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Polityka wobec Rosji w kampaniach wyborczych 
głównych sił politycznych w Polsce w 2015 roku

Wstęp

Problematyka miejsca Federacji Rosyjskiej w programach polskich partii 
politycznych od momentu upadku komunizmu zawsze zajmowała jedno 
z kluczowych miejsc. W kampaniach wyborczych (prezydenckiej i parla-
mentarnej) w 2015 roku zagadnienie to nabrało jeszcze większej aktualności 
z uwagi na chyba najgłębszy kryzys w relacjach Rosja–Zachód od rozpadu 
ZSRR. Zagadnienie polityki wobec Rosji we wspomnianych programach jest 
wielowymiarowe z powodu ogromnego znaczenia Rosji dla Polski nie tylko 
jako partnera (a częściej oponenta) w polityce zagranicznej. Dotyczy bowiem 
szerszej wizji polityki zagranicznej Polski w wymiarze nie tylko europejskim, 
ale i globalnym. Analizie należy tutaj poddać także kwestie gospodarcze, 
energetyczne, bezpieczeństwa czy nawet międzyludzkie. Wynika to również 
z charakteru polskiej kultury politycznej i administracyjnej, w której zauważa 
się słabość myślenia strategicznego o merytorycznych aspektach polityk pub-
licznych oraz przyjęcie postawy biernej wobec inicjatyw płynących z zewnątrz, 
w tym z Unii Europejskiej1. Widoczna jest ponadto wyższość „wysokiej poli-
tyki” nad pozostałymi zagadnieniami merytorycznymi, czego wyrazem była 
dość duża aktywność w sprawach o znaczeniu geopolitycznym, na przykład 
w europejskiej polityce wschodniej lub dotyczących bezpieczeństwa energe-
tycznego. W stosunku do okresu akcesyjnego pojawiły się różnice między 

1 T.G. Grosse, Kształtowanie demokracji w Polsce: między europeizacją a wpływem kultury 
politycznej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2010, nr 1 (28), s. 101.



458 Rafał Lisiakiewicz

elitami politycznymi w odniesieniu do zagadnień geopolitycznych, w tym 
między innymi do relacji sojuszniczych z USA, co przekładało się na politykę 
wobec Federacji Rosyjskiej, ale obejmowało też szerszy pogląd na postępy 
integracji europejskiej2.

W niniejszej pracy badaniom poddano głównie dokumenty programowe 
związane z wyborami z 2015 roku, jak również enuncjacje polityków/kan-
dydatów w elekcjach prezydenckich i parlamentarnych w tymże roku. Jeżeli 
chodzi o wybory prezydenckie, badania objęły treści programowe kandydatów 
i partii z nimi związanych, którzy przekroczyli próg jednoprocentowego po-
parcia w I turze wyborczej. W wyborach parlamentarnych progiem tym było 
trzyprocentowe poparcie uzyskane w wyborach.

Wymiar ideologiczny programów partyjnych 
a stosunek do Rosji

W kampaniach wyborczych w 2015 roku obserwujemy zmiany w stosunku 
do Rosji poszczególnych sił politycznych w Polsce, co niewątpliwie było zwią-
zane z agresywnymi poczynaniami tego państwa na arenie międzynarodowej 
w postaci zajęcia Krymu i zakamufl owanego wsparcia dla separatystów na 
Ukrainie. Do czasu kryzysu w relacjach Rosja–Zachód, który rozpoczął się 
w 2014 roku, główny podział wśród polskich partii politycznych co do wyboru 
polityki wobec Rosji nie odpowiadał w pełni kryterium ideologicznemu. Linia 
podziału przebiegała wówczas w zasadzie między dwoma obozami. Pierwszy, 
który był reprezentowany przez Platformę Obywatelską i Zjednoczoną Lewicę, 
wspierał dalszy rozwój procesów integracyjnych, zwłaszcza mechanizmów 
wspólnotowych (a nawet federacyjnych) w Unii. Traktował je jako gwarancję 
dalszego rozwoju kraju i zabezpieczenie polskich interesów geopolitycznych, 
w tym przed dominacją Niemiec lub nadmiernym wpływem ze strony Rosji. 
Drugi obóz polityczny (Prawo i Sprawiedliwość oraz inne partie prawicowe) 
z nieufnością podchodził do procesów integracyjnych, gdyż miało to skutkować 
zbyt wielką koncentracją władzy w gestii najsilniejszych krajów europejskich. 
Ponadto uznawał, że podstawą geopolitycznego bezpieczeństwa powinien być 
sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Niemniej jednak także niektóre działania na 
arenie europejskiej mogły zostać wykorzystane do ochrony polskich interesów3.

