sobie przestrzenne i czasowe granice swego imperium. Rozpoczęły się 
długie, acz bezpłodne, negocjacje z barbarzyńcami. W przekładzie na współczesny język natowski ozna
cza to, ze Rzymianom nie udało się przekształcić plemion germańskich ani w sojuszników, ani w prze
widywalnych partnerów. Tylko nie znaczna część ujarzmionych plemion zaakceptowała status członków 
stowarzyszonych Imperium Rzymskiego. Germanowie zag tak długo kontynuowali taktykę nękania prze
ciwnika i konfrontacji z Rzymem, az zburzyli go całkowicie. Sytuacja ta do złudzenia przypomina losy 
idei "wspólnej Europy .. : im dalej «nowy ład .. przesuwa się na wschód, tym bardziej grzęźnie w konfliktach 
narodowych Jugosławii, Europy Wschodniej, krajów bałtyckich, WNP ... 

Czy istnieje alternatywa «nowego ładu .. w Europie Wschodniej? Historyczną alternatywą wpływów 
zachodnich jest Bizancjum. Podobnie jak zachodnie Imperium Rzymskie, Bizancjum organizowało i roz
szerzało swą przestrzeń geopolityczną, tyle ze nie na zasadach kosmopolitycznych - ale religijnych 
i cywilizacyjnych. Rola "drugiej Europy .. po upadku Konstantynopola wedle znanej legendy przypadła 
Moskwie, która ogłosiła się trzecim Rzymem. Zwolennicy idei -bizantyjskiej misji .. Rosji nigdy nie pomi
nęli okazji, aby podkreślić konieczność istnienia w Europie drugiego (wschodniego) bieguna geopoli
tycznego, przekonując Zachód, ze okcydentalizacja (w oryginale: westernizacja - red.) całej Europy jest 
niemozliwa. W odpowiedzi zazwyczaj padały argumenty, ze przykład członkostwa Turcji w NATO temu 
przeczy, a takze zarzut pod adresem Moskwy, ze trzeci Rzym to nie to samo, co drugi Rzym. Tak czy 
inaczej faktem niezbitym jest istnienie nie jednego, lecz dwóch biegunów. Istnieją "dwie Europy .. -
Zachód i Wschód. Zawsze, ilekroć Zachód usiłował wtargnąć na ziemie na wschód od Renu, by zorgani
zować je "na nowy ład .. , ponosił porazkę za porazką . Dziś, kiedy strefa wpływów NATO rozszerza się, 
znowu przypomniano sobie geopolityczną alternatywę "nowego ładu na świecie-o 

Moskwa szykuje się do utworzenia nowego bloku 

Plotki na ten temat krązą od dawna, ale obecnie mogą one przybrać formę nowej rosyjskiej doktryny. 
Niezaleznie od tego, czy Litwa i Polska wejdą do NATO czy nie, sam fakt sondowania tej kwestii moze 
przyspieszyć wysunięcie przez rosyjskie koła wojskowe i polityczne geostrategicznej koncepcji - alter
natywnej do "natyzacji .. Europy Wschodniej. Czy nie przed tym ostrzegał Jelcyn, mówiąc o konsekwen
cjach, z którymi Zachód musi się liczyć , gdyby zdecydował się na rozszerzenie NATO az do granic b. 
ZSRR, a nawet na jego dawne telytorium? 
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Analitycy związani z rosyj
skim establishmentem wojsko
wym od dawna pracują nad mot 
liwością utworzenia na obszarze 
b . ZSRR nowej organizacji poli
tyczno-wojskowej, analogicznej 
do b. Układu Warszawskiego (do 
zwolenników «bizantyjskiej rnisji .. 
Rosji nalety politolog Siergiej 
Kurginian) . Oto zasadnicze zało
tenia tej koncepcji: 

1. W otoczeniu prezydenta 
szeroko rozpowszechniona jest 
teza, te obszar b. ZSRR Rosja po
winna ogłosić strefą swych ty
wotnych interesów. Podstawy -
obrona obywateli rosyjskich, 
obrona granic WNP, ochrona mię
dzyrepublikaiiskich magistrali, 
odpowiedzialność za 'przycisk 
atomow)'» itd. (Ściśle rzecz bio
rąc, dana teza stanowi podstawę 
wszystkich pozostałych. Jeśli zy
ska zwolenników, powołanie 
bloku państw WNP jest wcześniej 
czy później nieuchronne) . W for
mie rozwiniętej teza ta oznacza 
faktyczny zwrot ku polilyce neo
imperialnej i - co za tym idzie -
zastąpienie dotychczasowego 
modelu WNP, który najwyraź.niej 

się nie sprawdził, przez model le
piej sterowny. Sam pomysł prze
kazania Moskwie kontroli nad 
procesami zachodzącymi w WNP 
został zaakceptowany na Zacho
dzie (potwierdził to styczniowy 
-1994 r. - szczyt]eJcyn-Clinton). 
Potencjalnym punktem spornym 
pozostaje jedynie to, czy strefą 
tywotnych interesów Rosji ma 
być tylko WNP, czy WNP i paii
stwa bałtyckie . Geopolitykom za
chodnim zawsze chodziło nie ty
le o zburzenie sowieckiej prze
strzeni blokowej, ile o jej "prze
sunięcie .. dalej na wschód i umiej
scowienie w wętszych granicach. 

2. Po rozpadzie Układu War
szawskiego nastąpiło zgodne 

BIZANTYJSKA ALTERNATYWA 

- to przykłady 'l. dziedziny "geopolitycznego postmodernizmu.. Chodzi 
o związki p aI1srw, z których każde pozostaje p allstwem etnicznym. Z per
spektywy ,geopolitycznego postmodernizmu- koncepcja Unii Eurazjatyc
kiej ma większe szanse powodzenia niż koncepcja Unii Europejskiej, ta 
bowiem z założenia ma być .całością- , nie zaś -sumą części·. Pod wzglę
dem geopolitycznym Europa Zachodnia jest bardziej "totaiitarna-, w więk
szym stopniu .. integralna. nit. Eurazja . Jeśli więc kraje wschodnioeuropej
skie wybiorą drogę ,niezaangażowania . i .. geopolitycznego postmoderni
zmu· , powinny s ię raczej przyłączyć do Unii Eurazjatyckiej, a nie do Unii 
Europejskiej. A tak między nami mówiąc, mogłyby z powodzeniem przy
stąpić do WNP. 

Jak Pan widzi w tym kontekście sytuację krajów bałtyckicb? Niektór,zy 
politycy w Rosji uważają je za "sferr; żywotnych interesów Rosji- Zgola od
miennie widzi (O Zachód. 

Kraje bałtyckie jako część jednolitego obszaru poradzieckiego znajdu
ją się w orbicie żywotnych z,Jinteresowafi Rosji z trzech co najmniej pr zy
czyn. Po pierwsze - tra dycyjnie wchodziły one w skład Rosji. Po drugie -
stanowią ważny geostrategiczny przyczółek Rosj i w Europie. Całkowire 
wycofanie się z nich oznaczałoby zepchnięcie Federacji Rosyjskiej w głąb 
Eurazji, utratę europejskiego .s tatusu uzyskanego w dobie reform Piotra I. 
Petersburg i Psków stałyby się miastami p rzygranicznymi . Petersburg w do
datku automatycznie przestałby odgrywać rolę drugiej politycznej i kultu
ralnej stolicy Rosji. Stolica nie może być pr7.ecież miastem przygranicz
nym. 

Niekoniecznie, przBcież ze Słubic do Bel'lina jest około 70 km i w ni
czym nie narusza to stoleczno§ci tego miasta. Nie mówiąc już o tym, że 
owa przygmniczność- jest jednym z ważniejszych impulsów rozwoju. Pa'ń

ska teza ma sens tylko wtedy, gdy całą rzeczywistość sprowadzamy wy
łącznie do sfelY militarnej (obronnej) . Zresztą, jeśli chodzi o kraje bałtyc
kie, pewna część rosyjskich elit opowiada się za wyłączeniem tego obszaru 
z orbity zainteresowal'i Rosji. Decyzja o wycofaniu wojsk rosyjskicbz kra
jów bał~yckich zdaje się wpisywać w ten .kontekst ... 

Za rezygnacją z obrony rosyjskich interesów w krajach bałtyckich opo
wiadają się przede wszystkim przeciwnicy Wielkiej Rosji oraz nasi rodzi
mi .Eurazjaci •. Niektórzy z nich żądają nawet przeniesienia centrum kultu
ry rosyjskiej dalej na wschód. W 1991 1'. Z propozycją wycofania się z kra
jów bałtyckich wystąpił np . dyrektor Ośrodka Eksperymentalnego Twór
czości, Siergiej Kurginian, który chciałby zapewne przenieść kulturalną 
stolicę Rosji na wschód. (Nie bardzo co prawda rozumiem, dokąd. Możli
we, że do obwodu magadańskiego. Jeśli tak, to nazwę Kołyma rzeczywi
ście będziemy pisać z dwoma a: Kołyma-a-a !). 

Wycofanie wojsk rosyjskich z krajów bałtyckich to rodzaj historycznej 
ugody. paktu między Rosją a Zachodem. NATO zyskuje w ten sposób przy
czółek bałtycki (a n:lwet więcej : .bałtycko-czarnomorski łuk niestabilno
ści.), Rosja natomiast - milczące przyzwolenie Zachodu na .imperialną 

politykę w Azji i na Kaukazie. I wilk syty, i owca cała. Rosja dzisiejsza jest 
za słaba , by pozwolić sobie na konfrontację z Zachodem, ale wystarczają
co silna, by przeprowadzić eksperyment eura zjatycki. Wycofanie się z kra
jów bałtyckich (de facto z Europy) to hiMoryczny manewr Rosji. W za

mian za 'geopolityczną masę- zyskuje ona dodatkową .energię ·. Rosja, 
godząc się na odgrywanie roli bufora N.Ą.TO w Eurazji, żąda jednocześnie 
względnej samodzielności - i otrzymuje ją . 
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z wszelkimi prawidłowościami umocnienie armii rosyjskiej w krajach bliskiej zagranicy. Wielce znamienna 
jest daleko posunięta militaryzacja polityki zagranicznej w stosunkach z krajami członkowskimi WNP. Re
sort wojskowy dawno już przejął inicjatywę od rosyjskiego MSZ. W punktach zapalnych raz za razem 
wygrywane są kolejne sytuacje ekstremalne, w których dochodzi jeśli nie do zamachu stanu, to w każdym 
razie do żywiołowej samoorganizacji armii . Przykłady : Naddniestrze w 1992 r. , Tadżykistan i Gruzja w ro
ku 1993. Aktualnie zarysowało się co najmniej dziesięć konfliktów na tle etnicznym, które jeszcze bardziej 
zaktywizują politykę wojskową Rosji w bliskiej zagranicy. Czy plany obejmą także kraje bałtyckie? Całkiem 
możliwe. Nie ulega wątpliwości, że bliska zagranica staje się miejscem, gdzie powoli, ale systematycznie 
.. rośnie w siłę» armia rosyjska. Tam właśnie wykluwa się polityczna funkcja armii. Możliwe, że w punktach 
zapalnych nabiera też kształtu przyszła dyktatura rosyjska. 

3. Wojskowo-polityczny szkielet przyszłego bloku jest już gotowy. Istnieje Rada Ministrów Obrony 
Państw WNP, dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych, inne struktury. Specyfika Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych (w 90 proc. składających się z b . Armii Radzieckiej) jest obiektyv-.rnym czynnikiem integrują
cym i sama logika podpowiada przekształcenie ich w rodzaj bloku wojskowego, chociaż na razie bez 
wyraźnego programu politycznego. 

Blok eurazjatycki jako sposób na reorganizację WNP 

Sformułowanie takiego programu jest tylko kwestią czasu. Zresztą, bloki nie są jedynie organizacjami 
militarnymi. Kraje członkowskie bloków wojskowych mają zazwyczaj wiele wspólnego: identyczny kie
runek polityki zagranicznej, wspólni potencjalni wrogowie, a przede wszystkim (co najistotniejsze) -
przynależność do tego samego obszaru cywilizacyjnego (Zachodu, Wschodu itp.). 

Czy dziś, kiedy b . ZSRR rozdzierają konflikty na tle etnicznym, kraje WNP mogą mieć poczucie, że 
jadą na tym samym historycznym i geopolitycznym wózku? Czy możliwe jest prowadzenie przez pań
stwa niezależne uzgodnionej polityki wobec otaczającego świata? Pojawia się wiele pytań. A mimo 
wszystko, republiki b. ZSRR wykazują w sumie więcej podobieństw niż różnic. (Prawdę mówiąc, nawet 
przejawiające się tam antagonizmy są bliźniaczo podobne, mają wspólne postsowieckie podłoże). Ukra
ina i Rosja są sobie bliższe niż Ukraina i Polska, lub Polska i Rosja. Ani Białoruś, ani Ukraina, ani nawet 
państwa bałtyckie nie mogą się równać z krajami Unii Europejskiej, czy nawet ze .. środkową» Europą 
Wschodnią. Identyczna sytuacja panuje na południowym wschodzie WNP. Tadżykistan to mimo wszyst
ko nie Afganistan, a Azerbejdżan - nie Iran. Ze względu na pamięć historyczną ciążą raczej ku dalekiej 
Rosji niż najbliższym sąsiadom. W jakiej zatem konkretnej formie może być urzeczywistniona nowa 
integracja postsowiecka? 

Mówi się o dwu modelach organizacji WNP. Pierwszy - to model wspólnego domu, pośpiesznie 
wybrany i w sposób oczywisty chybiony. Przyczyn, dla których model ten nie zaczął działać, jest wiele. 
Należą do nich: różne warunki startu zachodnich wspólnot europejskich i WNP, pominięcie przez kraje 
WNP etapu .. integracji pierwotnej" (który Europa, dzięki NATO, ma już za sobą), wybuch nacjonalizmu 
(który na Zachodzie prawie nie występuje) . I wreszcie powód najwazniejszy - krajom WNP idea zjedno
czeniowa jest obca, nie mają one wspólnych .. projektów cywilizacyjnych .. Nasza wspólnota należy raczej 
do przeszłości niż do przyszłości. Wspólny dom mamy już za sobą : to nasza imperialna przeszłość. 

Drugi model organizacji przestrzeni postsowieckiej jest zgoła przeciwstawny. To wariant neoimpe
rializmu z klasyczną strukturą metropolii (Rosji) i nowymi koloniami (byłymi republikami). Obecny 
kryzys WNP i rosnąca rola Rosji skłaniają do wniosku, że wybrała ona tę właśnie drogę. 

Istnieje jeszcze trzeci model - na wzór bloku wojskowo-politycznego, bardziej jednak wojskowego niż 
politycznego. Oczywiście. w tym modelu organizacji przestrzenipowuenpowskiejnieuchronnie musi domi
nować element siły. Siła militarna jednak jest już namacalnie w WNP obecna. Nawiasem mówiąc, dzięki 
utworzeniu na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw nowego bloku wojskowo-politycznego, analo
gicznego do NATO, można byłoby uniknąć najgorszego - przejścia od nieudanego eksperymentu WNP do 
realizacji scenariusza neoimperialnego. Z drugiej strony, nowy blok mógłby zapewnić niezbędną stabil-
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ność w okresie przejściowym, sta
jąc się czynnikiem integracji pier
wotnej - takim samym, jaki sta
nowiło NATO w okresie poprze
dzającym powołanie Unii Euro
pejskiej. 

Dopiero potem, po upływie 
kilku dziesięcioleci , mogłaby się 

rzeczywiście pojawić możliwość 

budowy wspólnego eurazjatyckie
godomu. 

Dopóki istnieje NATO, 
powinien istnieć Układ 

Warszawski 

\Vbrew wszelkim prognozom, 
w świecie postkomunistycznym 
myślenie blokowe przetrwało, za
chowały się bowiem sprzeczno
ści geopolityczne, które przeciez 
nie sprowadzają się do sprzecz
ności ideologicznych. Ideolodzy 
przychodzą i odchodzą, a geopo
lityka pozostaje. Po zburzeniu mu
ru berlińskiego i rozpadzie obo
zu socjalistycznego Pakt Północ
noatlantycki nie przestał istnieć. 

A to oznacza, że sam ten fakt 
(a tym bardziej rozszerzanie się 

NATO na wschód) w pewnym 
sensie niesie presupozycję, że no
wy Układ Warszawski musi się po
jawić. 

Czasy zimnej wojny należą, 
rzecz jasna , do przeszłości, i no
wy blok sowiecki nie może zbyt 
przypominać Układu Warszaw
skiego. Będzie, jak NATO, orga
nizacją polityczną, a nie militarną. 
Druga dość istotna okoliczność: 
zajmie się raczej problemami we
wnętrznymi, urządzaniem WNP, 
a nie ekspansją na zewnątrz . Po 
trzecie, należy oczekiwać, że 
ostrze militarnej i politycznej ak
tywności nowego bloku będzie 
skierowane nie tyle, jak dotych. 
czas, na zachód, co na południo
wy wschód: na Afganistan, Iran, 

BIZANTYJSKA ALTERNATYWA 

Możliwy jest zatem kompromis między Rosją. a Zachodem, który sprowa
dzi się do ,odsunięcia poradzieckiej przestrzeni blokowej na wschód·? 

Schemat jest mniej więcej taki: NATO komroluje Moskwę, Moskwa kont
roluje obszar poradziecki. NArO -nie pcha s ię" do Eurazji, pozostawiając tę 
.brudną robotę· Rosji. Rosja żąda w zamian akceptacji dla swej polityki mo
carstwowej. W gnmcie rzeczy chodzi o tę samą teorię wykrystalizowania -sy
stemu bezpieczeństwa glob2lnego. z systemów .bezpieczeństvva regionallle
go·, o której Jelcyn mówił ostatnio w Nowym Jorku. Rosja byłaby w tej struk
turze regionalnym supermocarstwem, -regionalną strukturą bezpieczeóstwa., 
.. członkiem stowarzyszonym NATO,. Na tym właśnie mógłby ostatecznie po
legać osławiony rosyjski neoimpeI'ializm. Rosja jest nań skazana. Zresztą już 
teraz ów imperializm jest faktem. ROSj8 została przekształcona w imperium 
przez bliską zagranicę. Swym ogromnym ciężarem geopolityka b. ZSRR przy
gniotła, zmiażdżyła demokratyczny kurs polityki Rosji. Sprawdzone z zachod
nimi wzorcami idealne geometryczne linie po'W)'ginały się w zdeformowanej 
czasoprzestrzeni. 

Stało się tak być mote dlatego, że problem poradzieckich sil zbrojnych jest 
w istocie trudny do rozwiązania. Nie udało się utwor.z.enie Zjednoczonych Sil 
Zbrojnych Wlv?, nie wszędzie powiodło się ~formowanie samodzielnych armii 
narodowych. W ciągu wielu miesięcy debat nad przyszłośdą armii i przemy
słu obronnego ta pierwsza stała się dość nieżależną silą pol-ityczną. Jej stano
wisko ma duży up/y/./.' na politykę zagt'aniczną . · · 

Istotnie, militaryzacja polityki zagrar-icznej na całym obszarze poradziec
kim jest już faktem. Rozrzucone wzdłuż granic rosyjskich okręgi wojskowe 
znalazły się w sytuacji przyfrontowej. ZSRR się rozpadł, ale armia pozostała 
dość scentralizowaną strukturą. Wojsko wzięło na siebie główny ciężar uśmie
rzania konfliktów etnicznych i terytorialnych. Stało się to, czegośmy się oba
wiali: na terytorium b. ZSRR armia zaczęła spełniać funkcje milicji. Dokonał 
się cichy zamach stanu. Dowódcy okręgów wojskov.'Ych utrzymują ścisłe 
kontakty z władzami lokalnymi. Biorą udział w ich pracach, wchodzą do lo
kalnych organów władzy przedstawicielskiej (przykład: gen. Aleksandr Le·· 
bied', który przez dłuższy czas był deputowanym parlamentu Naddniestrza). 
Armia uczestniczy w życiu politycznym i społecznym, stanowi istotny czyn
nik życia lokalnego. Współpraca władz cywilnych i wojskowych stała się co
dzienną praktyką polityczną. Wojskowi traktowani są jako szczególna war
stwa, która ma znaczne mozliwości wpływania na życie cywilne. Po rozpa
dzie ZSRR bliska zagranica pozostała w polu widzenia Ministerstwa Obrony, 
nie zaś, jak można by oczekiwać, MSZ. Doświadczenia, które armia rosyjska 
zdobyła w .punktach zapalnych., zaczynają być wykorzystywane w polityce 
wewnętrznej Rosji. W Rosji też jest wiele takich .punktów-. Wystarczy wspo
mnieć o walce z przestępczością, do której wojsko jest stopniowo wciągane. 
Historia uczy, że militaryzacja polityki zagranicznej stanowi prolog dyktatury 
wewnętrznej. Klasyczne przykłady: Gajusz Juliusz Cezar, który zlikwidował 
republikę i z pomocą wojska ogłosił się dyktatorem, Napoleon Bonaparte ... 
Przykład współczesny: Suret Husejnow, który, posługując się jednym z azer
bejdż;;ńskich legionów, dokonał zamachu stanu latem 1993 r. Co się zaś ty
czy Rosji , wszystko wskazuje na to, że wydarzenia potoczą się według scena
riusza tadżyckiego. 

W swoim artykule nie wspomina Pan o Krymie jako ognisku potencjalnycb 
konfliktów. A może - jako problem .z dziedziny rosyjsko-ukraińskich stosun
ków dwustronnych- u),kracza 'on poza ramy -geopolitycznego postmoderni
zmu-? 
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Z uwagi na swój geopolityczny archetyp Krym nigdy nie był i nie bę
dzie tylko i wyłącznie problemem stosunków rosyjsko-ukraińskich. Jest to 
problem znacznie szerszy: wschodnioeuropejski, a nawet europejski. Krym 
lezy na przecięciu interesów Rosji, Turcji, Zachodu (zwłaszcza Francji i Nie
miec). Samostijna Ukraina jest geopolitycznym mitem. To kryptonim geo
politycznego planu Zachodu, zmierzającego do wydarcia Rosji jej tradycyj
nej przestrzeni życiowej. 

Twierdzi Pan, że Azerbejdżan i Tadżykistan ze względu na pamięć bi
storyczną ciążą ku Rosji. Czy tylko? Nic nie wskazuje, że kraje te całkowicie 
odwróciły się już od Turcji i Afganistanu! Czyżby historyczna pamięć naro
dów ograniczała się do 200 lat? 

W perspektywie geocywilizacyjnej, geopolitycznej czy choćby przez 
wzgląd na infrastrukturę gospodarczą i społeczną 200 lat to wystarczająco 
długi okres, by doświadczenia nagromadzone przez ten czas przyjąć za 
punkt startu. Geopolityczna rewizja polityki Rosji wobec Tadzykistanu (któ
re j domaga się np. Sołżenicyn, twierdząc , ze podbój Azji Środkowej był 
historycznym błędem Rosji) moim zdaniem nie wchodzi w grę. Kaukaz i Azja 
Środkowa są skazane na to, aby być w składzie Rosji bądź z Rosją z tak 
wielu oczywistych przyczyn, ze wyliczanie ich nie ma sensu. Rosja nie 
moze utracić Azji Środkowej , jeśli chce zachować Ural i Syberię. Z tego 
samego powodu nie moze ona .podzieliĆ> Kaukazu albo oddać Kaukaz, 
zatrzymując jego podnóze. To sprawy ściśle ze sobą powiązane. Wracając 
zaś do Azerbejdzanu i Tadzykistanu. Są to nasze "bratnie kraje •. Wszystko 
wskazuje na to, ze w Baku i Duszanbe będziemy robić to sarno, co wcze
śniej robiliśmy w Pradze i Budapeszcie. Będziemy tam trzymać -ograniczo
ne kontyngenty", zmieniać rządy według własnego uznania itd. 

Sołżenicyn dowodził swych racji w zgoła innym porządku niż Pan. Dla 
niego najważniejszy jest wewnętrzny rozwój Rosji - jej oddolna przebudo
wa ... 

Co nie zmienia faktu, ze jego koncepcja jest niespójna. Chce oddać Azję 
Środkową, a jakimś cudem zachować Kazachstan lub choćby jego północ
ną część. Sołzenicyn potknął się na geopolityce, operuje wyłącznie katego
riami etnocywilizacyjnymi, nie dostrzegając, ze geopolityka ma szerszy za
kres pojęciowy niż etnocywilizacja. Rosja jako fenomen ma jednak szerszy 
zasięg niz wąsko pojmowana rosyjska ekumena. 

W poprzednim numerze: 

ROPA NAFTOWA - GAZ - ENERGIA JĄDROWA '94 
(nr 3-4) 

Import surowców energetycznych z Rosji a bezpiecżeństwo 
eko,n,or,niczne kr~ji.i (prof. J~n D~nlelewski), Energetyka,atomllwa wRQsji 
(Barbara Pola~h 'Rop~ " nałtowa ;l$iilz ri FR.' (KatarzynaPełczyńska), 
Zakaukaski rachUneksZ8ns (Jacek'Clchocki), Ukrainaenergetyczria:kt6rędy 
do normalności (ŁEirysa Kowalska), Bałtyckie terminale miftowe (Krzysztof 
Żydowicz), Raport o Gazpromie (Ewa Paszyc i Rustam Narzikułow) oraz . 

UKRAINA PO WYBORACH (Wołodymyr Kułyk, Tadeusz A. Olszański), 
SOWIETOLOGIA NA ŚWIECIE - BIOSt (Kolon lai), MOI~ ZDANIEM -
komentują: Alżbi,etaBeziuk, Roman Kryk, Barbara PolakjPRASA 
ROSYJSKA O POLSCE- Zaproszenie nie do przyjęcia (Marina Pawłowa
Silwans~a). 
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Turcję, a być moze równie z na 
Chiny. 

Jeśli chodzi o kierunek za
chodni, to wielu kłopotów przy
sparzają Rosji kraje bałtyckie oraz 
zjednoczone Niemcy. Podobnie 
jak Turcja, Niemcy są tzw. trady
cyjnym przeciwnikiem Rosji (tj. 
krajem, z którym w ciągu dzie
jów miała najwięcej konfliktów 
zbrojnych) , Wiele trudności we
wnątrz WNP wyniknie prawdo
podobnie równiez za sprawą 
Ukrainy. Bez niej jednak, a tak
ze bez Białorusi , nie do pomy
ślenia są nie tylko jakiekolwiek 
modele reorganizacji wojskowo
politycznej, lecz równie z sama 
Wspólnota Niepodległych 

Państw. 

Nie należy też zapominać, ze 
bloki wojskowe pojawiają się za
zwyczaj w rezultacie światowych 
(europejskich) wojen, stając się 
podstawą stabilności trwającej 

dziesiątkami lat. Świat opiera się 
na sile, a zatem - na równowa
dze blokowej . Kiedy po drugiej 
wojnie światowej powołano 
NATO i Układ Warszawski, stały 
się one głównymi gwarantami 
przewidywalnego powojennego 
pokoju. 

Jeśli więc ktoś mówi o świe
cie bez bloków rnilitarnych, za
pomina o klasycznej prawdzie: 
pokój to tylko stan przejściowy 
między wojnami. Wszystkie okre
sy pokoju w historii ludzkości za
wsze następowały w rezultacie 
wielkich wojen, a w kazdym ra
zie - w wyniku równowagi sił bę
dącej efektem kolejnej pokojowej 
«zmiany warty ... Bloki wojskowo
polityczne to instytucjonalnie 
ukształtowane układy sił między 

tradycyjnymi przeciwnikami, któ
re nową wojnę czynią niepotrzeb
ną . Dlatego są gwarantami poko
ju . Będą istnieć dopóty , dopóki 
istnieją sprzeczności geopolitycz-



BIZANTYJSKA ALTERNATYWA 

ne. Niewazne przy tym, w jakiej formie sprzeczności te się przejawiają - w postaci wojen czy "pokojo
wego podziału świata", jakim był np. rozpad obozu socjalistycznego. 

Geopolityka - to czas historyczny zmaterializowany w przestrzeni. Pod względem geopolitycznych 
skutków krach komunizmu mozna porównać z trzecią wojną światową, z nowym podziałem świata. Po 
rozpadzie Układu Warszawskiego Europa Wschodnia i b. ZSRR pozostały bez jakiejkolwiek organizacji 
militarnej i politycznej. Co więcej, nowo powstałe państwa (a przynajmniej część z nich) nie mają rów
niez historycznej alternatywy. Dla Zachodu rozbity ZSRR jest dziś większym źródłem niestabilności niż 
w czasach konfrontacji, bowiem ze względu na nasz status geopolityczny nie jesteśmy zadnymi partne·
rami, lecz w ścisłym tego słowa znaczeniu antagonistami. Lepszy jednak cywilizowany antagonizm 
niz partnerstwo z barbarzyńcami. Tym hardziej nie jesteśmy w stanie uznać Zachodu za protektora 
(przykład: Jugosławia). Stąd wniosek, ze jedynym optymalnym wyjściem dla Zachodu jest pozwolić 
nam się zorganizować ~vedług naszych wewnętrznych, tradycyjnych zasad. 

Wreszcie, jest jeszcze jedna przyczyna skłaniająca do wyboru "drogi bizantyj!:;kiel' we wszystkich 
dziedzinach - od kultury do polityki i sfery zbrojeń . To zblitający się nowy kryzys globalny. Dziś śmiesz
nie byłoby o tym mówić, bowiem pławiąca się w dobrobycie Europa w porównaniu z Rosją jest oazą 
dostatku. Istnieje jednak tajemniczy związek między rosyjskimi kataklizmaml wewnętrznymi a świato
wymi kryzysami. We wszystkich konfliktach globalnych Rosja odgrywała rolę detonatora bądź tez -
przeciwnie -- neutralizowała je. Tak było w roku 1917, tak przypuszczalnie stanie się w najblitszej przy
szłości. Stworzenie alternatywy cywilizacyjnej i geopolitycznej to sposób na przetrwanie Rosji w XXI w. 

W kulminacyjnych, aczkolwiek tragicznych momentach dziejów Rosja okazywała się sojusznikiem 
Zachodu, choć ich stosunki sojusznicze nie miały ani blokowego, ani stabilnego charaktem. Tak było po 
najeździe Napoleona, kiedy z pomocą Rosji w Europie powołano Święte Przymierze, tak było podczas 
pierwszej wojny światowej (nieudane uczestnictwo Rosji w Entencie). Tak było, wreszcie, w przypadku 
antynazistowskiej koalicji w czasie drugiej wojny światowej. Później drogi Rosji i Zachodu najczęściej się 
rozchodziły, aby ten antagonizm mógł znowu, po raz kolejny, stać się podstawą trwalszego powojenne
go pokoju. 

Andriej Nowikow 
(Fłybińsk) 

Andriej Nowikow (ur. 1966 r.) jest znanym publicystą młodego pokolenia. Jego aitykuły od kilku lat poj;wiają się na 
łamach takich czasopism, jak - Wiek, Nawoje Wrietnia, Litwraturnaja Gazii3ta, Junosf', W'iek XX i Mir. Publikował 
również na łamach nacjonalistycznego dziennika .duchowej opozycji. - Dień. Sam Nowikaw określa swe zainteresowania 
następująco: -fenomenologia, autorytaryzm, geopolityka, konspirologia, rewolucja konserwatywna, rusofobia·". 
Metodologia badań Andricja Nowikowa sprowadza się - jak sam mówi -- do przechodzcnia -od sytuacyjnej analizy 
politologicznej do konceptualnej syntezy-o 

AH,D;peM HOBHI<OB, BU3aHmUUCKaR WlbmepHamU6a. Bce MIłIHlble neplłOAbI B l1CTOpHIil QCJIOBeQCCTBa CKJlaJJ;bWaJIHCb no 
HToraM Bemnmx BOMH H.1IH B JI)"lllIeM cny'lae - no «6anaHCY CID!» , HaCTYnarou~eMy B pe3yJIbTaTe oqepe,u;Horo MupOBoro 
nepe,neJIa. BoeHHO-nOIDłTH'IeCKUe 6nOKU - :no C1'pyKTypHO 3aKpel1JIeHHhIe COOTHOlJJeHłI5l CUJI rpa)J;H1:,\UOHHbIX 
npOTlłBHHKOB, ,nenaromee «HeH)'lKHOM» HOBylO BOMHy. OHU - rapaHT Mwpa u6y.nyr cyJ.I~eCTBOBaTh,no rex nop, nOKa eCTb 
nOJIIlTH'leCI<:He nponmope'IIDł. Pacna,n; KOMMYIill3Ma no cBoeMy reonOJ1HTI1'leCKoMy 3<P<l>eKT)' cpaBHllM c 1'peTbcii: MMpOBoił 
BOHHOM, c HOBbIM MHpOBbIM rrcpe,neJIOM. IJocne pacna,na BapmaSCKoro ,norOBopa BOCTO'lHaH EBpona H 6hwmHM CCCP 
OCTaJDłCb 6e:J KaKOM-JIIl60 nOJlll.TII'leCKOM H BoeHHOM OpraHJ13aL\IDI. HOBOo6p8.3oSaBmHCCH rocy,napcrsa OCTaJ1HCh TaKlKe 
6e3 HCTOpH'leCKOH aJIhTepHaTlłBbI. ,[(IDł 3ana,na pacnaBIllHMCH CCCP npe,nCTaBJUleT C060H 60Jlee cepbe3HbIM HCTO'lHIIK 
HeCTa6HJThHOCTII, 'leM BO BpeMeHa npOTlłBOCTO>lHIDl:. OnTIIMaJIhHaJr llOJllłTIIKa 3ana,na B 01'HOmCHID! 6 . CCCP - ,na,Tb 
eMy OpraH.lł30BaThCH Ha BH)'TpeHHHX, 'I'pa.u;u.U;HOH.lłbIX Ha'lanax. 
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Nowe Bizancjum - metafora pobożnych życzeń 
(uwagi na marginesie artykułu Andrieja Nowikowa 

«Bizantyjska alternatywa») 

Trudno kwestionować tezę, że Rosja ma prawo do bezpieczeń
stwa odpowiadającego jej interesom narodowym. Trzeba jed
nak zaoponować, kiedy rości sobie ona pretensje do współ
decydowania o losach suwerennych państw. Przejawia się to 
na różne sposoby - od tajnych zabiegów dyplomatycznych 
i jawnych protestów polityków rosyjskich przeciwko wstąpie
niu do NATO krajów Europy Środkowej aż do konstruowania 
różnych teorii alternatywnych w rodzaju nośnej propagando
wo «bizantyjskiej misji» Rosji oraz zdumiewających - jeśli mia
łyby być rozumiane serio - konkluzji: «Azerbejdżan i Tadżyki
stan to nasze bratnie kraje i możemy tam robić, co się nam 
podoba. Będziemy trzymać ograniczone kontyngenty oraz 
zmieniać rządy według naszego uznania». 

Podobno właściwe pytanie 
związane z upadkiem Cesarstwa 
Rzymskiego brzmi nie: dlaczego 
upadło, ale dlaczego trwało to tak 
długo. Odnosi się to zresztą do 
wszystkich imperiów, nie wyklu
czając Cesarstwa Bizantyjskiego 
oraz imperium sowieckiego. War
to jednak zwrócić uwagę, ze dłu
gość procesu rozpadu powoduje 
zadziwiającą Zywotność wielu mo
carstwowych stereotypów, które 
trwają jeszcze długo po upadku 
impeIiów. Jednym z takich stereo

typów jest przekonanie, ze «świat opiera się na sile, czyli równowadze blokowej ... Poniewaz zaś «okcyden
talizacja całej Europy jest niemozliwa .. , a w dodatku Rosja pozostała po upadku ZSRR ,bez historycznej 
alternatywy .. , to alternatywę taką nalezy jak najszybciej stworzyć. Po to głównie, aby Federacja Rosyjska 
mogła uczestniczyć w ,budowie nowego ładu na świecie, tj. w organizowaniu świata w ramach wspólnego 
obszaru cywilizacyjnego .. , do którego autor artykułu, Andriej Nowikow, włączył zarówno kraje poradziec
kie, jak i państwa byłego bloku wschodniego. 

Powstałą po krachu komunizmu pustkę ideologiczną politolodzy starają się wypełnić jakąś nową tre
ścią. Poniewaz aktualnie w Rosji panuje moda na orientację narodową Cczy tez istnieje takie zapotrzebowa
nie społeczne), przeto większość problemów kraju starają się oni rozwiązać w konwencji «odrodzenia .. , 
czyli powrotu do tradycji narodowych. Zarysy tego dziedzictwa pozostają jednak bardzo mgliste, czego 
dowodem jest mitologizowanie przeszłości oraz ignorowanie kontekstu historycznego i kulturowego. Kil
ka takich mitów odnajdujemy w artykule Andrieja Nowikowa. 
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NOWE BIZANCJUM 

Mit o bizantyjskim posłannictwie Rosji 

Z bizantyjskich korzeni Rosji 'wyrasta znany w tym kraju podział na tZVi . . zapadników, czyli zwolen
ników sięgania po wzory zachodnie, oraz poczwienników - apologetów własnej rosyjskiej drogi, którzy 
bardzo chętnie powołują się na bliskość językową oraz wspólny rodowód słowiańskich narodów Europy 
Wschodniej, Południowej i Środkowej, a takze na tradycje słowianofilskie. Hołubieni są zwłaszcza przed·· 
stawiciele narodów prawosławnych: Serbowie, Bułgarzy, Macedończycy, Rosjanie, Ukraińcy i Białorusi
ni. Czy ta rosyjskocentryczna ideologia słowiańska ma dziś rację bytu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, 
warto przypomnieć jej kontekst historyczny. 

Koncepcja bizantyjskiego obszaru cywilizacyjnego, odrębnego od zachodniego (katolickiego) poja
wiła się po upadku Bizancjum (1453 r.) i przez wiele wieków była żywa wśród Słowian południm'l'ych 
oraz wschodnich. Spadkobiercą wielkich tradycji kultury bizantyjskiej ogłosiło się pręzne Księstwo Mo
skiewskie. Car Iwan III (1462-1505), ożeniony z Zoe - bratanicą ostatniego cesarza bizantyjskiego Kon
stantyna XI paleologa - uwazał się za dziedzica tronu bizantyjskiego, zwierzchnika i obrollcę chrześcijan 
obrządku wschodniego. Moskwa stała się siedzibą metropolity ortodoksyjnego i zaczęto ją nazywać 

trzecim Rzymem. W herbie Księstwa Moskiewskiego pojawił się dwugłowy orzeł bizantyjski. 
W drugiej połowie XVI w. ideę bizantyjską wzmocniła specyfika społeczno-kulturalnej sytuacji Ukra

iny i Białorusi. Dla prawosławnych Ukraińców i Białorusinów jej naj istotniejszym elementem był ucisk 
religijny ze strony katolików. Ostra walka polemiczna -. najwybitniejsi adwersarze to Piotr Skarga po 
stronie polskiej - katolickiej oraz Iwan Wiszenski po stronie ukraińskiej i białoIuskiej - prawosławnej -
toczyła się wokół żywotnych problemów narodowych, społeczno-politycznych j kulturalnych. Trzeba tu 
jednak od razu podkreślić, że była to przede wszystkim walka o wiarę: Słowianie wschodni bronili 
języka cerkiewnosłowiańskiego jako wspólnego języka wszystkich Słowian obrządku prawosławnego 
(słowiańskiego). W drugiej połowie XVII w. doświadczenia tej walki - w obliczu szerzących się wpły
wów katolicyzmu i protestantyzmu - przeniesione zostały na grunt moskiewski. 

Podbite przez Turków narody - grecki oraz nacje słowiańskie na Bałkanach - zachowały swą wiarę 

przyjętą z Bizancjum. Przez lata niewoli była ona symbolem utraconej wolności i tradycji. Walkom o wy
zwolenie narodowe, wspieranym przez zwolenników panslawizmu, towarzyszyła ingerencja mocarstw 
(rywalizacja o wpływy na wyzwolone narody oraz sprawa kontroli nad cieśninami Bosfor i Dardanele). 
Aktualny przez kilka wieków problem bałkański doprowadził do wojny rosyjsko-tureckiej (1877-1878), 
do wojen bałkańskich (1912-1913), był przyczyną nieustannych napięć ... Kocioł bałkar1ski .. - ten termin 
chyba najlepiej oddaje sytuację powstałą w regionie, zresztą nie bez wydatnego udziału Rosji. Mit 
Slaviae Or1hodoxae pod protektoratem Rosji rozwiała ostatecznie pielwsza wojna światowa. (Notabe
ne, prasa rosyjska przypomniała niedawno, że Gawriła Princip, zabójca arcyksięcia Ferdynanda, był 
członkiem organizacji spiskowej ·Slavenska Zadruga- (W::.pólnota Słowiańska), finansowanej przez ochranę 
- tajną policję carską. (Nasuwa się w związku z tym pytanie, czy Rosja carska "wywołała. pierwszą 
wojnę światową po to, aby ją - jak na ironię historii - przegrać, czy może - jak chcieliby przypuszczal
nie rzecznicy nowego Bizancjum - by doprowadzić do podziału świata?). Po rewolucji październikowej 
nikt juz oficjalnie, oczywiście, o wspólnocie Słowian prawosławnych nawet nie napomknął. 