W kampanii wyborczej 2015 roku obserwujemy zmiany w wyżej zarysowa-
nym obrazie. Platforma Obywatelska zmieniła swoją narrację wobec Rosji (co 
oczywiście było widoczne już wcześniej w związku z rosyjskimi działaniami 

2 Tamże, s. 105.
3 Tamże.
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na Ukrainie) i zaczęła być wyraźnie krytyczna wobec poczynań tego państwa, 
w niektórych wypowiedziach nawet bardziej niż PiS, choć przekaz ten często był 
niespójny. Przykładem zbliżenia stanowisk co do oceny Rosji były wypowiedzi 
Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego rywalizujących o urząd Prezydenta 
RP. Duda w jednym z wywiadów stwierdził, że można rozważyć wysłanie pol-
skich wojsk na Ukrainę (w ramach NATO), a podczas debaty prezydenckiej 
apelował o „jak najszybsze zakończenie konfl iktu na Ukrainie i uspokojenie 
sytuacji w Rosji i z Rosją”4, na co ripostował Komorowski słowami: „No, prawie 
gołąb, a jeszcze niedawno jastrząb chciał wysyłać żołnierzy polskich do Rosji”5. 
Ubiegający się o reelekcję Komorowski na Westerplatte w maju 2015 roku mówił 
o Rosji: „W Europie są jeszcze siły, które przywołują wspomnienie najczarniejszych 
okresów dwudziestowiecznej historii Europy, które nadal operują logiką stref 
wpływów, dążą do utrzymania sąsiadów w wasalnej zależności, nie respektują 
cywilizowanych zasad prawa i stosunków między narodami”6.

W dużej mierze oceny pozycji Polski i jej aktywności na arenie między-
narodowej poszczególnych partii wynikały z uwarunkowań ideologicznych 
czy aksjologicznych. Partie liberalne w sferze wartości będą także w polityce 
zagranicznej w ten sposób postrzegać charakter stosunków międzynarodo-
wych. Zjednoczona Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej + Twój Ruch + 
Polska Partia Socjalistyczna + Unia Pracy + Partia Zieloni) w swoim programie 
(w którym kwestie polityki zagranicznej znalazły się na samym końcu) pisała: 
„Polska powinna być państwem prowadzącym pokojową politykę zagranicz-
ną. Musimy dążyć do budowania dobrych stosunków ze wszystkimi naszymi 
sąsiadami. Polska źle wychodziła w historii na pełnieniu roli «przedmurza»”7. 
Wyrażała również wolę realizacji dążeń „(…) do stabilizacji i pozytywnego 
rozwoju stosunków z Federacją Rosyjską (zwłaszcza w wymiarze społecznym 
i ekonomicznym)”8. Kandydaci w wyborach prezydenckich reprezentujący to 
środowisko w jeszcze większym stopniu byli nastawieni na szukanie porozumie-
nia z Rosją. Magdalena Ogórek deklarowała, że „Ważne są rozmowy z wszystkimi 
sąsiadami, w tym z Rosją”9, a na miejscu prezydenta Komorowskiego byłaby 
gotowa przejąć inicjatywę: „(…) zdecydowanie potępiając rosyjską agresję na 
Ukrainę, (…) ja nie wahałabym się odpowiedzieć na depeszę Władimira Putina 

4 Czas decyzji – debata 2015, TVN24, 22.05.2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/
stenogram-z-debaty-bronislawa-komorowskiego-i-andrzeja-dudy,544561.html (25.11.2015).

5 Tamże.
6 „Pragnienie wolności wzięło górę nad imperium zła”, Prezydent RP, 8.05.2015, http://www.

prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,494,pragnienie-
wolnosci--wzielo-gore-nad-imperium-zla.html (24.11.2015).

7 Program wyborczy Zjednoczona Lewica. SLD + TR + PPS + UP + Zieloni, Zjednoczona Lewica 
SLD + TR + PPS + UP + Zieloni, s. 47, http://lewicarazem.org/strony/1-program.html (24.11.2015).

8 Tamże, s. 48.
9 Najważniejsze punkty programu, Magdalena Ogórek, http://www.magdalenaogorek.eu/

program/najwazniejsze-punkty-programu/ (24.11.2015).
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i podniosłabym słuchawkę, by do prezydenta Federacji Rosyjskiej zadzwonić”10. 
Janusz Palikot z kolei mówił, że politycy z PO i PiS jedynie eskalują konfl ikt 
z Rosją, natomiast Polsce nie grozi rosyjska agresja, a najlepszą gwarancją 
bezpieczeństwa jest członkostwo naszego kraju w NATO11. Kontrowersyjny 
polityk rok wcześniej (sierpień 2014 r.) deklarował, że podczas wakacji „pił za 
Rosję”12. Partia Razem w swoim programie wyborczym praktycznie w ogóle 
nie poruszała kwestii związanych z polityką zagraniczną, skupiając się przede 
wszystkim na sprawach ważnych dla programu typowej partii lewicowej, jak 
walka z nierównościami społecznymi, praca itd.