Mit O specyficznej «wschodniosłowiańskiej» formacji cywilizacyjnej 

Dziś - zgodnie z bizantyjską tradycją - po utracie -zachodnich prowincji imperium>, Rosja miałaby 
powrócić do zamierzchłych tradycji i odegrać rolę jednoczycielki. Koncepcja ,nowego Bizancjum. zakła
da, że w orbicie wpływów rosyjskich powinny się znaleźć "prowincje" słowiańskie, bałtyckie, kaukaskie, 
bałkańskie oraz azjatyckie, ale nie tylko - wpływy te miałyby obejmować, jak nadmienia w swym 
tekście Andriej Nowikow, również -ziemie na wschód od Renu .. . Pierwszym krokiem na drodze do 
imperium powinno być, jego zdaniem, ponowne wchłonięcie 'tradycyjnej przestrzeni życiowej Rosji .. : 
terytoriów Ukrainy i Białorusi . 
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~-~-----------------------------------------

PUNKTY WIDZENIA 

Nie pomniejszając znaczenia bogatych tradycji bizantyjskich, warto byłoby jednak trochę głębiej się 
zastanowić, czy nawiązywanie do nich dziś ma w ogóle jakikolwiek sens. Przeciez sama Rosja obawia 
się bałkanizacji stosunków w Federacji Rosyjskiej . Całkowitą bezpodstawność rosyjskocentrycznej "ideo
logii słowiańskiej» wykazały wydarzenia ostatnich lat. Tzw. słowiańszczyzna wewnętrzna rozpadła się. 
Utrata Ukrainy jako najwazniejszej zdobyczy imperium rosyjskiego, wystąpienie Polski oraz Czech i Sło
wacji z bloku radzieckiego, czy wreszcie obecna sytuacja na Bałkanach nie dają najmniejszych przesła
nek do uogólnień w rodzaju: "wspólny obszar cywilizacyjny, ci sami przeciwnicy, te same priorytety 
polityki zagranicznej». 

Stosunek Rosji do świata słowiańskiego bliskiej zagranicy dobrze znamy z polemiki publicystycznej 
oraz deklaracji polityków rosyjskich. Te ostatnie przeznaczone są jednak raczej do użytku wewnętrzne
go, bowiem w gruncie rzeczy podejście Rosji do Ukrainy i Białorusi cechuje daleko posunięta ostroz
ność, która świadczy o tym, ze Rosja nie jest pewna swych słowiańskich pobratymców i ma świadomość 
braku sił i środków na podjęcie bardziej stanowczych działań. Całkiem niedawno zresztą (28 września 
1994 r.) w wywiadzie dla agencji prasowej Interfax wicepremier FR Siergiej Szachraj potwierdził, że 
jednym z załozeń nowego programu reintegracji jest «rezygnacja Z koncepcji wyłącznie słowiańskiego 
związku, który miałby stanowić przeciwwagę dla poradzieckiej Azji Środkowej«. 

Rosyjska opozycja nacjonalistyczna, która jako pierwsza przypomniała sobie o historycznej wspól
nocie wszystkich Słowian, ubolewa nad tym, ze »słowiański rozłam· jest faktem nieodwracalnym. "Cóz 
począć z katolicką Polską, świadomą swych słowiańskich cech, z jej wielowiekową podejrzliwością wo
bec Rosji, jakąkolwiek by była» - pisał przed dwoma laty znany pisarz, Walentin Rasputin. "Co z inno
wierczą Czecho-Słowacją z jej niemiecko-austriackim drylem, który pozwala z góry traktować swe prze
ciwieństwo - rosyjską impulsywność? Czy mozna je pogodzić? Polska, jak mówi przysłowie, nierządem 
stoi , Czecha-Słowacja na odwrót. Rosja utraciła grunt, na którym można byłoby zaprowadzić ów rząd .. . 
Bułgaria w zaden sposób nie może się zdecydować, komu ma oddać rękę i serce, aby w w ianie otrzy
mać ład i porządek. .. Czy istnieje na świecie ład, który mógłby je wszystkie zebrać razem? Serbia z bro
nią w ręku w imię prawosławia występuje przeciwko papieskiej Chorwacji, Ukraina unicka i Ukraina 
prawosławna szturmem odbierają świątynie, aby w nich wznosić modlitwy do Chrystusa ... Czy istnieje 
siła zdolna zbratać je ponownie?»' 

Mit O tym, że republiki środkowoazjatyckie ciążą ku Rosji 

Nietrudno zauważyć, ze bizantyjskie posłannictwo Rosji (słowiańsko-prawosławne akcenty) jest eufe
mizmem źle skrywającym wielkoruski szowinizm. Rzecznicy tej koncepcji całkowicie ignorują interesy nie
Rosjan. Bo czy mo zna zakładać, że na histeryczny okrzyk: "Biją prawosławnych!» pośpieszą z pomocą na 
przykład republiki środkowoazjatyckie? Dodajmy, ze wprowadzenie koncepcji neobizantyjskiej w zycie 
przysporzyłoby Federacji Rosyjskiej wielu problemów wewnętrznych, bo przecie z stanowiący aż 10 proc. 
ogółu ludności wyznawcy islamu (w Tatarstanie, Baszkirii, Czeczenii, Inguszetii) równiez mają prawo spo
dziewać się, ze ich preferencje religijne znajdą odzwierciedlenie w polityce kraju . Nie mówiąc juz o przed
stawicielach innych wyznań. Większość Rosjan, podkreślmy, ma zresztą zgoła odmienną opinię na temat 
republik islamskich b. Związku Radzieckiego. Jest znamienne, że Aleksander Sołzenicyn niemal naty
chmiast po powrocie z wygnania stwierdził, ze Rosja powinna się wycofać ze świata islamskiego i zabrać 
stamtąd ludność rosyjskojęzyczną. Jako główny argument podał, ze wyznawana jest tam odmienna religia 
oraz ze narody Azji Środkowej zawsze będą chętniej spoglądać na wschód niż w stronę Rosji. Pogląd 
Sołżenicyna nie jest nowy. O wycofaniu się z krajów niegdysiejszego sowieckiego Wschodu rosyjscy 
politolodzy mówią od dawna. Przekonani, że państwa te powrócą na drogę przedsowiecką, co nieu
chronnie pociągnie za sobą ich radykalną islamizację, są skłonni uznawać podmiotowość nowych państw 

l Walentin Rasputin, Czto dalsze, bratja-sławianie, Dień, 1992, nr 15 (43). 
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środkowoazjatyckich. Nadal rozpowszechniona jest również opinia, że państwa te są ciężarem gospodar
czym dla Rosji. W interesie Rosji - dowodzą - leży jak najszybsze odseparowanie się ocl nich. 

Ten izolacjonizm ma wyraźny kontekst cywilizacyjny i dobrze koresponduje z ideologicznym stereo
typem wyższości i posłannictwa dziejowego Rosjan na obszarze imperium sowieckiego. Do ugruntowa
nia się owego stereotypu przyczyniła się funkcjonalna prerogatywa pobytu Rosjan w Azji Środkowej: 
przybywali tutaj jako fachowcy reprezentujący zawody i wiedzę niedostępną miejscowej ludności. W do
datku z teorii formacji płynął prosty wniosek, te narody Orientu są opóźnione w rozwoju, a "przeżytki 
feudalne> stanowiły grzech równie ciężki jak "piętno kapitalizmu-2

, Rosjanie byli przekonani, te miejsco
wi nie dorośli do tycia w "cywilizacji-. Takie postawy przetrwały do dziś, a 'wydarzenia ostatnich lat 
jeszcze je wzmocniły. Warto zwrócić uwagę, te ów izolacjonizm niepokoi Służbę Wywiadu Zagraniczne
go Rosji. W swym ostatnim raporcie na temat sytuacji w krajach WNP Jewgienij Primakm.v ostrzegł wła
dze FR, it establishment polityczny państw Zachodu i krajów islamskich, obawiający się silnej Rosji , 
będzie się starał wykorzystać siły neoizolacjonistyczne we własnych celachJ . 

Islamofobia, która pojawiła się wśród Rosjanpo 'wydarzeniach na Kaukazie Północnym i w Azji Środ
kowej - i jest jut, jak się V\.ydaje, trwałym elementem ,świadomo.ści narodowej większości Rosjan -
w nowej koncepcji podziału świata nie stanowi, jak widać, żadnej przeszkody. Kraje poradzieckiego 
Wschodu, zdaniem autora Bizantyjskiej alternatyu~)i, "ze względu na pamięć historyczną ciątą raczej ku 
dalekiej Rosji nit bliskim sąsiadom". I wszystkie bez wyjątku na pierwszy zew przyłączą się do nowego 
bloku, tym bardziej że - "ostrze jego aktywności militarnej i politycznej będzie skierowane na południo
wy wschód: Afganistan, Iran, Turcję». 

Mit O imperium zbrojnym 

Polityczny instynkt podpowiada .. geopolitycznym postmodernistom. w Rosji, te ich kraj nie jest zwy
kłym mocarstwem, lecz jest ponadto potęgą militarną. Jako zbrojne mocars!'~vo Rosja ponosi odpowiedzial
ność za wszystko, co się dzieje w jej otoczeniu - najbliższym (bliskiej zagranic)i) oraz dalszym - pailstwach 
b . Układu Warszawskiego (nieco tylko dalszej zagranicy, która, jak się dowiadujemy z rozmowy z Andrie
jem Nowikowem, "z powodzeniem mogłaby przystąpić do WNP,,!). Zgodna z tradycją rola światowego 
żandarma bardzo im odpowiada. Dzięki niej Rosja może być "gwarantem stabilności w regionie, może 
chronić inne narody przed chuligaństwem politycznym mieszkańców Kaukazu, może zapobiegać konflik
tom etnicznym-. 

Czytając tekst NowikO'wa, trudno się oprzeć wrażeniu, że tradycje militarne są mocno zakorzenione 
w społeczeństwie rosyjskim, że obecnie odczuwa ono psychologiczny dyskomfort, nie potrafiąc jedno
znacznie wskazać, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem Rosji i że jest to największy kłopot. Można sądzić, 
że tywiołem Rosjan jest współzawodnictwo, Iywalizacja, propaganda i agitacja, wojna informacyjna, wy
wiad i kontrwywiad. Z teorii bloków, zachodniego i wschodniego, wyłania się ponadto wizja \vspółczes
nej armii rosyjskiej . Musi ona stać na straży wszystkich i wszystkiego, musi uczestniczyć V'l życiu politycz
nym i społecznym państw, nieustannie demonstrować swą siłę, bowiem geopolityczna lywalizacja może 
się w każdej chwili przerodzić w zimną wojnę. Musi być gotowa do odparcia każdego przeciwnika. Tyle 
Nowikow. Jak się jednak do tego mają doniesienia prasy, że armia rosyjsb przeżywa głęboki kIyzys? Że 
jest zżerana przez korupcję, że rekruci są słabo wyszkoleni? Że jej struktura jest skostniała, te generałowie , 
których jest obecnie 2100 (po jednym na każdy tysiąc tołnierzy), stanowią poważne obciątenie armii? Że 
żołnierze powracający z Niemiec i krajów bałtyckich nie mają dachu nad głową? Że skorodowana przez 
komunizm armia weszła w dzieje nowej Rosji w doprawdy opłakanym stanie? Autor powinien spojrzeć 
prawdzie w oczy: militarny potencjał jego kraju jest znaczny, ale o rzeczywistej sile państwa decydu je dziś 

2 Niezawisimaja Gazieta, nr 73,20.04.1993. 
3 Niezawisimaja Gazieta, nr 179, 20.09.1994. 
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gospodarka. Dlatego przez najblizsze lata Rosja nie będzie w stanie odgrY'wać tej roli na arenie między
narodowej, jaką ongiś odgrywał ZSRR. 

Nie licząc się absolutnie z aktualnymi mozliwościami Rosji , zwolennicy nowego podziału świata 
między rywalizujące ze sobą sojusze są najwidoczniej przekonani, ze podział ten zostanie entuzjastycz
nie przyjęty nie tylko przez Warszawę, Pragę, Budapeszt - zostanie zaakceptowany i prawdopodobnie 
sfinansowany przez Zachód. «Lepsza bowiem cywilizowana konfrontacja rjz partnerstwo z barbarzyńca
mi. Co więcej - geopolitykom zachodnim zawsze chodziło nie tyle o zburzenie sowieckiej przestrzeni 
blokowej, ile o przesunięcie jej dalej na wschód i umiejscowienie w węzszych granicach,. 

Teorie «trzeciego Rzymu. (Bizancjum), jednolitego obszaru cywilizacyjnego, jedności słowiańszczy
zny wewnętrznej oraz nowego polityczno-militarnego bloku eurazjatyckiego jako przeciwwagi dla NATO 
są konstrukcjami o pretensjach uniwersalistycznych. Faktycznie uniwersalne nie są, pozostając zaledwie 
hipostazami pewnych szczególnych, lecz nierealnych warunków. Koncepcja opisana przez Nowikowa to 
tylko zgrabna metafora stwarzająca pozory spójnej, przemyślanej i uargumentowanej koncepcji alterna
tywnej. Metafora niebezpieczna, gdyz przedstawiona w bardzo .cywilizowanej' formie językowej - bez 
zimnowojennej retoryki, bez stereotypów totalitarnej nowomowy. Wszystko niby się zgadza, ale czemu 
w takim razie przypisać tak gorące sprzeciwy Moskwy w sprawie rozszerzenia składu członkowskiego 
NATO (które, jak twierdzi Graczow, «jest anachronizmem.) czy nieustanne wysuwanie przez Moskwę 
postulatu stworzenia nowego (z udziałem Rosji) systemu bezpieczeństwa w Europie? Moze po prostu 
Kozyriew i Graczow nie mierzą sił na zamiary, moze akurat oni odrobili lekcję logiki i wiedzą, ze 
bezpieczeństwo równa się nowy ład plus kasa. 

Jeśli zaś nazywać rzeczy po imieniu, to nie o zamierzchłe Bizancjum chodzi w koncepcji przedsta
wionej przez Nowikowa, ale o restaurację imperium sowieckiego i bloku państw satelickich - "przyvvró
cenie równowagi sił między Wschodem a Zachodem •. Skutki rozpadu ZSRR autor porównał do skutków 
trzeciej wojny światowej. Imperium zapadło w nicość, «Rosja straciła historyczną alternatywę·. Dla Nowi
kowa smutna to prawda. Tylko dlaczego sądzi, ze rozpaczają z tego powodu równiez Polacy, Bułgarzy, 
Węgrzy? Dlaczego myśli, ze cała Eurazja pogrązyła się w smutku? 

I ostatnia, dość istotna sprawa: artykuł ten wyszedł spod pióra młodego, dwudziestoparoletniego 
człowieka, przedstawiciela pokolenia, które nie budowało komunizmu i nie odchorowało jego krachu. 
Wygląda na to, ze młode pokolenie Rosjan odkrywa na nowo wschodnie supermocarstwo, uzasadnia
jąc tezę o jego nieuchronności wyszukanymi argumentami z dziedziny odkrytego na własny uzytek 
«geopolitycznego postmodernizmu». 

Jolanta Oarczewska 

I10JIaHTa )J;ap"1eBCKa, H06Wl BU3aHmWl- Memacpopa 611azux nO:JICellaHUU. 3aMemKU Ha nol/R.X cmambU A HOpeR. H06uKo6a. 

POCCID! HeCOMHeHHO IiMeeT apaBO Ha 06eCrre"1eHlle ce6e rapaHTIllł 6e30rraCHOCTH, COOTBeTcTBylO~1łX ee HaQlłOHa.m.H],IM 

lłHTepecaM. HeJIb3H O,LUłaKO COrJIaCIiTbCH c ee rrpeTeH3lłHMlł Ha TO, "1T06bl y"1aCTBOBan B perneHli1i cy}J;e6 }J;pyrlix 

cyaepeHHbIX rocy}J;apCTB. I1pommeHID! rro}J;o6HbIX CTpeMJIeHIiH BeCbMa pa3HOo6pa3Hbl: OT TaHH],IX }J;IłITJIOMaTIi"1eCKIłX 

llIaroB li OTKpbITbIX rrpOTeCTOB pOCClłHCKIiX rrOJllłTlłKOB rrpOTIłB BcryITJIeHID! B HA TO crpaH UeHrpa.m.HoH EBporrbl }J;O 

C03}J;aHID! pa3HOrO TIlrra a.m.TepHaTIłBH],IX KOHQeITQlłH, Bpo}J;e BeCbMa nOJIe3HOH c rrpOrraraH}J;lłCTCKOH TO"łKH 3peHID! 

lł,L\eli o Bli3aHTIlRCKOR MIiCClłH POCCHIi . TeopHIi o rpeTbeM PIiMe. O}J;HOpO}J;HOM QlłB1łJIM3aQliOHHOM rrpocrpaHCTBe, 

e}J;lłHC'rBe rrpaBOCJIaBHbIX CJIaBHH lłJlIł lKe HOBOM BoeHHO-IIOJllłTIi"1eCKOM eBpOa3liaTCKOM COI03e, KaK rrpOTIłBOBeC }J;JIH 

HA TO - KOHQellQlili, rrpeTeH}J;ylO~lie Ha yHlłBepca.m.HOCTb, a Ha caMOM }J;eJIe TaKOBblMIi He HBruuo~liecH li OCTalO~lłeCH 

Bcero JIlłllIb rlinOCTa3aMIi HeKIłX OC06bIX , HO a6coJIlOTHo Hepea.m.HbIX yCJIOBHR. 
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Świat pełen niespodzianek 
albo rosyjscy generałowie po upadku komunizmu 

Radziecki Sztab Generalny miał jasną wizję polityki zagranicz
nej. Rzecz sprowadzała się do tego, by w miarę możliwości do
kładnie ocenić zagrożenie zewnętrzne, na tej podstawie obli
czyć, ile dywizji, korpusów i eskadr lotniczych należy przegru
pować na danym froncie i wyposażyć przyszły teatr działań wo
jennych. Nowa Rosja odziedziczyła po ZSRR poprzedni Sztab 
Generalny - nieco toporny, ale skuteczny instrument prowa
dzenia wojny totalnej. Teraz jednak ta machina wojskowa utra
ciła dawną przydatność i sprawność: generałowie są skonste
rnowani, po prostu nie wiedzą, czego się od nich wymaga. 

o polityce zagranicznej Rosji 
w ostatnich latach z całą pewno
ścią można powiedzieć, że jest 
chaotyczna i nieprzewidywalna. 
Zwłaszcza "W porównaniu z ma
ło wyraflnO\vanymi, lecz w peł
ni dającymi się przewidzieć dzia
łaniami radzieckiego, komuni
stycznego MSZ, kiedy niezalez
nie od tego, co wydarzyło się na 
świecie, Kreml zawsze mówił 

zdecydowane -nie- światowemu imperializmowi w ogóle, a Stanom Zjednoczonym w szczególności. 
W owych nieskomplikowanych czasach opracowanie planów militarnych nie wymagało większego 

wysiłku radzieckich generałów . Przeciwnik był znany. Wojna mogła się rozpocząć w katdej chwili i na 
wszystkich granicach jednocześnie. Wróg był silny i prLebiegły. Oto, co usłyszałem od pragnącego zacho
wać anonimowość byłego szefa wydziału analiz radzieckit~go wywiadu wojskowego (GRU): "uwzględnia
jąc teoretyczne motliwości mobilizacyjne NATO, Japonii i komunistycznych Chin, radziecki Sztab General
ny zakładał, iz w pierwszej fali ofensywy sił światowej reakcji na obóz realnego socjalizmu weźmie udział 
ok. 800 dywizji przeciwnika, którym ZSRR i sojusznicy z Układu Warszawskiego będą mogli przeciwstawić 
najwyżej 200 dywizji ... 

Jedyną nadzieją na zwycięstwo w przyszłej wojnie było przejście Armii Radzieckiej do ataku na wszyst
kich frontach jut pielwszego dnia i rozgromienie wroga, zanim ten w pełni rozwinie swoje siły. Rzecz 
jasna, wojna miała się rozpocząć od .prowokacji wroga .. , a nasze dywizje natychmiast przeszłyby do 
"kontrataku>. Dokładnie tak, jak to było w Korei w 1950 r., tyle ze w skali globalnej. Wkroczenie wojsk 
radzieckich do Afganistanu, podobnie jak wcześniejsze interwencje na Węgrzech i w Cżechosłowacji, 
z grubsza wpisywało się w tę doktrynę. Radzieccy wojskowi chyba rzeczywiście wierzyli, it jeśli nie 
uderzą pielwsi, to w oderwanych krajach zostaną rozmieszczone amerykańskie bazy i sytuacja geopoli
tyczna przystępującej do III wojny światowej Annii Radzieckiej będzie niemal beznadziejna. 
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Radziecki Sztab Generalny miał jasną wizję polityki zagranicznej. Rzecz sprowadzała się do tego, by 
w miarę możliwości dokładnie ocenić zagrozenie zewnętrzne, na tej podstawie obliczyć, ile dywizji, kor
pusów i eskadr lotniczych należy przegrupować na danym froncie i jak wyposażyć teatr działań wojen
nych. Trzeba było takze utrzymać sojuszników - m.in. Polskę, NRD, Czechosłowację - na dostatecznie 
wysokim poziomie gotowości bojowej . Nasz Sztab Generalny zawsze uwazał kraje Układu Warszawskiego 
za słabe ogniwo, które w trudnym momencie moze zawieść . To z tego powodu nękano bratnie armie 
ciągłymi manewrami i kontrolami. W efekcie nadgorliwi i kompletnie wyprani z poczucia humonI genera
łowie b. NRD osiągnęli sprawność, przy której elitarne dywizje pancerne i zmotoryzowane były zdolne 
wyruszyć do akcji w ciągu kilku godzin od wydania rozkazu. Dziś nasi generałowie z uśmieszkiem tłuma
czą, ze wszystko to nie miało najmniejszego sensu, poniewaz zdolność bojowa elitarnych dywizji radziec
kich była o wiele niższa, a bez nich Ludowa Armia NRD nie mogła działać . Nie trzeba chyba dodawać, że 
w Biurze Politycznym zawsze meldowano o pełnej gotowości. 

Nowa Rosja odziedziczyła po ZSRR poprzedni sztab generalny - trochę toporny, ale skuteczny instru
ment prowadzenia wojny totalnej . Teraz jednak ta machina wojskowa utraciła dawną przydatriOŚĆ i spraw
ność: generałowie są skonsternowani, po prostu nie wiedzą, czego się od nich wymaga. 

Rok temu szef sztabu generalnego Michaił Kolesnikow opowiadał mi, jak to podczas posiedzenia rosyj
skiej Rady Bezpieczeństwa zadał jej sekretarzowi (był nim wtedy Jurij Skokow) pytanie: ,Czy kierownictwo 
polityczne kraju liczy się z możliwością wojny z Chinami w ciągu najblizszych 20 lat? Od tego zalezy, jaką 
utworzę armię .. . Rzecz jasna zadnej rozsądnej odpowiedzi nie otrzymał ani wtedy, ani, o ile mi wiadomo, 
później. 

A oto, jak aktualny stan planowania strategicznego przedstawił mi pierwszy (cywilny) wiceminister 
obrony Rosji Andriej Kokoszyn: .. 18 stycznia 1994 r. na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa zostały przyjęte 
Główne kierunki i zasady realizacji programów przezbrojenia annii rosyjskiej. Mamy dziś jasność co do 
tego, jakiego rodzaju wojny i konflikty zbrojne mogą w najblizszej przyszłości zagrazać Federacji Rosyj
skiej. Będzie to walka z terroryzmem, niewielkie konflikty zbrojne i wojny o zasięgu lokalnym. Prawdopo
dobieństwo wielkiej wojny jest obecnie minimalne, co nie oznacza, ze mozna je całkowicie wykluczyć 
spośród potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji i jej sprzymierzeńców. W historii (również tej 
najnowszej) znajdziemy wiele przykładów, jak kraje nie przygotowane do mobilizacji zostały pokonane 
przez bardziej przewidujących przeciwników. We współczesnej wojnie najwazniejsze jest nie złamanie siły 
zywej przeciwnika, lecz dezorganizacja dowodzenia i radiowo-elektronicznych systemów wywiadowczych 
oraz zniszczenie morale wojska. Nie uderzenie obuchem, jak w klasycznych walkach pancernych II wojny 
światowej, lecz sztych rapierem,. 

Brzmi to nie najgorzej, tyle że jak na potrzeby generałów jest zbyt nieprecyzyjne . W radzieckich (rosyj
skich) uczelniach wojskowych, w odróżnieniu od zachodnich, przygotowuje się .. profesjonalistów sensu 
stricto·. Politologię, socjologię i wszelką wiedzę humanistyczną nasze władze wojskowe nadal uważają za 
głupstwa ponizej godności prawdziwego zołnierza. 

Nie kontrolowani należycie przez władze cywilne i co wazniejsze, nie posiadający cywilnego kierow
nictwa, rosyjscy wojskowi raz po raz sami muszą podejmować decyzje, które należą do sfery polityki 
zagranicznej . Dotyczy to przede wszystkim tzw. bliskiej zagranicy. Nie mają oczywiście doświadczenia, ale 
skoro mówi się o możliwości wojen o zasięgu lokalnym, ktoś musi zdecydować, gdzie i jakie mogą być 
potrzebne czołgi, działa i myśliwce oraz ile ich potrzeba. Tak w kazdym razie naszych generałów uczono. 
Przecież jeśli gdzieś zacznie się wojna, wszyscy zaządają od nich konkretnych działań, nie wyjaśnień. 

Dowództwo rosyjskich sił zbrojnych nigdy poważnie nie rozpatrywało możliwości całkowitego i osta
tecznego wycofania wszystkich wojsk i obiektów obronnych b. ZSRR do Federacji Rosyjskiej. W grudniu 
1991 r. marszałek Jewgienij Szaposznikow i ówczesny szef wuenpowskiego sztabu generalnego Wiktor 
Samsonow mieli nadzieję na zachowanie zasadniczej części Armii Radzieckiej. Gotowy był szyld: Zjed
noczone Siły Zbrojne WNP. Jak wiadomo, nic z tego nie wyszło, i Rosja w ślad za innymi republikami 
zaczęła formować własną armię. 

Ministerstwo Obrony Rosji było przez te wszystkie lata najbardziej zagorzałym wrogiem ZSZ WNP. To 
właśnie rosyjskie władze wojskowe niweczyły wszelkie próby stworzenia symbolicznych choćby Zjed
noczonych Sił Zbrojnych, podejmowane przez Jewgienija Szaposznikowa. Rosyjski sztab generalny nie 
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zamierza rozpraszać swoich i tak ograniczonych s it , oddając zdolne Jo wa lki jccll!(1stki pod jakieś mię

dzyrltlTOdowe clowóuztwo. 
Sztab na Prospekcie Leningradzkim 41 sTał s i ę po prosTu klubem , \Y któ rym minis l.rowie obrony 

fJ<111stw WNP sporykali się od czasu do czasu , by porozmawiać na tell ,zy inny temat. (Rosja byIa 
reprezentowana zawsze przez jeunego rylko przedstawicieia w randze wiceministra . Od 'roku 1992 gen. 
Paweł Graczow byl w sztabie ZSZ \'V'NP zaleu\vie liv·:a rEy.) A przecież problem baz n ie przestał by{; 
a ktualny: na obcych tely1.oriach pozostały rosyjskie garn izony, a także niez\"\,, ! Je wa~:.ne dla bezpieczet'!
Slwa FR strategiczne obie kty systemu ,,'czesnego (Jst:rzegani:J o ataku r~kie[O\"'ym , wojska . rakietowe 
o przezn aczeniu strategicznym i inne. 

Prezydent Je lcyn po raz piejwszy publicznie poparl koncepcjI';: uti"zyJlly'i.v:ll1i:\ IXlz poz" te ry to rium FR 

jeszcze w listopadzie 1992 r. W październiku roku 1993 możliwość rozl1licszczeniClll'of,kpo.zagranicttm.i T1< 
znalazła oJkjalne potwierdzenie w rosyjskie j doktrynie wojennej. 

Rok temu gen. Graczow powiedziJł ~' rozmowie ze mną: .. W Radzie Bczpieczet'Jstwa ommN ia liśmy kwe
sti ę przeniesienia byłej gra nicy Zw iązku Hadzieckicgo na obecn:.t gran icę Rosj i, szybko jednak zrezygnowali
śmy z tego pomysłu: granica skróciłaby się zaledwie o 2 rys. km, a kOSZly byłyby ugromne. Obecna syt1Jacja 
polityczna i gospodarcza pozwala mieć nadzieję , że znów się połączymy. Na począ.tek hęclzie to upJa gospo·· 
clarcza, a potem również soju~z wojskowo-polityczny. Prawdopodobnie więc przenosin granicy nie będzie ... 
Przewiduje s ię, że granice Rosji pozostaną częściowo o twarte - tyilw z punkt,llni kontrolnymi. 

Republiki poradzieckie stały się nie podległymi paJ1.SlWami, ale w tmdnych ch'Vviladl, podobnie jak czyniły 
to wcześniej , zwracają się o pomoc do l'vIoskwy (wyj,Vkiem są kraje b~dlyckie) . 

W czerwcu 1994 r. minister obrony Paweł Gracza,,,' h)'ł w itany w trzech s t:o Ji caclJ L:akaukaskich niczym 
szef rządu suwere JUlego P:1Jls(wa: orkiestra , kompan.ia honoro\.va ... Najwięcej szumu hył o w l1Jilisi: na lotni
sko przybył premjer O lar Pacacja, ~amochócl , któlym jechał Graczow, eskolTm"alo dz i es ięć rnorocykli, fuch 
w mieście zosta ł wstrzymany na pół dnia, kolumna towarzysząca li c;.yła ze sto samochodów (co pra",-da 
niektóre z rozbitymi szybami), a na poboczach i wzdłuż ulic stały tysiące gruziI'iskich milicjantów - mimo 
ogólnego klyzysu i głodu panującego w Gruzji - na ogół tradycyjnie pucołowatych. 

Szczególnie b liskie stosunki łączą Moskwę z Erewanem. W istocie jest to soju:sz wojskowy. Podczas wizy
ty w Erewanie generał Graczow ustalił z prezydentem Armenjj Lewonem ler-·Petro~J;1ncl1l, że 127. dywizja 
zmotolyzowana, stacjonuj~l c;l w Giumri (jeden pułk - w Erewanie) , \'\'esprze r<.)~)/ jsk ie 'wojska na granicy 
LlJ reckie j. Powstanie także wspólny rosyjsko·-arlTle I'lski system obrony przeciwlotniczej. Do A.rmen.ii zos(an:1 
wysłane myśliwce przechwytujące, 

nowoczesne kompleksy rakietowe, 
środki radiolokacyjne i inne Mini
ster obrony Armenii Serżik Sarki
sja n zapewniał mnie, że .Armenia 
chce, aby była to umowa na wie
ki. 'Jesteśmy gotowi zawrzeć po
rozumienie o bezpłatnej dzierża

wie w zamian za pomoc tecbnicz
n~l i szkolenie specjalisrów w vvyż
szych ucze lnbch wojskowych Ro
sji. Latem porozumie nie zostanie 
podpisane i ralyfikow,me ... 

Jedynie spotkanie w Baku , cbo':: 
nie nagannie uprzejme, było chłod
ne. Prezydent Gejdar Alijew vvyra
ził jednak zgodę na pozost3wie
nie rosyjskiej stacj i systemu \yczes
nego ostrzegania o ataku rakieto
wym w Gabeli, a także na przyłą
czenie się Azerbej dżanu (razem 

«Dyplomaci i wojskowi to towarzysze broni. W gruncie rzeczy robimy to samo». 
Gen. Paweł Graczow i Andriej Kozyriew 
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z Gruzją i Armenią) do wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej Zakaukazia. Liczebność rosyjskich 
wojsk na Zakaukaziu jest niewielka - ok. 20 tys. w Zakaukaskiej Grupie Wojsk i 5,5 tys. żołnierzy wojsk 
ochrony pogranicza. Rosja nadal jest na Zakaukaziu siłą dominującą, choć pod względem ekonomicznym 
region ten coraz bardziej zwraca się ku Turcji i Iranowi. 

Resort obrony chciałby także utrzymywać wojska w Azji Środkowej, Naddniestrzu, na Krymie i Białorusi, 
a także duże zgrupowanie w obwodzie kaliningradzkim, na granicy z Polską. Inicjatorami tej «ekspansji- byli 
przede wszystkim rosyjscy wojskowi, nie naleZy jednak sądzić, że "liberalny" minister spraw zagranicznych, 
Andriej Kozyriew, jest przeciwnikiem widocznej obecności rosyjskich wojskowych w krajach tzw. bliskiej 
.zagranicy. «Dyplomaci i wojskowi to towarzysze broni. W gruncie rzeczy robimy to samo" - powiedział 

Kozyriew 6 maja 1994 r. w Teatrze Armii Radzieckiej na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa . Weterani 
nagrodzili jego wystąpienie oklaskami. Przez ostatnie pół roku stosunki między Andriejem Kozyriewem 
a generałem Pawłem Graczowem bardzo się zacieśniły. Wspólnie próbują uchronić swoje resorty (MSZ i Mi
nisterstwo Obrony) przed wpływami mianowanego w styczniu 1994 r. doradcy prezydenta ds. bezpieczeń
stwa narodowego, Jurija Baturina. 

Jednak «wojskowa" opcja polityki zagranicznej Rosji skazana jest na niepowodzenie. Jeśli ZSRR nie 
wystarczyło zasobów na sformowanie tylu dywizji, ilu potrzeba do odparcia wszystkich domniemanych 
wrogów, to tym bardziej nie wystarczy ich Rosji. Polityka gospodarcza FR zasadniczo różni się od radziec
kiej, co stało się oczywiste w chwili, gdy parlament zatwierdził budzet państwa na rok 1994. Budzet ten 
zakłada prawie dwukrotnie mniejsze V'.'Ydatki na obronę niz w roku 1993. W 1994 r. ok. 70 proc. budzetu 
wojskowego zostanie przeznaczone na utrzymanie armii (pensje, paliwo, biezące remonty itd.). Zakupy 
nowego uzbrojenia zostały praktycznie wstrzymane. 

Wygląda na to, ze jedyną nadzieją jest rozszerzenie NATO na Wschód, o kraje Grupy Wyszehradzkiej . 
Tylko to moze przekonać Dumę i rosyjskie społeczeństwo o konieczności zwiększenia wydatków na obro
nę i uchronić zakłady przemysłu zbrojeniowego przed zamknięciem, a armię - przed znaczną redukcją. 

Za granicą rodzi się kompletnie fałszywy wizerunek silnej i wciąz rosnącej w siłę wielkomocarstwowej 
Rosji, którą juz dawno temu nalezało «powstrzymać» . Brak kompetencji zachodnich polityków i generałów 
w kwestii oceny realnej sytuacji w Rosji mozna porównać chyba tylko z niekompetencją ich rosyjskich 
kolegów. 

Paweł Felgengauer 
(Moskwa) 

Paweł Felgengauer, publicysta, komentator wojskowy gazety Siegodnia, a także członek kolegium redakcyjnego. 
Do 1993 r. pracował w dzienniku Niezawisimaja Gazieta. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki bez
pieczeństwa i sił zbrojnych. Doktor nauk przyrodniczych. 

IIaBeJl <I>em.reHI'ay3p, POCcuucKue ZeHepaJlbl6 HenpeOCK(l3yeMoM nOCmKOMMyHuCmU'leCKOM Mupe. COBeTCKHll reHepaJThmIH 

lllTa6 IłMeJI 'leTKyIO Ił npoCTYIO KOHuerrUlfiO BHelllHeR rrOJIlłTIłKIł. Bce, CBO.znmOCh K TOMY, 'lTo6hI rro B03MOlKHOCTIł TO'lHO 

oueHlłTh yrp03y Ił paCC'llITaTh, CKOJIhKO AHB1ł31ł1ł, KOprryCOB Ił B03~IIiHbIX apMMR pa3BepHYTh Ha p;aHHOM HarrpaBJIeHlłlł, 

KaK «o60pYP;OBaTh» TeaTP 'BoeHHhIX ,ll;eRCTBHR Ił «rrpO'KOHTPOJIHpOBaTh HeHap;elKHblX COI03HIłKOB». HOBa51 Poccml 

YHaCJIep;OBaJIa OT CCCP rrpelKHHH reHepaJIhHhIR IlITa6 HeCKOJIhKO rpOM03WIłH, HO 3<p<peKTI1BHhIH IłHCTPyMeHT Bep;eHI15I 

rJI06aJIhHOR BORm!. Terreph 3Ta BOeHHa51 MallllłHa He pa60TaeT. reHepaJIhI npOCTO He rrOHHMaIOT, 'lero, C06CTBeHHO, 

OT HHX XOT5IT. 

116 



COLLOQUIUM 

----------------------------------------~----~--~~~-~----~-----~-------
Eurazjatycka, czyli różnorodna 
(wywiad z profesorem Michaiłem Gefterem) 

Jakie jest miejsce i rola Rosji w świecie współ
czesnym? 

Gdy szukamy odpowiedzi na pytanie o tnteJ
sce Rosji w świecie, od razu napotykamy kilka nie
wiadomych. A najwazniejszą z nich jest sama Ro
sja. Moze się wydać dziwne, ze pozwalam sobie 
mówić o niej tak, jakby była czymś nieznanym. 
Przeciez tak właśnie często nazywano Związek So
wiecki. ]ednakZe to coś, c o d z i s i a j jest Rosją, co 
jest nazywane Rosją i uwaza siebie za Rosję, jest 
czymś nowym. Ma za sobą całe stulecia istnienia -
były w nich karty tragiczne, bohaterskie - ale jest 
Rosją na nowo. 

Rosja carska stanowiła przedłuzenie średnio
wiecznej Rusi . Była jej swoistą kontynuacją. Nikt 
jednak nie zdoła udowodnić, ze małe księstwa -
słowiańskie albo na poły słowiańskie - za jednym 
zamachem mogły przekształcić się w państwo się
gające swymi granicami aż do Oceanu Spokojnego. 
Między tymi dwoma momentami dziejowymi - śred

niowieczną Rusią a Cesarstwem Rosyjskim - zda
rzyła się rzecz, która miała wymiar globalny. Nastą
piła ostatnia, gigantyczna erupcja Azji Środkowej -
najazd mongolski. Najazd Mongołów i późniejszy 
ich samoistny odpływ Cros. samootkat) wyznaczyły 
to, co nazywam przestrzenią ekspansji . Ruś 
przekształciła się w Rosję imperialną, a zarazem -

bezpośrednio włączyła do głównego numl historii 
świata, stając się jednym z zasadniczych i niezbywal
nych elementów struktury globu. Misja, która przy
padła w udziale Rosji, nie daje się porównać z kla
syczną conquistą hispano-portugałską czy protestan
cką, choć i tu, i tam był obecny element nagłości i za
skoczenia. 

Syberia, Zakaukazie i Azja Środkowa nie były za
tem dla Rosji tym, czym dla Hiszpanii Ameryka Po
łudniowa? Przekładając to na bm"dziej przystępny ję
zyk: czy nie chodziło o kolonizację całych obszarów 
i podbój narodów słabszych militarnie, lecz nieko
niecznie niższych kulturowo (weźmy choćby antycz
ne korzenie kultuty gruzińskiej czy ormiańskie})? 

Kiedy mówimy o Rosji, nie wolno nam zapomi
nać o jej skomplikowanej eurazjatyckiej genezie. 
Mozna rzecz jasna postrzegać jej rozwój jako przej
ście od jednego systemu odniesień ideologicznych 
do drugiego -- od imperium.carów Cz jego ideologią 
"trzeciego Rzymu . .) do impetium sowieckiego Ci ideo
logii "rewolucji ŚWiatowej"). Gdy mówimy jednak 
o przekształcaniu się Rosji w państwo sensu stricto 
eurazjatyckie, musimy brać pod uwagę trzy rózne 
płaszczyzny, trzy przestrzenie - mimo że ciągle po
zostaj~my na tym samym obszarze i w tych samych 
granicach. 

117 



COLLOQUIUM 

.Wolałbym uniknąć omawiania jego myśli. Tym bar
dziej nie chciałbym przedstawiać jej w ujęciu krytycznym. 
Ani omówienie, ani krytyka nie jest w stanie ogarnąć zja
wiska, jakim w zyciu myślącej Rosji jest Gefter, i nie moze 
być niczym więcej niz wyrazem akceptacji lub dezapro
baty dla jego dzieła. Głównym zajęciem Geftera jest - jak 
sądzę - rozmowa Z nami (choć zapewne zasłuzył so
bie na lepszy los). Przyznam otwarcie, ze jego teksty nie 
są dla mnie tak wazne, jak bezpośrednia rozmowa, w trak
cie której staram się zazwyczaj tylko słuchać, wtrącając 
czasami nieśmiałe, mające go sprowokować do dalszego 
wywodu pytania., Słowa te - napisane przez redaktora 
naczelnego miesięcznika Wiek XX i Mir, Gleba Pawłow
skiego - są bodaj najtrafniejszą charakterystyką Profesora 
Geftera. Rozmowa, którą przeprowadziliśmy w redakcji, 
trwała wiele godzin. Prezentowany zapis jest ogromnym 
skrótem. Kim jest Profesor Michaił Gefter? 

Urodził się na Krymie w 1918 r. w rodzinie zydow
skiej. Jego bliscy zostali wymordowani przez nazistów 
w czasie II wojny światowej. W 1941 r. ukończył z wy
róznieniem studia na wydziale historii Państwowego Uni
wersytetu Moskiewskiego. Wkrótce wyruszył na front; był 
cięzko ranny. Po wojnie podjął pracę w Instytucie Historii 
Akademii Nauk ZSRR, obronił pracę doktorską i podjął 
badania nad historią gospodarczą Rosji XIX w. (ponad 100 
publikacjO. W połowie lat 50. (juz po śmierci Stalina) był 
jednym z inicjatorów wydania ID-tomowej Historii Świa
ta. W 1964 r. załorył katedrę metodologii dziejów w In
stytucie Historii Akademii Nauk ZSRR. Wkrótce jego prace 
stały się obiektem krytyki ze strony partyjnego "betonu-. 
Nagonka nasiliła się po opublikowaniu rozprawy lstori
czeska ja nauka i niekotoryje problemy istorii. Kampania 
oszczerstw i pomówień przyniosła efekty. W 1970 r. ka
tedrę zamknięto z powodu.razących naduzyć-. Gefter, któ
ry odmówił złozenia publicznej .samokrytyki", został usu
nięty ze stanowiska. Zakaz publikacji jego prac obowiązy
wał az do czasów pien'.estrojki. W 1976 r. Gefter zrezygno
wał z członkostwa w Akademii Nauk, a w 1982 r. wystąpił 
z partii. Podjął badania nad historią dekabrystów, zajmo
wał się sporem filozoficznym między Hercenem a Czer
nyszewskim, ewolucją ruchu narodników w Rosji, ideolo
gią terroru w państwie komunistycznym. Napisał krytyczną 
biografię Lenina (jest to studium z zakresu historii ideO. 
Żadna z prac nie mogła być opublikowana. Gefter włą
czył się aktywnie do działalności dysydenckiej. Był jed
nym z załozycieli podziemnego czasopisma Po iski. Wiele 
pisał dla ukazującego się w samizdacie periodyku Parnia!' 
(1977-1981). Na początku lat 80. czasopismo Poiski zostało 
zamknięte. Po głośnym procesie redaktor naczelny pisma 
(ściś l ej - współredaktor), cytowany na wstępie Gleb 
Pawłowski trafił na trzy lata do łagru. 

Zakaz druku jego prac przestał obowiązywać w roku 
1987. W 1991 r. ukazała się ksiązka lz tiech i etich let, która 
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Pierwsza - to p rze s trz e ń ge op o l ityc zn a. 
Przekształciwszy się w państwo, którego właściwą 
miarą jest skala globu, Rosja dała się tym samym 
poznać światu i do pewnego stopnia określiła Euro
pę. Nie tylko dlatego, ze stanowi dla niej punkt od
niesienia. Rosja określa Europę przez sam fakt swe
go istnienia, sąsiedztwo, wzajemne przenikanie, a tak
że - przez ekspansję i wszystko, co się z nią wiąże . 

Przestrzeń druga - to kształtująca się stopniowo 
przestrzeń ekonomiczna czy nawet szerzej 
- sfera działalności życiowej . Opis charakteru kon
taktów gospodarczych na całym obszarze eurazja
tyckim wymaga innych niż geopolityczne kategorii. 
Imperium nigdy nie było tV.'Drem jednorodnym pod 
względem gospodarczym. Nie było również struk
turą ekonomicznie efektywną, a to skazywało Ros
ję na ekspansję, choć oznaczała ona jedynie doda
tkowy koszt, nic ponadto. Ekspansja była jednak 
czymś nieuchronnym. Wymuszał ją ogrom przestrze
ni i skala antagonizmów wewnętrznych. W istocie 
było to wypychanie na zewnątrz kłopotów i sprzecz
ności wewnętrznych. Ich rozładowywanie dokony
wało się poprzez nieustanne rozszerzanie granic, to 
zaś prowadziło do jeszcze większego pogłębiania 
się tych sprzeczności . Powiązania gospodarcze, które 
stanowczo odbiegały od możliwości, jakie ofero
wała geopolityka, zostały przejęte i przetworzone 
przez imperium sowieckie. Przestrzeń działalności 
życiowej (ekonomiczna), która nigdy wcześniej nie 
była całością, teraz - w dość krótkim czasie i za 
cenę ogromnych ofiar w ludziach - została prze
kształcona w gigantyczne struktury wertykalno-ho
ryzontalne. Ich ogrom ukazał się naszym oczom do
piero w momencie rozpadu ZSRR, 

Przestrzeń trzecia, o której nie wolno zapomi
nać i na którą chciałbym zwrócić szczególną uwa
gę - to p r z e s t r z e ń l u d z k a . Jest ona unikatowa 
pod każdym względem, toteż jej porównanie z in
nymi formacjami - z imperium osmańskim albo 
z wielonarodową monarchią austro-węgierską -
niewiele wyjaśnia. U samych źródeł rosyjskiej Eura
zji tkwi bowiem jej ogromna różnorodność cywiliza
cyjna, która bynajmniej nie maleje z czasem, wręcz 
przeciwnie - rośnie, Weźmy dla przykładu wiek XIX, 
gdy zdobyte zostaje Zakaukazie, a w latach 70, - przy
łączona Azja Środkowa, Wszystko to było stosunko
wo niedawno i miało przede wszystkim tald skutek, 
że różnorodność cywilizacyjna dodatkowo się po
głębiła. Podstawowym spoiwem tej przestrzeni był 
komponent rosyj sld - czy szerzej - rosyjskojęzyczny, 

ów rosyjski współczynnik cywilizacyjno-kulturowy. 



Jednocześnie jednak on sam rozmywa si~ i zatraca 
\V bezbrzeżnych przestworzach Eurazji. ROZIlu ch le
go procesu zdumiewa. I od r2ZU na leży zau"vażyć , 

że dyspersja kornpone ntu rosyjskiego \V przestrzeni 
Eurazji dokonała się w ci'!gu zaledwie paru stuleci. 
Dochodz~ do tego zmiany, jakie nastąpiły w czas2ch 
sowieckich. Przestnell eurazjatycka zost~iła ,vciśnię

ta w ideowe ramy .. rewolucji światowej", aż \v kOllCLI 

przetoczył s i ę przez n ią potworny \valee stalinow
skie j unifikacji . (Nie było czegoś równie straszn'?gu 
i równie potężnego w całym \ov ie ku XX). 

J eś li nie zdamy sobie sprawy z istoty tego, co 
się wtedy wydarzyło, nigdy n ie zdoJamy pojąć dnb 
dzisie jszego. Przez całe d ziesięciolecia Związek 

Sowiecki był scen~ rue llstanne j niwelacji, systema
tycznej umwniłowki, którą należałoby jeszcze pom
nożyć przez brutalne akcje na rzecz kolektywizacji 
i straszli\\)' terro r 19.37 L , któ rego ofiJrą padła prze
de wszystkim rosyjska inteligencja. Godzi się wsz;lk
że podkreś lić, że mimo ogroml1ych cierpiel't nie spo·· 
sóh porównywać losu e lit rosyjskich z traged i ą i1l
nych elit narodmvych - te bowiem znikały prawie 
całkowicie z powie rzchni ziemi . Paradoksa lnje jed
nak - największej unifikacji poddano Rosyjską f ede
r~K"yjną SocjJlistyczną Repuhlikę Hadziecką (RFSRR) . 

Mówi Pan. że Rosja jest ·ś/liiatelll LU sobie- i /lży 

wa LU odniesieni1/. do niej ()heślenia " LDym iar glo
balny.? Co Pali przez to mzumie? 

Nie l11Jl1l na myśli jedynie te rytorialne i \v l elkc.).~ci, 

c hoc iaż fakt , że ziem.ie rosy jskie rozciągają s i ę na 
obszarze dwóch kontynentów, mógtby j u ż v\'ystar
czyć do uznania Rosji za. ,·świat w sobie ... O global
ności przesądza przede wszystkim geneza Rosji. Ideo

logia ..trzeciego Rzymu .. to był jedynie początek , lecz 
- j eśli pójść dalej - cała myś l rosyjska zaczęła sil;: 
w XIX w ., od jednego tylko myślicie la (choć nie po
ja\vił s i ę on w próżni) - a mianowicie od Piotcl Cz.a
adajewa. Mówi! on: n.ie jesteśmy Zachodem, :.11 e nie 
j esteśmy również Wschodem. Nie jesteśmy ani tym, 
ani. tamtym. Nie j es teśmy Zachodem, bo nie przeszli
sm)' tamtej, europe jskie j drogi. Drogi krwa\,vycll przl;
wrotów i rewolucji , które dały impu ls dal:;zc;;I11U roz
wojowi Europy. Nie jesteśmy także Wschodem, któ
Iy nie potrzebu je ża.dnych impulsów, \.vytwarzając 

ciąg le swoj ~l wbsn~l substancj<;: - to niszczon~, to 
odtwarzaną - i jest nieodmie nie samcwystarczalny. 

OdpowiaclJj~!c na pytan.ie () Rosję, Czaaclajew da
je formułę czysto nega tywną, ale mówi też : .. TrzebJ 
powtórzyć w sobie c1orast:mie rodzaju ludzkiego ... 
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obe jmuje studia , szkice i a rlykuły powsl:1 łe w ci~gu 25 bt 
przymusowego milczenia. Tek,;ty poś'vy ięcone najllO\vszej 
hiSl\.)rii um ieszczały gorbaczov"·o,,vslq pieriestrojkę \V sze
rok i ~n kontekśc i e his[Qrycznym, interp retowały zmi:iny za
chodzące w ZSRR w ścisłym powiązaniu ze zmianami 
w świecie. Gefter podjął· akt ywną działalność puhl icystycz
ną _. \vystępo\vat Ill.in . w obron ie praw Tatarów krym
skich wysiedlonych z półwyspu po II wojnie ś\viatowej . 

\XI artyku łach praso""''Ycl1 przedstawił koncepcję oddolnej 
reformy Rosji poprzez decentralizację, reformę samorz:j
dową i przyzn:mie regionom wchocl7.~cym w skład RFSRR 
większych prerogatyw po litycznych i gospodarczych. Po 
puczu sierpn imvym \vł.lcz~1 si(' aktywnie do życia poli
tycznego. Jest członkiem Rady Prezydenckiej . Ogromny 
autorytet h istoryk;] i fil ozofa sp r~l w i a , że z j'cCgo o pini ami 
licz~ l się polii)'cy różnycl l orientacji. \'1i jXlździern i ku 1993 r. 
n:1 znak prole.',lu przecIw kl\\'awemu s(lumieniu antyjel
cynowskich za rnieszek, W)'l·Ot"Ujf" s ię jcdn::lk z R::I c.ły . \'(fral 

z grupq puhli cystClw i n:llIkowców - jak on przekon~lI1ych , 
że stłumienie rebelii (JznOl CZa wprow:ldzenie autoryt::trne
go porzĆ\dku w państw ie, opracowuje projekt dokładne
go zbadania okoliczności zajść. Nie po to - jak sam pod
krcś!:t - by wskazJć winnych , lecz po to, by zrozumieć, 

dl:tczego nie powiodłJ si~' h\.ldow~l systemu demokratycz
nego \"\' Rosj i. \\/ ostatnim okresie Profesol: Michaił GeJ"te r 
zajmuje s ię przede w::. zystkint dzi:tła!nośc i ~1 naukow~l · 
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Gdy mówię o .. globalnym wymiarze» Rosji, zakładam, 
że jeśli istnieje droga ocalenia, to polega ona na tym, 
że postulat globalnej jedności zostanie zastąpiony po
stulatem róż n o r o d n o ś c i . Jeśli będzie on nie tyl
ko formalnie uznawanym warunkiem, lecz obejmie 
całą sferę działalności życiowej człowieka, zostanie 
stworzona możliwość rozwiązania przynajmniej nie
których problemów. 

Uważam, iż jedynym wyjściem dla Rosji jest peł
na aprobata faktu, że jest ona .. światem w sobie». My
ślę, że taka Rosja może hojnie obdzielić suwerenno
ścią poszczególne terytoria. I nie odbędzie się to w ten 
sposób, że Moskwa zaoferuje poszczególnym czę
ściom składowym Federacji szersze uprawnienia, lecz 
na odwrót - w tej nowej sytuacji poszczególne tery
toria zadecydują: .. to my rezygnujemy z jakiejś części 
naszych suwerennych praw, resztę rezerwując dla 
siebie ... » Jedynym sposobem rozwiązania rosyjskich 
problemów (a przez to, śmiem sądzić, również prob
lemów całego globu) jest umocnienie się, przyzna
nie praw i stabilny rozwój rosyjskich .. małych ojczyzn •. 
Rosja składaiąca się z rdzennie rosyjskich i nierosyj
skich ojczym nie tylko przestanie być niebezpieczna 
dla samej siebie i dla swych sąsiadów, lecz na od
wrót - stanie się potrzebna sobie oraz innym. 

Wizja, którą Pan Profesor mztoczył, byłaby 
może realna w jakimś idealnym świecie ... 

To nie tak. Nie jestem mistykiem. Nie jestem też 
wizjonerem. Jak Czaadajew myślę jednak, że Rosja -
jeśli tylko wejdzie na tę drogę - będzie miała coś 

nowego do zaoferowania światu. Taka Rosja uczyni 
drogę do zjednoczonej Europy łatwiejszą. Tylko w tym 
kontekście można myśleć o rozwoju koncepcji atlan
tyckiej czy o zintegrowanej Azji. 

Nie widzę zresztą innego wyjścia. Zanadto jestem 
realistą, by nie rozumieć, że będzie to możliwe do
piero za jakiś czas. Widzę jednak również, że tego 
czasu mamy w Rosji coraz mniej. Kiedy w politykę 
zaczynają się bawić już nawet nie politykierzy, lecz 
kaprale, naprawdę można się przerazić. Wierzę jed
nak, że tak się nie stanie, bo pamiętam, że podczas 
II wojny światowej mimo wszystko zdołaliśmy (my, 
ludZie) ocalić życie i obronić swe prawo do godnej 
śmierci ... Dzisiaj najważniejszą sprawą jest rozwój kon
taktów międzyludzkich (bez wtrącania się w to ja
kiejkolwiek władzy). 

Co w przypadku Rosji zmieniło podpisanie Po
rozumienia o utworzeniu WNP i rozwiązanie ZSRR? 
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Najpierw jedno zastrzeżenie. Przez cały okres so
wiecki aż do grudnia 1991 r. - gdy zostało podpisane 
tzw. Porozumienie białowieskie-Rosja w gruncie rze
czy nie istniała. W końcowym okresie była to w isto
cie jakaś kompletna, niewydarzona ftkcja. Wszystkie 
komitety partyjne, czy to obwodowe (ros. obkom), czy 
to krajowe (ros. krajkom), będące defacto zwierzchni
mi organami władzy w terenie, podlegały bezpośred
nio Moskwie (rozumianej tu jako centrum władzy 
ZSRR). Wszystkie struktury pośrednie - mające w na
zwie skrót RFSRR - były czysto ftkcyjne. Stalinowska 
reforma administracyjna przeprowadzona pod koniec 
lat 20. i na początku lat 30. dopełniła reszty. Ogromne, 
obejmujące szmat ziem, obwody oraz kraje podzielo
no na mniejsze cząstki. To rozdrobnienie administra
cyjne zachowało się do dzisiaj . Najbardziej zdumiewa
jące jest to, ze .problem Rosji- został postawiony i nie
jako zrodzony właśnie przez RFSRR - twór istniejący 
w jakiejś powierzchownej, zgoła naskórkowej postaci, 
ograniczony do wąskiego kręgu nomenklatury. Kwe
stia ta - dodajmy - nie mogła mieć w tamtych czasach 
(lata 80., red.) sensownego rozwiązania. 

Co to takiego ·nowa Rosja»? Zmiana nazwy bezsil
nej, bezradnej, fikcyjnej RFSRR? Przecież nie! Granice 
Federacji Rosyjskiej są wprawdzie niemal identyczne 
z granicami RFSRR, lecz jednocześnie jest ona spad
kobierczynią Związku Sowieckiego we wszystkim, co 
dotyczy potęgi państwowej, miejsca w świecie - weź

my choćby stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeń
stwa. Poza tym odziedziczyła po ZSRR ogromny po
tencjał rakietowo-nuklearny . • Nowa Rosja-... Kraj, któ
ry został wyrwany z sowieckiego kontekstu, lecz szczo
drze obdarowany spadkiem po Związku Sowieckim 
i z wielkim trudem dźwigający brzemię tej sukcesji. 
PaństV\'o, które w ci<k,ou bardzo krótkiego czasu zer
wało wcześniejsze kontakty i związki. Państwo, któ
re, by tak powiedzieć, obnażyło swe granice i utraciło 
25 mln ludzi, uważających się za obywateli sowiec
kich, a żyjących teraz poza jego granicami... ,Nowa 
Rosja» .. . Dotknięta wszelkimi możliwymi kłopotami, 
problemami i niemocą, dysponująca przy tym ogro
mnym potencjałem militarnym, który daje jej prawo 
do współdecydowania o losach świata, choć ówże po
tencjał dla niej samej jest wielkim ciężarem ... Otóż ta 
«nowa Rosja» pojawia się w świecie, nie uświadamia
jąc sobie, jak bardzo nowa i niezwykła jest jej sytua
cja, a nawet tego nie zauwaZywszy. Myślę, że cały 
okres, jaki nastąpił po podpisaniu Porozumienia bia
łowieskiego, był w istocie czasem gorączkowego od
kryv,rania nowości tej sytuacji, która wcześniej niko
mu nawet nie mogła się przyśnić. 



W przeciwieństwie do państw bałtyckich, Gru
zji czy Ukra'iny- Rosyjska Federacyjna Socjalistycz
na Republika Radziecka nigdy nie ogłosiła niepod
ległości. Zawdzięcza ją właśnie Porozumieniu 
o utworzeniu WNP, a po części również dążeniom 
niepodległościowym 1'epublik. 

To nie do końca tak. Proces uzyskiwania przez 
Rosję nowej podmiotowości można opisać na dwa 
sposoby. Opis pierwszy sprowadzałby się do konsta
tacji, że trzech polityków, chcąc pozbyć się jednego 
tylko człowieka, a mianowicie Michaiła Gorbaczowa, 
zlikwidowało Związek Sowiecki. Można jednak spoj
rzeć na tę sprawę całkowicie inaczej. Rosja jest, jak 
powiedziałem, "światem samym w sobie>', który nie 
mógł dłużej realizować się w dotychczasowej formie. 
Oba opisy są na swój sposób prawdziwe. Z jednej 
strony mamy do czynienia z czymś niemal prqpad
kowym, prawie banalnym. Z driJgiej - z czymś gigan
tycznym, czego zrozumienie wymaga całościowej wi
zji zmieniającego się świata i co bynajmniej nie tak od 
razu mieści się w głowie, a tym bardziej nie daje prze
łożyć na dyskursywny język konkretnych problemów. 
Innymi słowy - chodzi tutaj nie o jakieś pierwsze 
z brzegu państwo i nie o państwo startujące od zera. 
Chodzi o państwo, które zaczyna wszystko od począ-

tku. Nie na jakimś przypadkowym terytorium, lecz na 
swoim, ale przecież n a n o w o. W dodatku jest to 
R o s j a p o n o w n i e e u r a z j a t y c k a. RFSRR (po
mijając jej fIkcyjny, nie tylko pod względem prawnym, 
lecz również politycznym, charakter) uparcie nie do
strzegała bowiem faktu, że jest Eurazją . To, co 
było w niej azjatyckie, nigdy nie zostało ujęte w po
rządek dyskursu. To zaś, co europejskie - rozpłynęło 

się, by tak powiedzieć, w systemie sowieckim, coraz 
bardziej tracąc znamię europejskości ... A to, że Rosja 
jest Europą w Azji i że jest Azją, która wchodzi przez 
rosyjskie wrota do Europy - stanowi przecież fakt nie
zwykłej doniosłości. Fakt, który wymaga dogłębnego 
przemyślenia. Nasza świadomość musi się na nowo 
z tym uporać . I od razu podkreślmy: jest to problem 
nowy nie tylko w odniesieniu do terytoriów niero
syjskich, lecz także w odniesieniu do regionów czy
sto rosyjskich (mam tu na myśli nową rolę Sybetii). 
Nie mówiąc już o problemach granicznych. 

Jaka jest, a jaka być powinna rosyjska polityka 
wobec krajów Wspólnoty Niepodleglych Pmistw? 

Kiedy mówimy o polityce Rosji wobec Wspólno
ty Niepodległych Państw, powinniśmy zacząć od 
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konstatacji, że - niezależnie od tego, czy się to ko
muś podoba czy nie - mamy tu do czynienia z poli
tyką expressis verbis globalną, tj. taką, której właści
wą miarą jest glob (ros. planietarnaja), nie zaś z po
lily!q wobec różnych prowincji nieistrtiejącego już 
Związku Sowieckiego. Uznanie tego faktu przez Ro
sjan jest podstawowym warunkiem powodzenia 
w staraniach o pozyskanie przez FR należnego jej 
miejsca w świecie. Rosja musi poddać gruntownej 
rewizji swoją tożsamość, swoje -bycie światem w so
bie .. i spróbować zrealizować ową .globalnośó> w no
wym kształcie. Albowiem od faktu, ze jest odręb
nym światem, nie sposób uciec. (Trzeba by ją <Ros
ję> pewnie podzielić na dziesiątki państVl/ i w doda
tku pooddalal< je od siebie na tyle, by nie sąsiado
wały ze sobą... Albo całą wyekspediować gdzieś 
w kosmos). 

Wynika z tego, ze tradycyjny podział na politykę 
wewnętrzną i zagrani.czną nie jest w przypadku Ro-
sji wystarczający. Specyfika tego państwa sprawia, 
ze powinniśmy mówić o czterech _. realizujących mo
del szkatułki - kręgach rosyjskiej polityki zagranicz
nej, która w kazdym prqpadku jest "polityką global
ną ... Krąg pierwszy (najbliższy, wewnętrzny) tworzy 
polityka wobec republik, krajów, obwodów i okrę
gów autonomicznych FR. Krąg drugi (pośredni) -
polityka Rosji wobec Wspólnoty Niepodległych 
Pańs1:v.'. Krąg trzeci - polityka wobec krajów ościen
nych, mających wspólne granice już to z \VNP, już to 
z samą FR. W kręgu czwartym (najodleglejszym, ze
wnętrznym) - mieści się polityka Rosji wobec Euro
py, wobec Zachodu oraz wobec Azji. Współzalez
ność tych kręgów jest oczywista. Powiedziałem wcze
śniej, że kazdy z nich powinien wchodzić w następ
ny niczym szkatułka, choć prawdę mówiąc, najczę
ściej nie wchodzi. .. 

Istotnie. Wystarczy wziąć pod uwagę stosunek 
Rosjan do niepodległości Ukrain)' i jej samodziel
ności państwowej. 

Polityka Rosji wobec Ukrainy to tylko jeden 
z aspektów, komplementarny zresztą wobec inne
go, rówrtie waznego zagadnienia. Mam tu na myśli 
relacje rosyjsko-kazaskie. Stosunld na linii Moskwa
Kijów i wszelkie zadraznienia w kontaktach wzajem
nych wywołują zazwyczaj wielki rezonans. Trudno
ści w kontaktach między MOSh"V.:ą a Ałmat)' zdają się 
nie istnieć . Jedn.-1.lcZe z faktu, iż sprawy te nie są przed
miotem zainteresowania środków masowego prze
kazu oraz polityków, wcale jeszcze nie wynika, że 
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wszystko idzie gładko i ze nie ma zadnych zagrozeń. 
Obydwa państwa - myślę o Ukrainie i Kazachsta
nie - znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji 
gospodarczej. Trudniejszej niZ Rosja. Nie muszę chyba 
przypominać, ze chodzi o państwa wielkie, lecz po
zbawione własnych surowców strategicznych i uza
leżnione gospodarczo od Rosji. O tym, ze sytuacja 
ekonomiczna Ukrainy jest katastrofalna, wiadomo od 
wielu miesięcy. Pogorszyła się również sytuacja gos
podarcza Kazachstanu. I w jednym, i w drugim kra
ju znajdują się ogromne enklawy rosyjskie .. . Świat 
tyle rozprawia o serbskiej Krainie, a proszę spojrzeć 
na Ukrainę. Przeciez rosyjska Kraina rozciąga się 
tam od Charkowa aż po Donbas, obejmując terytońa 
w basenie Morza Azowskiego i Półwysep Krymski. 
Kraina w Kazachstanie - to wielki step, uprzemy
słowione ośrodki miejskie na północy kraju. 

To nie są problemy peryferyjne. One dotyczą ca
łego świata. Są to sprawy niełatwe. Ich rozstrzgnię
cie utrudniają takie czynniki, jak wcześniejsze po
wiązania między republikami (dalekie przecież od 
ideału), a także ,dana», nierzadko uciążliwa współo
becność - Ukraińców i Rosjan, Rosjan i Kazachów. 
Współcześni politycy, których zadaniem jest poszu
kiwanie optymalnych rozwiązań, nie są do tego zdolni 
z powodu zbyt dużego podobieństwa mentalnego, 
które zamiast zblizać, dodatkowo ich oddala ... Kiedy 
prezydent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew, wy
stąpił z interesującą inicjatywą powołania Unii Eura
zjatyckiej, przywódcy państw Wspólnoty, z władza
mi Rosji na czele, odnieśli się do niej chłodno . A dla
czego? Ponieważ żaden z nich nie uczynił najmniej
szego nawet wysiłku , by na zgoła elementarnym po
ziomie zrozumieć nową sytuację, jaka powstała po 
rozpadzie ZSRR. 

Powiedziałem wcześniej, że na rozpad ZSRR moż
na spojrzeć jak na rzecz przypadkową lub jak na 
rzecz nieuchronną. Dobrze to widać właśnie na przy
kładzie Ukrainy. Przypadkowy był pośpiech, z jakim 
przywódcy Białorusi, Ukrainy i RFSRR podjęli decy
zję o rozwiązaniu Związku . Była to decyzja pochop
na. To, że ją podjęto, ma się jednak nijak do niepod
ległości republik. Weźmy Ukrainę . Uzyskanie niepod
ległości przez to państwo było czymś nieuniknio
nym. Dążenia niepodległościowe w społeczeństwie 
ukraińskim były zbyt silne, by cokolwiek mogło je 
powstrzymać. Polityka Moskwy wobec wszelkich 
przejawów ukraińsldego życia narodowego była zaś 
tak okrutna i ponura - nie warto nawet dodawać, że 
cechował ją brak mądrości oraz taktu - iż jedynym 
jej skutkiem mógł być tylko wzrost sympatii społecz-
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nych dla ugrupowań ultranarodowych. Przeciwdzia
łanie wszelkim próbom wybicia się Ukraińców na 
niepodległość wprowadziło zatem element pewnej 
nieuchronności, która od razu skomplikowała wza
jemne relacje między Kijowem a Moskwą. W Związ
ku Sowieckim Ukraina zajmowała bardzo ważne miej
sce zarówno w gospodarce (choć z czasem jej zna
czenie słabło), jak i w polityce - cała grupa działa
czy i przywódców wywodziła się z Ukrainy bądź tam 
przeszła szkołę partyjną, jak choćby Breżniew. 

Kontrowersje rosyjsko-ukrai11.skie będą więc 
trwałym elementem nowego ładu na obszarze po
radzieckim? 

Problemy, z którymi obecnie borykają się Ukra
ińcy, są podobne do rosyjsldch. Można nawet zary
zykować tezę, ze mamy tu do czynienia z zaostrzo
nymi problemami Rosji. Zaostrzonymi - przez brak 
surowców czy też niedostatek elementów równowa
gi w życiu wewnętrznym państwa. W Rosji zaspo
kojenie aspiracji społeczności lokalnych jest zasadni
czo łatwiejsze niż na Ukrainie. Różnice kulturowe, 
językowe i mentalne w społeczeństwie ukraińskim 
zbyt wyraźnie dzielą państwo na dwoje, co zagraża 
jego integralności. Przy czym - w odróżnieniu od 
państw bałtyckich, gdzie problem mniejszości rosyj
skiej odgrywa w stosunkach z Rosją tak wielką rolę, 
że czasem aż wstyd, dla Ukrainy jest to problem sen
su stricto wewnętrzny. Żywioł rosyjski jest tam zbyt 
silny, by można było go bez przeszkód wpisać w za
chodnioukraiński model państwa. 

Oczywiście byłoby lepiej, gdyby Rosja zrozumia
ła, jak głęboko problemy ukraińskie przypominają 
jej własne i spróbowała być sojuszniczką niepodle
głej Ukrainy, śpiesząc jej z pomocą w ich rozwiązy
waniu. Nie należy jednak zapominać, że na prze
szkodzie stoją takie czynniki, jak zerwanie dotych
czasowych powiązań gospodarczych, sztucznie roz
dmuchiwana kwestia prqnależności terytoIialnej Kry
mu oraz konflikt wokół Floty Czarnomorskiej. 

W moim najgłębszym przekonaniu niepodległa 
Ukraina jest dla nowej Rosji egzaminem politycznej 
dojrzałości. W jej interesie leży podtrzymanie dobrych 
stosunków z wielkim i pod wieloma względami po
krewnym państwem. Ukraina - nie mam co do tego 
najmniejszych złudzeń - wejdzie w świat o własnych 
siłach, podobnie zresztą jak Kazachstan. Różnica po
lega na tym, ze Kazachstan, któlY pójdzie zapewne 
własną, .azjatycką· drogą, nie rozwiąże swoich prob
lemów bez współpracy i współdziałania z Rosją. Ukra-



ina zaś wchodzi w świat, do Europy, na równych 
prawach - i niejako "ramię w ramię· - z Rosją. Przy
szły kształt relacji Rosji z Europą zalety od tego, ja
kie będą stosunki na linii Kijów-Moskwa. Marzy mi 
się , gdy mówię o tych sprawach, współdziałanie ukra
ińskich oraz rosyjskich elit intelektualnych, które ja
ko jedyne są zdolne do zrozumienia tej współzależ
ności, w związku z czym mogłyby na tej płaszczyź
nie wypracować wspólny projekt rozwiązań najbar
dziej nabrzrniałych problemów i przekonać opinię 
publiczną w tych krajach do ich sensowności. Wła
dze obu państw nie potrafią tego uczynić. 

Społeczeństwo rosyjskie, jak pokazują badania 
socjologiczne, w swej znakomitej większości nie 
zaaprobowało decyzji o rozwiązaniu ZSRR. jakie 
są tego przyczyny. 

W badaniach opinii publicznej - od razu muszę 
zastrzec, że nie odnoszę się do nich ze szczególnym 
pietyzmem - od dłuzszego już czasu pojawia się sta
ły element, który rzuca nieco światła na sferę zacho·· 
wań ludzkich. Okazuje się, że kwestia prestitu i 
miej sca w świeci e jest sprawą podstawową za
równo dla poddanych rosyjskich, jak i dla obywate
li państw, które wchodzą w skład tego dziwnego 
tworu, jakim jest Wspólnota Niepodległych Państw. 
Mieszkańcy byłego Związku Sowieckiego, a zwła

szcza Rosjanie, nie mogą pogodzić się z faktem, że 
ich ojczyzna utraciła raz na zawsze dotychczasową 
pozycję na arenie międzynarodowej. Sprawa ta zda
je się dotyczyć ich osobiście, postrzegają ją bowiem 
jako coś, co bezpośrednio determinuje ich własną 
egzystencję . Nalety podkreślić, że odczucie to jest 
o wiele bardziej bolesne aniżeli niezadowolenie wy
wołane trudnościami gospodarczymi, nędzą czy po
głębianiem się przepaści między bogatymi a ubogi
mi. Wszystko to razem plącze się w jakieś chore wę
zły ... Zranione utratą poprzedniego miejsca w świe

cie społeczeństwo dostrzega wyraźnie, że nowe miej
sce nie zostało jeszcze pozyskane. Świadomość spo
łeczna znajduje się obecnie w stadium transgresji czy 
raczej - w chwilowym bezruchu wywołanym utratą 
poprzedniego stanu świadomości - -jesteśmy waz
ni .. , -liczą się z nami .. , "znaczymy coś w świecie· ... 

Ponadto chciałbym z całą mocą podkreślić, ze 
w chwili obecnej świadomość społeczeństwa rosyj
siciego jest narazona na szkodliwe działanie seman
tycznego chaosu, jaki zapanował po rozpadzie po
przednich struktur. Przyzwyczajenie, brak przygoto
wania sprawia, ze ludzie określają nowe zjawiska 
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i problemy starynl.i nazwami, a tym samym popada
ją w niewolę starego języka. Ten zaś m.iał to do sie
bie, że jeśli jakiekolwiek problemy były rozwiązywa
ne przy jego użyciu , to najczęściej -:- źle . Melanż nie 
przygotowanej świadomości, resentymentów i seman
tycznego chaosu - który gra w tym wszystkim bar
dzo duzą, choć nie zawsze docenianą rolę - daje o so
bie znać, kiedy tylko przechodzimy z jednego kręgu 
rosyjskiej polityki do drugiego. Chciałbym raz jeszcze 
zaznaczyć, ze mimo tego przechodzenia, tak czy ina
czej wciąż pozostajemy w sferze polityki globalnej. 

Czy fakt, że świadomość obywateli FR podlega 
i może podlegać w przyszłości tak dalekiej trans
formacji, znajduje jakieś odzwierciedlenie w sfe
rze praktyki politycznej? Czy zmienił się styl pro
wadzenia polityki z agranicznej? 

Najwazruejszą znliarq, jaka nastąpiła w polityce za
granicznej od cz.asów sowieckich, jest to, że obecny 
kurs jest mimo wszystko bardziej dopasowany do bie
żących wydarzeń i ze polityka zagraniczna stała się 
bardziej elastyczna. Jest wprawdzie niczym wskazów
ka kompasu, która przez cały czas się waha, ale mimo 
wszystko to jakaś zmiana. Ludzie odpowiedzialni za 
kształtowanie polityki zagranicznej nie potrafią uwol
nić się od lęku, że Moskwa spóźni się z reakcją na 
bieg wydarzeń, że da się wyprzedzić. Z drugiej strony 
wiedzą, że ich powinnością są nieustanne próby od
nalezienia szczeliny, przez którą Rosja ponownie mo
głaby się wśliznąć na arenę międzynarodową. To tłu
maczy meandryczny charakter polityki zagranicznej 
FR. Niemal w biegu akceptujemy propozycję uczest
nictwa w prograrnie "Partnerstwo dla pokoju>, ale jut 
za chwilę - domagamy się specjalnego statusu i chce
my, by respektowano warunki, które sami postawi
my. Za jakiś czas zapominamy, co właściwie propo
nowaliśmy i znowu zgłaszamy akces do "Partnerstwa-... 
itd. itp. Nie wydaje się, by polityc.y rosyjscy byli w pełrli 
świadomi zadań, jakie przed nimi stoją. Gdyby byli 
świadomi, poszukiwanie nowego miejsca Rosji w świe
cie i definiowanie jej roli w stosunkach n1iędzynaro
dowych dokonywałoby się spokojniej - z uwzględ
nieniem realiów, ze świadomością aktualnych zagro
żeń, których w żadnym razie nie wolno ignorować. 

Innymi słowy - polityka zagraniczna Rosji w obec
nym kształcie nie ma nic wspólnego z dalekosiężną 
strategią. To bardzo poważna wada. Działanie na oślep 
jest niewskazane. Raz próbujemy odzyskać pozycję 
w międzynarodowym handlu bronią, potem znów pró
bujemy w jalciejś innej dziedzinie - bez ładu i składu. 
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Jakie stanowisko zajmuje Rosja wobec konflik
tu na Bałkanach? 

W moim przekonaniu nie zajmuje tadnego. Wy
dawałoby się, te Rosja powinna reagować na sytu
ację w Jugosławii w sposób zrótnicowany. Trudno 
jednak mówić o czymś takim, jak stanowisko Rosji. 
Motna mówić jedynie o punkcie widzenia rosyjskiej 
słutby dyplomatycznej, prezydenta i jego ministra 
spraw zagranicznych. Obecnie nie mote być mowy 
o jakiejkolwiek blokadzie informacyjnej. A myśli Pan, 
te Rosjanie naprawdę wiedzą, co się dzieje w Jugo
sławii? Nie wiedzą. Przy czym nie wynika to wcale 
z tego, te ktoś tam podnosi słuchawkę i dyktuje dzien
nikarzowi, co ma mówić - w jaki sposób powinien 
«naświetlać» dany problem. Chodzi o to, te rosyjskie 
środki masowego przekazu za katdym razem - obo
jętnie o jakiej kwestii mowa - usiłują znaleźć taki 
punkt widzenia, który mógłby być punktem widze
nia wszystkich. Daremny to trud. Jeśli chcecie budo
wać demokrację, nauczcie się w końcu wyratać pun
kty widzenia rótnych ludzi, środowisk czy po prostu 
- samych dziennikarzy. Przeciet katdy z nich mote 
mieć swój wła.'iny pogląd na sprawę. Dlaczegót miał
by myśleć tak samo jak inni, według jakichś powsze
chnie obowiązujących norm? W moim przekonaniu 
najbardziej potądana byłaby taka sytuacja, gdyby 
ktoś jeden mówił: .. najwytszy czas, by tym Serbom 
dać w końcu po łapach! Jakte oni mogą tak obcho
dzić się z mniejszymi narodami! Zachowują się tak, 
jakby te narodowości były im podległe!", a ktoś drugi 
dowodził, te Serbowie nie mogą przeciet pozwolić 
sobie na ignorowanie własnej przewagi liczebnej -
która zresztą jest nie tylko przewagą, lecz i obcią
teniem - w sytuacji, gdy tracą kolejne terytoria ... Cóz, 
mieliby tak po prostLI zrezygnować» - zakładam, te 
ów ktoś mógłby argumentować w ten sposób -.i po
święcić własne interesy narodowe, pogodzić się 
z zerwaniem bezpośredniego kontaktu między ser
bską Krainą a Republiką Jugosławii?" Do pomyśle
nia są i inne punkty widzenia. Nie o to chodzi. Naj
watniejsze, te tylko w ten sposób do naszej świa
domości mogłaby dotrzeć podstawowa prawda 
o konflikcie jugosłowiańskim . Fakt, te jest to prob
lem w istocie niero zwi ązywa lny. Sedno nie 
w tym, by znaleźć jakąś racjonalną metodę i poin
struować ambasadora, o co powinien zabiegać. Rzecz 
w tym, by w końcu zrozumieć, te kwestię tę będzie 
motna rozwiązać dopiero w XXI w. 

Ludzie jednak giną już dzisiaj. 
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Zdaję sobie sprawę z tego, te gdy na ekranie te
lewizora widzimy wciąt rannych i zabitych, trudno 
mówić: "Odłótmy to do jutra"! Z drugiej strony - te
go typu problemy rzeczywiście nie mogą być roz
wiązane w ciągu jednego dnia. Świat nie posiadł je
szcze wystarczającego doświadczenia, by wiedzieć, 
w jaki sposób ten problem rozstrzygnąć. 

A wojna w Zatoce Perskiej? 

Zgoda, wiemy, na czym polega zastosowane tam 
rozwiązanie. Chciałbym jednak zwrócić Pańską uwa
gę na fakt, ze w przypadku Jugosławii podobne środ
ki niczego nie załatwią. Po pierwsze - na terytorium 
byłej Jugosławii nie ma takich celów, których zniszcze
nie z powietrza pozwoliłoby na przerwanie walk. Po 
drugie - nie mówimy o Bliskim -Wschodzie, lecz o ser
cu Europy. Tego typu operacja byłaby brzemienna 
w skutki dla wszystkich państw europejskich. Po trze
cie - Radovan KaraclZić to nie Saddam Husajn, cho
ciat, rzecz jasna, motna odnaleźć wiele podobieństw ... 
Czy jest jakiś lepszy sposób? Jaki? Rada Bezpieczeń
stwa ze swoim veto i siłami pokojowymi? Przeciet 
główną cechą tych sił jest to, te mogą działać wy
łącznie w sprzyjających okolicznościach. To dopra
wdy wyśmienite! W Ugandzie, okazuje się, siły po
kojowe nie mogą działać, gdyz istnieje ryzyko, te 
tołnierze z tych oddziałów mogliby zostać zabici. Wy
nika stąd jednoznacznie, te najpierw nalety stwo
rzyć odpowiednie warunki - tj. zmniejszyć ryzyko 
ewentualnych ofiar - a wtedy siły pokojowe ONZ 
mogą przystąpić do działania ... 

Powiedział Pan, że problem ten jest w istocie 
.nierozwiązywalny •... 