Partie konserwatywne generalnie będą odwoływały się do realistycznych 
wyobrażeń o naturze relacji między poszczególnymi aktorami na arenie mię-
dzynarodowej. PiS w swoim programie wyraźnie podkreślił, że polityka zagra-
niczna jest „(…) uważana za domenę czystego realizmu (...)”, choć oczywiście 
zdaniem partii „(…) nie może też abstrahować od wymiaru aksjologicznego. 
Najtrafniej określił go śp. Prezydent: w polityce międzynarodowej trzeba 
«wybrać wolność i obronić prawdę»”13. Stanowi to swego rodzaju zmiękczenie 
twardych praw realizmu i geopolityki, które odmawiają państwom o małym 
potencjale realizacji większych celów na arenie międzynarodowej, gdyż według 
realistów światem rządzą silne podmioty, dla których przemoc i wojna są im-
manentnymi cechami systemu międzynarodowego. Klasyk realizmu Nicholas 
Spykman wyraził pogląd, że „świat bez walki byłby światem, w którym życie 
przestałoby istnieć”14. PiS bowiem, mimo twierdzeń o kryzysie liberalnej 
wizji świata i powrocie geopolityki do stosunków międzynarodowych, także 
w wymiarze europejskim15, podkreślało chęć tworzenia w Unii Europejskiej 
„zrębów ambitnej polityki bezpieczeństwa”16. Miałoby to polegać na prowa-
dzeniu polityki nastawionej „na budowę podmiotowości i wolności państw 
naszej regionalnej przestrzeni politycznej”, która ma sięgać „(…) aż po Kaukaz, 
bo tu właśnie rozgrywa się przyszłość polskiej podmiotowości”17.

Polskie Stronnictwo Ludowe, będące – jak pisali Andrzej Antoszewski 
i Ryszard Herbut – poza głównym biegunem rywalizacji (na osi lewica–prawica) 

10 K. Brzezińska, A. Nowakowska, Magdalena Ogórek rozpoczyna kampanię. „Nie chcą mnie wpuścić 
do polityki”, „Gazeta Wyborcza”, 14.02.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,17408464,Magdalena_Ogorek_
rozpoczyna_kampanie___Nie_chca_mnie.html (24.11.2015).

11 Palikot: Polsce nie grozi agresja ze strony Rosji, „Rzeczpospolita”, 26.03.2015, http://www4.rp.pl/
artykul/1189215-Palikot--Polsce-nie-grozi-agresja-ze-strony-Rosji.html (24.11.2015).

12 Palikot pije za Rosję na wakacjach, „Fakt”, 5.08.2014, http://www.fakt.pl/polityka/wakacje-
janusza-palikota-w-prowansji,artykuly,479263.html (24.11.2015).

13 Zdrowie, praca, rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, PiS, s. 150, http://pis.org.pl/
dokumenty (23.11.2015).

14 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 
2008, s. 57 i 58.

15 Zdrowie, praca, rodzina. Program…, dz. cyt., s. 153.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 155.



461Polityka wobec Rosji w kampaniach wyborczych głównych sił politycznych w Polsce w 2015 roku

z uwagi na swój specyfi czny apel wyborczy (np. populizm)18, jest przykładem 
partii, która względem Rosji stosowała postawę koncyliacyjną, gdyż była zain-
teresowana głównie reprezentowaniem swojej wąskiej grupy wyborczej: „Polski 
nie stać na prowadzenie polityki opartej na niechęci do sąsiadów będących 
znaczącymi partnerami zagranicznymi. Należy budować dobre relacje z wszyst-
kimi naszymi sąsiadami, w tym z Rosją”19. Jednocześnie partia wskazywała 
na problemy w relacjach z Rosją, jak i wolę ich przezwyciężenia, w imię na 
przykład interesów rolników. Kandydat na prezydenta w wyborach 2015 roku 
Adam Jarubas zasłynął krytycznymi uwagami co do polskiej polityki wschod-
niej kilku ostatnich rządów, mówiąc, że popieranie Ukrainy wbrew interesom 
Rosji to „wyrywanie się przed szereg”, które „dziś nie bilansują się na plus”20.

Kwestia współpracy z głównymi aktorami na arenie 
międzynarodowej

W zasadzie niemal wszystkie znaczące partie polityczne i ich przedstawiciele 
w kampaniach wyborczych 2015 roku w swoim ogólnym pomyśle na politykę 
zagraniczną i politykę wobec Rosji podkreślały, że kluczem do pragmatycz-
nej polityki względem tego partnera jest polskie członkostwo w NATO, Unii 
Europejskiej i bliskie relacje (w tym gospodarcze) z Niemcami oraz partnerstwo 
ze Stanami Zjednoczonymi. Wyłomem w tym względzie może być stanowisko 
partii KORWiN i jej lidera, Janusza Korwin-Mikkego, twierdzącego, że to 
Stany Zjednoczone „w oczywisty sposób prą” do wojny na Ukrainie. Polska 
jest sojusznikiem USA, ale jedynie jeśli idzie o obronę, a nie atakowanie innych 
państw. Jego zdaniem Polska powinna ogłosić neutralność wobec konfl iktu na 
Ukrainie. PO i PiS to „pieski Waszyngtonu”21. Polityk ten nie wierzył w gwa-
rancje ze strony UE, gdyż według niego „Unia Europejska się rozpada”, a Polska 
będzie „między Niemcami a Ukrainą. Oba te państwa mają do nas pretensje 
terytorialne”22. Korwin-Mikke, jako jeden z niewielu polskich polityków w 2014 
roku, z wyrozumiałością oceniał interwencję rosyjską na Ukrainie, mówiąc, 
iż w sprawie aneksji Krymu „każdy, poza ludźmi zapiekłymi w nienawiści do 