Paradoksalnie, jedynym sposobem rozwiązania
przy czym od razu chcę podkreślić, te nie mówię tu 
o metodzie rozwiązania, lecz o samej istocie proble
mu, w porządku czysto semiotycznym - jest pogo
dzenie się z faktem, że dostępnymi nam środkami 
nie da się tego kryzysu zategnać. Jedyne, co pozo
staje, to postawić problem inaczej. Powiedziałbym 
tak: istnieje większość, dajmy na to, serbska. Istnieje 
większość gruzińska w stosunku do mniejszości ab
chaskiej, a takte wiele innych mniejszości tworzą
cych bardziej lub mniej zwarte skupiska. Najwyzszy 
czas, byśmy zaczęli zachowywać się w sposób cy
wilizowany. I nie chodzi wcale o to, zeby mniej
szościom przyznawać jakieś specjalne, preferencyj
ne prawa. Musi w końcu do nas dotrzeć, ze zadna 



większość nie może istnieć, jeśli obok niej zabraknie 
mniejszości - stymulującej, wnoszącej element nie
pokoju, zwątpienia oraz pewnej tragiczności i zwią
zanej z nimi dynamild ludzkiego istnienia. Jeśli chce
my być ludźmi, musimy nauczyć się postrzegać mniej
szość jako podstawowy współczynnik rozwoju. Wi
dzieć w niej zaczyn, istotny składnik twórczego nie
pokoju, który jest rodzajem szczepionki chroniącej 
przed zezwierzęceniem ... Zdaję sobie sprawę, że gdy
bym wystąpił z czymś takim na przyjęciu dyploma
tycznym, naraziłbym się tylko na drwiące wzrusza
nie ramionami. Nie to mnie martwi. Ale przecież ist
nieją również ludzie, którzy mają się za intelektuali
stów, za inteligencję, za opozycję. Dlaczego, gdy tyl
ko mowa o Jugosławii, przestają być intelektualista
mi, inteligencją i opozycją? Czyżby obawiali się utra
cić elektorat? To ci dopiero intelektualiści! Problem 
polega na tym, że elity intelektualne boją się przy
znać, iż nie znają rozwiązania . Tak jest w istocie. 

Świadomie pomijam tu aspekt geopolityczny i pró
buję na chwilę zapomnieć o rodzimych demagogach. 
Nie ma również sensu zawracać sobie głowy jakimiś 
tam panslawistycznymi atawizmami. Mnie nie cho
dzi o rząd, o ministrów czy specjalnych emisariuszy. 
Mam na uwadze wyłącznie kogoś, kogo mOŻna by 
określić jako rosyjskiego inteligenta. Powiedzmyot
warcie - jego stosunek do tego, co dzieje się w Jugo
sławii, jest co najmniej dwuznaczny. 

Na pierwszy rzut oka - przeraża go ten konflikt. 
Chciałby, rzecz oczywista, by zawieszenie broni by
ło tIwałe. Zależy mu na tym, by raz na zawsze za
kończyły się lawawe starcia. Podziela obawy Euro
pejczyków. Pamięta o przysłowiowej ,bałkańskiej 
beczce prochu» i ocenia wydarzenia w Jugosławii 
przede wszystkim przez pryzmat zagrożonej integra
cji europejskiej, która w jego odczuciu jest wzorem 
ku zbudowaniu maluczkich. Zdumiewające jest jed
nak to, że o ile Jugosławia jest dla Rosjan czymś w ro
dzaju kamienia probierczego - ·balonem próbnym
nie odnalezionego jeszcze .. globalnego wymianl. Ro
sji, o tyle Gruzja - bliższa i bardziej obecna w ich 
świadomości - nie jest. Wygląda na to, że stosujemy 
podwójne miały. Przywykliśmy, że na obszarze by
łego Związku Sowieckiego ludzie zabijają się nawza
jem i że zabijają się z jednej tylko przyczyny: bo in
nyoznacza dla nich wroga. Mogę do pewnego stop
nia zrozumieć, że Europejczycy - z Polakami włącz·

nie - postrzegają problem jugosłowiański jako bar
dziej sobie bliski i że problem Gruzji pozostaje dla 
nich gdzieś na drugim planie ... Gdy podczas konfe
rencji zorganizowanej przez Instytut Francuski w Kraka-
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wie słuchałem żarliwego wystąpienia Adama Mich
-nika, przez cały czas nie opuszczała mnie my.~l , że 
swe współczucie i łzy zarezerwował tylko dla wy
branych. Czy identyczny przecież konflikt w Gruzji 
zaniepokoił go kiedykolwiek choćby w połowie tak, 
jak tragedia Bośni, tI'agedia Sarajewa? To nie zarzut, 
a raczej dodatkowe światło ujawniające osobliwości 
rosyjskiego stanowiska wobec tego, co dzieje się w Ju
gosławii. My w Mosbvie również nie możemy po
godzić się z krwawym stłumieniem buntu 3-4 paź
dziernika, a plac Niebiańskiego Spokoju i Tybet prze
łykamy spokojnie, jakby nic się nie stało. Przecież 
w Chinach jest miliard ludzi! Świat nie przetrwa, jeśli 
my sami nie zaczniemy budować, jeśli z cierpienia 
nie zrodzi się Eurazja jako przestrzefl dla człowieka. 
Ludzka przestrzeń . 

W1-óćmy do msyjskich regionów. Która tenden
cja weźmie górę - regionalizacja czy reintegracja? 

W moim przekonaniu ró",.-nie dobrze możemy na
zwać proces regionalizacji Federacji Rosyjskiej pro
cesem wewnątrzrosyjskiej reintegracji, jak i na od
wrót. W istocie bowiem nie są to procesy przeciw
stawne. Problem polega na tym, że żadna reintegra
cja części składowych Federacji Rosyjskiej nie bę
dzie się mogła dokonać bez pierwotnej r e g i o n a l i -
zacji (co jest pojęciem o wiele szerszym niż po
wszechnie używana w tym kontekście dezintegra
cja). Powiedziałbym tak - tylko po przejściu etapu 
odrębności będzie można wejść w fazę nowej jako
śdowo, ceniącej różnorodność, jedności. Stadium pier
wsze - osobno, warunkuje drugie stadium rozwoju -
razem. Nie w innej kolejności. Nie sposób przejść 
bezpośrednio od jednego r a z e m do drugiego. Tak 
się nie da. Cena jest oczywiście wysoka, ale innego 
wyjścia nie ma. 

Sprawa druga - określenie regionalizacja jest nie
trafne . Tu nie chodzi tylko o rozszerzenie suweren
nych praw republlk, krajów czy obwodów. Mówimy 
o pewnym projekcie oddolnej przebudowy Rosji _. 
z dołu do góry, zamiast narzucanych odgórnie wa
riantów rozwoju. Mówi się często, że jak na razie 
owa przebudowa ogranicza się do przejmowania wła

dzy w regionach przez lokalną nomenklaturę, daw
nych bossów partyjnych i ludzi podobnego pokroju. 
Do pewnego stopnia takie zagrożenie istnieje, lecz 
w moim przekonaniu jest uno daleko mniejsze niż 
próby odgórnego dyktowania ludziom, jak mają żyć . 

Po drugie - albo te świeżo wyłonione elity lokalne 
poradzą sobie z J;l0\Vą rolą , albo nie; i wtedy łatwiej 
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będzie je zepchnąć ze sceny dzięki mechanizmowi 
lokalnych wyborów. 

Regionalizacja - czy raczej to, co nieprecyzyjnie 
określamy tym mianem - nie poszła jeszcze w głąb. 
Niech Pan zwróci uwagę, jak niewielki jest udział elek
toratlI w wyborach na szczeblu lokalnym. Dlaczego 
tak się dzieje? Ponieważ ludzie tam, na prowincji, nie 
czują, że oddanym przez siebie głosem mogą wpły
nąć na realne rozwiązanie swoich problemów. Pomi
jam już fakt, że społeczeństwo jest zmęczone, co naj
bardziej widać w przypadku społeczności lokalnych. 
Na szczęście zainteresowanie problemami regionów 
rośnie. Myślę tu zarówno o inicjatywach poważnych 
polityków (Grigorij Jawlinski), jak i koniunkturalnych 
projektach politykierów w rodzaju Siergieja Szachraja. 
W samych regionach również pojawiła się cała grupa 
polityków, którzy chcą działać samodzielnie i poszu
kują nowego modus vivendi. Niezależność, w ich po
jęciu, nie powinna się równać rozpadowi, wiedzą też, 
że zwiększenie samodzielności gospodarczej i politycz
nej regionów może mieć tylko pozytywne skutki. 

Mówiliśmy o poszukiwaniu przez Rosję miejsca 
w zmieniającym się świecie . Powiedzieliśmy, że Rosja 
pojawiła się n a n ow o. Kwestia, jakie miejsce Rosja 
zajmie w świecie, jest dzisiaj szczególnie aktualna. Jest 
to problem palący. Rosjanie coraz silniej odczuwają 
swe wyobcowanie, co - po pierwsze - powoduje czę
ściową utratę tożsamości, po drugie zaś - wywołuje 

podejrzliwość, strach oraz irracjonalne odczucie, że 
jesteśmy prześladowani. Tego wszystkiego nie da się 
jednak uniknąć, skoro Rosja naprawdę szuka miejsca 
w świecie, który sam się z m i e n i a ... Wszystko zale
ży od tego, czy uda się budować tę nową Rosję od
dolnie; od tego, czy uda się opracować program jej 
ponownej reintegracji z poszanowaniem różnorodno
ści i w końcu od tego, czy uda się zapewnić przy
szłość europejskiej części Rosji przy rosnącym znacze
niu Rosji azjatyckiej. Powiedzmy otwarcie - Europa 
jest dziś zainteresowana Rosją przede wszystkim jako 
Eurazją. Rosja pamiętająca o swej eurazjatyckości jest 
natomiast zainteresowana Europą bardziej niezależną 
od Stanów Zjednoczonych, skoncentrowaną nie tylko 
na własnych problemach, lecz zwróconą ku proble
mom innych części świata. 

Czy z tego wynika, że centrum polityczne i gos
podarcze Rosji przesunie się w kierunku wschod
nim - do Azji? 

Pod wieloma względami centrum Rosji już przesu
nęło się na wschód, choć trzeba tu koniecznie wpro-
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wadzić dwie korekty. Po pierwsze - Rosja nie będzie 
mogła zbyt długo żyć na koszt syberyjskiego zaplecza 
surowcowego. Po drugie - jakościowa zmiana w roz
woju Rosji może polegać tylko na konwersji przemy
słu obronnego. Przypominam, że chodzi o miliony lu
dzi zatrudnionych w tej gałęzi przemysłu, zaawanso
wane technologie i ogromny potencjał naukowo-ba
dawczy. Jeśli konwersja zostałaby przeprowadzona, 
mielibyśmy do czynienia z renesansem europejskiej 
części Rosji, gdyż pociągnęłoby to za sobą rozwój tych 
gałęzi przemysłu, które są mało chłonne pod wzglę
dem surowcowym, wymagają natomiast wysoce roz
winiętej myśli technicznej. Na razie nie zanosi się na 
szybką konwersję, można zatem przypuszczać, że ro
la Rosji .. zauralskiej .. długo jeszcze będzie bardzo waż
na, a nawet wzrośnie wraz z zagospodarowaniem te
go obszaru. Rosja powinna zrobić wszystko, by przy
śpieszyć roz'V\!ój gospodarczy i cywilizacyjny Syberii 
ze względu na presję ze strony Chin. 

Koncepcja federacji ojczyzn jest bardzo nośna 
i pobudza wyobraźnię Europejczyków. Nie wyda
je się jednak, by władze Rosji odnosiły się do niej 
ze zrozumieniem. Nie mówię już o akceptacji. To 
samo dotyczy pewnej części społeczeństwa . Przed 
dwoma laty proces uzyskiwania przez regiony 
szerszych uprawnień znajdował się w centrum 
uwagi OPinii publicznej. Nie upatrywano w nim 
wielkich zagrożeń. Obecnie mówi się już nie tyl
ko o konieczności zachowania integralności pań
stwowej FR, ale - co więcej - o konieczności rein
tegracji calej przestrzeni poradzieckiej. Postulo
wane przez Pana Profesora zróżnicowanie we
wnętrzne FR jest - bez wątpienia - solą w oku dla 
zwolenników odbudowy ZSRR? 

Cały problem polega na tym, że rosyjskie elity rzą
dzące Ci odpowiednio - część zdezorientowanego spo
łeczeństwa) wykazują się raczej brakiem wyobraźni 
i ciasnotą horyzontów. Dlaczego w Rosji wszyscy tak 
boją się słowa k o n f e d e r a c ja? Dlaczego wszyscy 
jak jeden mąż uczepili się koncepcji jednej i niepo
dzielnej? Dlaczego w plOjekcie (jeśli można to tak 
nazwać) programu politycznego ugrupowania .Wy
bór Rosji, Federacja Rosyjska została zdefiniowana 
jako państwo monoetniczne? Przecież to czysty ab
surd! Nie potrafię zrozumieć, skąd wyruka ten po
tworny strach przed konfederacją? Skąd płyną te 
prymitywne i niemądre próby restaurowania jednej 
i niepodzielnej? Co tak naprawdę przeszkadza, by 
pewne terytoria uzyskały podmiotowość w świetle 



prawa międzynarodowego lub by ich ~tatus został 
dopasowany do norm międzynarodowych? Co prze
szkadza? Brak wyobraźni? Lęk? Przed czym? Najwi
doczniej - przed cieniem wczorajszego dnia . Kiedy 
mówię o niepodległości, nie mogę przemilczeć naj
wazniejszej sprawy. Rosji jest potrzebny polityk, któ
lY będąc demokratą, byłby jednocześnie wolny od 
przesądów i lęków, oddziałujących dzisiaj na społe
czeństwo Rosji . 

Czy jest taki? 

Ktoś taki jest niezbędny ... 

A konkretnie- który z polityków rosyjskich speł
nia te kryteria? 

Choćby Grigorij ]awlinski ... DOZyliśmy czasów, 
w których od polityka wymaga się co najmniej tego, 
by podjął się wstępnego opracowania niebanalnych 
idei. Zapotrzebowanie na niebanalnego polityka jest 
dzisiaj ogromne. 

Jeśli oceniać to, co dzieje się w Rosji, nie wychy
lając nosa za rogatki Moskwy, moma by odnie.~ć wra
zenie, że my, Rosjanie, europeizujemy się w jakimś 
zawrotnym tempie. Wydawałoby się, że w Rosji ma.
my już do czynienia z rywalizacją partii i ruchów spo
łecznych . A w istocie linie podziału przebiegają cał
kowicie inaczej. Nie partie vvyznaczają ten podział, 
lecz politycy. Z jednej strony mamy polityków o sze
rokich horyzontach, mających jakiś pomysł i świeze 
spojrzenie, z drugiej - oportunistów, którzy przysto
sowują się do rzeczywistości i wyładowują w codzien
nym biegu spraw. Na szczęście w rosyjskim życiu 

EURAZJATYCKA CZYLI RÓŻNORODNA 

publicznym coraz większą rolę zaczynają odgrywać 
indywidualności . Często spotykany zarzut, że dany 
polityk nie tworzy własnej partii, traci z tego punktu 
widzenia jakikolwiek seI1.5. Nie mozna wykluczyć, 
ze jego przewaga nad innymi polega właśnie na tym, 
że jest nie partyjny. 

Czy m.ożna prz,}'iąć, że na msyjską scenę poli
tyczną wkroczy nowe pokolenie polityków? 

Różnice wieku odgrywają pewną rolę, choć od 
razu trzeba podkre.ś1ić, że przynależność pokolenio
wa w tradycyjnym tego słowa znaczen.iu nic stanowi 
tutaj żadnego kryterium. Nie chodzi wcale o «ojców 
i dzieci... Bieg wydarzeń w Rosji jest na tyle dyna
miczny, że polityczne i intelektualne biografie koń
czą się dzisiaj bardzo prędko. O wszystkim, co istot
ne, zaczynają decydować ludzie w wieku od 25 do 
30 lai (przynajmniej w sferze biznesu) ... To bardzo 
ważne. Chodzi nie o wiek tych ludzi, lecz w to, że 
w polityce i gospodarce Rosji pojawia się pokolenie, 
które jest wolne od lęków przeszłości. Wygląda na 
to, te pokolenie, o któlym mowa, jest zdolne do trzeź
wej oceny naszego dziedzictwa. Ludzie ci zaczynają 
rozumieć, te wcale nie jest konieczne, byśmy kształ
towali naszą biogratlę społeczno-polityczną według 
czyichś recept. 

Społeczeństwo oczekuje wizji. Potrzebuje równiet 
nowego języka -- uwolnionego od szumu komunika
c.yjnego i zrozumiałego. W przeciwnym razie zacz
nie z nim mówić Żyrinowski lub kto.ś podobny. Oto 
kluczowy punkt ... 

Rozmawiał Mariusz Sielski 
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PREZENTACJE 

Powstały w 1948 r. RAND 
Corporation nie jest ośrodkiem 
sowietologicznym w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa. Realizowa
ne w instytucie projekty badaw
cze tylko cząstkowo dotyczą tej 
problematyki. Decydujemy się 
jednak na prezentację tego ośrod
ka ze względu na jakość i zna
czenie opracowań RAND-u. Bez 
wątpienia jest to jeden z najbar
dziej opiniotwórczych ośrodków 
na świecie. Również w tym, co 
dotyczy rozwoju sytuacji politycz
nej i gospodarczej na obszarze 
byłego Związku Radzieckiego. 

RAND jest instytucją niedo
chodową (non-profit) - czytamy 
w publikacji zawierającej podsta
wowe informacje nt. ośrodka. Po
wołano ją w celu rozwijania 
i wspierania działań naukowych 
oraz edukacyjnych, służących 
szeroko pojmowanemu intereso
wi publicznemu Stanów Zjedno
czonych. RAND jest finansowo 
wspierany przez władze federal-
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ne, stanowe i lokalne, a także 
przez fundacje i tzw. sektor pry
watny. Zatmdnia ponad cztery
stu specjalistów w różnych dzie
dzinach, a jego siedzibą jest Santa 
Monica w Kalifornii. 

Niemal od początku swej 
działalności RAND stanowi waż
ny element amerykańskiego ży
cia politycznego. Z jego opraco
wań korzystają niemal wszys
cy: politycy, media, szeroko po
jęta opinia publiczna. Głównym 
odbiorcą są jednak amerykańskie 
agendy rządowe, najczęściej te 
odpowiedzialne za bezpieczeń
stwo narodowe. Duża część 
opracowań RAND powstaje na 
ich zlecenie. 

RAND Corporation składa się 
z wielu wyspecjalizowanych 
ośrodków badawczych. Wśród 
nich na szczególną uwagę zasłu
gują trzy: Centmm Wydziału Ba
dawczego Sił Zbrojnych w Arro
yo (Arroyo Center), Instytut Bez
pieczeństwa Narodowego (Natio
nal Defense Research Institute) 

oraz gm pa badawcza realizująca 
projekty zlecone przez siły po
wietrzne USA (Project AIR 
PORCE). Struktura ośrodka świad
czy o priorytetowym traktowaniu 
badań związanych z problemami 
bezpieczeństwa narodowego Sta
nów Zjednoczonych. 

Sfera zainteresowań RAND-u 
jest bardzo szeroka; badaniami 
objęto wiele dziedzin - od edu
kacji, ekologii i służby zdrowia, 
poprzez problemy przestępczo
ści i wymiaru sprawiedliwości at 
po problematykę ekonomiczną . 

Sowietologia nigdy nie należała 
do głównych kiemnków badań , 

a w ostatnich latach wyraźnie za
znacza się tendencja ogranicza
nia tej tematyki (zajmuje ona 
obecnie zdecydowanie mnie j 
miejsca w planach badawczych 



niż np. jeszcze pięć lat temu) . 
Głównym powodem jest zakoń
czenie zimnej wojny i związana 
z nim zmiana priorytetów odbior
ców RAND-u, z których naj po
ważniejszym jest Departament 
Obrony Stanów Zjednoczonych. 
W okresie konfrontacji między 
Związkiem Radzieckim a USA 
opracowania RAND-u często wy
pełniały lukę informacyjną. Dziś, 

kiedy dostęp do wiedzy na temat 
życia politycznego i gospodarcze
go w państwach poradzieckich 
jest łatwiejszy, spadło także zapo
trzebowanie na opracowania so
wietologiczne. Nie oznacza to by
najmniej zaniku tej sfeIy badań 
w RAND-zie . W ubiegłym roku 
powstało kilka poważnych prac, 
dotyczących m.in . stosunków 
ukraińsko-rosyjskich, sytu acji 
w Azerbejdżanie czy długofalo
wych skutków inwazji sowieckiej 
w Afganistanie. 

Opracowania RAND-u cieszą 
się dobrą renomą nie tylko w Sta
nach Zjednoczonych, ale także 
poza ich granicami. Ekspertyzy 
mają solidne zaplecze badawcze 
(prace nad niektórymi z projek
tów trwają kilka, nawet kilkana
ście lat), a co najważniejsze - po
szczególnymi zagadnieniami zaj
mują się zespoły złożone z przed
stawicieli wielu dyscyplin, co da
je możliwość wielostronnego zba-

dania problemu. Wysoką jakość 
i wiarygodność pracy badawczej 
swoich specjalistóvv RAND za
wdzięcza także względnej nieza
leżności od sponsorów. Wykorzy
stanie części funduszy na bada
nia własne pozwala z kolei roz
wijać nowe kierunki zaintereso
wafl. 

Opracowania RAND-u trafia
ją do obiorców jako ogólnie do
stępne książki, publikacje w pe
riodykach uniwersyteckich i spe
cjalistycznych, a także artykuły 
prasowe. Można do nich dotrzeć 
poprzez amerykańskie centra 
rządowe i dzięki systemowi sub
skrypcji - w 275 bibliotekach, 
ośrodkach badawczych na całym 
świecie. Wydawane są także 
kwartalne i roczne raporty o pro
wadzonych badaniach (przykła
dowo: od października 1992 r. 
do grudnia 1993 r. sporządzono 
ponad 350 opracowań, wydano 
6 książek, ukazało się 160 arty
kułów prasowych specjalistów 
związanych z RAND-em) . Część 
artykułów oraz fragmenty ksią
żek pracowników tei placówki 
ukazuje się także w biuletynach 

RAND Reprints. Uzupełnieniem 
corocznych sprawozdafl jest uka
zujący się trzy razy do roku 
RAND Research Review. Obie pu
blikacje można uzyskać bezpła
tnie po skontaktowaniu się 

z działem dystrybucji firmy. 

RANO 

RAI\TD przywiązuje dużą wa
gę do działar. edukacyjnych. W 
1970 r. otwarto Podyplomowe 
Studium Politologiczne (RAN D 
Graduate School of Policy Stu
dies; RGS), kształcące doktoran
tów w czterech specjalnościach 
(jedną z nich jest rosyjsko-eura
zjatycka). Studium stanowi zaple
cze intelektualne wszystkich 
działań korporacji. 

Działający w ramach RAND-u 
Ośrodek Studiów Rosyjskich i Eu
razja tyckich (Center for Russian 
and Eumsian Studies), na które
go czele stoi Jeremy R. Azrael, 
jest instytucją edukacyjną. Po
wstał jeszcze w 1983 r. we współ
pracy z UCLA (Uniwersytetem 
Stanowym Kalifornii) w celu 
szkolenia specjalistów zajmują
cych się ZSRR (dzisiaj - państwa

mi poradzieckimi). Co prawda 
pod koniec 1993 r. zrezygnowa
no ze współpracy z UCLA, ale 
wszystkie projekty badawcze są 
kontynuowane z udziałem RGS. 
W ubiegłym roku w ośrodku zor
ganizowano wiele seminariów, 
prowadzono 26 przewodów do
ktorskich. Sfinansowano wyjazd 
10 słuchaczy do krajów b . ZSRR 
i letnie praktyki dla 6 studentów. 
Przyjęto także dwóch stypendy
stów z Rosji oraz z Łotwy. 

Opracował Paweł Burdzy 
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Turcja wobec Wschodu * 

Rola Turcji w wojnie przeciw Irakowi oraz za~ 
wiłości strategiczne jej polityki wobec Kau~ 
kazu i Azji Środkowej powodują, że choć tra~ 
dycyjna rola Ankary w powstrzymywaniu po~ 
tęgi radzieckiej skończyła się, państwo to jest 
w dalszym ciągu w centrum zainteresowań 
Zachodu. Praca niniejsza bada korzenie tu~ 
reckiej orientacji na Wschód i perspektywy 
stosunków Turcji z Bliskim Wschodem oraz 
obszarami muzułmańskimi b. ZSRR. Analizie 
poddano rozległy zakres zagadnień geopoli
tycznych, ekonomicznych oraz dotyczących 
problemów bezpieczeństwa. 

Wydarzenia ostatniego dziesięciolecia spowodo
wały gruntowne przeobra:żenie globalnych stosun
ków geopolitycznych. Jednym z krajów, których do
tyczy to w sposób bezpośredni, jest Turcja. Zmiany 
jej otoczenia geopolitycznego objęły trzy z czterech 
stron świata. Na północnym zachodzie, wraz z roz
padem dawnej Jugosławii , rozpoczął się trudny pro
ces formowania nowego bałkańskiego systemu pań-

stwowego. Na pótnocy Turcja zyskała mo:żliwość bez
pośrednich kontaktów morskich z nową niezale:żną 
Ukrainą i nową Rosją. Na północnym wschodzie, na 
obszarze Kaukazu, powstały trzy nowe pal1stwa: Gru
zja, Armenia i Azerbejd:żan (ze wszystkimi Ankara 
nawiązała bezpośrednie kontakty). Dalej na wschód 
pojawiło się pięć państw. Cztery z nich to państwa 
o rodowodzie tureckim. Znaczenie tych przeobra:żeń 
trudno przecenić. Chodzi nie tylko o stosunki dwu
stronne. Turcji trudno będzie uniknąć zaanga:żowa
nia w narastające kOllil}ikty regionalne, które w kilku 
przypadkach ju:ż przerodziły się w konfrontacje zbroj
ne. Wyzwaniom okresu postzimnowojennego w Tur
cji towarzyszyły przeobra:żenia wewnętrzne, których 
skalę mo:żna porównać tylko do czasów, kiedy za 
sprawą Kernala AtatLirka na gruzach imperium os
mańskiego powstało nowe państwo tureckie - naro
dowe państwo świeckie. 

Kiedyś osamotniona jako jedyne w tym regionie 
państwo o rodowodzie tureckim, Turcja nabiera zna
czenia jako centrum kształtującego się na naszych 
oczach "tureckiego świata". Jest potencjalnym liderem, 

• G. E. FulIer, Turkey Faces Bast. New orientation Toward the Middle Basf and the Old Soviet Union, RAN D , Project 
Air Force, Arroyo Center, 1992. Publikujemy fragmenty dotyczące relacji turecko-rosyjskich oraz roli Turcji w pora
dzieckiej Azji Środkowej. 
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a co najmniej wzorem dla nowych pa6stw, nawet 
dla tych, które nie mają tureckiego pochodzenia (np. 
dla Armenii, Gruzji czy Tadtykistanu). Turcja już te
raz jest regionalną potęgą, z którą nie można się nie 
liczyć. Niemal z dnia na dzie6 jej wpływy rozszerzy
ły się na prawie cały obszar od Bałkanów po Chiny 
Zachodnie i wschodnią Syberię (wszędzie tam mie
szkają narody spokrewnione z tureckim). L .. l 

W formujących się państwach Azji Środkowej, 
z których wszystkie poza Tadtykistanem mają rodo
wód turecki, Turcja szuka nowych możliwości inwe·· 
stycji i wymiany handlowej, a także wpływów poli
tycznych i kulturalnych. Republiki te zabiegają o po
moc wszędzie, jednak z uwagi na związki etniczne 
pozycja Turcji prawdopodobnie będzie uprzywilejo
wana, choć nie jest powiedziane, że zdobędzie ona 
monopol na wpływy w tym rejonie świata. Już teraz 
aktywniej niż inne państwa dąży do zdobycia moc
nego oparcia w Azji Środkowej i w tym celu gotowa 
jest podjąć poważne zobowiązania fi.nansowe. Pre
mier Slileyman Demirel zaproponował utworzenie 
unii państw tureckich i mówił o możliwości opuszcze
nia strefy rublowej przez poradzieckie republiki środ
kowoazjatyckie. Pozycja Ankary w Azji Środko,;vej bę
dzie miała także wpływ na rozwój wydarzeń w Chi
nach, gdzie tyje duża grupa etniczna pochodzenia 
tureckiego i muzułmańskiego dążąca do oderwania 
się od Chin. Polityka Turcji w tym względzie wpły
nie również na relacje rosyjsko-chińskie. Niezależnie 
jednak od tego, jakie są związki Turcji z tym regio
nem, jasne jest, że szanse ekspansji na tym obszarze 
są znikome. 

Radykalnie zmieniły się stosunki turecko-rosyjskie. 
Skończył się okres walki ideologicznej . Wprawdzie 
Rosja nadal jest jedyną w pobliżu Turcji potęgą, któ
ra mogłaby jej zagrozić, jednak dziś znacznie trud
niej niż zaledwie kilka lat temu wyobi:azić sobie sce
nariusze takiego konfliktu . W analizie stosunków tu
recko-rosyjskich nalety uwzględniać dwa czynniki. 
Z jednej strony Ankara mogłaby wpływać uspokaja·· 
jąco i trzeźwiąco na państwa Azji Środkowej. Z dru
giej jednak - już rozpoczęła się turecko-rosyjska ry
walizacja w dziedzinie handlu i wpływów w Azji 
Środkowej. Rosja jest przeczulona, gdy chodzi o ru
chy separatystyczne wśród społeczności tureckich 
(głównie Tatarów, Baszkirów i Jakutów) na własnym 
terytorium. Obawia się, te Ankara mote zmierzać 
do zminimalizowania jej wpływów politycznych i eko
nomicznych w republikach islamskich. Osiągnięcie 
nowej równowagi politycznej w tym regionie powin
no być zatem jednym z celów polityki obu krajów. 

TURCJA WOBEC WSCHODU. 

Od zakończenia zim..'1cj wojny maleje zaintereso
warue Stanów Zjednoczonych tym regionem. Należy 
sądzić, te Ankara w znacznie mniejszym stopniu, niż 
to się działo w przeszłości, będzie się odwoływała do 
opinii Waszyngtonu, ustalając sfery własnych zainte
resowaii, a z.atem amerykański wpływ na Turcję bę·· 
dzie ograniczony. Nie oznacza to, ze nie będzie ona 
mogła odegrać konstruktywnej i watnej roli. USA skłon
ne są uważać wybrany przez Turków model rozwoju 
- Turcja jest stabilnym państv,rem świeckim, demo
kratycznym, wolnorynkowym - za wzorzec dla świa
ta islamskiego. Nadal odgrywa ona kluczową rolę we 
Wspólnocie Europejskiej . Dokłada starań, by między 
"chrześcijańską .. Europą a muzułmańskim Bliskim 
Wschodem nie wyrósł nowy mUf. Gdyby taka prze
pa.ść powstała, stałaby się łx.xłźcem do zaostrzenia 
w najbli:ż:szych dziesięcioleciach walid Północy z Po
łudniem, co mogłoby zepchnąć Ankarę na dawne szo
winistyczne, antyza.chodnie pozycje. Wobec rosnące
go znaczenia geopolitycznego Turcii na całym obsza
rze Azji taka ewentualność wydaje się niepotądana. 

W cz.asie, gdy wydarzeniami politycznymi na Bał
kanach i w republikach b. Związku Radzieckiego, nie 
mówiąc już o Bliskim Wschodzie, najprawdopodob
niej rządzić będzie chaos, świat może wiele zawdzię
czać narodowi, który posiada wielkie tradycje rozum
nej współpracy międzynarodowej i tradycje te kon
tynuuje. (Jedynym istotnym wyjątkiem jest w tym kon
tekście problem cypryjski). 

Wpływ przemian wewnętrznych w Turcji na 
politykę zagraniczną 

Początki demokratyzacji w Turcji sięgają czasów 
prezydenta inonu i pierwszych wolnych wyborów 
(1955 r.). Zdecydowane otwarcie polityczne i gos
podarcze tego par15twa przypada na okres prezy
dentury Menderesa (koniec lat 50.). Przemiany de
mokratyczne nie dokonywały się bezkolizyjnie. W la
tach 1960, 1970 i 1980 następowały przewroty woj_o 
skowe. Ich podłożem były obawy generalicji, że kraj 
odchodzi od zasad polityki .Atatlirka i znuerza ku anar
chii. W samej Turcji ucena tych wydarzeń nie jest 
jednoznaczna. 

Niezaletnie od tego, jaki cel przyświecał auto
rom przewrotów i jakie akty prawne wydano w ich 
bezpośrednim następstwie , po katdym z nich tren
dy demokratyczne odradzały się z nową energią . 

Współzawodnictwo partii politycznych oraz stop
luowe rozszerzanie pluralizmu politycznego z cza
sem stawały się czymś powszednim. Ta ewolucja 

131 



PREZENTACJE 

w kierunku demokracji, choć trudno ją uznać za za
kończoną, umacnia pozycję Ankary na Zachodzie, 
gdzie demokracja uwatana jest za wartość fundamen
talną . Turcja to jedyne państwo islamskie na Bliskim 
Wschodzie, w którym po klęskach wyborczych kolej
nych rządów partyjnych bez wstrząsów władzę obej
mowały nowe zwycięskie partie, co bez wątpienia 
stanowi sprawdzian Zywotności demokracji. Ankara 
zdaje sobie sprawę, te katde odejście od demokra
tycznego ładu utrudnia krajom Zachodu ściślejsze z 
nią kontakty. L .. l 

Druga, mote nawet bardziej radykalna zmiana we
wnętrzna w Turcji dotyczy gospodarki. Rząd premie
ra Turguta Gzala zrezygnował z prowadzonej przez 
prawie 70 lat polityki etatyzmu i dokonał zwrotu ku 
gospodarce wolnorynkowej (od etatyzmu zaczęto od
chodzić jut w czasach premiera Menderesa, jednak 
at do chwili, kiedy kierownictwo nad gospodarką we 
wczesnych latach 80. objął Gzal, nie przeciwstawiano 
mu się powatnie). Efektem był nie tylko niezwykły 
wzrost w gospodarce tureckiej, ale i jej otwarcie na 
świat. Z nadejściem boomu petrodolarowego lat 70. 
Turcja dostrzegła motliwość zdobycia nowych, wat
nych rynków na Bliskim Wschodzie. Wojna irańsko
iracka lat 80. spowodowała wydatne zwiększenie wy
miany handlowej Turcji ze światem islamskim (obie 
strony konfliktu były uzaletnione od Ankary, jeśli cho
dzi o motliwość tranzytu na Zachód i dostawy z Tur
cji dóbr konsumpcyjnych). Rosnące zaangatowanie 
ekonomiczne na Bliskim Wschodzie nie mogło nie 
zmienić stosunku Ankary do problemów politycznych 
tego regionu. 

Nowej orientacji gospodarczej Turcja zawdzięcza 
obiecujące jak nigdy dotąd perspektywy współpracy 
międzynarodowej . Polityka zagraniczna przez długi 
czas była w tym kraju domeną wąskiej, wysoce wy
specjalizowanej, wykształconej elity. Obecnie między
narodowa współpraca gospodarcza poszerza bazę po
lityki zagranicznej. Została doń włączona szersza opi
nia społeczna. I choć zawodowi politycy (co jest ty
powe - dzieje się tak niemal wszędzie na świecie) nie 
są takim obrotem rzeczy zachwyceni, proces ten po
głębia się. 

Rozwój demokracji wewnętrznej w Turcji powo
duje, te ogół społeczeństwa ma większy nit kiedy-

kolwiek wpływ na politykę zagraniczną, która musi 
uwzględniać najrozrnaitsze czynniki: interesy prywat
nych fIrm tureckich, nastawienie polityków o orientacji 
islamskiej na związki ze światem muzułmańskim, po
wszechne w świadomości społecznej sympatie dla braci 
tureckich na całym świecie. Nie moze równiez lekce
ważyć elit z kręgu Atatlirka czy lewaków, którzy przed
kładają ściślejsze związki Turcji z narodami trzeciego 
świata nad więzi z imperialistycznym Zachodem. 

Poddanie polityki zagranicznej wpływom opinii 
społecznej nie musi, rzecz jasna, prowadzić do jej sta
bilizacji. Opinia społeczna jest na ogół bardziej zmien
na i w większym stopniu nastawiona nacjonalistycz
nie niZ kręgi odpowiedzialne za politykę zagraniczną. 
Nie jest wykluczone, ze lrzeŹV\rość, która przez tak 
długi czas cechowała Turcję w tej sferze, znajdzie się 
pod rosnącą presją sytuacji wewnętrznej - i emocji. 
Czynniki wewnętrzne, na które warto tu zwrócić szcze
gólną uwagę, to cele ekonomiczne i handlowe, jakie 
środowisko biznesu będzie się starało narzucić turec
kiej polityce 7.agranicznej; postawy i przekonania grup 
islamskich, wprowadzających do polityki zagranicz
nej Turcji «czynnik islamski.; impulsy nacjonalistycz
ne, wskrzeszające idee Wielkiej Turcji, wpływające 

na wzrost zainteresowania obszarami o rodowodzie 
tureckim na Wschodzie, a takle moz1iwe nastroje nie
chęci wobec Europy Zachodniej. 

Kiedy wszędzie na świecie - od Rosji po Stany Zjed
noczone - od chwili zakończenia zimnej wojny trwa 
proces gnmtownej rewizji interesów narodowych, praw
dopodobne jest, te z wyzwaniem tym będzie musiała 
się zmierzyć również Turcja. Juz teraz duza część ota
czanej powszechnym szacunkiem, by nie powiedzieć 
czcią, tradycji związanej z osobą Atatlirka podlega re
wizjjl. Wartości łączone z jego nazwiskiem (etatyzm, 
izolacjonizm, paternalizm elit, dystans wobec ideologii 
islamskiej i pantureckiej) są coraz częściej i coraz po
wszechniej kwestionowane, rośnie natomiast popular
ność ideologii nacjonalistycznych i pantureckich. 

Nowy turecki nacjonalizm? 

W tej sytuacji nie m,Jzna wykluczyć, ze w przy
szłości w Turcji dojdą do władzy ugrupowania czy 
przywódcy o nastawieniu nacjonalistycznym, a na
wet szowinistycznym. Sprzyjałyby temu następują
ce czynniki: 

I H. Pope, Legacy of Turkey's Immortal AtatOrk Slowly Starts to Fade, Los Angeles Times, 15.01.1991. 
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• brak konsensusu w sprawie członkostwa Tur
cji w nowych organizacjach integracji europejskiej; 

• ostra wolta w tureckiej gospodarce i zv..,iązana 
z nią radykalizacja kursu politycznego; 

• groźba utraty obszaru kurdyjskiego na połu
dniowym wschodzie. 

Trzeba zauważyć, że taki obrót wydarzeń \\ydaje 
się dziś mało prawdopodobny, jednak nie można go 
wykluczyć . Od kiedy dawny izolacjonizm, który był 
spadkiem po rządach Atatijrka, ustąpił miejsca no
wej aktywności, polityka zagraniczna Ankary stała 
się trudniejsza do przewidzenia. 

Możliwe, że w Turcji dojdzie do głosu nowe po
czucie odrębności narodowej. Tendencja ta została 'Wy
wołana przez czynniki zewnętrzne, przede wszyskim 
przez narastający nacjonalizm kurdyjski oraz gwahowny 
wzrost poczucia odrębności narodowej i tendencji se
paratystycznych w innych krajach. Silne poczucie na
rodowe było cechą charaktetystyczną Turcji od czasu 
powstania jej państwowości, od momentu, kiedy 
AtatLirk wpoił Turkom poczucie dumy narodowej", 
choć koncepcja nowoczesnego państwa, której był 
zwolennikiem, w niewielkim stopniu opierała się na 
Turkach żyjących w obrębie współczesnego pat1sffiia 
tureckiego. 

Na oczach obywateli Turcji odradzają się społecz

ności tureckie na wielkich obszarach - od terenów b. 
Jugosławii aż po Irak, Chiny i Syberię. Prasa turecka 
z dumą informuje, że język turecki jest, według 
UNESC03, .. piątym w kolejności najczęściej używanym 
językiem na świecie ... Coraz powszechniej głoszona 
jest opinia, że wiek XXI będzie, jak to określił prezy
dent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew w czasie wi
zyty w Turcji we wrześniu 1991 r.4, wiekiem Turków. 
Wszystko to przyczynia się do wzrostu świadomości, 
jak bogata i różnorodna jest społeczność turecka na 
,świecie, a dla Turków mieszkając.ych w Turcji to coś 
nowego. Ze względu na zagrożenie ze strony ZSRR, 
które od początku towarzyszyło Turcji, tępiono tam 
wszelkie przejawy publicznego zainteresowania Tur-

TURCJA WOBEC WSCHODU 

kami za granicą, szczególnie zaś w Związku Radziec
kim. Choć ludrtość Turcji w znacznej mierze tworzą 
potomkowie, czasem dopiero w drugim pokoleniu, 
Turków pochodzących ze wszystkich zakątków im
perium osmańskiego, rosyjskiego i chińskiego: Bałka

nów, krajów arabskich, Zakaukazia, Azji Środkowej 
i chif,skiego Turkiestanu. Dopiero w 1991 r. Turcy za
częli mówić o swym zróżnicowanym geograficznie po
chodzeniu5. Wzrosło poczucie złozor,ości pojęcia .. tu

reckośó> i świadomość dziedzictwa dawnego impe
rium. A to zrodziło dumę z przynależności do wiel
kiego narodu. 

Tradycje imperium osmańskiego 

W kręgu Atatlirka okres osmański był oceniany bar
dzo negatywnie. Był symbolem upadku, kapitulacji 
wobec Zachodu, przemoznego wpływu narodowości 
nictureckich w obrębie imperium, braku demokracji 
oraz nadrniemej potęgi islamu jako religii państwo
wej. Nie było wtedy miejsca na "obiektywne .. , w rozu
mieniu współczesnych elit, spojrzenie na przeszłość 
osmańską. 

W latach 80. zmienił się stosunek do przeszłości 
w mniej wpływowych środowiskach lewicowych i pra
wicowych intelektualistów. Prawica, częściowo pod 
wpływem muzułmańskiego myślenia fundamentali
stycznego, zaczęła odczuwać dumę z osiągnięć impe
rium. Natomiast lewica w późnym okresie imperium 
skłonna była szukać korzeni walki z imperializmem 
Zachodu. 

Jak się wydaje, okres osmański budzi obecnie 
w Turcji wielkie zainteresowanie. U jego podstaw le
ży nie tylko chęć myślenia o przeszłości, które nie 
sprowadzałoby się clo osoby AtatLirka. Na dużych ob
sZaYclch dawnego impetium - na Bałkanach i Zakau
ka7iu - odrodziły się nie podległe państwa o rodowo
dzie tureckim hądź niewątpliwych związkach z impe
rium osmailskilu. Przypomina to o przeszłości tych ob
szaróvli, Nowe spojrzerJe nie jest jeszcze powszechne, 
nie jest równiez całkowitym potępieniem epoki 

2 Zanim powstało nowoczesne państwo tureckie, słowo Turek często uzywane było w imperium osmańskim w sen
sie pejoratywnym i oznaczało nieokrzesanego chłopa lub Turka azjatyckiego. 
l Ali Fuat Ulay, Turkish Fifth Most Widely Spoken Language, Turkisb Times, 1.10.1991 . Liczba ta odnosi się do 
wszystkich języków z grupy języków tureckich, 
1 Por. M. Arvas, Istikbal Turklerin (Przyszłość należy do Turków), Turkiye, 25 .09.1991 
~ Z wywiadów z socjologami w Istambule, wrzesień 1991 . 
6 Por. np.: 0, Okyar, Tarihe Bakislarimiz Yumusuyor Mu? CCzy nasze widzenie historii łagodnieje?), Yeni Forum, 
s ierpień 1991; M, Be\ge, Tarihten Guncellige (Od przeszłości do współczesności) , Istambuł, 1983. 
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Atatilrka. Niewątpliwie natomiast rodzi się świadomość, 
ze nie wszystkie jej wartości i idee są niezm.ienne 
i wieczne. Tradycja związana z osobą Atatilrka jest re
widowana. Przeszłość podlega kIytycznej analizie, plze
stała być nietykalna7

. 

Zwrot ku przeszłości osmańskiej, zainteresowa
nie nią nie oznacza bynajmniej, ze w Turcji pojawił 
się nowy separatyzm czy ekspansjonizm. Świadczy 
jednak o tym, że państwo to znowu zaczęło się inte
resować byłymi terytoIiami (a także narodami impe
rium łącznie z muzułmanami), które były jego czę
ścią, a także o tym, że w nowym, normalnym oto
czeniu mogą się odrodzić relacje geopolityczne, kul
turalne i ekonomiczne, które nie istniały w nienor
malnym okresie polaryzacji spowodowanej zimną 
wojną. Zapowiada, ze Turcy przestaną godzić się na 
status ubogiego krewnego Europy. L .. l Turcja zawsze 
będzie pamiętać o tym, że jest krajem muzułmań
skim. Nawet jeśli tureckie ministerstwo spraw zagra
nicznych nie uzna koncepcji "solidarności islamskiej» 
za własną, proislamskie sympatie społeczeństwa, ja
ko przeciwwaga dla innych opcji, będą odgrywać 
pewną rolę w polityce zagranicznej Turcji. 

Ta zmiana świadomości, szczególnie w oficjalnej 
polityce zagranicznej, będzie jednak powolna, ponie
waz jest sprzeczna z trwającą 70 lat tradycją i trudna 
do pogodzenia z dziedzictwem przejętym po jej wiel
kim założycielu. Jest jednakże mało prawdopodobne, 
by Turcja wzgardziła mozliwością odegrania powaz
niejszej roli w regionie. 

Ankara poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy i do 
jakiego stopnia powinna czuć się odpowiedzialna za 
to, co dzieje się na obszarach dawnego imperium, 
a przynajmniej jego części bałkańskiej, w momencie 
gdy powstały tam niepodległe państwa, a ściślej, gdy 
stały się one terenem konfliktów zbrojnych. Świado
mość osmańskiego dziedzictwa tłumaczy szczególną 
troskę o muzułmanów, widzianych jako ofiary ser
bskich ataków w wojnie domowej w b. Jugosławii. 
Pozwala równie z przeprowadzić pewne rozróznienia, 
przede wszysddm między Bałkanami, jako częścią by
łego impeIium, a Azją Środkową, która nigdy nie była 
częścią imperium osmańskiego . O ile Bałkany intere
sują Turcję z powodu dawnej przynależności tego ob-

szaru do imperium osmańskiego (co sprawia, ze są 
one bliższe Turkom), o tyle zainteresowanie Azją Środ
kową tłumaczy się tureckim rodowodem tych tere
nów. Jest przy tym mało prawdopodobne, by przy
czyny historyczne spowodowały istotne róznice kur
sów politycznych wobec kazdego z tych obszarów. 

Turcja a Rosja 

Nowoczesne państwo tureckie powstało w tym sa
mym czasie, co Związek Radziecki. Tureckie spojrze
nie na świat było zatem kształtowane przez istnienie 
sowieckiego kolosa aż do chwili jego załamania się 
w roku 1991. Od momentu rozpadu Związku Radziec
kiego oraz, co równie ważne, upadku komunizmu 
jako ekspansywnej, wrogiej ideologii, Turcja nie musi 
już tak obawiać się Rosji. Jest to relacja zwrotna: Tur
cja przestała się bać sowieckiego zagrozenia, a sama 
nie jest postrzegana jako źródło strategicznego zagro
żenia, którym była jako baza operacyjna NATO. Oby
dwa państwa - których interesy geopolityczne są po
tencjalnie sprzeczne - mogą sobie pozwolić na więk
szą swobodę we wzajemnych stosunkach. 

Relacje turecko-radzieckie uległy dezintegracji: by 
objąć nowo powstałe republiki, Turcja potrzebuje obec
nie piętnastu lub więcej nowych związków dwustron
nych. Warto podkreślić, ze w chwili obecnej Turcja 
nawet nie graniczy z Rosją . 

Poniewaz Rosja nadal jest jedynym prawdziwym 
wielkim mocarstwem w otoczeniu Turcji, nie moze 
ona lekceważyć stosunków z Mosh."Wą. Stopniowo jed
nak relacje te tracą priorytetowe znaczenie na rzecz 
nowych poradzieckich "republik tureckich". Ankara stoi 
wobec dramatycznej decyzji : czy Ci w jakich okolicz
nościach) uznać prymat interesów rosyjskich, ograni
czając własne dązenia do zwiększenia wpływów na 
tym obszarze. Sama Moskwa wciąż jeszcze jest na eta
pie formułowania koncepcji polityki zagranicznej i wy
boru priorytetów, a co za tym idzie, nie ma jasnej wi
zji stosunków Turcji z Kaukazem i republikami o ro
dowodzie tureckim. 

Gdy w ZSRR pod rządami Michaiła Gorbaczowa 
i Eduarda Szewardnadze wyłonił się "nowy styl my
ślenia-, reakcja Rosji na turecką politykę zagranicz-

7 Atati.irk miał wszelkie powody, aby oczerniać dawne wielonarodowe imperium i propagować potrzebę stworzenia 
w Turcji nowej koncepcji państwa narodowego, które pozwoliłoby zrealizować aspiracje narodowe w obrębie no
wych granic i w świeckiej tradycji narodowej. Jednak teraz, gdy p:tństwo narodowe stało się już faktem, można badać 
przeszłość z większą swobodą, pewnością siebie i obiektywizmem. 
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ną była raczej pozytywna8
. Moskwa potrafiła doce

nić ostrożność i umiarkowanie, z jakimi porus7..ała się 
Turcja (w przeciwieństwie do wzajerrmie ze sobą ry
walizujących Iranu i Arabii Saudyjskiej, które, po
cząwszy od wojny w Afganistanie, szukały sposobów 
wzmocnienia swojej pozycji w republikach muzuł

mańskich i prowadziły wyraźnie proislamską polity
kę zagraniczną) . 

Tureckie wpływy w republikach b. ZSRR nie ogra
niczają się do Kaukazu i Azji Środkowej. Znacząca glU
pa etniczna pochodzenia tureckiego, Tatarzy kryms
cy, żyje na Krymie (coraz więcej Tatarów powraca na 
Krym z wygnania w Azji Środkowej), stanowiącym dziś 
część Ukrainy, lecz będącym areną walki o wpływy 
między większością rosyjską a mniejszościami ukra
ińską i tatarską. Odradza się świadomość narodowa 
mieszkańców Baszkirii i Tatarstanu, byłych republik 
autonomicznych (położonych w dorzeczu WołgO, które 
proklamowały suwerenność w ramach Federacji Ro
syjskiej. Narodem pochodzenia tureckiego są Jalmci, 
mieszkańcy bogatej w surowce byłej republiki auto
nomicznej na Syberii, choć nie są oni wyznawcami 
islamu, a ich poczucie tureckości jest na razie słabo 
rozwinięte. Wszystkie te trzy obszaly .. tureckie .. mogą 
zwrócić się ku Ankarze, licząc na jej wsparcie gospo
darcze i polityczne, a co najmniej kulturalne. 

Turcja będzie zmuszona przemyśleć bardzo do
kładnie własne relacje z tymi regionami, zwłaszcza 
w Rosji właściwej, gdzie tendencje separatystyczne sta
nowią jeden z najistotniejszych problemów Moskwy. 
Wbrew nastrojom części społeczeństwa rząd Demire
la już zdecydował się unikać zaangażowania w kwe
stię Gagauzów9 w Mołdawii i nie popiera ich aspiracji 
niepodległościowych. Moskwa uzna rolę Turcji za kon
struktywną , o ile Ankara zdecyduje się na politykę dys
tansu wobec ruchów separatystycznych wśród ludno
ści o rodowodzie tureckim w samej Rosji. Niewiado
mą w tym rachunku stanowi wpływ tureckiej opinii 
społecznej : trudno przewidzieć, czy społeczeństwo zdo
ła wymusić na rządzie jakieś gesty sympatii dla ludno
ści pochodzenia tureckiego w samej Rosji. Nie wiado
mo również, czy w przyszłości nie powstanie w Tur
cji skrajnie nacjonalistyczne kierownictwo, które bę
dzie wykorzystywało problem Turków z obczyzny ja
ko instrument polityki zagranicznej. 

TURCJA WOBEC WSCHODU 

Rosja jest z.aniepokojona coraz wyraźniejszym dą·· 
żeniem Ankary do objęcia nowej roli strategicznej na 
byłych obszarach dominacji rosyjskiej. Wprawdzie stra
tegiczna walka na sblę globalną należy już do prze
szłości, jednak tradycyjne strefy wpływów wciąż ist
nieją, a Rosja nle zamierza oddać Turcji wszystkich 
muzułrr>..ańskich regionów byłego imperium. Moskwa, 
w poszukiwaniu przeciwwagi dla tureckiej aktywno
ści w rejonie Kaukazu i Azji Środkowej, może teraz 
bardziej otwarcie rozwijać stosunki z Iranem. Jej za
niepokojenie budzą również sugestie, że za pośred
nictwem Turcji rozszerzą swe wpływy w omawianym 
regionie Stany Zjednoczone. Stosunki rosyjsko-turec
kie są w fazie odnajdywania równowagi: obydwa pań
stwa dopiero określają treść i zakres własnych intere
sów w tych regionach oraz kalkulują cenę, jaką są 
skłolme za nie zapbcić . 

Turcja będzie ważnym elementem relacji rosyjsko
chińskich. Rozpad światowych imperiów nie może po
zostać bez wpływu na Chiny. Powstanie suwerennych 
państw w poradzieckiej Azji Środkowej zmienia stan 
świadomości chińskich mniejszości etnicznych. Jest 
prawdopodobne, że obszary o rodowodzie tureckim 
Vl zachodnich Chinach będą dążyły do uzyskania nie
podległości . Dotyczy to zwłaszcza Ujgurów i Kaza
chów, którzy mogą szukać związku - na 7..asadach 
federacji czy unii -- z krewniakami po sowieckiej stro
nie granicy. Z pewnością też nigdy nie wyrzeknie się 
dążeń do niepocUegłości Tybet. Rejony Mongolii We
wnętrznej mogą zapragnąć połączenia z nie podległą 

Mongolią zewnętrzną. Nie da się również wykluczyć 
mandżurskich zabiegów o autonomię - choćby kultu
rainą. Gdyby wypadki tak się potoczyły, Rosja i Tur
cja będą miały do odegrania rolę pośrednika (należy 
wziąć pod uwagę turecki rodowód Ujgurów i Kaza
chów oraz dalsze pokrewieństwo turecko-mongolskie). 
Jeśli Chiny dojdą do wniosku, że Rosja może przyczy
nić się do rozpadu chińskiego imperium, wzrośnie 
wrogość w stosunkach między tymi państwami. Rosja 
z kolei na pewno byłaby rada ograniczeniu chińskie
go terytorium i powstaniu państw buforowych. 

Stosunki rosyjsko-niemieckie będą wciągać Tur
cję w rejon Bałkanów. Relacje między tymi dwoma 
mocarstwami również w przeszłości rozgrywały się 
w trójkącie z Turcją osmańską. Turcja nie preten-

8 Por. np .: B. Kuniholm, Turkey and the West, Foreign AjJairs, wiosna 1991. 
9 Chrześcijańsko-turecka mniejszość w Mołdawii , po turecku Gok Oguz- nazwa nieodparcie kojarząca się z od
ległą turecką przeszłością . 
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duje wprawdzie do tetytorium Bałkanów, w przyszło
ści będzie jednak tworzyć trójstronny układ wpływów 
politycznych w tym regionie, zwłaszcza gdybyodro
dziła się tam rywalizacja rosyjsko-niemiecka. 

Z kim sprzymierzy się Turcja w takiej sytuacji? 
Postzimnowojenny układ polityczny na Bałkanach ma 
zbyt krótką historię, by można było formułować uza
sadnione wnioski. Obecnie dysponujemy tylko jed
nym w miarę pewnym kluczem. Należy się spodzie
wać, że z powodów historycznych Słowenia i Chor
wacja będą ciążyć ku Niemcom, podczas gdy Serbia 
i Rumunia (których ludność jest prawosławna) będą 
wiązać nadzieje z Rosją. Gdyby powstało ugmpowa
nie prorosyjskie, złożone z Serbii, Rumurlii i być mo
że Grecji, Turcja zapewne weszłaby z nim w konflikt 
i de facto opowiedziała się po stronie Niemiec. Z dtu
giej strony, jeśliby między Turcją a Niemcami doszło 
do tarć na tle problemu tureckich gastarbeiterów 
w Niemczech i problemu kurdyjskiego, Ankara skła

niałaby się raczej ku sojuszowi z Rosją na Bałkanach. 
Na razie jednak jest to jedynie przedmiot spekulacji. 

Nowy element układu bałkańskiego stanowi Ukra
ina. Jej znaczenie może być rozstrzygające. Ukraina 
w czasach współczesnych nigdy nie była na Bałka
nach graczem niezależnym. Jeśli będzie skłonna wi
dzieć w Rosji zasadnicze zagrożenie dla własnego bez
pieczeństwa, zapewne zwróci się ku Niemcom i/lub 
Turcji, traktując je jako przeciwwagę dla Rosji (Turcja 
będzie teraz miała bliższe stosunki z Ukrainą poprzez 
konsorcjum Morza Czarnego). Turcja może okazać 
się orędownikiem bałkańskiego bloku muzułmańskie
go, który obejmowałby Bośnię, Albanię oraz muzuł
mańską Macedonię i grecką Trację . Nie da się wyklu
czyć, że Ankara wesprze Macedonię jako element an
tygrecki i antyserbski. 

Możliwych kombinacji jest wiele i nie zostały one 
jeszcze wyczerpane. Niewątpliwie wpłyną one na sto
sunki turecko-rosyjskie. Oba państwa mają wspólne 
interesy: pragną ograniczenia ekspansji fundamentali
stycznego islamu, ale ich relacje mogą ewoluować 
w kielUl1ku klasycznej rywalizacji, jak to miało miej
sce w czasach imperium osmańskiego i carskiego. 

Krótko mówiąc, charakter stosunków turecko-ro
syjskich z geopolitycznego punktu widzenia będzie 
musiał zostać poddany rewizji. Państwa buforowe na 

Kaukazie, usytuowane między Turcją a potęgą mili
tarną, jaką jest Rosja, dopiero powstały. Z wojskowe
go punktu widzenia najv.'iększą groźbę w tym regio
nie stanowi Rosja. Redukcja broni strategicznych w Eu
ropie Wschodniej zmniejszyła zagrożenie bezpieczeń

stwa Europy Zachodniej, nie dotyczy to jednak Turcji. 
Wycofanie dużej ilości sowieckiej broni i sił strategicz
nych za Ural sprowadziło te siły bliżej Turcji. A to ozna
cza, że nie może się ona zdać wyłącznie na NATO 
i musi być gotowa na przyjęcie części pierwszego ude
rzenia w - niezwykle mało prawdopodobnej - sytua
cji, gdyby annia rosyjska miała wymszyć przeciw niej . 
Gdyby miało dojść do wojny turecko-rosyjskiej, jej przy
czyny nie będą miały nic wspólnego z NATO, lecz 
najpewniej związane będą z polityką kaukaską i środ
kowoazjatycką. 

NATO z pewnością skorzystało na tureckiej obec
ności w Pakde. Członkostwo to było również korzystne 
dla Turcji: niewiele innych organizacji mogło tak szybko 
wprowadzić Turcję do "klubu europejskiego". Mimo 
że sowieckie zagrożenie zmalało , nie rozwiązane zo
stały problemy bezpieczeństwa Turcji w regionie po
łudniowowschodnim: od Iranu, Iraku, Syrii po prob
lem kurdyjski. Realne zagrożenie działaniatni zbrojny
mi ze strony kilku tych krajów jest większe niż kiedy
kolwiek było niebezpieczeństwo związane z ZSRR. Re
gion południowowschodni jest powodem tureckich 
obawo istotę zobowiązań NATO wobec Ankary w na
stępnej dekadzie. Europa Zachodnia będzie coraz bar
dziej powściągliwa wobec tych problemów Turcji, które 
związane są z jej polityką wschodnią . 

Turcja jest teraz bardziej zainteresowana możliwo
ścią nawiązania z Rosją nowych stosunków gospodar
czych. Po długim okresie zastoju globalna wielkość 
obrotów handlowych z Rosją w ostatnich latach wzrosła 
prawie trzykrotnie, z 600 mln do 1,8 mld dol. Oczeki
wano, ze w roku 1991 osiągnie 2,3 mld dol. Turcja 
liczy na to, że do końca dekady wymiana handlowa 
z Rosją osiągnie 15 mld dol. 1O 

O istocie nowych stosunków handlowych sta
nowi kompensacyjne porozumienie (zawarte jeszcze 
z ZSRR) dotyczące gazu . Zgodnie z nim Turcja im
portuje za "twardą walutę- gaz ziemny, a "w zamian 
ZSRR jest zobowiązany importować tureckie towa
ry i usługi za minimum 70 proc. płatności za gaz" 

10 Dane w tym akapicie i większość w następnym pochodzą z pracy N. Gokyigita Eeanarnie Relatians between Turkey 
and the Saviet Unian. Autor jest współprzewodniczącym Turecko-Radzieckiej Rady Przedsiębiorczości. Praca została 
przedstawiona w raporcie dla Turecko-Amerykańskiej Rady PrzedSiębiorczości w Nowym Jorku 31 października 1991 r. 
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(pozostałe 30 proc. przeznaczono na spłatę tureckiej 
pożyczki dla ZSRR) . Porozumienie to opiewa na 
700 mln dol. rocznie do roku 1993. Tureckie kontra
kty w ZSRR najwy:i:szy poziom osiągnęły w roku 1992. 
Ich całkowita wartość wynosiła wówczas 1,5 mld dol. 
Obejmowały one budowę w Moskwie gmachów o 'wy
sokim standardzie i budowę ("pod klucz,,) na teren.ie 
ZSRR obiektów przemysłowych i linii telekomunika
cyjnych. Turcja dostarcza Rosji materiały konstrukcyj
ne i rurociągi. Rozwija budownictwo okrętowe oraz 
sprzedaż wyrobów międzynarodowych korporacji, któ
re mają siedzibę w Turcji i produkują np. wysoko prze
tworzone artykuły spożywcze, farmaceutyki, materia
ły uszczelniające, środki czystości i kutry rybackie. Joint 
ventures w dziedzinach turystyki, transp01tu i in. są 
w trakcie uzgadniania. Do połowy 1991 r. Turcja udzie
liła b. ZSRR 1,35 mld dol. pożyczekll . 

Ponadto Turcja stara się zaprezentowa(~ na Zacho· 
dzie jako partner innych krajów, organizujący wymia
nę handlową i aranżujący inwestycje w byłych repu
blikach radzieckich, zwłaszcza w republikach islam
skich. Jej atutem jest bliskość geograficzna, dobre wy
posażenie głównego tureckiego portu czarnomorskie
go, znajomość tych regionów pod względem języko
wym i kulturowym oraz doświadczenia jej własnej pie
riestrojki - prywatyzacji i otwarcia na rynki między
narodowe12

. 

Jedną z wielu twórczych idei Ozala była propozy
cja utwor2:enia czarnomorskiej strefy współpracy eko
nomicznej . Projekt przewidywał, że strefa ta obejmie 
wszystkie kraje, które mają dostęp do Morza Czarne .. 
go (co najmniej sześć paóstw, w tym nowo powstała 
Ukraina i niepodległe republiki kaukaskie), a nawet 
dopuszczał mozliwość powołania nowej tatarskiej jed
nostki terytorialnej na Krylnle13. Handel z Ukrainą, ja
ko wzór rozwoju czarnomorskich kontaktów handlo
wych, uważano za szczególnie obiecując.y. Pozytyw
nie wyrażał się o tym projekcie GorbaczowJ4 . 

Podsumujmy: w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpi
ła radykalna zmiana stosunków turecko-radzieckich. 
Zostało to spowodowane wyeliminowaniem wzajem-

II Tamże. 

TURCJA WOBEC WSCHODU 

!lej wrogości, rozpadem relacji z ZSRR na stosunki 
z Rosją i innymi republikami, powstaniem na gwał
townie zmieniającym się poradzieckim rynku nowych 
warunków wymiany handlowej. Turcja nie może nie 
zaważyć na przyszłości gospodarczej Rosji i republik 
południowych, w tym Ukrainy. 

Turecka polityka zagraniczna musi odnaleźć no
wą równowagę w stosunkach z Rosją. Jeśli Ankara bę
dzie realizowała swoją tradycyjnie trzeźwą i umiarko
waną politykę zagraniczną (Cypr jest tu wyjątkiem -
Turcja dążyła do jednostronnego rozwiązania konr1ik-· 
tu w sytuacji, kiedy potrzebne były działania na skalę 
międzynarodową), to można oczekiwać, że uniknie 
zaangazowaC'ia w konflikty wewnętrllle b. ZSRR. Dy
plomacja turecka w następnych dekadach moż.e an
gażować się w misje mediacyjne na tym obszane, zwła
szcza gdyby rrJało to umacniać w świadomości par
tnerów obraz Turcji jako strony obiektywnej i zrów
nOVliażonej . Ankara dokonuje zatem radykalnego zwro
tu . Wyrzekając się ir.łdycyjnego izolacjonizmu z cza
sów Atatlhka, staje się teraz uczestnikiem walki o wpły
wy i raczej wznieca lokalne uczucia narodowe, niż je 
łagodzi. Biorąc pod uwagę wzrost nacjonalizmów na 
całym świecie, należy liczyć się z tym, że jakiś przy· 
szły turecki przywódca mógłby zdecydować się na 
wprowadzenie do gry karty pantureckiej. Tym bar
dziej, że Turcja nie jest wolna od tendencji nacjonali
stycznych, choć w chwili obecnej nie są one domi
nujące. O ile Turc.ia nadal będzie się rozwijać gospo
darczo i realizować zachodni model handlu (tzn. o ile 
będzie zintegrowana z Europą, niekoniecznie jako for
mainy członek Wspólnoty Europejskiej), wyłonienie 
się tam jakiegoś modelu nacjonalistyczno-szowinlstycz
nego nie wydaje się prawdopodobne; nawet wów
czas, gdyby jej rola w regionie wzrosła. 

Turcja a Azja Środkowa 

Proces kształtowania się nowej tożsamości na
rodowej jest w środkowoazjatyckich republikach b. 
ZSRR rrmiej zaawansowany niż w innych republi
kach poradzieckich. Mimo to ogłosiły one deklarac-

12 Jest to doświadczenie o tyle istotne, że Turcja, podobnie jak kraje trzeciego świata, przez długi czas była postrzega
na jako państwo nie posiadające -tradycji przedsiębiorczości ... W imperium osmańskim , a początkowo również w re
publice tureckiej , handel był na ogół w rękach mniejszości, zazwyczaj chrześcijańskich. Nowe pokolenia Turków są 
teraz całkowicie zadomowione w świecie handlu . 
13 'Black Sea Prosperity Zone' Agreement to be Signed in April, Thę Twkish Times, 15.01.1991. 
14 Economist Foreign Report, 11.04. 1991, str. 6. 
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je suwerenności. Być moze nastąpiło to nieco za szyb
ko - państwa te nie były przygotowane do niepodle
głości. Tak czy inaczej, po raz pierwszy mogą swo
bodnie szukać sposobów ekspresji własnych intere
sów narodowych i państwowych. Obecny etap ich roz
woju mozna scharakteryzować jako fazę powrotu tra
dycji tureckich. Przypomnijmy, ze w ubiegłym stule
ciu cały ten region określano jako Turkiestan i uwa
zano za jednolity kulturowo. Obecnie w Azji Środko
wej (czy tez Turkiestanie) wszystkie republiki z wyją
tldem Tad:ż:ykistanu, w którym obowiązuje język per
ski, zarówno pod względem języka, jak i kultury na
lezą do ,<świata tureckiego». Mimo istotnych odmien
ności poszczególnych dialektów języki, jakimi posłu
gują się ich mieszkańcy, są zasadniczo podobne. Z tyd1 
właśnie powodów Turcja długo, bo jeszcze w XIX w., 
była kulturowym magnesem dla tradycyjnego Turkie
stanu, choć dla mieszka6ców tych repubW( język tu
recki, jakim posługują się Turcy w Turcji, jest prawie 
niezrozumiały. 

Obecnie republiki tureckie Azji Środkowej są co
raz bardziej zainteresowane odnowieniem kontaktów 
z Turcją. Poszukują tam kapitałów i związków kultu
rowych. Początlmwo, gdy status nowych republik nie 
był uregulowany, odpowiedź rządu tureckiego była 
ostrozna. Turcja chciała uniknąć posądzenia o próbę 
«rozsadzenia» istniejącego jeszcze wówczas ZSRR. 

Turecka polityka zagraniczna zmieniła się szybko 
po formalnym rozpadzie ZSRR w gmdniu 1991 r. Zmia
na ta była stymulowana przez turecką opinię publicz
ną i prasę, którą zafascynowali tureccy bracia w ZSRR; 
przez międzynarodowe środki masowego przekazu 
spekulujące na temat przyszłych stosunków między 
Turcją a nowymi republikarnil 5; wreszcie - przez ros
nące zainteresowanie związkami z Turcją wyrazane 
przez samych mieszkańców Azji Środkowej, szukają
cych «opiekunów<, na zewnątrz i wzrastające zaintere
sowanie tureckich polityków, którzy okazali się śmielsi 
niz prowadzące tradycyjną politykę tureckie minister
stwo spraw zagranicznych. Turcy są teraz dumni, ze 

wielu specjalistów w dziedzinie geopolityld mOWl 
o powstaniu nowej tureckjej potęgi i ochrzciło następ
ny wiek stuleciem Turków. «Tureckie mocarstwo- ro
śnie w siłę, rozciąga się od Bałkanów po prowincję 
Xinjiang w zachodnich Crunach, co moze sprzyjać roz
wojowi nacjonalizmu w samej Turcji, zaktywizować 
politykę turecką, dać asumpt do poszukiwania no
wych wpływów w regionie. Jak powiedział turecki 
minister stanu, Kamran Inan, '<środowisko międzyna
rodowe zmieniło się, rozpadł się system dawnych przy
mierzy. Turcja, choćby tego nie chciała, musi zaak
ceptować fakt, ze jest regionalnym mocarstwem»16. Do 
jesieni 1991 r. turecki MSZ zebrał specjalną grupę dy
plomatów, która miała zło:ż:yć wizytę w Azji Środko
wej i opracować wytyczne polityki wobec nowo po
wstających pa6stw tureckich w Azji Środkowej17 Efek
tem była zmiana struktury organizacyjnej tureckiego 
MSZ: powstał nowy wydział do spraw Azji Środko
wej. (..,] 

O wzmocnienie nowych więzi z Azją Środkową 
usilnie zabiegał sam Gzal, któlY w marcu 1991 r. 
demonstracyjnie włączył Ałmaty (wówczas jeszcze 
Ałma Atę) do programu swojej podrózy dyploma
tycznej do ZSRR. W tym samym miesiącu kazaski 
minister zdrowia odwiedził Ankarę i podpisał po
rozumienie o współpracy z Turcją w dziedzinie zdro
wia, opieki medycznej oraz produkcji lekarstw 
i sprzętu medycznego. Turcja juz wcześniej podpi
sała podobne porozumienia z Azerbejdzanem i Gm
zjąl8 . Do wiosny 1992 r. przywódcy wszystldch sze
ściu byłych radzieckich republik islamskich złożyli 
wizyty państwowe w Ankarze. Nowy rząd Stiley
mana Demirela niezwłocznie przystąpił do nawią
zywania i umacniania stosunków z nowymi repu
blikami. Wymiar symbolu miała trwająca tydzie6 wi
zyta premiera Turcji w Azji Środkowej w 1992 r. De
mirelowi towarzyszyła duza gm pa tureckich przed
się biorców oraz specjalistów w dziedzinie polityki , 
kultury i ekonomii. Wizyta była wyrazem najwyż
szego uznania dla nowych pa6stw, a zarazem bez-

15 Por. m.in. : G. E. FulIer, The Emergence of Central Asia , Foreign Policy, wiosna 1990. 
16 W. D. Montalbano, Ozal Seeks to Translate Role as Gulf War Ally into Power for Turkey, 17Je Los Angeles Tim.es, 16.03.1991. 
17 Wydaje się interesujące, że w żadnym języku tureckim nie istnieje słowo odróżniające Turka z Turcji i Turka z Azji 
Środkowej. Język angielski rozróżnia między tureckim (Turkish) a pochodzenia tureckiego (Turkic). Podobnie jest w 
języku rosyjskim: turieckijvs. tiurkskij. Od połowy 1991 r. część tureckich gazet (szczególnie gazety lewicowe) zaczęła 
się posługiwać neologizmem turki, aby odróżnić Turków z Azji Środkowej. a przymiotnika turk używać wyłącznie 
w odniesieniu do Turków z Turcji. Neologizm ten nie zdobył sobie uznania. Turk jest nadal słowem, które obejmuje 
wszystkich Turków od Jugosławii po chińską prowincję Xinjiang. 
18 Kazakhstan Minister Signs Accord, Turkisb Times, 15.03.1991. 
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pośrednim i bezprecedensowym wyzwaniem dla ro
syjskich interesów w tym regionie. Premier TUf(ii mó
wił o momwości powstania unii państw tureckich. Wy
stąpił również z sugestią, by Azja Środkowa wycofała 
się ze strefy rublowej. Kijka miesięcy wcześniej Turcja 
rozważała momwość przeprowadzenia szkolenia woj
skowego dla państw Azji Środkowej oraz aktywnie 
broniła idei przyjęcia alfabetu tureckiego (łacińskie
go) przez wszystkie grupy języków tureckich w Azji 
Środkowej, a także stworzyła plany połączeń sateli
tarnych, umożliwiających transmisję tureckich progr'a
mów do poradzieckiej Azji Środkowej . Jednym sło
wem, w połowie 1992 r. Turcja usiłowała zdobyć 
w tym regionie przywództwo i wpływy w sferze po
litycznej, fInansowej, kulturalnej, wojskowej oraz gos
podarczej. 

Obecnie prasa narodowa i religijna w Turcji do · 
nosi szczegółowo o wydarzeniach w Azji Środkowej 
i Azerbejdżanie, opowiada się za mozliwie najściślej
szymi związkami Turcji z tym obszarem. Dotyczy to 
zwłaszcza gazet nacjonalistycznych: Yeni J)-usu,nce(No

wa Myśl- organ partii Alpaslan Turkes) i Tu,rkiye(Tur
cja) oraz dzienników islamskich Zaman (Czas) i Millt 
Gazete (Gazeta Narodowa). Wiele uwagi tym regio
nom poświęca takze prasa związana z llmymi olien
tacjami politycznymi i światopoglądowymi; wiele pe
riodyków prowadzi specjalny dział poświęcony dis 
Tu,rkler (Turkom na obczyźnie). Mniej miejsca tema
towi Azji Środkowej poświęcają gazety lewicowe, ta
kie jak Cumhuriyet. 

Zainteresowanie Turkanli na obczyźnie w mediach 
to jedno, a wola znalezienia środków na nową polity
kę to coś zupełnie innego. Trudno byłoby zresztą utrzy
mywać, że turecka opitlia społeczna jedn07..l1acznie 
opowiada się za nacjonalistyczną polityką zagranicz
ną. Lewica zawsze była przeciw wspieraniu Turków 
w ZSRR. Działo się tak z kilku powodów. Po pier
wsze, lewica starała się utrzymywać dobre stosunki 
z ZSRR i świetnie rozumiała, że polityka chocoy po
dejrzana o ciążenia pantureckie będzie dla Moskwy 
nie do przyjęcia . Po drugie, obawiała się powiązań 
polityki zmierzającej do wskrzeszenia nacjonalizmu tu
reckiego w Zwi~zku Radzieckim z CIA (Turcja byłaby 
narzędziem w zimnej wojnie przeciw ZSRR). Po trze
cie, nawet lewica antyimperialistyczna szukała swo
jej ideologii politycznej głównie w Europie. Turecki 
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zwrot na Wschód jest przez kręgi lewicy kwalifiko
wany jako reakcyjny, zwłaszcza gdyby taka polityka 
operowała nie tylko hasIami narodowymi, lecz rów
niei. - choćby aluzyjnie - nawiązywała do solidarno
§ci islamskiej, której lewica, delikatnie m.ówiąc, nie 
ceni. 

Obecnie koła lewicowe podkreślają, ze Turcja ma 
dość własnych problemów, a nadmiar zainteresowa
nia Azją Środkową byłby tylko marnotrawstwem za
sobówl9

. Wskazują one na fakt, że republiki środko
woazjatyckie są biedne i zacofane, a zatem byłyby stu
dnią bez dna. Skąd miałyby wziąć środki, by płacić za 
tureckie towaJ.y? Lewica przypomina, że w połowie 
lat 80. do Turcji zbiegło ok. 300 tys. Turków bułgar
skich. Spowodowało to powazne problemy mieszka
niowe i wzrost bezrobocia, a w końcu znaczna część 
bułgarskich Turków powróciła do Bułgarii. Nierzad
kie jest także wśród Turków poczucie, ze mają więcej 
wspólnego z Europejczykanli rliż z Turkami z Azji Środ
kowej. Niektórzy nawet kojarzą Turków środl<owoa
zjatyckich z nmie j cywilizowanym, luniej zeuropeizo
wanym ludem pochodzącym z Anatolii, którego przed
stawicieli można spotkać na ulicach Istambułu i An

kalY. tv1.imo niechęci lewicy Turcja z pewnością nie 
pozostanie obojętna na rozwój wypadków w Azji Środ
kowej. Jej zainteresowanie tym regionem będzie praw
dopodobnie wzrastało. Jak zauwazył pewien intelek
tualista turecki, jego rodacy wciąż są pod wielkim 'wra
żeniem odkrycia, że na świecie tyje wielka rodzina 
narodów tureckich. 

Zastrzezenia lewicy nie są pozbawione podstaw. 
Sytuacja gospodarcza Turcji jest dość napięta. Wynika 
to z poziomu deficytu handlowego i poziomu inflacji. 
Tureckie zaangazowanie w Azji Środkowej sięga obec
nie 52 mln do!., która to suma będzie vvydatkowana 
w ciągu kilku następnych lat. Wątpliwe, czy Turcja 
będzie mogła sprostać tym zobowiązaniom inaczej niż 
kosztem własnej gospodarki. Ankara moze uznać się 
za nie zdolną do spełnienia obietnic złożonych pań
stwom Azji .Środkowej bądź stwierdzić, ze przekracza
ją one granice jej realnych możliwości. Gabinet Demi
rela jest nastawiony progospodarczo, ponadto rządzi 
w koalicji z partią lewicową, co jest kombinacją nie
zbyt sprzyjającą postawom nacjonalistycznym. 

Ze względu na zmienność sytuacji w świecie po
stzimnowojennym turecka polityka na dalszą metę 

19 Uwagi te są oparte na anonimowych wywiadach z lewicowymi intelektualistami tureckimi, przeprowadzonych we 
wrześniu 1991 r. 
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jest trudna do przewidzenia. Pojawienie się na po
litycznej mapie .. świata tureckiego", którego granice 
sięgają od Chin po Bałkany, i być może spokrew
nionych z Turkami Mongołów w Chinach, może 
przecież mieć wpływ na turecką świadomość naro
dową. Zwłaszcza gdyby Europa odsunęła się od Tur
cji, wykluczając ją z bliższych kontaktów ze Wspól
notą Europejską. 

Z punktu widzenia Azji Środkowej 

To, jakie będą nowe stosunki turecko-środko
woazjatyckie, nie zależy wyłącznie od Turcji. Wiele 
będą miały do powiedzenia również narody turec
kie z Azji Środkowej. Obecnie podlegają one głę
bokiemu procesowi samookreślania. Mimo że po
dział tego obszaru na pięć republik i granice tych 
republik są w oczywisty sposób arbitralne (zostały 
wyznaczone przez bolszewików według zasady dziel 
i rządŹ), istniały przecież przez blisko 70 lat Miej
scowe języki i dialekty do pewnego stopnia nabra
ły cech języków oficjalnych. Konieczność życia w im
perium sowieckim spowodowała między poszcze
gólnymi republikami rywalizację, a nawet antago
nizmy, często świadomie podsycane przez Moskwę, 
która w ten sposób chciała zapobiec odrodzeniu się 
panturkizmu. 

Choć w Azji Środkowej - jeszcze przed nieuda
nym zamachem stanu w Moskwie w roku 1991, któ
ry doprowadził do rozpadu ZSRR przed końcem te
go roku - nastąpiło odrodzenie narodowe, republiki 
środkowoazjatyckie w istocie nie były przygotowa
ne do niepodległości . W pewnym sensie niepodle
głość przyszła wcześniej, niż mogły jej zapragnąć, 
i przyniosła ze sobą nowe poważne problemy, któ
Iych rozwiązanie być może byłoby łatwiejsze pod
czas długiego okresu przejściowego . [ .. .J 

Poradzieckie republiki środkowoazjatyckie dotych
czas nie odpowiedziały sobie na pytanie, czy każda 
z nich powinna być odrębnym państwem, czy też 
powinny się zjednoczyć, tworząc strukturę w rodza
ju dawnego Turkiestanu. W większości republik wpły
wy i władzę zachowały stare struktury partyjne, któ-

re występują obecnie jako władze narodowe. Są one 
narodowe w tym sensie, że stoją na straży elemen
tarnych interesów swoich republik, lecz muszą sta
wić czoła bardziej radykalnym partiom opozycyjnym, 
na ogół posiadającym szerszy program reformatorski 
i bardziej antymoskiewskim. Gdyby partie narodo
we w końcu doszły do władzy, stanęłyby wobec ko
nieczności decyzji, czy i w jakim stopniu będą dążyć 
do federacji typu turkiestańskiego oraz czy będą szu
kały ściślejszych związków z Turcją. 

Obecnie dawne elity narodowo-komunistyczne, 
pozostające u władzy w republikach środkowoazja
tyckich (z wyjątkiem KirgizjO, koncentrują się zasad
niczo - co należy uznać za racjonalne - na praktycz
nych kwestiach przyszłych stosunków gospodarczych 
zarówno z b. republikami ZSRR, jak i ze światem ze
wnętrznym. Turcja jest oczywiście kluczowym obiek
tem zainteresowania narodów tureckich Azji Środ
kowej . Jest wzorem zarówno pod względem gospo
darczym, jak i kulturalnym20

. Nie jest przecież jedy
nym atrakcyjnym partnerem. Azja Środkowa jest za
interesowana rozwijaniem stosunków z dynamicznie 
rozwijającymi się państwami Azji Wschodniej, zwła
szcza Koreą i Japonią. W przeszłości miała także do
bre stosunki gospodarcze z Indiami i nie chce z nich 
rezygnować. Szuka nowych związków z Pakistanem, 
państwem, które było w niełasce ZSRR. Kluczowe 
znaczenie ma zakończenie budowy linii kolejowej 
łączącej Pekin i prowincję Xinjiang ze stolicami państw 
Azji Środkowej. Linia ta będzie przedłużona do Iranu 
i dotrze do Zatoki Perskiej oraz Istambułu i Europy21. 