18 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 88 i 103–104.
19 Deklaracja wyborcza PSL. Wybory parlamentarne 2015. Blisko ludzkich spraw, PSL, s. 31, http://

www.psl.org.pl/dokumenty/ (25.11.2015).
20 J. Liziniewicz, Zielony ludzik z PSL-u. Adam Jarubas ściga się z prorosyjskimi narodowcami, 

Niezależna.pl, 14.02.2015, http://niezalezna.pl/64194-zielony-ludzik-z-psl-u-adam-jarubas-sciga-
sie-z-prorosyjskimi-narodowcami (25.11.2015).

21 Korwin-Mikke ostrzega przed fałszowaniem wyborów. „Moi ludzie wyjdą na ulice”, TVN24, 
12.03.2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/korwin-mikke-o-konfl ikcie-na-ukrainie-i-
wyborach,523365.html (24.11.2015).

22 „Niemcy i Ukraina mają do nas pretensje terytorialne”, „Wprost”, 24.08.2015, http://www.wprost.
pl/ar/519053/Niemcy-i-Ukraina-maja-do-nas-pretensje-terytorialne.html (24.11.2015).
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Rosji, widział, że Władimir Putin miał rację”, zaś „autonomiczna republika 
Krymu postanowiła wyzwolić się spod ukraińskiej okupacji”23.

Integracja europejska. Spojrzenie PiS, PO i pozostałych analizowanych 
partii na relacje w trójkącie Polska – Unia Europejska – Rosja wynikało także 
ze stosunku tych partii do integracji europejskiej. PiS, jako partia krytycznie 
nastawiona do idei integracji europejskiej, widziało w procesie zakotwiczenia 
naszego kraju w zintegrowanej Europie zarówno zalety, jak i wady, szanse, ale 
i zagrożenia24. Ponadto było gorącym adherentem istnienia oraz wzmacniania 
roli i znaczenia państw narodowych. Dla tej formacji integracja w ramach 
UE nie mogła być traktowana jako proces znoszący zasadność ich istnienia25. 
PiS członkostwo w UE traktowało instrumentalnie, jako możliwość wykorzy-
stania tej instytucji w formie narzędzia w polityce zagranicznej: „Członkostwo 
w organizacjach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Sojusz 
Północnoatlantycki, powinno być traktowane jako narzędzie realizacji polskich 
interesów narodowych i stworzenia sprzyjającego nam środowiska między-
narodowego we współpracy z innymi państwami, a nie jako cel sam w sobie 
i kres polskiej podmiotowości”26.

PO z kolei wykazywała się zmiennym stosunkiem do Unii Europejskiej27. 
Można zauważyć jej ewolucję od ugrupowania typowo „euroentuzjastycznego”, 
jakim była w chwili swego powstania, do partii reprezentującej postawę „euro-
realistyczną” w latach 2003–2006. Na przełomie 2006 i 2007 roku doszło jednak 
do kolejnej zmiany tonu w kwestii projektu eurokonstytucji i w ogóle w materii 
naszego usytuowania w ramach UE. Na posiedzeniu Rady Krajowej w lutym 2007 
roku podjęto decyzję o włączeniu się do prac nad tym dokumentem, wycofując 
się z propagowania hasła „Nicea albo śmierć”28. Linia ta była kontynuowana 
w 2015 roku, choćby w programie 2015 w słowach: „Platforma Obywatelska 
była i pozostanie partią proeuropejską. Uważamy, że Unia Europejska jest 
najważniejszym forum międzynarodowym realizowania naszych interesów”29.

Janusz Palikot integrację w UE traktował jako remedium na obawy przed 
Rosją. Postulował nawet, by zwiększyć poziom polskiej integracji z UE po-
przez przyjęcie euro, gdyż dzięki temu „Rosja nie zaatakuje Polski”. Podobnie 

23 Korwin-Mikke popiera zajęcie Krymu przez Putina. Chwali Rosję, europarlament nazywa 
„burdelem”, „Gazeta Wyborcza”, 30.05.2014, http://wyborcza.pl/1,76842,16059769,Korwin_Mikke_
popiera_zajecie_Krymu_przez_Putina__Chwali.html#ixzz3sTKsWGmJ (25.11.2015).

24 Polityka zagraniczna w programie i działalności Prawa i Sprawiedliwości, [w:] M. Migalski 
(red.), Prawo i Sprawiedliwość, Toruń 2010, s. 75.