Polityka zagraniczna republik środkowoazjatyc
kich stale się zmienia. Utrzymują one silne związki 
kulturalne, emocjonalne i psychologiczne z Turcją. 
Mają jednak świadomość, że zasoby tureckie są ogra
niczone. Zdają sobie sprawę, że choćby ze wzglę
dów geopolitycznych zasadnicze znaczenie ma dla 
nich Iran, jako jedyna droga lądowa do Zatoki Per
skiej i do samej Turcji. Mimo że Waszyngton w spo
sób jasny dawał do zrozumienia, że preferuje dla 
krajów Azji Środkowej turecki model rozwoju, żadna 
republika nie może sobie pozwolić na zaniedbywa
nie stosunków z Teheranem. 

20 Por.]. Critchlow, Ties with Turkey: A Lifeline for the Central Asians? Report on the USSR (Radio Free Liberty Bulletin), 
8.02.1991. 
2 1 Powyższe spostrzeżenia zostały poczynione podczas podróży badawczej autora do Azji Środkowej w lecie 1991 
i wiosną 1992 r. Jej celem było zbadanie orientacji geopolitycznej nowo powstałych republik. Wyniki są zawarte 
w pracy Azja Środkowa: nowa geopolityka, G. E. FulIer, RANO R-4219-USOP, 1992. 
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Elity rządzące w poradzieckiej Azji Środkowej są 
świadome, jak wielkie znaczenie gospodarcze ma 
dla nich Europa. Jeśli jednak Turcja nie zostanie do
puszczona do Wspólnoty Europejskiej -- jak miałahy 
ułatwić im nawiązanie stosunków z Europą~ Inne pań
stwa, np. Indie, ostrzegają młode republiki, by nie 
angażowały się ideologicznie -- ani pod względem 
etnicznym, ani religijnym - w żaden blok, lecz utrzy
mywały bliskie stosunki ze wszystkimi państwami 
w regionie. Chiny są postrzegane jako ważny par
tner handlowy, szczególnie na rynku towarów kon
sumpcyjnych, a pozostałe kraje Azji Wschodniej są 
par excellence przykładem pomyślnego rozwoju. Ści
sła identyfikacja z Turcją jest odbierana jako wypeł
nianie woli USA. Nie jest to wprawdzie niepożąda
ne, lecz przez wielu mieszkańców Azji Środkowej 
uznawane za czynnik, który może komplikować in
ne relacje. Innymi słowy, Azja Środkowa nie chce 
zamykać sobie żadnej drogi; nie chce być zdana wy
łącznie na Turcję. 

W tych warunkach mimo dużego znaczenia Tur
cja nie posiada monopolu ani specjalnych przywile
jów w stosunkach z Azją Środkową . Władze państw 
środkowoazjatyckich będą nadal zainteresowane 
wszelldmi związkami, które sprzyjałyby ich rozwo
jowi gospodarczemu. Na przykład, mimo swojej orien
tacji muzułmańskiej zarówno Azerbejdżan, jak i Kir
gizja podjęły już współpracę z Izraelem, choć sto
sunki dyplomatyczne z tym państwem nie zostały je
szcze nawiązane. 

Związkami gospodarczymi z Azją Środkową za
interesowani są tureccy przedsiębiorcy. Walto przy
pomnieć, że ludność Turcji pochodzi z różnych rejo
nów dawnego imperium. Turcy obcego pochodzenia 
często reprezentują elitę i wykształcone warstwy by
łych zarządców osmańskich . Obecnie w Turcji żyje 
ok. 75 tys . obywateli, którzy uciekli wcześniej z ro
syjskiej i radzieckiej TurkmeniF2. Wielu z nich włada 
środkowoazjatyckimi językami tureckimi i ma wszel
kie dane, by pośredniczyć w nawiązywaniu kontak
tów handlowych z Azją Środkową. Liczą oni na po
parcie rządu tureckiego w uzyskaniu gwarancji dla 
nowych związków handlowych z Azją Środkową. [' . .l 
Hząd w Ankarze rozumie, 'Że jeśli nie udzieli wspar
cia własnym przedsiębiorcom, Turcja straci pozycję 
w tym regionie i będzie musiała liczyć na to, że pań
stwa środlcowoazjatyckie, kierując się związkarni klwi , 
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będą skłorme przyznać Turcji preferencje. To dlate
go premier Demi1-el mówił o utworzeniu w Ankarze 
Tureckiego Banku Rozwoju , którego celem będzie 
ułatwianie Turcji handlu z obszarem poradzieckim. 

Turecka polityka wobec Azji Środkowej nie mo
że lekceważyć wrażliwości nowych państw . Część 

Turków z Turcji zaczęła określać siebie jako starszych 
braci (agabcy) w stosunku do środkowoazjatyckich 
narodów turecbch. Być moZe nie wiedzieli, że ter
minu tego od samego początku okresu bolszewic
kiego używali Rosjanie wobec innych narodowości 
zamieszkujących ZSRR i kojarzy się on z najgorszy
mi czasami rosyjskiej dominacji . Turcy śroclkowoa
zjatyccy wcale nie marzą o nowym starszym bracie. 
Nawet termin przewodnik (rehber) 'w odniesieniu do 
Turcji jest im nie w smak. Natomiast byliby zapewne 
skłonni zaakceptować określenie wzór(ornek). Tur
cja powinna w przyszłości unikać wszelkich aluzji 
do czasów dominacji, zarówno w dziedzinie politycz
nej, jak i gospodarczej. 

Na dalszą metę Turcja mogłaby szukać natural
nych rynków zbytu nie tylko w Azji Środkowej , ale 
i w samej Rosji. Udało jej się zainteresować Rosję wła5-
ną pieriestrojką gospodarczą przeprowadzoną przez 
rząd Ozala na początku lat 80. (złożyły się na nią: 
emisja wymienialnej waluty, rozluźnienie kontroli pań
stwa nad gospodarką, proces prywatyzacji i now a 
proekspOltowa gospodarka). Część tureckich przed
siębiorców jest jednak zdania, że o ile handel z kra
jami bliskowschodnimi jest wysoce niepewny, to -
biorąc pod uwagę nieokiełznany chaos gospodarczy, 
biedę panującą w Azji Środkowej i niepewność no
vvych związków gospodarczych - handel z Azją Środ
kową jest propozycją jeszcze bardziej wątpliwą. Tur
cja ma szanse na sukces w b. ZSRR jedynie pod wa
runkiem, że tureckie firmy zjednoczą się i spróbują 
wymusić otwarcie nowej przestrzeni handlowej 
w szybko zmieniająL)'Ch się byłych krajach komunio. 
stycznych. 

Tureckie interesy w Azji Środkowej będą się roz
ciągać poza byłe republiki radzieckiej Azji Środko
wej a'Ż do dawnego chińskiego Turkiestanu czy pro
wincji Xinjiang w Chinach. Tamtejsza ludność, któ
ra liczy ponad 6 mln (są to głównie Turcy ujgur
scy), jest zainteresowana związkami z Turcją oraz 
z grupami etnicznymi Turków ' żyjącymi w tym re
gionie. Ucisk narodowy ze strony Chińczyków jest 

22 Dane Turkmeńskiego Ośrodka Naukowego CTurkistan Arastinnalari Vakfj) w Istambule. 

141 



PREZENTACJE 

większy niż ten, którego doświadczyły narody turec
kie w Azji Środkowej ze strony Moskwy. Chińskie wła
dze robią wszystko, by wchłonąć i całkowicie zasy
milować Ujgurówj Pekin od dawna osiedlał w tym 
regionie rzesze rdzermych Chińczyków CHan), by ra
dykalnie zmienić sytuację demograficzną, co z kolei 
wywoływało ostrą reakcję ze strony Ujgurów. Ujguro
wie, którzy chcą uniknąć zagrożenia demograficzne
go, szukają poparcia i pomocy na zewnątrz, a kandy
datura Turcji sama się narzuca. Czy Ankara będzie 
kontynuować tę linię polityczną, czy też postawi na 
związki z Pekinem? 

Zainteresowania Turcji sięgają jeszcze dalej na 
wschód. Po raz pierwszy od kilkuset lat prawdziwą 
niepodległością cieszy się Mongolia. Szuka ona sprzy
mierzeńców, pragnie bowiem poprawić swoją pozyc
ję między dwiema potęgami, Rosją i Chinami, z któ
rych każda w swoim czasie dominowała nad Mongo
lią. Turcy zawsze uważali Mongołów za swoich bli
skich krewnych. Mongolia natomiast postrzega Turcję 
jako jedną z kilku odległych potęg, które mogą wspie
rać jej niepodległość. Ten rodzaj geopolitycznego my
ślenia jest jeszcze nowy. Turcja dotychczas ledwie zdo
łała dostosować się do nowych realiów w Azji Środ
kowej, natomiast w o wiele mniejszym stopniu udało 
jej się to w stosunku do Mongolii, która byłaby natu
ralnym rozszerzeniem continuum o rodowodzie turec
kirrif3. 

Nowe stosunki Turcji z Azją Środkową będą za
pewne kwestionowane przez Iran, który przez ponad 
tysiąc lat wywierał wielki wpływ polityczny i kulturo
wy na Azję Środkową. O ile turecki był językiem urzę
dowym w Azji Środkowej, o tyle językiem kultury aż 
do okresu sowieckiego był tam perski. Większość wy
kształconych mieszkańców Azji Środkowej była dwu
języczna (turecki i perski) . To Iran, nie Turcja grani
czy z Azją Środkową. Iran jest przekonany, że to on 
właśnie jest reprezentantem naturalnej, dominującej 
kultury w Azji Środkowej. Za czasów Ajatollaha Cho
meiniego Teheran rozpoczął nadawanie audycji ra
diowych do Azji Środkowej, propagując rewolucję is
lamską. Obecnie jest zainteresowany zdobyciem wpły
wów politycznych, kulturalnych i gospodarczych 
w tym regionie świata. Największe wpływy irańskie 

obserwuje się w Tadżykistanie , w którym obowiązuje 
język blisko spokrewniony z perskim. Większość Ta
dżyków podkreśla swoje irańskie pochodzenie. 

Mimo że Iran jest przywiązany do idei islamskich, 
w ostatnich latach jego stanowisko wobec Azji Środ
kowej należy uznać za ostrożne. Teheran unikał jaw
nego popierania polityki proislamskiej w tym regio
nie. Prasa irańska ""ypowiadała się na ten temat po
wściągliwie. Niewiele też przemawia za tym, że Iran 
udzielał czynnego poparcia islamskie j działalności wy
wrotowej. Teheran dąży raczej do budowania związ
ków między państwami i nawiązywania stosunków 
gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości 
nie mógłby on ulec pokusie otwartego wsparcia is
lamskich ugrupowań opozycyjnych w ich grze poli
tycznej. Jednakże od śmierci Chomeiniego i pojawie
nia się niepodległych krajów Azji Środkowej «eksport 
rewolucji. był mało znaczący. Specjaliści rosyjscy w Azji 
Środkowej mówią, że ich zdaniem Teheran realizuje 
własne interesy w Azji Środkowej bardziej wstrzemięź
liwie niż Turcja. 

Irańsko-tureckie współzawodnictwo w Azji Środ
kowej w przypadku, gdyby relacje te pogorszyły się 
w itmych dziedzinach, szczególnie w kwestii Azerbej
dżanu, może w przyszłości nabrać charakteru bardziej 
ideologicznego. Wówczas polityka proislamska mo
głaby się stać jednym z irańskich instrumentów walki 
z tureckimi (zachodnimi czy waszyngtońskimI) wpły
wami w tym regionie. 

Iran będzie musiał zachować ostrożność, jeśli 

chodzi o ideologię, gdyż przywódcy wszystkich kra
jów środkowoazjatyckich są zaniepokojeni możli
wością powstania opozycji islamskiej . Wprawdzie 
Iran jest postrzegany jako potęga szyicka, Azja Środ
kowa zaś jest zasadniczo sunnicka, jednak Teheran 
żywi przekonanie, o zasadniczej trafności własnej 
wizji upolitycznionego islamu w odniesieniu do ca
łego świata muzułmańskiego. Mimo że Azja Środ
kowa, z wyjątkiem Tadżykistanu, do tej pory w ni
kłym stopniu wykazywała skłonności islamskie 
w polityce, jest jeszcze o wiele za wcześnie, aby 
całkowicie odrzucić możliwość powstania w tym re
gionie islamskich ruchów fundamentalistycznych. 
Wiele zależy od stopnia napięć społecznych, eko
nomicznych i politycznych, które będą towarzyszyć 
rozwojowi regionu, szczególnie gdyby to miały być 
napięcia między Rosjanami a rdzennymi mieszkań
cami Azji Środkowej. Islam stanowi jeden z niewąt
pliwych symboli różnic kulturowych między daw
nymi władcami rosyjskimi a zamieszkującymi ten re-

23 Na podstawie rozmów z mongolskim urzędnikiem państwowym. 
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TURCJA WOBEC WSCHODU 

KAZACHSTrAN MONGOLIA 

Ludy tureckie na Zakaukaziu, 
w Azji Środkowowschodniej i 

w Chinach (prowincja Xinjiang) 

Przy opracowaniu mapy wykorzys
tano dane z RFE/RL Research Report, 
vol. 3, nr 25, 24 June 1994. 

Iran 

gion muzułmanami i nie może nie odegrać pewnej 
roli, w razie gdyby stosunki polityczne między ni
mi stały się napięte, sytuacja ekonomiczna się po
gorszyła lub pojawiła się silna opozycja w stosunku 
do nowych rządów autorytarnych w tych republi
kach. 

Turcja jest dumna z tego, że udało jej się zbudo
wać państwo świeckie . Niewątpliwie będzie pro
pagowała własną wizję roli islamu w życiu społecz
nym i politycznym. Iran znajdzie się w trudnym po-

• Urumczi 
• Turlan 

XINJIANG 
UJGURSKI OBWÓD AUTONOMICZNY 

.Aksu 
.LopNor 

Chiny / 

I 
, ~ \ 

"----, 

łożeniu, jeśli Turcja będzie odbierana jako państwo 
propagujące idee pantureckie, zwrócone przeciw 
Iranowi. Teheran już dziś czuje się nieswojo na myśl, 
że Turcja mogłaby go wyprzedzić w wyścigu o wpły
wy w Azji Środkowej. Z tych też powodów Iran 
współzawodniczy z Turcją o zdobycie wpływowej 
pozycji w regionie. Gdyby okazało się, że polityka 
islamska - czy to w swej formie państwowej, jak 
chcą tego Saudyjczycy, czy nieoficjalnie, jak chcie
liby Irańczycy - ma szanse na zwycięstwo w tym 
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regionie, Turcja dla przeciwwagi będzie jeszcze bar- mimo że państwa Azji Środkowej są już całkowicie 
dziej zainteresowana propagowaniem idei pantllr\~t _ l :0,1\,!za l.eżne. Początkowo Rosja - po raz pierwszy 
reckich o charakterze świeckim . Iran ma zatem de)"" • ...Jv historii - życzliwie odnosiła się do wpływów tu-
zaoferowania idee islamskie, Turcja - idee wszech- redach w Azji Środkowej . Nastawienie to jednak 
tureckie. Nie wiadomo, które z nich będą miały szybko się zmienia, jako że Turcja poczyna sobie 
większe wzięcie? coraz śrPJelej i wyraźnie dąży do wyparcia rosyj-

Rosja, która zawsze czuła się niepewnie z po- ski ch wpływów w dziedzinie ekonomii, handlu, po-
wodu islamskiego sąsiedztwa na południu, w okre- lityki, a nawet wojskowości. 
sie bolszewickim była ogromnie wyczulona na 
wszelkie tendencje pantureckie czy islamskie. Ta 
niepewność, choć mniejsza, wciąż daje się odczuć, Graham E. Fuller 

Między młotem a kowadłem 
(stanowisko USA w sporze o Wyspy Kurylskie) 

Opublikowana niedawno przez 
Rand Corporation praca Hany'ego 
Gelmana l mogłaby się wydać nie
co spóźniona, jeśli zważyć na fakt, 
że wydarzenia stanowiące przed
miot analizy zamykają się w okre
sie do grudnia 1992 r. Jednakże 
amerykański punkt widzenia na ro
syjsko-japoński spór o Wyspy Ku
rylskie nie zmienił się na tyle, by 
podstawowy temat książki - sojusz 
amerykańsko-japoński w kontek
ście kontrowersji między Tokio 
a Moskwą - w jakimkolwiek stop
niu stracił na aktualności . Stany 
Zjednoczone - dowodzi w swej 
pracy Harry Gelman - muszą po
godzić dwa, na pozór sprzeczne, 
interesy strategiczne ... z jednej stro
ny - w amerykańskich interesach 
leży utrzymanie się umiarkowane
go, stabilnego i demokratycznego 
rządu w Moskwie, rządu przyjazne
go wobec Zachodu, odrzucającego 
dawne pokusy ekspansjonizmu 
oraz militaryzmu, ale też w pełni 

kontrolującego własny arsenał 

jądrowy; z drugiej zaś - Stany Zjed
noczone są zainteresowane zacho
waniem sojuszu wojskowego z Ja
ponią, ponieważ był on kamieniem 
węgielnym stosunków amerykań
sko-japońskich, a sojusz ten opie
rał się dotychczas na wspólnej wro
gości wobec Moskwy» (s. 80). 
Sprzeczności te można pogodzić, 
potrzebna jest jednak elastyczna, 
by nie rzec finezyjna, rozgrywka 
amerykańskiej administracji - zdaje 
się zauważać autor. 

Dwa pierwsze rozdziały książ
ki omawiają przyczyny sporu i zda
ją sprawę z prób jego uregulowa
nia w okresie po dojściu do wła
dzy Michaiła Gorbaczowa, a na
stępnie - Borysa Jelcyna. Trzeci po
święcony został w całości stosun
kom amerykańsko-japońskim. Naj
ważniejsza konstatacja autora 
brzmi: w spór o Wyspy Kurylskie, 
wbrew temu, co można by sądzić, 
zaangażowane są nie dwie, lecz 

trzy strony: Japonia, Rosja i ... Sta
ny Zjednoczone. 

W poszukiwaniu 
kompromisu 

Zdaniem Gelmana jedynym 
sposobem rozstrzygnięcia sporu 
o Wyspy Kurylskie (w Japonii na
Z}'V\'ane Tetytoriami Północnymi) 
jest kompromis oparty na zasadach 
quidpro quo (łac. coś za coś, ekwi
walent). Tylko taka formuła mogła
by stworzyć podstawy do negocja
cji. Z tego punktu widzenia bardzo 
ważny był rok 1991. Wydawało się 
wówczas, że podczas wizyty w To
kio prezydenta ZSRR Michaiła Gor
baczowa (kwiecień 1991) uda się 
podpisać przynajmniej wstępne po
rozumienie. O wielkiej wadze, ja
ką przywiązywano do tej wizyty, 
świadczy fakt, że przygotowywa
nia do niej trwały aż dwa lata (zre
sztą już od 1988 r. radziecka dyplo
macja starała się wypracować jakiś 

l H. Gelman, Russo-Japanese Relations and the Future oj the U5.- j apanese Alliance, Santa Monica, 1993, RAND. 
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modus &'iuendi, próbując , co [-lany 
Gelman podkreśla bardzo mocno, 
naruszyć poclstawy sojuszu amery
ka1'lsko-japollskiego). Podstawą do 
negocjacji była nieco odkurzona na 
tę okazję propozycja z 1956 r. (Ni
kita Chruszczow obiecał wówczas , 
że ZSHR zwróci Japonii najmniej
sze spośród spornych ""TSP - Siko
tan i Habomai - w zamian za zgo
dę Tokio na podpisanie traktatu po
kojowego). 

W roku 1991 j apol'lczycy przy
jęli tę propozycję przychylnie , za
strzegając jednak, że zwrot Sikota
nu i Habomai musi s i ę \-",'iązać 

z uznaniem przez Moskwę praw Ja
P orli i do wszystkich wysp. Jedno
cześnie lider rządzącej wtedy Paltii 
Liberalno-Demokratycznej, Ichiro 
Ozawa, zaoferował ZSRR pomoc 
gospodarczą w "''YsokoścI 26 mld 
dol. (na tę sumę składały się: 4 mld 
pożyczki na zakup artykułów kon
sumpcy jnych, 4 mld na pokrycie Im
sztów "'wyprowadzki" z oddanych 
Japonii wysp, 8 mld gwarancji rzą-

STANOWISKO USA W SPOl1ZE O WYSpy KURYLSKIE 

du Japonii dh firm prywarnych, 
szczególnie na projekLy wydobycia 
ropy i gazu na szelfie sachali tiskim, 
i 10 mld na rozbudowę infrasLruk
tUlY). Jednak w kwietniu 1991 r. 

(a zatem zaledwie cztery miesiące 
przed puczem) pozycja prezyden
ta Gorbaczowa była już zbyt sbba 
i do .. transakcji» nie doszło. 

Zmiana sytuac ji politycznej 
zvviąz::ma z rozpadem ZSRR rozbu-· 
dziła japońskie nadzieje na szybkie 
osiągnięcie kompromisu . \XIład zę 

w Rosji objął Borys Jelcyn, który je
szcze w StyCZnilJ 1990 L, podczas 
wizyty \N Tokio, przecIstaw ił pięcia · 

punktowy plan rozwiązania kv\'e
sti i kurylskiej. Jelcyn był WÓWCZ3S 

zdania, że przy spełnieniu pewnych 
warunlzóv\i wypracowanie kompro
misu możliwe będzie w c i ągu 15-· 
20 lat". Wyraził również nadzieję , że 

nowa generacja znajdzie "oryginal
ne i hardziej elastyczne" rozwiąza
nie , co mogło zostać odebrane 
przezjapo1'lczyków mrwet jako za
powiedź odzyskania W-y8p. Kledy 

G-8 na razie w sferze marzeń 

jednak po palU miesi:jcach rządów 
Jelcyna stało s i ę jasne, że przyvvód
Gl Rosji rue k\\'api ó; ię do zawarcia 
porozumienia, Japo1'lczycy zaczę li 

coraz encrgicZlliej zabiegal: o "urnię" 
dzynarodowienie., SpOll.1. \\7yko1'2.Y
stując swe wp'ly""'Y w G-7 oraz in
stytucjach finansmv)'cb i gospodar
czych, starali s ię doprowadzić do 
uzal eżnienia ewemualnej pomocy 
dla Rosji od rozwiązan.ia prohlemu 
KUlylów. Przez cały czas główne 

założenie japońskiej polityki pozo
staw~lło niezmicnne: najpierw roz
strzygnięcie sprawy Telytoriów Pół

nocnych, później współpraca gos
podarcza i pomoc ekonomiczna. 

Amerykańska wolta 

Tymczasem wczesną wiosną 
1992 r. aclmiEistracj:1 waszyngto1'l
ska postanowiła bardziej aktywnie 
zaangażować się w Rosji, traklując 
pomoc w przeZ\vyciężen.iu rosyj
skiego cl l:tOSU gospodarczego jako 
sposób na "uratowanie" Borysa Jel-
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cyna. Amerykanie doskonale zda
wali sobie sprawę, że skuteczność 
działania w znacznym stopniu za
leży od tego, czy zostaną urucho
mione potencjalnie ogromne kapi
tały japońskie2 • Zdecydowali się 
skłonić dalekowschodniego sojusz
nika do aktywniejszego udziału 
w akcji reanimowania rosyjskiej 
gospodarki. Podczas monachijskie
go SZCzyRl G-7 w lipcu 1992 r. Ame
rykanom udało się przekonać Ja
ponię do zgody na przyznanie Ro
sji pomocy w wysokości 24 mld dol. 

W stosunkach japońsko-amery
kańskich był to moment przełomo
wy. Wielu obserwatorów uważa, że 
właśnie w Monachium USA po raz 
pierwszy w tak wyraźny sposób od
stąpiły od projapońskiej polityki po 
to, by ratować ekipę Jelcyna. Ja
poński MSZ w oficjalnym komuni
kacie dał wyraz i>'Wemu niezado
woleniu, stwierdzając: "Amerykań
skie stanowisko w sprawie udzie
lenia Rosji pomocy stawia nas 
w dość kłopotliwej sytuacji. Rosja 
mote dojść do wniosku, że nie musi 
nic robić w kwestii uregulowania 
sporu terytodalnego akurat teraz, 
gdy była skłonna do jakichś dzia
łań w tym kierunku-o Wskazywano 
jednocześnie, że będzie to miało "fa
talny wpływ na japońsko-rosyjskie 
negocjacje» (s. 56). 

I rzeczywiście, po szczycie G-7 
w Monachium Rosjanie usztywnili 
swoje stanowisko, zarzucającJapoń
czykom uchylanie się od pomocy 
finansowej dla Rosji. W wywiadzie 
dla dziennika Komsomolskaja 
Prawda (3.07.1992) prezydent Ro-

sji powiedział: <Japonia jest obec
nie jedynym krajem, który do tej 
pory nic jeszcze - nawet centa, na
wet pół dolara, nawet pół jena -
nie zainwestował w Rosji». Naty
chmiast podchwyciły to światowe 
środki masowego przekazu. Borys 
Jelcyn uzaletnił podjęcie negocja
cji w sprawie wysp od nawiązania 
stosunków dwustronnych i - jak się 
wyraził - «owocnej współpracy
między Japonią a Rosją. Skończyło 
się to bezprecedensową decyzją 
o odwołaniu w ostatrJiej chwili po
dróży prezydenta Rosji do Tokio we 
wrześniu 1992 r. 

Spór o Kuryle 
a stosunki amerykańsko

japońskie 

Zdaniem Gelmana decyzja 
Amerykanów, którzy poświęcili in
teresy Japonii, teby ratować Jelcy
na, wskazuje, iz dotychczasowe 
podwaliny sojuszu japońsko-ame

rykańskiego uległy erozji, to zaś po
ciąga za sobą konieczność nowej 
formuły współpracy. Stany Zjedno
czone - twierdzi Gelman - mają do 
odegrania specjalną rolę: podtrzy
mując sojusz z Japonią, powinny 
delikatrJie na nią wpływać w celu 
stabilizowania sytuacji w Rosji. 

Japonia w dalszym ciągu ma 
kluczowe znaczenie dla rosyjskich 
prób otwarcia się na Daleki Wschód 
- pod względer.1 gospodarczym naj
bardziej dynamicznie rozwijający się 
region świata. BeZ japońskiego ka
pitału Rosja nie może nawet ma
rzyć o włączeniu się do wymiany3. 

Rosjanie próbowali zastąpić go in
westycjami południowokoreański
mi czy "wschodnich tygrysów>'. Bez 
powodzenia. Chiny, choć żywo za
interesowane rosyjskimi towarami 
i bronią, nie dysponują poważny
mi kapitałami, h.1:óre można by za
inwestować w rozwój rosyjskiej 
gospodarki. Wszystko to sprawia, 
że Amerykanie gotowi są włożyć 
wiele wysiłku, by przekonać Japo
nię o konieczności znalezienia od
powiedniej formuły quid pro quo. 
Autor wskazuje tu na konieczność 
tworzenia w Rosji lobby zdolnego 
do ustępstw w kwestii Kurylów. 
Sprawą w tym kontekście zasadni
czą jest gest ze strony Japończyków, 
jakim byłoby niewątpliwie pono
wienie zgłoszonej przez Ozawę 
propozycji ,,26 miliardów>,. Niektó
rzy specjaliści uważają jedrJak, że 
przy obemych potrzebach Rosji su
ma ta powinna być traktowana ja
ko minimum. 

Problem ten ma jednak również 
drugie oblicze. Są nim rosyjskie oba
wy związane z amerykańską obec
nością w tym rejonie i amerykań
sko-japońskim sojuszem militar
nym. Rosjanie chcieliby ewentual
ną kwestię wycofania się z Kury
lów powiązać ze sprawą obecno
ści Amerykanów. Mówił o tym ro
syjski wicepremier Michaił Połtora
nin podczas pobytu w Tokio w sier
pniu 1992 r. 

Harry Gelman zwraca uwagę 
na konieczność przewartościowa
nia założeń i celów amerykańsko
japońskiego sojuszu wojskowego, 
podobnie jak się to ma z NATO 

'Autor podaje za dziennikiem The New York Times (6.05.1992) kwoty, jakie na pomoc finansową dla b. republik ZSRR 
przeznaczały w latach 1990-1992 poszczególne kraje : Niemcy - 45 mld dol., Włochy - 6,2 mld dol. , USA - 5 mld dol. , 
a Japonia tylko 2,6 mld dol. 
3 ,Bez Japonii - największego na świecie eksportera kapitałów - nie uda się stworzyć współczesnej infrastruktury 
rynkowej na Dalekim Wschodzie. Bez niej nie może być mowy o żadnych poważnych interesach w Korei Południo
wej. Hongkongu, Singapurze i na Tajwanie, - A. Arbatov, B. Makeyev, The Kurii Barrier, New Times, październik 
1992 f. 
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w Europie. Sojusz ten - co pod
kreśla Gelman - zarówno dla Ja
pończyków, jak i Amelykanów sta
nowi doskonałe zabezpieczenie 
przed nieznanym, szczególnie 
w kontekście zagrożenia ze stro
ny komunistycznego reżimu w Ko
rei Północnej czy hipotetycznego 
sojuszu chińsko-rosyjskiego . Stabi
lizuje także sytuację w regionie, 
działając "uspokajająco. na inne 
państwa Azji, obawiające się od
rodzenia japońskiego ekspansjoni
zmu. Wreszcie dla samych Alnely
kanów jest on ważnym elementem 
systemu bezpieczeństwa na Za
chodnim Pacyfiku, szczególnie po 
wycofaniu się armii amerykańskiej 
z baz na Filipinach i ze względu 
na przewidywaną redukcję wojsk 
USA w Korei Południowej . 

STANOWISKO USA IN SPORZE O WYSPY KURYLSKIE 

Gelman sugemje, ze Ameryka
nie powinni aktywnie włączyć się 
do akcji na rzecz rozwiązania ro
syjsko-japońskiego sporu terytorial
nego i za pomocą umiarkowanej 
presji skłonić Japonię do kompro
misu. Wymaga to ze strony polity
ków waszyngtońskich szczególnej 
delikatnośd, gdy t nie mogą oni do
puścić, aby Japończycy odnieśli 
wratenie, .ze Amerykanie nie są 
wobec nich uczciwi. W pamięci Ja
pończyków 'ŻyWe są bowiem przy
kłady amelykańskiej .nielojalno
ści.4 . Gestem dobrej woli może się 
okazać amerykańskie ,tak .. dla włą
czc;::nia Kraju Kwitnącej Wiśni do 
współdecydowania o spra~vach 
globalnych poprzez przyznanie mu 
funkcji stałego członka Rady Bez
pieczeństwa ONZ. 

Gelman formułował swoje su
gestie w przeddzień objęcia wła
dzy przez prezydenta Billa Clinto
na. Rodzi się pytanie, czy obecna 
administracja amerykańska jest 
w stanie je zrealizować; jak dotąd 
polityka Waszyngtonu wobec Ro
sji jest raczej przykładem chwiej
ności i niezdecydowania. Na do
clatek w samych Stanach Zjedno
czonych nie słabną naciski zwo
lenników wycofania się USA z ro
li "światowego :Ż:anclarma .. i zmniej
szenia wydatków na cele wojsko
we w związku z oficjalnym zakoń
czeniem zimnej wojny. Pytanie, czy 
Amerykanów stać na fmezyjną roz
gry-wkę w kwestii KuryJów i do
prowadzenie do rozstrzygnięcia 
spom między Japonią a Rosją , po
zostaje wciąz otwarte. 

Paweł Burdzy 

4 Gelman przywołuje w tym kontekście trzy przykłady: rok 1905, kiedy Amerykanie rzekomo pozbawili Japończyków 
możliwości pełnego wykorzystania zwycięstwa po pokonaniu Rosji; rok 1956, kiedy sprzeciwili się zawarciu kompro
misu z ZSRR w sprawie Kurylów, obawiając się japońskich roszczeń wobec Okinawy; koniec lat 60., kiedy prezydent 
Richard Nixon ,odmroził. stosunki z Chinami, nie konsu!tuj:jc tego z Tokio. 
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Przewrót konstytucyjny: rok później 
(z punktu widzenia politologa) 

Minął rok od najbardziej krwawego paroksyzmu 
walki o władzę w całej radzieckiej i poradzieckiej hi
storii Rosji. Można pokusić się o podsumowanie. Kla
rowność obrazu jesieni 1993 r., a zwłaszcza tego, co 
się wydarzyło 3-4 października, została nieco zmąco
na. Z dzisiejszej perspektywy wiele rzeczy wygląda 
inaczej. Alternatywa, która wtedy wydawała się oczy
wista - "prozachodni autorytaryzm gwarantujący re
formę rynkową .. albo "nacjonalistyczno-komunistycz
na (czerwono-brunatna) reakcja' wydaje się teraz ra
czej wątpliwa. 

Po części potwierdził się stary aforyzm, mówiący 
o tym, .że w wojnie domowej zwycięzcy zawsze reali
zują program zwyciężonych. Nie wychodząc poza sferę 
oczywistości, można stwierdzić, że "popaździerniko

wy» system sprawowania władzy nie jest ani bardziej 
reformatorski, ani bardziej rynkowy, ani bardziej plu
ralistyczny (nie wspominając już o demokratyzmie), 
stał się natomiast bardziej autorytarny niż poprzedza
jąca go dwuwładza Rady Najwyższej i Borysa Jelcyna. 
Nawet przyjęta po październiku opcja prozachodnia 
bardzo szybko okazała się rodzjem gry pozorów: w cią
gu tego roku Rosja broniła swoich interesów - w Ta
d.żykistanie, Abchazji, Azerbejd.żanie, b. Jugosławii, Ira
ku, Europie Wschodniej - dokładnie w takim stopniu, 
na jaki pozwalały jej siły i środki, i trudno tu mówić 

o jakimś wyborze ideologicznym. Stabilizacji reżymu 
towarzyszyło wzmocnienie elementów quasi-imperial-
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nych w polityce zagranicznej . Realne w perspektywie 
końca wieku przezwyciężenie layzysu gospodarcze
go w Rosji bez wątpienia zapewni jej powrót do klu
bu wielkich mocarstw. I nawet jeśli nie będzie to rola, 
jaką odgrywał ZSRR w końcu lat 70., to przynajmniej 
rola Rosji carskiej początków wieku. 

W ciągu roku, jaki upłynął od -krwawego paździer
nika .. , nie dokonały się żadne radykalne zmiany: nie 
zmniejszono biurokracji, nie zmienił się stan prawny 
ani status prawny własności i właścicieli , nie zdołali 
się oni uniezależnić od władzy. Mieliśmy za to okazję 
obserwować radykalny, jak wolno sądzić, zwrot w dzia
łaniach kadr dyrektorskich i całej nomenklatury. Sprze
ciw wobec prywatyzacji czekowej (voucherowej) ustą
pił; dyrektorzy postanowili wziąć w niej udział. Pro
ces prywatyzacji stał się głównym mechanizmem kon
wersji: miejsce władzy zajęły pieniądze , walka o sta
tus polityczny i społeczny. W tym sensie transforma
cja rynkowa niewątpliwie postąpiła naprzód. Równie 
niewątpliwe jest to, że mamy do czynienia z transfor
macją , która dokonuje się poprzez katastrofę, rozpad 
struktury socjalno-ekonomicznej społeczeństwa, ze 
wszystkimi tego kcnsekwencjami dla znacznej części 
ludności i dla ekonomiki kraju (błyskawiczne 
pogłębianie się różnic społecznych, layminalizacja 
życia, degradacja sfery socjalnej, rozpad sfery produk
cyjnej). Katastrofa ta ma jednak zdumiewająco spo
kojny przebieg. W gruncie rzeczy nie obserwujemy 



przemocy, wybuchów społecznego niezadowolenia 
czy masowych ruchów protestu. Mieszka6.cy najistot
niejszych z politycznego punktu widzenia rejonów bez 
większych kłopotów adaptują się do nowej rzeczywi
stości. Gwałtownym zmianom podlega natomiast sy
stem waltości, a co za tym idzie, miary presti.Zu, stosu
nek do pracy, pieniędzy, model konsumpcji i gene
ralnie, styl Zycia. 

Jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka (zwła
szcza jeśli chodzi o prawa inne niZ polityczne), w cią
gu ostatniego roku sytuacja znacznie się pogorszyła, 
co zostało odnotowane przez wszystkie organizacje 
obrony praw człowieka. Władze regionalne i lokalne 
(nie mówię tu o stołecznych i wielkomiejskich) kont
rolują dzisiaj zachowania polityczne i ekonomiczne 
obywateli w znacznie większym stopniu niz to miało 
miejsce rok temu . Odbywa się to niekiedy w formach 
"paraoficjalnychn , tak dzikich i zbrodniczych, ze nie 
sposób uwolnić się od skojarzeń z - nie przymierzając 
- republikami bananowymi albo pewnymi państwa
mi w Europie lat 20.-30. Choć rzeczywistym punktem 
odniesienia powinien być w tym przypadku nie kró
tki okres dwuwładzy Jelcyna i prezydium RN, lecz ca
ły okres gorbaczowowskiej pieriestrojki, kiedy to 
liberalno-reformatorski (a przeciez imperialny) re
Zym na ogół radził sobie jednak z zapewnieniem 
przestrzegania pewnych zasad prawa i dobrych 
obyczajów na obszarze całego kraju. 

Zdumiewająco nikłe okazały się zmiany 
w łonie elity politycznej, jalcie nastąpiły po 
rozwiązaniu Rady Najwyzszej i faktycznej li
kwidacji władzy radzieckiej. Większość ak
tywnych przeciwników Jelcyna została po
nownie wybrana do nowego najwy7.5Ze
go przedstawicielskiego organu władzy. 
Jak się okazało, roszady personalne 't" 
miały mniejszą skalę niż te, które to
warzyszyły zmianom genseków KC 
KPZR. 

W tej sytuacji naturalne wydaje się 
pytanie, co się właściwie zwieniło, 
jaki jest rzeczywisty efekt walki 
o władzę, za którą Rosja zapłaciła ty
ciem setek ofiar i zaprzepaszczoną 
szansą na legitymizację systemu po
litycznego. Nie ulega wątpliwości, że 
istotnie zwiększył się zakres władzy 
prezydenckiej, która otrzymała im
munitet chroniąc.y przed wszelkimi 
próbanu obalenia, likwidacji lub 
zmiany na drodze prawnej. Co wię-

PRZEWRÓT KONSTYTUCYJNY 

cej, ,pion prezydencki .. w ciągu ostatniego roku prze
kształcił się w rodzaj paralelnej wobec rządu struktu
ry, a administracja prezydenta (AP) ze względu na fun
kcje i kompetencje upodobniła się do KC KPZR. (Dość 
powied.7JeĆ, że :żadne postanowienie rządu nie moze 
wejść w życie bez kontrasygnaty AP). Z drugiej zaś 
strony, żaden autOlytaryzm, w sensie koherentnego 
systemu politycznego; w Rosji nie powstał. Władza cen
tralna (prezydent nie jest wyjątkiem) nie kontroluje 
tego, co się naprawdę dzieje w regionach, i wszystko, 
na co ją stać, to kierowane pod adresem lokalnych 
elit żądania, by przestrzegały pewnych reguł gry. 

Można by powiedzieć, najwazniejszym skutkiem 
lik-widacji systemu rad było «uszczelnienie» władzy wy
konawczej. Gwałtownie wzrosła jej autonomia wobec 
organów przedstawicielskich, co oznacza niezależność 
nie tylko od waha6. nastrojów społecznych, lecz rów
nież od wszelkich, nawet najlepiej zorganizowanych 
nacisków -z dołu. j -z boku •. Duma Państwowa posia
da du:żo mniejsze niż Rada Najwyższa możliwości 
przekładania owych .. -. 'l'-

sków na tryb . 
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cyzji politycznych. Innymi słowy, poziom komuni
kacji w systemie politycznym w Rosji znacznie się 
obniżył. Nastąpiło to w sytuacji wzrostu napięcia spo
łecznego. 

Na takie lekceważenie "przepływu informacji .. mo
gą sobie bez większego ryzyka pozwolić reżymy au
torytarne w państwach o wysokim stopniu konsolida
cji klasy politycznej, trwałym systemie społecznym 
i wypróbowanych instytucjach, sztywnej hierarchii elit 
i zdyscyplinowanYm aparacie państwa (przede wszyst
kim, rzecz jasna, mowa o aparacie przymusu). Żadnej 
z tych charakterystyk nie da się przypisać dzisiejszej 
Rosji. Tutaj emocje społeczne w szybkim tempie prze
kształcają się w mieszankę wybuchową. 

Nie oznacza to, że wybuch musi nastąpić. Może 
go nie być jeszcze przez wiele lat. Napięcie społeczne 
nie prowadzi wprost do kryzysu politycznego i upad
ku systemu właśnie ze względu na brak reprezentacji 
politycznej. A ta moze się nie pojawić jeszcze długo. 
Rzecz w tym, ze rok, jaki upłynął od październikowe
go puczu, stał się dla Rosji czasem intensywnego for
mowania poradzieckiego establishmentu. Nowym ele
mentem w rosyjskiej sytuacji jest to, że po raz pier
wszy kształtuje się on jako zrózn.icowany politycznie 
i ideologicznie. W gruncie rzeczy zadna z liczących się 
sił opozycji anty jelcynowskiej nie zdecydowała się na 
bojkot wyborów, a tym samym faktycznie wszystkie 
dokonały wyboru między ryzykiem, jakie łączy się ze 
statusem opozycji pozaparlamentarnej i walką o spo
łeczne poparcie na ulicach i w zakładach pracy, a za
oferowaną im przez tegoz Jelcyna szansą wejścia do 
nowej elity władzy. (Paradoksalność sytuacji polega 
m.in. na tym, ze sformowana w efekcie przewrotu elita 
władzy jest kompletnie niewiarygodna w myśl włas
nej i propagowanej przez siebie logiki). Niemniej jed
nak poza tym systemem znalazła się tylko najbardziej 
radykalna część ugrupowań Ci komunistycznych, i nac
jonalistycznych, i demokratycznych). 

Dopuszczając wszystkie liczące się siły polityczne 
do udziału w wyborach parlamentarnych, Jelcyn nie 
tylko włączył je do systemu sprawowania władzy, dzię
ki czemu pośrednio zapewnił uznanie legalności prze
prowadzonego przez siebie przewrotu konstytucyjne
go, lecz również pozbawił wszelkie oddolne ruchy 
protestu reprezentacji politycznej. Co prawda, wśród 
sygnatariuszy Umowy o zgodzie i pokoju społecznym 
zabrakło akurat największych partii opozycyjnych, które 
uwazają się za alternatywę wobec systemu jelcy-

nowskiego (blok .Jabłoko .. , komuniści; a co do Partii 
Liberalno-Demokratycznej Żyrinowskiego - możliwe, 
ze wypowie ona umowę), jednak już dziś jest oczy
wiste, że nikt, kto z takim trudem zdobył miejsce we 
władzach, nie zamierza .. rozhuśtać łódki .. : w razie wy
buchu społecznego przegrają wszyscy. To dlatego 
właśnie tak łatwo osiągnięto kompromis: "amnestia 
polityczna w zamian za rezygnację z dochodzenia 
prawdy o wydarzeniach październikowych .. Mozli
we, ze sens historyczny rezymu popaździernikowe
go polega właśnie na wykształceniu takiej a nie in
nej elity władzy. 

W październiku 1993 r. elity polityczne Rosji zna
lazły się na progu samobójczej wojny domowej na 
wielką skalę . Kolejny raz nie udało się dotrzymać usta
lonych reguł gry demokratycznej. Gdyby walka .. na 
śmierć i życie» była kontynuowana, w końcu powsta
łaby kwestia mobilizacji dołów społecznych, co jest 
rzeczą niesłychanie niebezpieczną dla samego formo
wania się postkomunistycznej elity władzy. Jedynym 
wyjściem, mozliwym do przyjęcia przez wszystkich 
uczestników gry, było powołanie i utrzymanie syste
mu, który można by określić jako .. demokrację no
menklaturową .. , a który petryflkuje ukształtowany hi
stOlycznie pluralizm elit i wyklucza utycie siły w kon
fliktach wewnątrz establishmentu. (Odległą analogią 
tego modelu mogłaby być meksykańska .. quasi-demo
kracja. przed reformą polityczną). 

Do tej pory ani jeden z najwyższch organów przed
stawicielskich, ani jeden rząd nie doczekały swoich 
dni, nie dotrwały do końca kadencji i nie miały spo
sobności przekazania władzy w normalnym (tzn. usta
lonym przez prawo) trybie. Doświadczenia ostatnich 
miesięcy pozwalają sądzić, ze .. kolegialny]elcyn .. (naj
bliższe otoczenie prezydenta) zdoła się dogadać z naj
silniejszymi ugrupowaniami establishmentu (w tym 
z opozycją komunistyczno-patriotyczną) co do formy 
pokojowego przekazania władzy - poprzez wybory 
lub z ich pominięciem. Mozliwe, ze pierwszym kro
kiem ku takiemu rozwiązaniu będzie dokooptowanie 
do rządu przedstawicieli opozycji - negocjacje na ten 
temat właśnie się toczą. Udzielając wotum zaufania 
rządowi ]elcyna-Czernomyrdina Duma sw-ój pierwszy 
krok w tym kienmku już uczyniła. 

Andriej Fadin 
(Moskwa) 

Andriej Fadin, publicysta. współpracownik miesięcznika Wiek XX i Mir, dysydent; w cza~ach pieriestrojki jeden 
z działaczy organizacji Diemokraticzeskaja Pieriestrojka. Interesuje go przede wszystkim życie polityczne w Rosji. 
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Jak się zmienia federacja? 
(o reformie władz lokalnych w Rosji) 

Rok temu, kilka dni po zakończeniu walk wokół Białego Domu i rozbiciu opozycji parlamentarnej, prezy
dent Jelcyn rozwiązał Moskiewską Radę Miejską, stołeczne rady dzielnicowe oraz rady deputowanych ludo
wych niZszych szczebli (regionalne, miejskie, dzielnicowe oraz wiejskie) we wszyst.ldch jednostkach stanowią
cych podmioty federacji (oprócz republik), a ich funkc.je przekazał szefom lokabej administracji. Prezydent 
zwrócił się również do wszystkich krajowych i obwodowych rad deputowanych ludov:ych, które wystąpiły 
przeciwko niemu w czasie konfrontacji z federalnym parlamentem, z propozycją, aby się rozwiązały. Wezwał 
przywódców republik do przeprowadzenia reformy organów władzy i samorz4du. Wydane w pierwszych dniach 
października 1993 r. dekrety zapoczątkowały refolTnę systemu władz lokalnych w Federacji Rosyjskiej. 

Radziecki system władz lokalnych 

Struktura władz lokalnych, która istniała w Federacji Rosyjskiej do października 1993 r., została ukształ
towana jeszcze w czasach istnienia ZSRR. Niewielkie zmiany wprowadzono bezpośrednio po puczu sier
pniowym w 1991 r. Władzę wykonawczą w krajach, obwodach, okręgach autonomicznych oraz w Żydow
skim Obwodzie Autonomicznym, w Mosh.-v,rie i Petersburgu sprawował mianowany przez prezydenta lub 
wybierany przez mieszkańców danego regionu gubernator, który z kolei wyznaczał szefów administracji 
mniejszych jednostek. Władzę ustawodawczą jednostek stanowiących podmioty federacji , a nie będących 
republikami, sprawowały wybierane na cztery lata kilkusetosobowe rady deputowanych ludowych. Część 
wchodzących w ich skład deputowanych pracowała w trybie ciągłym w ramach tzw. małych rad. Pozostali 
zbierali się kilkanaście razy w roku na sesjach plenarnych. Własne rady deputowanych miały takZe jedno
stki administracyjne niższego szczebla: regiony, miasta, dzielnice, miejscowości i wsie. 

Zupełnie inną strukturę władz posiadały republiki. Działające na ich terenie organy przedstawicielskie 
miały szerokie uprawnienia ustawodawcze, a władze wykonawcze nie były mianowane odgórnie, przez 
Moskwę, lecz zatwierdzane przez miejscowe parlamenty. Republiki stanowiły więc coś w rodzaju państw 
w państwie. Posiadały własne jednoizbowe parlamenty (liczące po kilkuset. deputowanych rady najwyż
sze), rady ministrów oraz sądy najwyższe. W Jakucji, Tatarstanie, Tuwie, Czeczenii i Kałmucji wprowadzo
no urząd prezydenta. Kompetencje i struktura poszczególnych organów władzy państwowej, administracji 
i samorządu były określane przez republikańskie ustawy zasadnicze. 

Odziedziczona po systemie radzieckim struktura władz lokalnych miała dwie podstawowe wady: była 
nieefektywna i kosztowna. Utrzymanie niezwykle liczebnych rad deputowanych stanowiło duże obciąże
nie dla lokalnych budżetów. Co gorsza, działalność organów przedstawicielskich przynosiła nikłe po:żytki. 
Na ogół nie potrafiły one reagować w porę na bieg Vlrydarzeń. Zdarzało się, iż na kilku sesjach . z rzędu 
brakowało kworum niezbędnego do rozpoczęcia obrad. Nieefektywność lokalnych władz spowodowana 
była także brakiem precyzyjnego rozgraniczenia kompetencji ciał przedstawicieJ.skich i szefów administra
cji różnych szczebli, co nierzadko stanowiło przyczynę ostrych i długotrwałych konfliktów. Źródłem wielu 
problemów był nierówny status prawny podmiotów federacji i zasadnicze różnice w zakresie kompetencji. 
Władze krajów i obwodów nie chciały pogodzić się z swym niższym - w porównaniu z republikami -
statusem, toteż często przekraczały przyznane im uprawnienia . Wywoły,vało to sprzeciw zarówno ze stro
ny władz federalnych, jak i ze strony władz 21 republik. Pielwsze obawiały się utraty kontroli nad prowin
cją, drugie natomiast zazdrośnie strzegły swej szczególnej, uprzywilejowanej pozycji. 
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w skład Federacji Rosyjskiej 
wchodzi 89 podmiotów

jednostek narodowościowych 
i administracyjnych 

PODZIAŁ «NARODOWOŚCIOWY» 

21 republik 

1. Adygea 

2. Baszkortostan (Baszkiria) 

3. Buriacja 

4. Chakasja 

5. Czeczenia 

6. Czuwaszja 

7. Dagestan 

8. Górny Ałtaj 

9. Inguszetia 

10. Kałrnucja (Chalrn-Tangcz) 

11. Kabardyno-Bałkaria 

12. Karaczejewo-Czerkiesja 

13. Karelia 

14. Korni 

15. Mari-Eł 

16. Mordwa 

17. Osetia Północna 

18. Sacha (Jakucja) 

19. Tatarstan 

20. Tuwa 

21. Udrnurcja 

10 okręgów autonomicznych 

22 . Agiński-Buriacki (obwód czytyj
ski) 

23. Chanty-Mansyjski (obwód irkuc
ki) 

24. Czukocki (obwód magadański) 

25. Ewenkijski (Kraj Krasnojarski) 

26. ]arnalsko-Nieniecki (obwód tiu
rneński) 
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Reforma władzy terenowej była w Rosji konieczna. Stwarzała szan
sę na powstanie efektywnego, jednolitego systemu samorządności lo
kalnej, a takZe na szczegółowe określenie (oraz rozgraniczenie) kom
petencji organów administracji i ciał przedstawicielskich. Tak grunto
wna reforma wymaga jednak czasu . Trudno wyobrazić sobie jej po
wodzenie bez stworzenia najpierw odpowiedniej bazy prawnej (co 
jak wiadomo, musi trwać) . Nie wydaje się, by prezydent Jelcyn, podej
mując decyzję o rozwiązaniu lokalnych parlamentów, miał jakąś spój
ną koncepcję reformy samorządowej. Można podejrzewać, ze jego 
celem było nie tyle zreformowanie systemu władz terenowych, co 
zastąpienie "nieposłusznych" rad regionalnych strukturami bardziej dys
pozycyjnymi i zależnymi od administracji państwowej. Luki prawne 
były wypełniane ad hoc, za pomocą przygotowywanych w pośpiechu 
dekretów i rozporządzeń. Nic więc dziwnego, iz formowany w takich 
okolicznościach nowy system władz lokalnych juz teraz jawi się jako 
niejednorodny i pełen wewnętrznych sprzeczności. Przebieg reformy 
samorządowej w duzym stopniu wymknął się spod kontroli Moskwy. 

Reforma władz lokalnych 

Od października do grudnia 1993 r. prezydent Jelcyn podpisał kilka 
dekretów, określających strukturę i kompetencje władz w podmiotach fe
deracji (sygnatariusze układu związkowego) oraz wchodzących w ich skład 
mniejszych jednostek administracyjnych (okręgów, miast, dzielnic oraz 
wsi i miejscowości). Zgodnie z nowymi zasadami szefowie administracji 
wszystkich szczebli - poza miejscowościami ponizej 5 tys. mieszkańców 
- mieli być wyznaczani i odwoływani przez swoich bezpośrednich zwierz
chników. 

W myśl tych zasad prezydent mianuje gubernatorów - szefów ad
ministracji lokalnej . W ich kompetencjach mieści się realizacja postano
wień władz przedstawicielskich odpowiedniego szczebla oraz opracowy
wanie projektów budzetu. Szefom administracji przysługuje prawo weta 
wobec wszelkich postanowień rady - ich weto może być odrzucone 
tylko większością 2/3 głosów. Regionalne ciała ustawodawcze są - w świe
tle tych dokumentów - wybierane na okres 2 lat i obradują w trybie 
ciągłym (a nie tylko na okresowych sesjach plenarnych). Powinny liczyć 
od 5 do 50 deputowanych. Oprócz funkcji ustawodawczych do ich kom
petencji nale:ż:y kontrolowanie działalności administracji; nie posiadają one 
jednak uprawnień do odwołania poszczególnych urzędników. 

Zgodnie z planami Jelcyna nowe ciała ustawodawcze w terenie (nie 
dotyczy to republik) oraz organy samorządowe miały być ostatecznie 
sformowane do marca 1994 r. Faktycznie jednak wybory do lokalnych 
dum przeprowadzano jeszcze latem 1994 r., a w Kraju Nadmorskim i Kras
noclarskim oraz obwodzie amurskim i uljanowskim wybOly planowane 
są dopiero na grudzień. Jeszcze wolniej przebiega reforma organów sa
morządowych (ciał przedstawicielskich jednostek administracyjnych niz
szego szczebla: miast, wsi, miejscowości). W większości regionów zosta
ły one odłożone na później (na 1995 lub 1996 r.) 

Jedną z przyczyn tych opóźnień są problemy wynikające z braków 
i niekonsekwencji istniejącego ustawodawst,va. Wydane do tej pory de-



krety określają bardzo dokładnie formę i tryb pracy administracji, pozo
stawiają natomiast duzą swobodę w zakresie kształtowania systemu lo
kalnych władz przedstawicielskich. Od miejscowego ustawodawstwa za
leży więc bardzo wiele - m.in. liczebność (w ramach wyznaczonego li
mitu) ciał przedstawicielskich oraz zasady elekcji. Jak wspominałam, ra
dy ni:tszych szczebli oraz większość rad krajów, obwodów i okręgów 
autonomicznych rozwiązano na kilka miesięcy przed rozpisaniem no
wych wyborów. Ciągłość władzy przedstawicielskiej została więc przer
wana. W tej sytuacji w wielu regionach o kształcie nowych władz lokal
nych faktycznie zadecydowali przedstawiciele administracji. Takie roz· 
wiązanie było ewidentnie sprzeczne z prawem i sprzyjało naduzyciom 
zmierzającym do osłabienia pozycji władz ustawodawczych. 

Nie powinno zatem dziwić, ze nowo wybrane organy przedstaw iciel
skie niemal natychmiast po ogłoszeniu wyników wyborów rozpoczęły 
walkę o wzmocnienie swojej pozycji. Deputowani lokalnych dum starali 
się przyspieszyć przygotowanie aktów prawnych dotyczących zasad or
ganizacji władzy i samorządów terytorialnydl. Projekty odpowiednich ustaw 
miały być rozpatrywane na jesiennej sesji Zgromadzenia Federalnego. 
Uchwalenia tych ustaw mozna spodziewać się dopiero za kilka miesięcy. 
Niektóre dumy krajowe i obwodowe, świadome tego stanu rzeczy, stara
ją się wypełnić istniejące luki prawne, tworząc własne ustawodawstwo. 
W większości regionów trwają prace nad ustawami zasadniczymi (w ob
wodzie permskim konstytucja została już uchwalona) oraz ordynacjami 
wyborczymi do lokalnych organów ustawodawczych. Przygotowane przez 
deputowanych projekty napotykają jednak bardzo często weto guberna
torów, którzy oskartają lokalne parlamenty o sprzeczne z konstytucją ogra
niczanie praw administracji. Deputowani mogą wprawdzie odr,rucić gu
bernatorskie weto, jednak prawdopodobieństwo zebrania niezbędnej 
liczby głosów (przypomnijmy: 2/3) jest w istocie znikome. W wielu re
gionach daje się zauważyć narastanie konfliktów między lokalnymi wła
dzami wykonawczymi a ustawodawczymi, czego efektem jest całkowi
ty paraliz działających na danym terenie władz. 

Reforma władz w republikach 

Jezeli chodzi o republiki, to zasady reformy strukturalnej w systemie 
sprawowania władzy w regionach, wyznaczone przez dekrety prezyden
ta Jelcyna, nie miały wobec nich mocy obowiązującej . Sformułowano je 
raczej jako wskazówki i zalecenia. Większość republik zastosowała się 
jednak do tych rekomendacji i rozpisała lub zamierza rozpisać przedter
minowe wybory do zreformowanych ciał ustawodawczych. Ukonstytuo
wane juz nowe organy przedstawicielskie są przeważnie rImiej liczne niz 
poprzednie i na ogół składają się z d"m izb. Wiele republik (spośród 
tych, które nie zrobiły tego wcześniej) zdecydowało się na wzmocnienie 
władzy wykonawczej i utworzenie instytucji prezydenta. Pierwszego w hi
storii prezydenta wybrano m.in. w Baszkirii, Republice Komi i Buriacji. 
Na koniec tego roku planowane są wybory prezydenckie w Udmurcji. 
Natomiast republiką, która nadzwyczaj niechęmie odnosi się do wszel
kich reform, jest Mordwa. Wybory samorządowe odkładane są tam juz po 
raz czwarty. Mordw.ińska Rada Najwyższa nie tylko nie zamierza przepro
wadzić żadnej .. autoreformy., ale zdecydowała się nawet reaktywować 

JAK SIę ZMIENiA FEDERACJA 

27. Komi-Permiacki (obwód permski) 

28. Koriacki (obwód kamczacki) 

29. Nieniecki (obwód archangielski) 

30. Tajmyrski (Kraju KrasnojarskiJ 

31. Ust'-Ordyński Buriacki (obwód ir
kucki) 

1 obwód autonomiczny 

:32.Życlowski (Kraj Chabarowskj) 

oraz «ADMINISTRACYJNY»~ 

6 krajów 

33 Ałtajski 

34. Chabarowski 

35. Krasnodarski 

36. Krasnojarski 

37. Nadmorski 

38 StawropoIski 

49 obwodów 

39. amurski 

40. archangielski 

41. aSlrachański 

42. biełgorodzki 

43. briański 

44. czelabiński 

45. czytyjski 

46. irkucki 

47. iwaBowski 

48 . . i arosławsk i 

49. kaliningradzki 

50. kałuski 

5] . kamczacki 

52 kemerowski 

53. kirowski 

54 . kostromski 

55. kt:rgański 
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56. kurski 

57. leningradzki 

58. lipecki 

59. magadański 

60. moskiewski 

61. murmański 

62. niżnonowogrodzki 

63. nowogrodzki 

64. nowosybirski 

65. omski 

66. orenburski 

67. orłowski 

68. penzeński 

69. permski 

70. pskowski 

71. rostowski 

72. riazański 

73. samarski 

74. saratowski 

75. sachaliński 

76. swierdłowski 

77. smoleński 

78. tambowski 

79. twerski 

80. tomski 

81. tujski 

82. tiumeński 

83. uljanowski 

84. władymirski 

85. wołgogradzki 

86. wołogodzki 

87. woroneski 

2 miasta wydzielone 
(status specjalny) 

88. Moskwa 

89. St. Petersburg 
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zawieszone uprzednio rady deputowanych ludowych niższego szczebla 
(regionalne, miejskie, wiejskie itp.) 

Rozwiązania zastosowane w poszczególnych republikach są różne . 

Podział kompetencji między władzami wykonawczymi a ustawodawczymi 
nie wszędzie jest jednakowy. W Jakucji decydującą rolę odgrywają mia
nowani odgórnie szefowie administracji. Prerogatywy ciał przedstawiciel
skich są niezbyt szerokie. W Udmurcji - dla odmiany - zdecydowano się 
na radykalną decentralizację systemu samorządowego. W republice tej 
wybiera się nie tylko deputowanych do rad wszystkich szczebli, lecz 
również szefów administracji. 

Reforma władz lokalnych w Federacji Rosyjskiej doprowadziła, jak 
dotąd, do dalszego pogłębienia różnic między republikami a obwodami, 
krajami itd. Większość republik wzmocniła niezależną od centrum wła
dzę wykonawczą, wprowadzając urząd prezydenta. W jednostkach niż
szego szczebla wyraźna jest natomiast dominacja scentralizowanej admi
nistracji państwowej nad organami przedstawicielskimi. Faktycznie prze
stały tam istnieć pochodzące z wyborów władze wykonawcze (w niektó
rych regionach wyjątek stanowią bardzo małe miejscowości). Pogłębiły 
się różnice między poszczególnymi krajami, obwodami i okręgami auto
nomicznymi w tym, co dotyczy struktury władz lokalnych. Rozwiązania 
przyjęte w poszczególnych republikach dowodzą, że samorządy lokalne 
mogą mieć różne kompetencje i odgrywać odmienną rolę polityczną w za
leżności od lokalnego kontekstu. Ten stan rzeczy powoduje, iż mieszkań
cy poszczególnych regionów mają odmienne możliwości, jeśli chodzi 
o uczestnictwo w samorządach i wpływanie na decyzje władz lokalnych. 
Jest to sprzeczne z zasadą równouprawnienia obywateli i w przyszłości 
może stać się źródłem licznych konfliktów. Niewątpliwym osiągnięciem 
reformy jest zastąpienie nadmiernie liczebnych i mało skutecznych rad 
deputowanych mniejszymi - za to sprawniejszymi - organami ustawo
dawczymi. Należy jednak pamiętać, iż większość nowych dum wybrano 
w sposób niedemokratyczny. 

Przeprowadzone dotychczas reformy nie spełniły najważniejszego za
dania. Lokalne elity nadal nie dysponują skutecznymi instrumentami na
cisku na władze centralne. Osłabione, skłó<':one z administracją i między 
sobą regionalne ciała ustawodawcze nie potrafią sformułować, a tym bar
dziej wyegzekwować wspólnych żądań. Walka o uprawnienia poszcze
gólnych regionów jest nieformalna, a przedstawiciele poszczególnych 
.obwodów i krajów wolą działać na własną rękę i nie przejmować się 
tym, iż uzyskane kredyty i przywileje musiały zostać odebrane innym 
regionom. 

Władze centralne tłumaczą, iż obecna sytuacja ma charakter przejścio
wy. Zapowiadają, że ustawy, umożliwiające przeprowadzenie nowych, 
tym razem prawdziwie demokratycznych wyborów do regionalnych Ol~ 
ganów ustawodawczych, a taY.że wykonawczych, zostaną uchwalone do 
1996 r. Stabilne państwo nie będzie bowiem potrzebowało scentralizo
wanej i ubezwłasnowolnionej administracji. Na razie jednak organom fe
deralnym nie pozostaje nic innego, jak sprawować władzę zgodnie z za
sadą ,odziel i rządź •. 

Katarzyna Pełczyńska 
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Reformy gospodarcze w Europie Wschodniej 
seminarium w Brześciu - wrzesień 1994 

________________________________ ~ ______ ~ __ ~~ __ ag __ '~R ______ ~ ___ ~·MW' ________ ~ __________ _ 

W dniach 16-17 września 1994 r. w Brześciu na 
Białorusi odbyło się białOlusko-rosyjsko-polskie semi
narium nt. "Doświadczenia reform gospodarczych 
w państwach Europy Wschodniej' . Spotkanie poświę
cone było ocenie sytuacji gospodarczej na Białorusi oraz 
analizie moZliwości wyprowadzenia gospcxlarki biało
ruskiej z kryzysu, jaki obecnie przezywa. Wzięli w nim 
udział eksperci, parlamentarzyści, naukowcy, przedsta
wiciele ministerstw oraz urzędów zajmujących się spra
warni gospodarczymi, a takZe doradcy rządowi oraz 
dziennikarze z Białorusi, Polski i Rosji. 

20 września 1994 r., po zaprzysiężeniu Alaksalldra 
Łukaszenki na prezydenta Biało1Usi, weszła w Zycie no
wa konstytucja (przyjęta przez Radę NajwyZszą 15 kwiet
nia). Białoruś stała się demokratyczną republiką prezy
dencką, a tym samym oczywista stała się również ko
nieczność dokonania refo1my systemu politycznego oI"az 
skorygowania polityki gospodarczej państwa. 

Zasadnicze kierunki reform ekonomicznych zostały 
przedstawione w prezydenckim programie gospodar
czym, zaakceptowanym przez Radę Najwyt.szą pod ko
niec września 1994 r. 6 października parlament przyjął 
poprawki do ustawy o organach władzy terenowej. Zli
kwidowano rady najniZszego szczebla, a komitety wy
konawcze tych rad przekształcono w lokalne organy 
administracji państwowej, podporządkowane bezpo
średnio szefowi pailStwa (zlikwidowano w ten sposób 
istniejący od czasów ZSRR system sowietów). Na Biało
rusi dokonały się zatem radykalne przeobraicnia ustro
jowe, wprowadzono również zasadnicze zmiany do po
lityki gospodarczej państwa. Tym właśnie Zyła republi
ka w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Takie też było tło 
brzeskiego spotkania. 

Uczestnicy konferencji byli na ogół zgodni, jeśli 
chodzi o ocenę polityki gospodarczej rządu Wiacza·· 
sława Ki.ebicza. Niemal wszyscy podkreślali, ze rząd 
ten nie podjął reform. I jeśli dziś państwo białoru
skie na drodze przemian pozostaje daleko w tyle za 
Polską i Rosją , to stało się tak pr.lede wszystkim dla
tego, że gabinet Kiebicza zaniechał decyzji sprzyjają~ 

cych tworzeniu infrastruktury gospodarczej, skupia
jąc się na dotmvaniu przedsiębiorstw państwovvych 
oraz rozbudowie gwarancji socjalnych, chroniących 
emerytów, rencistów i najnmiej zarabiających. Kie
bicz unikał decyzji niepopularnych. Stwierdzenie to 
staje się powaznym zarzutem, gdy mowa o decy
zjach, które doraznie przyniosłyby wprawdzie po
gorszenie warunków Zych obywateli, na dłuźszą metę 
słuZyłyby jednak ratowaniu białoruskiej gospodarki. 
Ekipa Kiebicza przyjęła wygodną postawę wyczeki
wania. Sam premier z uporem pO'Ntarzał, że nie ist
nieje alternatywa dla współpracy z Rosją. Rezygnu .. 
jąc z radykalnych reform gospodarczych, wybrał ma
rzenia o tanich rosyjskich surowcach i nadzieje na 
zbyt białoruskich towarów na rynku rosyjskim. 
Wszystkie te okoliczności stały się przyczyną pogłę
biającego się kryzysu. Wysiłki rządu, mające na celu 
powstrzymanie spadku produkcji, nie tylko okazały 
się daremne, lecz dały odwrotny skutek. Przez pier
wsze osiem miesięcy 1994 l'. dochód narodowy 
zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okre
sem roku ubiegłego o 27 proc. Dodajmy jeszcze, ze 
poczynania gabinetu były sprzeczne nawet z rządo
wymi właśnie programami gospodarczymi. W latach 
1990--1994 opracowano cztery takie programy. 'Przy
pomnijmy pokrótce ich załozenia. 

• ProgyJ.lTl reform rynkowych dla Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, który RN zatwier
dziła w październiku' 1990 r., mówił o zrównaniu 
wszystkich form własnogci, lecz nie przewidywał pry
watnej własności ziemi. Zakładał stworzenie białoru
skiego systemu bankowego, etapową liberalizację cen. 
Na jego realizację przev.idziano dwa lata. 

• PaństwoVv')' program stabilizacji gospodarki 
BSRR i gwarancji socjalnych, który RN zatwierdziła 
w czerwcu 1991 r., zbudowany został wokół hasła 
,działać według możliwości" . Na jego realizację rząd 
otrzymał specjalne pełnomocnicwa Rady Najwyzszej. 

.. Rządowy program antykryzysowy z maja 
1992 r. został zaakcepto~:any przez Międzynarodo
wy Fundusz Walutm'l'y. Wyznaczono w nim strate
giczne kierunki działalności rządu: konsekwentne 
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i przyspieszone tworzenie podstaw gospodarki ryn
kowej, wypracowanie zasad białoruskiej polityki pie
niężno-kredytowej i finansowej . 

• Państwowy program prywatyzacji został za-
twierdzony przez RN w czerwcu 1993 r. Zakładał 
przekazanie w ręce prywatne 2/3 majątku przedsię
biorstw i organizacji publicznych. Część miała być 
oddana obywatelom republiki bezpłatnie za imien
ne czeki prywatyzacyjne. Program przewidywał pry
watyzację 10 proc. majątku państwowego w 1993 r. 
i 20 proc. w 1994. 

Od lipca 1993 r., tzn. od zakończenia reformy 
monetarnej w Rosji, Białoruś nie zdołała wyznaczyć 
kierunku własnej polityki pieniężno-kredytowej . Fakt 
ten eksperci ocenili krytycznie. Uznali, że spowo
dowało to straty rzędu 1/3 dochodu narodowego 
rocznie. O tym, że ekipa rządząca świadomie za
niedbywała politykę finansową państwa , lekcewa
żąc rolę waluty narodowej w uzdrawianiu gospo
darki, najdobitniej świadczy fakt, iż poczyniła kroki 
zmierzające do likwidacji własnego pieniądza (Po
rozumienie o połączeniu systemów monetarnych 
Białorusi i ROSjl). Przez cały rok kryzys się pogłę
biał, a Białoruś śniła, że unia walutowa z Rosją 
uzdrowi jej gospodarkę. Dopiero 30 września 1994 r., 
po przyjęciu przez parlament prezydenckiego pro
gramu ekonomicznego, mit unii walutowej prysł. 

Zdaniem Marka Dąbrowskiego , zastępcy dyrek
tora CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicz
nych), który przedstawił ogólną koncepcję reform 
i stabilizacji makroekonomicznej w państwach post
komunistycznych, proces reform gospodarczych na 
Białorusi przebiega zbyt wolno. Żeby przyspieszyć 
tempo reform, kraj ten powinien natychmiast przy
stąpić do realizacji krótkoterminowego programu 
stabilizacji makroekonomicznej oraz kompleksowe
go programu prywatyzacji i przeobrażeń systemo
wych. 

Andriej Iłłarionow, dyrektor rosyjskiego Instytu
tu Analiz Gospodarczych w Moskwie, przeprowa
dził porównanie sytuacji gospodarczej Rosji i Biało
rusi. Podkreślił, że Białoruś, w przeciwieństwie do 
Rosji, nie posiada programu reform systemowych, 
a następnie scharakteryzował cztery etapy reform 
rosyjskich: 

• listopad 1991 - maj 1992: w pierwszych 
miesiącach rządów Jegora Gajdara przeprowadzo
no liberalizację cen, która stworzyła warunki do re
alizacji kompleksowej reformy monetarnej, ta zaś 
stała się podstawą obecnej hegemonii rosyjskiej wa
luty narodowej na terytorium b. ZSRR (swoją po-
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zycję na tym obszarze rubel zawdzięcza temu, że 
pozostałe kraje poradzieckie nie zdecydowały się 
na podjęcie podobnych dZiałań); 

• czerwiec - grudzień 1992: rozpoczęła się re
forma monetarna; jednocześnie jednak pod presją sił 
konserwatywnych nastąpił odwrót od reform rynko
wych. Rozpoczęto realizację szerokiego programu 
prywatyzacji, opracowanego przez ekipę Gajdara; 

• styczeń - grudzień 1993: po odejściu Gajdara 
kuratelę nad procesem reform przejął minister finan
sów FR Borys Fiodorow. Reforma monetarna została 
zrealizowana, a tym samym stworzono podstawy sta
bilizacji finansowej w Rosji; 

• styczeń - wrzesień 1994: początek przekształ
ceń makroekonomicznych w Rosji. 

W dalszej części swego wystąpienia Iłłarionow 
dokonał oceny stanu i perspektyw gospodarki bia
łoruskiej. Jego zdaniem największym problemem, 
z jakim boryka się białoruski przemysł, jest wysoki 
poziom dotacji państwowych (wynoszą one 18 proc. 
produktu krajowego brutto). Przy takim poziomie 
dotacji stabilizacja finansowa jest niemożliwa . Po
przednia ekipa nie wypracowała programu stabili
zacji makroekonomicznej i własnej polityki pienięż
nej, a to oznacza, że nie była przygotowana do prze
prowadzenia reform. Rosyjski ekonomista poruszył 
także kwestie często wspominanej przez premiera 
Kiebicza integracji w ramach WNP i odbudowy więzi 
ekonomicznych. Podkreślił, że procesy te, jeśli ma
ją przynieść korzyści wszystkim uczestnikom, po
winny zachodzić na poziomie przedsiębiorstw po
szczególnych państw, do rządów zaś należy two
rzenie warunków do łączenia się przedsiębiorstw 
w międzynarodowe korporacje i grupy przemysło
wo-fmansowe. Sfery odpowiedzialności rządu i pod
miotów gospodarczych muszą być rozdzielone. Po 
przeprowadzeniu szerokiego programu prywatyza
cji efektywna organizacja pracy przedsiębiorstw bę
dzie problemem nowych właścicieli. 

Wiele uwagi poświęcono problemom inflacji 
i bezrobocia. Przeważał pogląd, że radykalne refor
my należy zaczynać od stabilizacji makroekonomicz
nej oraz zahamowania tempa inflacji, choć efektem 
ubocznym tych procesów jest wzrost bezrobocia. 
O ile bowiem wysoka inflacja uderza w całe społe
czeństwo, o tyle bezrobocie dotyczy wybranych 
grup. Państwa, które zmierzają do uzdrowienia gos
podarki, muszą rozpocząć od stabilizacji makroe
konomicznej . Powoływano się w tym kontekście na 
przykłady Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie bez
robocie na poziomie 20 proc. jest uznawane za do-



puszczalne, ponieważ problem zauudnienia jest roz
patrywany z punktu widzenia stabilizacji fmansowej. 

W pracach seminarium uczestniczył Piotr Kapi
tuła, kierownik centlUm analitycznego przy urzę
dzie prezydenta Republiki BiałolUś, który zajmował 
się opracowaniem, a obecnie czuwa nad realizacją 
wyborczego programu gospodarczego prezydenta 
Łukaszenki. Program ten zakłada zahamowanie in
flacji i «ulUchomienie' wszystkich białolUskich przed
siębiorstw (tzn. wznowienie przez nie pracy) do 1 
stycznia 1995 r. Uczestnicy konferencji uznali tę kom
binację za niemożliwą do przeprowadzenia i nie ma
jącą nic wspólnego z działalnością reformatorską. 
Wydaje się, że przekonali doradcę białolUskiego pre
zydenta. 

Wiele białolUskich przedsiębiorstw to zakłady nie
rentowne i jak twierdzili eksperci - należy ogłosić 

ich bankructwo albo ""'Ystawić na licytację . Zamiast 
«UlUchomienia .. proponowano stworzenie walUn1ców 
(ustawodawczych i kredytov.ych) umożliwiających 
rozwój drobnej przedsiębiorczości, gdzie powinny 
znajdować zatlUdnienie osoby zwalniane z lih.-wido
wanych nierentownych i mało efektywnych zakła
dów. W USA smal! business daje pracę ponad połowie 

zatrudnionych w całym sektorze prywaLt1ym, reali
zuje ok. 54 proc. całej sprzedaży , wytwarza 50 proc. 
dochodu narodowego. Państwo przywiązuje doń 
szczególną wagę, small husiness jest bowiem ostoją 
stabilizacji gospodarczej . 

Porównując kolejne programy ekonomiczne rzą
du białoruskiego z terminarzem reform w Rosji, przed
stawionym przez Andrieja Iłłarionowa, można stwier
dzić, ze w reformowaniu gospodarki BiałolUś jest 
opóźniona w stosunku do Rosji o 2-3 lata. Pozostaje 
zatem tylko jedno: niezwłocz.nie podjąć działania re
formatorskie. W pr7.eciwnym razie BiałolUś stanie się 
białą plamą na gospodarczej mapie Europy. Zatwier
dzony przez RN program prezydencki stwarza pew
ną szansę na reformę. 

Seminarium w Brześciu było ważnym doświad
czeniem dla wszystkich jego uczestników. Stanowiło 
również kolejny dowód na potwierdzenie mało kon
trowersyjnej, jak sądzę, tezy, że robocze spotkania 
specjalistów z różnych państw sprzyjają budowie 
konstlUktywnych kontaktów międzynarodowych. 

Uładzimir Nowik 

Uładzimir Nowik - deputowany RN Republiki Białoruś . Ma 42 lat.a; Białorusin. Absolwent Białoruskiego Uniwersy
tetu Państwowego; pracował w kompleksie zbrojeniowym b. ZSRR. Bezpartyjny; pozostaje w opozycji do komuni
stycznej większości w RN. Reprezentuje zasady zdrowego rozsądku; zwolennik gospodarki liberalnej. 

__________________________________________ ~ ______ ~m~_~N ____ ~_.g_== __ ~V_'~ __ ~ ____________ ___ 

Przypadek Nachiczewanu 
____________________________________________ ~_M? _____ C=D ___ ~ __ =~ _____ ~~ ____ _= __________ === __ 

Środki masowego przekazu w ostatnim czasie 
poświęcają wiele uwagi wydarzeniom na Zakauka
ziu. Najczęściej piszą o Karabachu, Abchazji czy Ar
menii, znacznie rzadziej natomiast informują o tym, 
co dzieje się w Nachiczewanie. A szkoda, bo jest to 

bodaj jedyny region b. ZSRR, który wrósł niemal 
całkowicie w system ekonomiczny obcego paóstwa, 
na dodatek człon1ca NATO. 

Nachiczewan, gdzie według legendy zatrzymał 
się Noe, schodząc z Araratu, stanowił od prastarych 
czasów terytorium ormiańskie. Zdaniem niektórych 
historyków właśnie tu rozpoczęła się wielowieko-· 

wa martyrologia Orrnian: w 705 f. arabski namiest
nik kalifa Muhammad ibn-Manvan spalił żywcem 
w kościołach Nachiczewanu setki ormiańskich w ie!
moZów. Po rozpadzie Armenii zIemie te w 1639 r. 
przypadły Persji, by w 1828 1'. trafić w ręce Rosji. 

Lata 1918-1921 to okres istnierua niepodległej 
republiki Armenii. Kres j~j niezależności położyła 

bolszewicka interwencja. Komuniści zdecydowali się 
wówczas odłączyć od państwa ormiallskiego dwie 
prowincje: Górny Karabach i Nachiczewan. Podsta
wą prawną powstani.a Nachiczewańskiej Autono
micznej SRR w składzie Azerbejdżańskiej SRR był 
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układ między sowiecką Rosją a kemalistowską Tur
cją zawarty 16 marca 1921 r. w Moskwie. 

Oderwanie Nachiczewanu od Armenii było ustęp
stwem Sowietów wobec wrogo nastawionych do Or
mian Turków. Rosjanie zabiegali wówczas bardzo 
o sympatię rządu kemalistowskiego w Turcji. Lenin 
miał nadzieję, iz dokona on pierwszej w krajach mu
zułmańskich rewolucji proletariackiej. Dlatego tez po 
osobistej interwencji Stalina, mimo obiekcji Ordzoni
kidze i Kirowa, przyłączono Nachiczewan i Karabach 
do Azerbejdzanu. Przypomnijmy, ze termin Azerbej
dżanin na określenie narodowości wówczas nie ist
niał. Mieszkańców tej republiki nazywano Turkami 
lub Tatarami kaukaskimi, a oni sarni utozsamiali się 
często ze Istambułem i Ankarą. Żywe tez były wśród 
nich idee pantureckie i marzenia o powstaniu Wiel
kiego Turanu: od Bosforu do Bajkału. Nic więc dzi
wnego, ze Turcja poczuła się gwarantem nienaru
szalności terytorialnej Nachiczewanu. Jak ustalono 
w Moskwie, wojska tureckie mają prawo wkroczyć 
do Nachiczewanu w przypadku agresji na te ziemie 
armii ormiańskiej. Gdyby weszły z innego powodu, 
interweniować miało wojsko rosyjskie. Ustalenia 
z 1921 r. pozostają w mocy do dziś. 

Bardzo skomplikowana okazała się sprawa gra
nic Nachiczewanu, który chociaz przyłączony do Azer
bejdzanu, pozostał w całkowitej izolacji. Między re
publiką autonomiczną a jej nową <macierzą .. rozcią
gało się 38 km nalezących do Armenii gór Zangezu
ru. Dopóki w rejonie panował pokój, łączność mię
dzy Azerbejdzanem a Nachiczewanem była utrzymy
wana przez terytorium Armenii. Od 1989 l'. okazało 

się to niemozliwe. 
Początkowo Nachiczewan graniczył jedynie z Ar

menią i z Iranem, przy czym w obu przypadkach gra
nica przebiegała w sposób naturalny: w pierwszym 
- wzdłuz szczytów pasma Gór Zangezurskich i Waj
kskich, w drugim - wzdłuz rzeki Araks. Turcję od
dzielał wówczas od Nachiczewanu odcinek ok. 10 
km. Dlatego tez wkrótce po zawarciu układu mo
skiewskiego postanowiła ona dokonać wymiany te
rytorialnej z Iranem i zapewnić sobie dostęp do re
publiki autonomicznej. Dziś ów lO-kilometrowy od
cinek (z mostem na rzece Araks) łączący Nachicze
wan z Turcją to najwazniejsze 10 km w całej repu
blice. 