25 Tamże, s. 80.
26 Zdrowie, praca, rodzina. Program…, dz. cyt., s. 150.
27 M. Migalski, Polityka zagraniczna w programie i działalności Platformy Obywatelskiej, 

[w:] M. Migalski (red.), Platforma Obywatelska, Toruń 2009, s. 99.
28 Tamże, s. 104–105.
29 Polska przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej 2015, Platforma Obywatelska, s. 65, http://

wybory.platforma.org/program (25.11.2015).
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miałaby się sprawa z większą współpracą gospodarczą Polski z Niemcami30. 
Analogicznie zdawała się rozumować Partia Razem, która ustami Adriana 
Zandberga mówiła, że: „Nasza polityka wschodnia i w ogóle nasza polityka 
bezpieczeństwa ma szanse tylko i wyłącznie wtedy być skuteczna i efektywna, 
jeżeli jest wspólną, solidarną, europejską polityką bezpieczeństwa i wspólną, 
solidarną, europejską polityką wschodnią. Nadzieje na to, że Polska może sa-
modzielnie pomachać szabelką, nadzieje na to, że ktoś przestraszy się naszych 
symbolicznych gestów są płonne i są bezsensowne (…)”31.

NATO, USA i Rosja. W sprawie współpracy z ważnymi graczami w kon-
tekście polityki wobec Rosji na arenie międzynarodowej w programach polskich 
partii w 2015 roku na czoło wysuwa się kwestia relacji Polski z USA i NATO 
(gdzie USA są liderem). W zasadzie wszystkie partie podkreślały znaczenie USA 
i NATO dla polskiego bezpieczeństwa. Niemniej jednak widać bardzo wyraźne 
pierwszeństwo związków transatlantyckich przed innymi podmiotami stosunków 
międzynarodowych (w tym UE) w programach i deklaracjach polityków związa-
nych z PiS. Jest to szczególnie widoczne w kontekście domniemanego zagrożenia 
rosyjskiego, gdzie PiS uważało, że jedynym wiarygodnym gwarantem zobowiązań 
sojuszniczych są USA, także jako lider w NATO. Stąd deklaracje o woli zacieśnienia 
tej współpracy i ulokowania „twardej infrastruktury” NATO na terenie Polski32.

Partie rozłożone na osi prawica–lewica na lewo od PiS również podkreślały 
znaczenie NATO-wskiej infrastruktury i współpracy z USA, choć miała ona 
bardziej „europejski” wymiar, gdyż była rozumiana jako wzajemnie dopełnia-
jące się europejsko-amerykańskie gwarancje.

PO starała się wyważyć swą politykę między Stanami Zjednoczonymi 
a partnerami z Unii Europejskiej. Zdaniem Radosława Sikorskiego państwo 
polskie powinno prowadzić politykę dwutorowości, oznaczającej z jednej strony 
lojalność wobec Unii Europejskiej, a z drugiej – staranne pielęgnowanie sojuszu 
ze Stanami Zjednoczonymi33. Sikorski w jednym z exposé stwierdził w tym 
kontekście: „Nie chcemy wybierać, chcemy mieć dwie uzupełniające się polisy 
ubezpieczeniowe”34. To stanowisko zostało odzwierciedlone w dokumentach 
programowych Platformy35.

30 Wywiad Moniki Olejnik z Januszem Palikotem, Radio ZET, 23.03.2015, http://www.radiozet.pl/
Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Janusz-Palikot-u-Moniki-Olejnik-00002686 (25.11.2015).

31 Debata ośmiu liderów. Pełen zapis słowo po słowie, TVN24, 21.10.2015, http://www.tvn24.pl/
wiadomosci-z-kraju,3/caly-zapis-debaty-transkrypcja-debaty,587737.html (25.11.2015).

32 Czas decyzji – debata 2015, dz. cyt.
33 P. Furmański, Trzecia Rzeczpospolita między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską 

– wybór opcji geopolitycznej, [w:] W. Paruch, K. Trembecka (red.), Niepodległość, zależność, suwerenność. 
Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, Lublin 2007, s. 178.

34 Exposé 2008. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP 
w 2008 roku, MSZ, 11.05.2009, http://www.msz.gov.pl/Expose,2008,27479.html (20.98.2011).

35 Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP, Platforma 
Obywatelska, Warszawa 2007, s. 27, http://www.archiwum.platforma.org/ (15.09.2011).
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Adam Jarubas zwracał uwagę na nieracjonalność polityki Polski wobec Rosji 
w kontekście relacji z USA i Zachodem. Kandydat na prezydenta podkreślił, 
że przez wyrywanie się „przed szereg” i byciem bardzo silnym orędowni-
kiem europejskiej drogi Ukrainy, Polska została przez Kijów, ale także Berlin 
i Waszyngton potraktowana trochę jak „chłopiec na posyłki”. Zrobiliśmy swoje, 
a teraz mamy czekać w szeregu na kolejne rozkazy36.

Koncepcje polskiej polityki wschodniej w programach 
partii politycznych a miejsce Rosji – odniesienie do 
założeń Giedroycia

Dla oceny odniesień do Rosji w programach polskich partii politycznych 
niezmiernie ważna jest szersza wizja polskiej polityki wschodniej prezento-
wana przez te partie, w ramach której pozycjonuje się polityka wobec Rosji. 
Podstawy polskiej polityki wschodniej zostały opracowane pół wieku temu 
przez środowisko paryskiej „Kultury”, które także odwoływało się do założeń 
wypracowanych przez Józefa Piłsudskiego. W koncepcjach polityki wschod-
niej Jerzego Giedroycia sprawa stosunków Polski i Rosji zajmuje kluczową 
pozycję37. Autor niniejszej publikacji śmie twierdzić, że od czasów Giedroycia 
i Mieroszewskiego w Polsce nie wypracowano znaczącej nowej koncepcji 
polityki wschodniej, w tym polityki wobec Rosji. Wszystkie dotychczasowe 
wysiłki były tylko odniesieniem (czasem poprzez zakwestionowanie niektó-
rych tez) do założeń opracowanych przez paryską „Kulturę”. Przykładem 
tego była polemika wokół założeń polityki wschodniej, która rozgorzała na 
przełomie wieków, a którą rozpoczął artykuł Bartłomieja Sienkiewicza, opub-
likowany w „Tygodniku Powszechnym”, pod tytułem Pochwała minimalizmu 
(24–31.12.2000). Autor zarzucał polityce polskiej na wschodzie brak realizmu, 
niezrozumienie sąsiadów oraz wybujałe historyczne ambicje. Postulował także 
tytułowy minimalizm w polityce wschodniej, w myśl którego winniśmy precy-
zyjnie określić nasze realne możliwości w stosunkach z Ukrainą i Białorusią. 
W relacjach z Rosją natomiast nasza wartość miała być funkcją wpływu Polski 
na politykę Unii Europejskiej. Taki też wniosek dla polskiej polityki zagranicz-
nej przewijał się podczas ówczesnej debaty. W dyskusji wzięli udział, oprócz 
Sienkiewicza, Bogumiła Berdychowska, Czesław Miłosz, Michał Wawrzonek, 
Tadeusz Olszański i Jerzy Pomianowski38.

36 M. Pieńkowski, Z Rosją bez emocji i uprzedzeń, „Rzeczpospolita”, 13.02.2015.
37 J. Pomianowski, Na Wschód od Zachodu. Jak być z Rosją?, Warszawa 2004, s. 27.
38 A. Dudek, Koncepcja polskiej polityki wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, [w:] A. Dudek, 

R. Mazur (red.), Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, Toruń 2010, s. 275.
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Podobne podejście jak we wspomnianej polemice prezentowały polskie 
partie polityczne, które co do samych założeń polityki wschodniej (i polityki 
wobec Rosji) znacząco się nie różniły. To, co je odróżniało od siebie, to kwestia 
wyboru strategii w tej polityce. Jako sedno całej polityki wschodniej jawiła 
się Rosja. Początkowo u Giedroycia drugim państwem niezwykle istotnym 
dla polityki zagranicznej Polski były Niemcy. Redaktor „Kultury” traktował 
bowiem politykę wschodnią jako obronę przeciwko możliwości odrodzenia 
się ekspansjonizmu niemieckiego i rosyjskiego, zagrażających państwowości 
polskiej przez stulecia. Zmiany geopolityczne, świadomościowe w Niemczech 
i procesy integracyjne w Europie sprawiły, że zagrożenie niemieckie zniknęło. 
Pozostała Rosja, która w odróżnieniu od krajów zachodnich nie przeszła etapu 
dekolonizacji i nie przestała traktować zdobyczy terytorialnych jako źródła 
rozwoju. Obronę przed zagrożeniem ze strony Rosji Giedroyc widział w zdo-
byciu niezależności przez narody leżące pomiędzy Polską a Rosją. Zbudowanie 
trwałych, przyjaznych, równoprawnych relacji z Litwinami, Białorusinami, 
a nade wszystko z Ukraińcami i uznanie ich za sojuszników redaktor „Kultury” 
stawiał w centrum swojego projektu. Miało to być etapem i warunkiem zasad-
niczej i trwałej naprawy stosunków Polski z Rosją, która miała być z kolei celem 
fi nalnym39. Cała polityka wschodnia w koncepcjach Giedroycia dedykowana 
była zatem niejako Rosji i to ona stanowiła jej punkt odniesienia. Dotyczyło 
to także idée fi xe redaktora, czyli stworzenia samodzielnej federacji Europy 
Środkowo-Wschodniej40.