Od samego początku władze azerbejdZańskie pro
wadziły w Nachiczewanie politykę deormianizacyj
ną . O ile w 1917 r. mieszkało tam 54 tys. Ormian, co 
stanowiło 40 proc. ludności, to w 1926 r. było ich juz 
tylko 11 tys., a w 1979 r. - zaledwie 3,5 tys. (ok. 1,4 
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proc. ludności). Z 44 istniejących przed rewolucją wsi 
ormiańskich nie przetrwała do dziś ani jedna. Ni
szczono kościoły chrześcijańskie z pierwszego tysiąc
lecia naszej ery, by zatrzeć wszelkie ślady ormiań
skości na "prastarych ziemiach azerbejdzańskich ... 

Kiedy w sierpniu 1989 r. w związku z konfliktem 
o Górny Karabach władze azerbejdzańskie zdecydo
wały się rozpocząć blokadę Armenii, Ormianie za
blokowali Nachiczewan, który boleśnie odczuł zwła
szcza odcięcie dostaw energii elektrycznej. Z naty
chmiastową pomocą przyszła Turcja i republika przy
łączona została do jej systemu energetycznego, co 
zapoczątkowało proces wrastania Nachiczewanu 
w turecki system ekonomiczny. Proces ten nabrał tem
pa zwłaszcza po sukcesach karabaskich Ormian na 
froncie azerbejdzańskim. Kiedyś pas oddzielający 
Azerbejdzan od Nachiczewanu liczył 38 km, dziś -
ponad 200 km. W rękach ormiańskich znalazło się 
miasto Goradiz, skąd przez terytorium Iranu zaopa
trywano Nachiczewan. Od roku droga ta została od
cięta, co jeszcze bardziej uzalezniło Nachiczewan od 
pomocy Turcji. 

Tureccy specjaliści pracują dziś nad rozwiązaniem 
kryzysu hydrologicznego w Nachiczewanie, zapasy 
wody pitnej w republice są na wyczerpaniu. Zablo
kowana przez Azerbejdzan Armenia przeZywa kry
zys energetyczny i próbuje go rozwiązać poprzez bu
dowę elektrowni wodnych i sztucznych zbiorników 
na rzece Arpie. Rzecz w tym jednak, ze Arpa pozo
staje głównym źródłem wody pitnej dla Nachiczewa
nu i jeśli w jej górnym biegu powstaną sztuczne zbior
niki, to w dolnym zabraknie wody. Polubowne roz
wiązanie tej sprawy - czyli zniesienie blokady Ar
menii - przywódcy azerbejdZańscy uwazają za nie
mozliwe. 

Z Nachiczewanu tymczasem, przez lO-kilometro
wy wąski odcinek granicy, ludzie masowo emigrują 
do Turcji: do Karsu, Erzrumu, Igdyru, gdzie liczą na 
lepsze warunki zycia. Wszystko to, rzecz jasna, wy
wołuje niezadowolenie Iranu, który rywalizuje z Tur
cją o wpływy w republikach muzułmańskich b. ZSRR, 
oraz Rosji, która praktycznie utraciła kontrolę nad 
tym obszarem. A jest to obszar strategiczny. Przypo
mnijmy, ze to właśnie z Nachiczewanu podczas II 
wojny światowej wojska sowieckie wkroczyły do Ira
nu, natomiast podczas rewolucji islamskiej czekały 
tam w gotowości bojowej. W chwili obecnej granice 
Azerbejdzanu, w tym Nachiczewanu, to jedyne gra
nice na Zakaukaziu nie pozostające pod kontrolą 
wojsk rosyjskich. Podczas swej czerwcowej wizyty 
w tym regionie minister obrony Rosji gen. Paweł Gra-



czow próbował wymóc na władzach w Baku prze
kazanie pod jego kompetencję sprawy ochrony po
granicza. 

Rozmieszczenie baz rosyjskich na Zakaukaziu 
świadczy wyraźnie, że głównym rywalem Moskwy 
w tym regionie jest Turcja. Zarówno w Gruzji CAchał
kała, Batumi), jak i w Armenii (Erewan, Giumri) ba
zy znajdują się tuż przy granicy z Turcją. Aby nie 
drażnić Iranu, z którym Rosja podpisała niedawno 
traktat o współpracy, zrezygnowano z utworzenia pla
nowanej pierwotnie bazy w ormiańskim Kafanie, tuż 
przy granicy z Iranem. Moskwa nie ukrywa więc , że 

objęcie kontroli nad Nachiczewanem, skąd wojska 
rosyjskie wycofały się na początku 1993 r., znacznie 
ułatwiłoby jej kontakty z Iranem. 

W samym Nachiczewanie rządzą obecnie zwo
lennicy prezydenta Azerbejdżanu Gejdara Alijewa, 
który właśnie stąd w czerwcu 1993 r., na wieść o pu
czu pułkownika Sureta Husejnowa, wyruszył do Ba
ku i przejął władzę. Alijew, były szef KGB Azerbej
dżanu i były I sekretarz komunistycznej partii tej re .. 
publiki, został odsunięty od władzy w Baku podczas 
pieriestrojki. Wyjechał wówczas do Nachiczewanu, 
gdzie opierając się na rodzinnym klanie, dalej utrzy
mywał nomenklaturowy rezerwat. Kiedy prL:ed ro
kiem powrócił do władzy, zabrał ze sobą tylu człon
ków własnej rodziny, że w powszechnej opinii Azer
bejdżanem rządzi ·klan nachiczewański •. 

Jednym z głównych zamierzeń owego klanu jest 
połączenie Azerbejdżanu z Nachiczewanem. Zapro
ponowano nawet Armenii następującą transakcję: Or
mianie otrzymają od Azerbejdżanu Gómy Karabach, 
a w zamian oddadzą Zangezur (owe 38 km dzielące 
Azerbejdżan od Nachiczewanu). Rząd w Erewanie 
odrzucił jednak tę propozycję : Armenia utraciłaby 

PRZYPADEK NACHICZEWANU 

wówczas bardzo ważną dia niej granicę z Iranem 
i znalazłaby się w lurecko-azerbejdża(1'ikim póło krą
żeniu. 

W Nachiczewanie nie ma praktycznie azerbej
dżańskich wojsk, ponieważ gwarantem autonomii 
tej republiki jest Turcja. Mimo to na granicy z Ar

menią, w okolicach Sadaraku, Chndzorutu i Bardzru
ni, wciąż dochodzi do incydentów zbrojnych. Aze
rowie próbują sprowokować Armenię do ataku, po- · 
nieważ -- zgodnie z układem z 1921 r. - skończyć 

by się to musiało wkroczeniem wojsk tureckich do 
Nachiczewanu. Armenia nie daje się jednak wciąg
nąć w te awantury. 

W Nachiczewanie panuje spokój. Wielu mie
szkańców tego kraju zdaje sobie przecież sprawę, 
że powrót Rosjan jest tylko kwestią czasu (stąd m. in. 
masowa emigracja do Turcji). Wszystko zależy od 
tego, kiedy Moskwa podporządkuje sobie ostatecz
nie Azerbejdżan . Po obaleniu antyrosyjsko nasta
wionego prezydenta Abulfaza Elczibeja (który no
tabene zbiegł do rodzinnej wioski Keleki w Nachi·· 
czewanie) Gejdar Alijew poszedł na ustępstwa po
lityczne wobec Rosji (wstąpienie do WNP) i ekono
miczne (koncesja naftowa). Pozostały jeszcze ustęp'· 
stwa militarne, czyli zgoda na stacjonowanie wojsk 
rosyjskich w Azerbejdza nie, a zwłaszcza na przeję
cie_ kontroli nad granicą ~ IJanem, także w Nacł-u
czewal-ue. Ponieważ jednak Alijew jest wytrawnym 
graczem, wydaje siC;; to nie tylko kwestią czasu, ale 
i ... ceny. Prezydent Azerbejdżanu nie ukryvva, że 
liczy na poparcie Rosji w negocjacjach w sprawie 
przyszłego statusu Górnego Karabachu. 

Grzegorz Górny 
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Rosjanie w drodze do kapitalizmu 

Procesy zachodzące w kra- jach Europy Wschodniej od sa-
mego początku skupiają uwa- gę socjologów i innych spe-
cjalistów z różnych dziedzin nauk społecznych. Słowo 
transition (ang. przejście) umieszczano w tytułach dzie-
siątków, jeśli nie setek opra- cowań i konferencji nauko-
wych. Zdając sobie . z tego sprawę, chciałabym jednak do-
rzucić do tych rozważań swoje • "trzy grosze .. i zaprezentować 
fragment badań przeprowadzo- Si '"' es -- - nych w wielu krajach, m.in. w Ro-
sji, a dotyczących wartości. Badania prowadzono w latach 1990-1991, a więc nie są to dane najnowsze. Nie 
był to jednak typowy sondaż opinii publicznej, którego wyniki szybko się dezaktualizują. Systemy wartości 
zmieniają się znacznie wolniej i w mniejszym stopniu podlegają wahaniom politycznym. 

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o powodzeniu reform politycznych czy ekonomicz
nych jest ich zgodność - lub przynajmniej brak sprzeczności - z zasadami i normalni uznawanymi przez 
dane społeczeństwo. Dlatego też analizując wyniki badań, zwróciłam uwagę na kilka spraw istotnych, 
jak sądzę, gdy mowa o próbach zbliżenia gospodarki rosyjskiej do modelu kapitalistycznego: chodzi 
przede wszystkim o stosunek do pracy, własności i konkurencji. 

Max Weber - jeden z najwybitniejszych socjologów - w rozprawie dotyczącej kształtowania się "du
cha kapitalizmu"! pisał o szczególnym miejscu pracy w "kapitalistycznym" systemie wartości. Przyjrzyjmy 
się zatem, w jaki sposób Rosjanie traktują pracę . Dane pochodzące z badań społecznych są zawsze 
ciekawsze, gdy można je porównać z innymi danymi. Chciałabym zaproponować porównanie stosunku 
do pracy Rosjan i obywateli USA, których można, jak sądzę, uważać za swego rodzaju wzorzec społe
czeństwa kapitalistycznego. 

I Max Weber, Asceza i duch kapitalizmu, w: tenze, Szkice z socjologii religii; tłum. ]. Prokopiuk, Warszawa 1984. 
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Jaka praca jest dobra? 

Badanym przedstawiono listę, na której w przypadkowej kolejności wymieniono rózne cechy wiązane 
zwykle z pracą. Zadaniem respondentów było wybranie z listy tych cech, które uważają za istotne. 

Zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie za najwazniejsze uznali dobre zarobki oraz to, by ludzie, z którymi 
się pracuje, byli sympatyczni . Róznice zaczynają się od trzeciego miejsca (pod względem częstości wymie
niania danej cechy). 

Amerykanie Rosjanie 

1. pewność pracy 1. praca interesująca 

2. praca, w której możesz coś os iągnąć 2. wygodne godziny pracy 

3. praca interesująca 3. praca użyteczna społecznie 

4. duże możliwośc i awansu 4. brak napięć w pracy 

5. praca odpowiadająca zdolnośc iom 5. moż liwość spotykania się z l udźmi 

6. praca odpowiedzialna 6. długie urlopy 

7. wygodne godziny pracy 7. praca, w której możesz coś osiągnąć 

Pewność pracy - tak waZ na dla Amerykanów (wymieniło ją 73 
proc. respondentów z USA) - zo- stała wspomniana tylko przez 25 
proc. badanych Rosjan. Należy się spodziewać, ze cecha ta będzie 
zyskiwała na znaczeniu w Rosji w miarę wzrostu bezrobocia. 

Obraz "człowieka pracy", który wyłania się z powyzszego zestawienia, jest dosyć klarowny. Widać 
wyraźnie, ze Amerykanie realizują się w pracy. Lubią robić to, co odpowiada ich zdolnościom, chcą czuć, 
ze mogą coś osiągnąć. Nie boją się odpowiedzialności, a napięcia i konflikty uwazają za rzecz naturalną 
("brak napięć w pracy" pojawił się na przedostatnim miejscu listy, tuz przed -długimi urlopami.). 

Rosjanie natomiast chcieliby przede wszystkim, aby praca była ciekawa, a jednocześnie nie przeszka
dzała im w zyciu. Dlatego cenią sobie dogodne godziny pracy i długie urlopy. Rosjanie nie lubią stresów 
i podkreślają towarzyski aspekt pracy. 

Kto jest zadowolony z pracy? 

Stopień zadowolenia z pracy jest kolejnym elementem bardzo silnie różniącym społeczeństwo rosyjskie 
i amerykańskie. AmerykarJe zyją w świecie, w którym «wypada .. być zadowolonym, wśród Rosjan nato
miast duma i zadowolenie z siebie są odbierane jako oznaka zarozumialstwa, a narzekanie nalezy do 
dobrego tonu. 

Dla niemal wszystkich badanych Amerykanów praca jest powodem do dumy. Az 87 proc. ankietowa
nych odpowiedziało, ze czują się dumni ze swojej pracy. Ani jeden nie zdecydował się na odpowiedź, iż 
wcale nie jest z niej dumny. Wśród Rosjan sytuacja wygląda zupdnie inaczej: co trzeci (w przyblizeniu) 
"raczej .. lub "wcale .. nie jest dumny ze swojej pracy. 

161 



NOTY 

Czy jest Pan(i) dumny(a) z pracy, którą Pan(i) wykonuje? (dane w %) 

Amerykanie Rosjanie 

87.3 jestem bardzo dumny 27.6 

12.0 jestem raczej dumny 37.1 

0.7 raczej nie jestem dumny 17.5 

- wcale nie jestem dumny 15.0 

- trudno powiedzieć 2.8 

Zależności służbowe 

Pracujący Amerykanin czuje się znacznie bardziej swobodny przy pooejmowaniu decyzji służbowych od swo
jego rosyjskiego kolegi. W dziesięciopunktowej skali, w której jedynka oznaczała całkowity brak swobody, dzie
siątka - bardzo dużą swobodę pooejmowania decyzji, Amerykanie ocenili średnio swoją niezależność na 7,36; 
Rosjanie zaś - na 5,64. Mimo dość powszechnego wśród Amerykanów przekonania o względnej niezależności 
w pracy, z trudem wyobrażają sobie oni taką sytuację, w której mogliby nie wykonać polecenia służbowego . 

Większość Rosjan natomiast uważa, że aby wykonać polecenie, trzeba być przekonanym o jego słuszności . 

Ludzie mają różne opinie na temat wykonywania poleceń słu:żbowych ( ... ) . 
Z którą z tych opinii PanO) się zgadza? 

Amerykanie Rosjanie 

62.0 Nalei.y zawsze wykonywać polecenia przełożonego 18.3 

23.1 Żeby wykonać polecenie przełożonego, trzeba być przekononanym o jego słuszności 53.6 

14.9 To zależy 28. 1 

• 
A O 13 E p Jl 1-1- Ho T1 P Cl B E.. P A .;; ! 

Wolność, własność, konkurencja 

Trudno powiedzieć, czy Rosja zmierza dziś w stronę kapitalizmu. Niewątpliwie pojawiły się tam pewne 
elementy gospodarki kapitalistycznej: własność prywatna, możliwość prowadzenia indywidualnej działal
ności gospodarczej, obrót papierami wartościowymi i inne. Możemy więc założyć, że gdy Rosjanie wypo-
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wiadają się na temat własności , wolności lub konkurencji, to wiedzą, o czym mówiq. Mimo że w 1991 r. 

konkurencja nie stanowiła jeszcze elementu sytuacji ekonomicznej kraju i do tej pory się to nie zmieniło. 
Nie wydaje się dziwne, że gdy poproszono badanych o dokonanie tmdnego wyboru między równością 

a wolnością, Rosjanie okazali się bardziej skłonni od Amerykanów do przedkładania tej pierwszej nad 
dmgą. Jednak ponad połowa Rosjan opowiedziała się za wolnością. 

Pytanie to przytaczam w pełnym brzmieniu - sformułowaJ'ie było nieco zawiłe. 'Wynik ten wydaje się ważny. 

Amerykanie 

70.9 

23.8 

5.3 

Które z tych dwóch twierdzeń jest bliisze Pana/Pani własnej opinii: 

_. 

----~--

Uważam, że zarówno wolność, 
się za jedną z nich, uważał(a) 

----------------·------·----.-R-o-s-ja-ń-i;! 

_ ._----_._._--------_.- ~ 

jak i równość są ważne. Lecz gdybym musialCa)by opowiedzieć 
I' bym wolność osobistą za ważniejszą: żeby każdy mógł żyć w 53.4 

wolności i rozwijać się bez prze szkód. I 
-

Uważam, że zarówno wolność, 
jak i równość s~-w-azn:--L-e-CZ-je~-:~-si-a!-(;-l)-b-ym-O'-I-)O-W--1-.e-d-zi-e-ć+-·------1 

m równość za ważniejszą: żeby nikt nie by! ~pośledzony i teby 40.6 I 
nymi nie były zbyt duże. 

się za jedną z nich, uważał(a)by 
róznice między klasami społecz 

Nie zgadzam się z żadnym z nic 
----- -

j ------- ------------- ------!----------i 
6.0 ~ h. 

Konkurencja to kolejny - po wolności - fundament kapitalizmu. Okazuje się, ze u Rosjan od dawna 
budzi jak najlepsze skojarzenia. 

Tygodnik Moskowskije Nowostt~ opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego pod koniec 1989 r. Pytano 

-"I -

wówczas m.in.: ,~akie emocje wywołuje u Pana(i) słowo konkurencjm- 74 
proc. ankietowanych odpowiedziało, że pozytY'wne, a zaledwie 10 proc. -
że negatywne. Natomiast w omawianym tu bacIaniu Rosjanie ocenili kon
kurencję nawet nieco lepiej niż Amerykanie. Zastosowano skalę dziesięcio-
punktową; je- c!Ynce przypisa..'1o opinię: .. RywaIi7.acja jest rzeczą do-
brą. Pobudza ludzi do lepszej pracy i nowych pomysłów», dziesiątce 
zaś przeko- nanie: "Rywalizacja jest szkodliwa, wydobywa z ludzi 
to, co naj- gorsze ... Średnia dla Rosjan wyniosła 3,0; dla Ameryka-

nów zaś - 3,2. Pamiętajmy jednak, że Amerykanie oceniali 
konkurencję, którą znają, a Rosjanie tę, którą chcieliby po

znać. 

O He przywiązanie do wolności i konkurencji było wspól
ne dla znacznej części Rosjan i obywateli USA, o tyle stosu-o 
nek do własności dzieli ich w sposób dość zdecydowany. Po
nad połowa Amerykanów sądzi, że 'prywatne osoby powinny 
być właścicielami przedsiębiorstw i prowadzić je lub wyzna
czać kierownictwo". Prawie tyle samo Rosjan jest zwolennika
mi poglądu, według którego 'przedSiębiorstwa powinny nale
żeć do pracowników i oni powinni "'ybierać kierownictwo-. 
A zatem - cała władza w ręce rad! 

Joanna Konieczna 

2 Cytu ję za: J. Konieczna, l. Mintusow, Polacy i ,'vfoskale, w: A. ]asińska--Kania Cred.), Bliscy i dalecy, Warszawa 1992. 
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PRASA ROSYJSKA O POLSCE 

Krajobraz z Rosją w tle 

Niniejszy przegląd rosyjskiej prasy pod kątem publikacji na tematy polskie nie będzie zestawie
niem bieżących komentarzy gazet moskiewskich. Będzie to raczej zapis luźnych refleksji na mar
ginesie regularnej lektury artykułów dotyczących spraw polskich zamieszczanych w ciągu dwóch 
ostatnich lat na łamach kilku pism rosyjskich. 

Ostatnie lata to okres poważ
nych zmian zarówno w Polsce, jak 
i w Rosji. W każdym z tych krajów 
zmiany oznaczają co innego i za
chodzą z różną intensywnością. 
W ciągu niedługiego czasu znaleź
liśmy się w rzeczywistości opisy
wanej często za pomocą postpo
jęć: posttotalitarnej, postradziec
kie); postkomunistycznej, postzim
nowojennej, czy wreszcie postsoli
darnościowej. Obok nich pojawi
ły się również pojęcia nowe: de
mokracja, parlamentaryzm, plu
ralizm, wolny rynek, plywatyza
cja. Nową jakość stanowi fakt, iż 

pojęcia te nie funkcjonują jedynie 
w języku oficjalnych komunikatów 
czy publikacji prasowych, lecz 
wkroczyły do codziennego życia 
i poprzez codzienne doświadcze
nie można je definiować. To, że 
różnica między światem potoczne-
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go doświadczenia a światem bu
dowanym poprzez język oficjalny 
nie jest odczuwana jako przepaść, 
że dyskurs publiczny (oficjalny) stał 
się czytelny (słowa znaczą) dowo
dzi, jak dalece zmiany zdążyły za
domowić się w świadomości spo
łecznej Polaków. 

Przełom lat 80. i 90. w Rosji to 
okres wykluwania się nie tylko de
mokracji, lecz także nowego języ
ka, początek procesu przywraca
nia wiarygodności nie tylko urzę
dom państwowym, lecz także, 
a może przede wszystkim, sło

wom. Georges Nivat, francuski sla
wista, nazywa ten proces wysił
kiem odzyskiwania pamięci, wy
siłkiem wyzwalania się od mitu 
«nowego człowieka», dla którego 
język przestał być narzędziem ko
munikacji pomiędzy .ja« i «ty-, a stał 
się medium «kolektywnego brater-

stwa» (Res Publica nr 5, 1989). Ję
zyk prasowy, zawsze chętnie po
sługujący się słowami-kluczami, 

odkrył nagle, że klucze te niczego 
nie otwierają, rzeczywistość zaś 
wymyka się próbom opisu. Widać 
to również na przykładzie tema
tów polskich. Przeglądając mo
skiewską prasę z początku lat 90., 
trudno oprzeć się wrażeniu, że za
mieszczane na jej łamach kore
spondencje znad Wisły gubią się 
w wielosłowiu. Wyczuwa się trud
ność w przekazaniu informacji 
wprost; wysiłek nazywania: Bez
radni autorzy uciekają się wówczas 
do cytowania opinii wyrażanych na 
łamach prasy polskiej . 

Korespondenci moskiewscy 
relacjonujący wydarzenia zacho
dzące w Polsce stanęli przed na
der trudnym zadaniem uchwyce
nia polskich przemian, nazwania 



świata podlegającego procesom, 
z których dopiero coś ma się wy
łonić, w którym pojęcia określają
ce kierunek przemian (często nie 
mające analogii w tyciu politycz
nym i gospodarczym Rosji) pod
legają wciąż nowym interpreta
cjom, w języku zrozumiałym dla 
rosyjskiego czytelnika. Czy pora
dzili sobie z tym zadaniem? I tak, 
i nie. W miarę regularna lektura 
kilku pism rosyjskich w ciągu 
dwóch ostatnich lat pozwala na do
strzeienie pewnej znaczącej, jak się 
wydaje, różnicy: język, jakim mó
wi się o Polsce w kontekście jej ak
tywności na forum międzynarodo
wym w znacznym stopniu różni się 
od języka, jakim opisuje się we
wnętrzne wydarzenia w naszym 
kraju. W relacjach opisujących pol
skie przemiany gospodarcze, do
tyczących polskiej polityki we
wnęt:rznej czy polskiej codzienno
ści język istotnie staje się narzę
dziem opisu rzeczywistości, a nad
rzędnym kryterium porządkującym 
tę rzeczywistość wydaje się decy
zja piszącego, który dokonuje wy
boru tematów i środków języko
wych. Zupełnie inaczej relacjono
wane są konteksty międzynarodo
we. Ton, w jakim pisze się o Pol
sce, ulega radykalnej zmianie. Bez
stronna ciekawość, charakteryzu
jąca większość warszawskich ko
respondentów, zastąpiona zostaje 
emocjami. 

Spróbujmy zdać sprawę z tego 
prasowego rozdwojenia jaźni. 

Wolny rynek, prywatyzacja, de
mokracja to pojęcia mające w Ro
sji konotacje negatywne, bowiem 
odgórnie wprowadzana demokra
tyzacja (w kraju nie mającym tra
dycji demokratycznych) i reforma 
gospodarcza nie zdołały zakorze
nić się w życiu społecznym. Za 
sprawą gorbaczowowskiej głasno
sti w prasie zaroiło się od artyku-

łów ujawniających nadutycia rzą
dzących. W ciągu ostatnich kilku 
lat demokracja i reforma stały się 
wartościami, w imię których dzia
ła "góra ... W odbiorze społecznym 
kojarzone są przede wszystkim 
z walką o władzę, z korzyściami 
materialnymi osób ją sprawują
cych, otwarciem pola dla działal
ności grup mafijnych, wzrostem 
przestępczości i korupcji. Osławio
ne vouchery, mające wprowadzić 
prywatyzację pod rosyjskie strze
chy, stały się obiektem dowcipów 
i wielką porażką reformatorów. 

Od roku 1992, kiedy to gazety 
rosyjskie znacznie więcej miejsca 
zaczęły poświęcać przemianom 
zachodzącym w Polsce, war
szawscy korespondenci prasy mo
skiewskiej ze szczególną uwagą 
wyłapują te tendencje w polskim 
życiu gospodarczym, które mogą 
stać się zapowiedzią przemian, ja
kie nastąpią VIi Rosji za lat kilka 
czy kilkanaście (reformy wprowa
dzane w Rosji często określane są 
mianem polskiej drogi reform). 
Przekładają słowa na konkrety: 
wolny rynek to zapełnione półki 
sklepowe, pry- _---__ 
watyzacja to ~ I f<T O 
d.ro~ni przed- J AE <:'b 
sIębIOrcy, to ty- . 
siące hurtowni, J<oHK "I 
które wyrosły na ? 
obrzeżach wielkich 
miast i sprowadzają to
wary po jak najniższych 
cenach, wolna konku
rencja to nie śmiercio
nośny dla polskiego 
przemysłu wynalazek ... 
zachodniej · cywilizacji, 
lecz czynnik dopingują-
cy polskich producen-
tów do podnoszenia ja
kości wytwarzanych 
przez nich towarów . . 
.Nawet Rosjanie handlu
jący pod warszawskim 

• 

KRAJOBRAZ Z ROSJĄ W TLE ' 

PKiN przestali korzystać z gazet 
do pakowania sprzedawanych to
warów - zaopatrują się w plasti
kowe torebki .. - można było prze
czytać w jednym z reportaży opu
blikowanych na łamach dzienni
ka Komsomolskaja Prawda 
w 1992 roku .• Gołym okiem wi
dać, jak bardzo zmieniła się Pol
ska w ciągu ostatnich czterech lat: 
ma stabilną i wymienialną walu
tę, udało się opanować inflację, 

rozwój rynku cieszy oko, obroty 
na warszawskiej giełdzie wpra
wiają w zdumienie nawet najbar
dziej doświadczonych zachodnich 
maklerów, realizowany jest PPP 
- reforma ruszyła więc pełną pa
rą.· (Nowoje Wriemia, nr 24, czer
wiec 1993). W Polsce rzeczywisto
ścią stało się więc to, co w Rosji 
nadal pozostaje w sferze politycz
nych intencji. Znamienny jest dys
tans, z jakim rosyjscy korespon
denci, relacjonując kampanię 
przed ubiegłorocznymi wyborami 
parlamentarnymi w Polsce, pisali 
o kierowanych pod adresem np. 
liberałów oskarżeniach o grabież 
majątku narodowego, wyprzedaż 
narodowych interesów itp. Oska

rienia te, w ich od~ 

.. 
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biorze, były jedynie środkiem do 
zdobycia władzy przez politycz
nych oponentów polskich libera
łów. Bardzo spokojnie zareagowali 
tez na wyborczy sukces SLD. Nie 
zachwiał w nich przekonania, ze 
reform w Polsce zawrócić juz nie 
mozna, ze polska lewica w niczym 
nie przypomina dawnej PZPR. Na 
łamach dziennika Krasnaja Zwie
zda (organ rosyjskiego Minister
stwa Obrony) mozna było przeczy
tać, iz -polska socjaldemokracja 
w niczym nie odbiega od zachod
nich ugrupowań tej orientacji: jej 
program akceptuje reformy rynko
we, postulat szybkiej integracji ze 
strukturami Zachodu, potrzebę 
kontynuowania prywatyzacji oraz 
szczere przywiązanie do demokra
cji» (nr 216, 21.09.1993). 

Ton, w jakim pisze się o Pol
sce, ulega jednak radykalnej zrnia
nie, gdy rzecz dotyczy polskiej ak
tywności w sferze polityki zagra
nicznej. W tym kontekście obraz 
Polski zostaje przesłonięty przez 
emocje, podejrzliwość, zniewala
jące stereotypy. Postulat szybkiej 
integracji z Zachodem przestaje 
być sygnałem kontynuacji reform, 
w tekstach moskiewskich publicy
stów staje się przejawem tenden
cji wymierzonych przeciw Rosji. 

Zacznijmy jednak od obserwa
cji elementarnej. Jest to rodzaj spo
strzezenia negatywnego. Przez 
wiele miesięcy po rozpadzie ZSRR 
teksty pojawiające się na kolum
nach zagranicznych gazet (zajętych 
politycznymi i gospodarczymi na
stępstwami powołania Wspólnoty 
.Niepodległych Państw, sprawami 
polityki wewnętrznej i zagranicz
nej Kremla, który z dnia na dzień 
przestał być mózgiem imperium, 
a stał się siedzibą władz Federacji 
Rosyjskiej - państwa zdecydowa
nego na przeprowadzenie reform 
gospodarczych i politycznych, na 
mozolny trud budowania demokra-
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cji) częściej dotyczyły Europy 
Wschodniej w ogóle niz samej tyl
ko Polski. Europa Wschodnia zaś 
była prezentowana jako obszar po
łączony z Rosją siecią wzajemnych 
zalezności zarówno gospodar
czych, jak i politycznych, z których 
państwa te długo nie zdołają się 
wyplątać - jak pisali jedni, lub tez 
które doprowadzą do ponownej 
integracji - jak przewidywali inni. 
(-Euforia związana ze zmianą kur
su, panująca w Europie Wschod
niej w latach 1990-1991, powoli 
przekształca się w zrozumienie ko
nieczności odbudowy zerwanych 
więzi. - Rossijskaja Gazieta, 
19.03.1992). Lektura artykułów pu
blikowanych na przełomie lat 
1991-1992, a dotyczących Europy 
Wschodniej, wywołuje uczucie 
klaustrofobii: większość z nich 
koncentruje się bowiem na opisie 
potwornych strat, jakie ponoszą by
łe państwa sojusznicze w wyniku 
zerwania tradycyjnej współpracy 
w wielu dziedzinach, oraz ostrze
zeń przed zrywaniem kolejnych. 

Uwaga mass mediów często 
podąZa tropem polityków. Brak za
interesowania zachodnim sąsiadem 
niewątpliwie był pochodną kierun
ku zainteresowań rosyjskich władz. 
Dotyczy to takZe traktowania tego 
obszaru jako jednolitej części sta
rego kontynentu, w publikacjach 
prasowych określanego jako prze
strzeń postkomunistyczna, dawne 
państwa satelickie ZSRR itp. Zróz
nicowanie na Europę Środkową 
i państwa bliskiej zagranicynastą
piło pod koniec 1992 r., kiedy to 
sformułowano Założenia polityki 
zagranicznej Federacji RosyjskieJ 
I choć dziśjuz trudno zarzucić pra
sie moskiewskiej ignorowanie fak
u.;, iz Europa Środkowa to Węgry, 
Czechy, Słowacja, Polska, Bułgaria 
itd., to jednak nader często na jej 
łamach przeczytać mozna: -W Pol
sce rozpoczęły się wspólne mane-

wry. Były Związek Radziecki repre
zentowany jest przez Litwę i Ukra
inę· (Siegodnia, nr 174, 13.09.1994). 
Czy Litwa i Ukraina miały świado
mość, ze reprezentują kogoś poza 
sobą? JakZe trafne w tym kontek
ście wydaje się zdanie wypowie
dziane przez Vaclava Havla: -Cze
chy skończyły juz z komunizmem 
i nie chdałyby być zaliczane do gru
py państw postkomunistycznych>. 
(Moskowskije Nowosti, nr 38, 11-
18.09.1994). 

UWaZniejsze spojrzenie objęło 
Europę Środkową dopiero w kon
tekśde coraz odwaZniej formułowa
nych przez państwa tego regionu 
aspiracji do członkostwa w NATO. 
O stosunku rosyjskich mediów/po
lityków do tej części Europy świad
czy następująca obserwacja - za
powiedzi władz Polski, Węgier 
i ówczesnej CzechoSłowacji o za
miarze włączenia tych państw do 
struktur zachodnich wywołały ogro
mne zainteresowanie moskiewskiej 
prasy dopiero wówczas, gdy oka
zało się, iZ Zachód traktuje te zapo
wiedzi powaznie. 

-Rosja nie moze skutecznie prze
ciwdziałać dązeniu państw środko

woeuropejskich do integracji z Za
chodem. Dziś wszystko zalei:y od 
Brukseli - na szczęście okazuje ona 
wstrzemięźliwość- (Paweł Kandel, 
Moskowskije Nowosti, nr 35, 
29.08.1993). Mimo it od chwili roz
padu ZSRR słowo suwerenność zro
biło furorę w rosyjskim dyskursie 
politycznym i środkach masowego 
przekazu, wszelkie poczynania 
państw byłego obozu socjalistycz
nego postrzegane były Ci są) w ka
tegoriach kolejnych uzaletnień. Su
werennośćwystępuje na ogół w to
warzystwie ale. Gdy mowa o de
cyzjach krytycznie ocenianych 
przez Moskwę, jest to suwerenność 
zagrotona (włączenie Polski do 
NATO oznacza podporządkowanie 
się rządom Brukseli). -Sensacyjna 



wiadomość o dymisji Mariana Za
charskiego ze stanowiska szefa 
polskiego wywiadu przez wielu 
komentatorów oceniona została 
jako kolejny dowód ograniczania 
polskiej suwerenności .. (Prawda, 
nr 156, 27,08,1994), ·Nikt nie kwe
stionuje prawa państw Europy 
Środkowej do wzmocnienia po
czucia bezpieczeństwa, nie ulega 
jednak wątpliwości, że przynależ
ność do jakichkolwiek bloków mi
litarnych nie jest konieczna, by cel 
ten osiągnąć» (Rossijskije Wiesti, 
nr 6, 11.01.1994) , Na łamach 
dziennika Raboczaja Tribuna 
(nr 233-234, 24,12,1993) czytamy, 
iż Polska «ma szansę stać się kra
jem, w którym możliwe byłoby 
współistnienie wpływów Wscho
du i Zachodu, Aby tak się stało, 
nasi sąsiedzi musieliby jednak zre
zygnować z polityki całkowitej 
uległości wobec Zachodu z jed
nej strony, z drugiej zaś wyelimi
nować źle maskowaną wrogość 

wobec Moskwy .. , 
Nie ma tu miejsca na katego

rię wyboru, interesy narodowe ma 
Rosja, państwa środkowoeuropej
skie mają już tylko ambicje, czę
sto zresztą wygórowane (w takim 
tonie opisywane są m.in, zabiegi 
o przyłączenie do NATO - Siego
dnia, nr 65, 14,10,1993), Zmiana 
nastąpiła dopiero po wizycie mi
nistra spraw zagranicznych FR An
drieja Kozyriewa w Pradze, Buda
peszcie i Krakowie (polsko-rosyj
ska konferencja w lutym 1994 ro
ku), chociaż pierwsze sygnały 
zmian można było dostrzec nieco 
wcześniej, kiedy to na łamach mo
skiewskich dzienników pojawiły 
się wypowiedzi mir:listra spraw za
granicznych RP Andrzeja Ole
chowskiego i ministra pełnomoc
nego polskiej ambasady w Mo
skwie, Agnieszki Magdziak-Mi
szewskiej, wykładających polskie 
motywy integracji z Zachodem. 

W świetle rosyjskiej publicy
styki wszelkie decyzje zapadają
ce na forum międzynarodowym, 
a dotyczące integracji poszczegól
nych państw Europy Środkowej ze 
światem zachodnim zapadają za 
milczącym przyzwoleniem Mo
skwy, Wszelkie rozmowy między 
dawnymi satelitami ZSRR odby
wają się w cieniu Kremla, 

,Dawni sojusznicy ZSRR tuż po 
rozwiązaniu Układu Warszawskie
go zapewniali, iż nie zamierzają 
integrować się z NATO. Oświad
czenia tej treści rozlegały się ze 
wszystkich stolic Grupy Wyszeh
radzkiej w obawie przed reakcją 
Moskwy- (Kommiersant-Dai
ly,nr1, 11.01.1994), .Obecność 

Moskwy zawsze była odczuwal
na w stosunkach Polski z Ukrai
ną- (Niezawisimaja Gazieta, 
nr 431, 15,01.1993) -Rozszerzenie 
współpracy polsko-rosyjskiej ude
rza przede wszystkim w Kijów
(Rossijskaja Gazieta, nr 166, 
28,08,1993), ·Porozumienie pol
sko-ukraińskie o modernizacji 
polskiego uzbrojenia przy 
współpracy Ukrainy jest próbą zy
skania przez Warszawę dodatko
wych atutów przed rozmowami 
z Moskwą na temat odnowienia 
współpracy wojskowej, do któ
rych dojdzie wcześniej czy póź
niej- (Kommiersant-Daily, nr 65, 
12,04,1994), -Sukces rozmów Jel
cyna w Polsce i podpisanie poro
zumienia o budowie gazociągu 
odłamuje jeden z zębów ukraiń
skiego tryzuba, którym niejeden 
w Kijowie chciałby podrap;;tć bo
ki Rosji- (Rossijskije Wiesti, nr 166, 
28 ,08,1993), 

Język opisu aktywności poli
tycznej państw zaliczanych do Eu
ropy Wschodniej jest pochodną 
ogólnych tendencji charaktery
stycznych dla rosyjskiej polityki 
zagranicznej, która w istocie nie 
potrafi wyzwolić się od postrze-
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gania świata w kategoriach stref 
wpływów. Brak komentarzy 
przedstawiających alternatywne 
wobec koncepcji Kozyriewa spoj
rzenie na Europę Środkową czy 
Wschodnią staje się świadectwem 
bezradności wobec kilkudziesię
cioletniego dziedzictwa z jednej 
strony, a nośności rosyjskiej idei 
wielkomocarstwowej z drugiej , 

Polska, określana jako najbar
dziej uparty w dążeniu do integra
cji z NATO kraj środkowoeuropej
ski, najbardziej nieprzychylnie 
nastawiony wobec Rosji (Jzwiesti
ja, nr 39,1.03,1994), stała się ini
cjatorem koncepcji rozwoju 
współpracy regionalnej w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, wspólne
go formułowania postulatów wo
bec Zachodu i prowadzenia roz
mów na temat integracji z organi
zacjami międzynarodowymi. 
W tym kontekście obraz naszego 
kraju ulega zmianie, To nie suwe
renność Polski jest zagrożona - to 
Polska ma zakusy na ogranicze
nie suwerenności pozostałych 
państw regionu, .Polskie próby za
garnięcia przywództwa w Grupie 
Wyszehradzkiej są sprzeczne z 
zamiarem Czech, które wolą kro
czyć do Europy własną drogą. -
poinformowały Moskowsk'ije No
wosti (nr 38, 11-18,09.1994) -
O prawo do wyboru własnej dro
gi czescy politycy zabiegają już od 
dwóch lat. , Podczas wizyty Billa 
Clintona .prezydent Wałęsa, uzur
pujący sobie pr;łwo do wypowia
dania się w imieniu całej Grupy 
Wyszehradzkiej, zrozumiał nagle, 
iz stanowisko Pragi ' domagającej 
się, by każde z państw doń przy
nalezących mówiło za siebie, 
znacznie bardziej odpowiada 
amerykańskiemu prezydentowi», 

Rosyjskie pisanie o Polsce, 
zwłaszcza gdy dotyczy jej kroków 
na arenie międzynarodowej, ści-
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śle wiąże się z oceną jej poczy
nań przez polityków rosyjskich . 
Gdzieś pod powierzchnią poku
tują dawne stereotypy Polaka 
podstępnego, knującego przeciw
ko Rosji. Polaka, który etos spi
skowca-rewolucjonisty ma we 
krwi. Słowo wielkomocarstwo-
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wość w połączeniu ze słowem 
Rosja w wypowiedziach polskich 
polityków bądi polskich komen
tatorów ma konotacje negatyw
ne, które zanikają, gdy wypowia
da je rosyjski polityk. Rosyjskie 
pisanie o Polsce cechuje także 
(będąca dziedzictwem nowym, 

już dwudziestowiecznym) nieu
miejętność usłyszenia argumen
tów strony polskiej w kwestiach 
określanych jako sporne w sto
sunkach dwustronnych, a doty
czących różnic w postrzeganiu 
miejsca Polski w świecie . 

Joanna Rachoń 
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