Politycy PiS wydają się spadkobiercami myślenia o polityce wschodniej 
propagowanego przez paryską „Kulturę”. Mimo że samo środowisko tego cza-
sopisma odżegnało się już od traktowania Niemiec jako zagrożenia, PiS w tym 
względzie do pewnego stopnia podtrzymywał te tezy, podnosząc nawet kwestie 
współpracy niemiecko-rosyjskiej w Europie, przede wszystkim energetycznej, 
jako zagrożenia dla Polski. W kampaniach 2015 roku pisowska krytyka Niemiec 
była wyraźnie ograniczona jedynie do kwestii różnic w interesach w politykach 
energetycznych i nadmiernej dominacji niemieckiej w UE, co przykładowo 
obrazuje następujący cytat: „Powinniśmy przeciwdziałać rozpadowi UE, gdyż 
powrót do klasycznej polityki mocarstw nie jest dla nas korzystny, lecz sprze-
ciwiać się jej centralizacji, gdyż ta jeszcze bardziej ograniczyłaby suwerenność 
Polski, a wzmacnia pozycję Niemiec w Europie”41.

Podobne tezy w stosunku do Niemiec były także spotykane u innych prawi-
cowych polityków, jak Korwin-Mikke, który stwierdził: „(…) boję się Niemców 

39 J. Pomianowski, Na Wschód od Zachodu…, dz. cyt., s. 33–34.
40 J. Korek, Zwierzę polityczne w przeciągu między Wschodem a Zachodem, [w:] Ł. Jasina, 

J. Kłoczowski, A. Gil (red.), Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie, Lublin 
2007, s. 72.

41 Z. Krasnodębski, Co dla Polski oznaczają zmiany w Unii Europejskiej, [w:] „Myśląc Polska”. 
Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice, 3–5 lipca 
2015 r., s. 81.
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i Ukrainy. Oba te kraje mają do nas pretensje terytorialne”. Jednocześnie poli-
tyk podkreślał, że choć najnowsze plany rosyjskiego Gazpromu mogą budzić 
wątpliwości, Rosja pod rządami Władimira Putina nie jest dziś dla Polski 
wrogiem42. Dystans Korwina do Rosji miał się wyrażać w jednej z wypowiedzi, 
gdy za Romanem Dmowskim uznał: „Do Rosji mam stosunek obojętny. To 
znaczy bardzo lubię Rosję oczywiście, ale im dalej Polski, tym bardziej ją lubię”43.

Russia fi rst czy Europa Środkowo-Wschodnia fi rst

Prawicowi politycy, będący często krytycznie nastawieni do polityki integra-
cyjnej Unii Europejskiej, w kampaniach z 2015 roku znów podnosili sprawy 
współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej jako obrony przed neo-
imperialnymi zapędami Moskwy, ale też dla obrony interesów wewnątrz Unii 
Europejskiej. Niezwykle ważna była również szersza współpraca nie tylko 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale i samego regionu z krajami post-
radzieckimi leżącymi na obrzeżach Europy. Tego typu inicjatywy wspierał już 
na początku swojej prezydentury Andrzej Duda w rozmowie z przedstawicielem 
Szwecji44. Poruszane były one także na konwencji programowej PiS, między 
innymi w słowach: „Na Zakaukaziu będziemy działać na rzecz jak najsilniej-
szych związków tego regionu z Europą – politycznych i ekonomicznych”45.

Platforma Obywatelska, Nowoczesna czy partie lewicowe w kampaniach 
2015 roku inaczej niż PiS pojmowały odniesienie się do założeń Giedroycia 
o współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Doradca do 
spraw międzynarodowych prezydenta Bronisława Komorowskiego, profesor 
Roman Kuźniar, stwierdził swego czasu, iż teza Giedroycia, że Polska będzie 
tym bardziej liczyć się na Zachodzie, im więcej będzie znaczyć na Wschodzie, 
jest niespójna. Kuźniar pisał, że pogląd ten jest całkowicie błędny z punktu 
widzenia polskich interesów i aspiracji polskiego społeczeństwa, a przy tym 
zupełnie nierealistyczny. Realizacja tej strategii mogłaby bowiem wepchnąć 
polską politykę zagraniczną w ślepą uliczkę. Rosji bardzo łatwo byłoby sprawić, 
aby Polska nic nie znaczyła na Wschodzie, a gdyby ta teza była prawdziwa, 

42 Korwin-Mikke: Ukraina jest naszym wrogiem, nie Rosja, TVN24, 13.10.2015, http://www.tvn24.
pl/wiadomosci-z-kraju,3/korwin-mikke-w-tvn24-ukraina-jest-naszym-wrogiem-nie-rosja,585383.
html (25.11.2015).

43 Fanpage Janusza Korwin-Mikkego, Facebook, 26.02.2015, https://web.facebook.com/janusz.
korwin.mikke/posts/10152669100437060 (25.11.2015).

44 Z przewodniczącym Rikstagu o współpracy i kwestiach bezpieczeństwa, Prezydent RP, 17.09.2015, 
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,33,z-przewodniczacym-rikstagu-o-wspolpracy-
i-kwestiach-bezpieczenstwa.html (25.11.2015).

45 M. Dworczyk, Polska polityka wschodnia, [w:] „Myśląc Polska”. Konwencja Programowa…, 
dz. cyt., s. 85.
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nie mogłaby również liczyć się na Zachodzie. Jak dodawał Kuźniar, szanse na 
Wschodzie są funkcją znaczenia Polski na Zachodzie46.

Giedroyc i jego współpracownicy wychodzili z założenia, że strategiczne 
sojusze z mocarstwami zachodnimi nie mogą w zupełności zastąpić porozu-
mienia z naszymi sąsiadami na Wschodzie. Zakładali, że współcześni Polacy 
będą musieli na nowo zbudować stosunki z tymi narodami, by dzięki temu 
utrzymać suwerenne miejsce między Rosją i Niemcami. Wyrażali przekonanie, 
że normalizacja stosunków z Ukraińcami, Białorusinami i Litwinami, a w dal-
szej perspektywie z nieimperialistyczną Rosją stanowi podstawowy warunek 
utrzymania niepodległości Polski47. Partie centrowe, liberalne i lewicowa, a także 
ludowcy nie kwestionowali współpracy regionalnej, choć tak jak PO uważali, 
że ważniejsza jest współpraca przede wszystkim z krajami Europy Zachodniej. 
Nowoczesna Ryszarda Petru w hierarchii ważności podmiotów w polityce za-
granicznej RP na pierwszym miejscu wskazywała właśnie państwa zachodnie: 
„Strategiczne znaczenie dla Polski w Europie mają stosunki z Niemcami – na-
szym sąsiadem i najsilniejszym państwem UE, a także z Francją”, a następnie 
dodawała: „Trzeba budować dobre relacje z południowymi i północnymi 
sąsiadami: państwami bałtyckimi i Grupy Wyszehradzkiej. Polska powinna 
być bardziej zaangażowana w sprawy Morza Bałtyckiego i wspierać europejską 
integrację Bałkanów Zachodnich. Polska aktywność wobec Ukrainy i innych 
państw na wschodzie to nasza racja stanu. Bo stabilność i transformacja tego 
regionu jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski”48. W kwestii współpracy 
z krajami Europy Wschodniej Nowoczesna wydawała się zdystansowana: 
„Polska musi określić na nowo swoje miejsce w regionie, Europie i świecie. 
Nadszedł czas, w którym trzeba wziąć odpowiedzialność za Europę. Chcemy to 
robić w jej sercu. Tylko tam, nie na obrzeżach Europy, Polska może być silna”49.

W koncepcjach bilateralnych relacji Polski z Rosją między PO (oraz par-
tiami lewicowymi, liberalnymi, a także ludowcami) a PiS można dostrzec 
zasadnicze różnice. Zauważalne były one już w poprzednich programach 
politycznych, gdy PO wydawała się hołdować zasadzie nadrzędności relacji 
z Rosją w polityce wschodniej. PiS z kolei nieodmiennie, mimo deklarowanej 
woli budowy partnerskich stosunków z Moskwą, uważał to państwo za wrogie. 
Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego twierdziła, że „(…) w tym 
pokoleniu Rosja nie uzna rzeczywistej suwerenności i podmiotowości Polski, 
dlatego stosunki z nią muszą mieć charakter ograniczony, przy jednoczesnej 
zdecydowanej likwidacji wszelkich pozostałości poprzedniego okresu. Tylko 

46 R. Kuźniar, Geopolityka i polityka bezpieczeństwa Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, 
nr 1, s. 60.

47 A. Stępnik, Ukraina, Litwa i Białoruś w „Zeszytach Historycznych” (1962–1991), [w:] S.M. Nowinowski, 
R. Stobiecki (red.), Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, Lublin 2005, s. 58.

48 Nowoczesna, kierunki programu, Nowoczesna, lipiec 2015, s. 35, http://dlaczego.nowoczesna.
org/nasz-program/ (25.11.2015).

49 Tamże, s. 36.
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wtedy w tzw. kancelariach dyplomatycznych świata nie będzie wątpliwości co 
do statusu Polski w tej niezwykle ważnej w naszym regionie relacji”50. Z ko-
lei PO, dostrzegając w Rosji „nieprzyjazne akcenty oraz nieprzezwyciężone 
kompleksy”, uznała, iż prowadzenie polityki wobec Moskwy ma polegać na 
strategii „długiego marszu”, opierającej się na cierpliwym dialogu politycz-
nym z Moskwą, wyjaśnianiu rozbieżności i eliminowaniu napięcia51. Minister 
Radosław Sikorski określił wówczas metody działania PiS jako „odgrażanie 
się Rosji przez dziurkę od klucza” i postulował używanie języka pragmatyki 
i poszukiwania kompromisu52. Szło to w parze z deklaracjami Donalda Tuska 
o woli „dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest”, gdyż „brak dialogu nie służy ani 
Polsce, ani Rosji”53. W 2015 roku PO wyraźnie odżegnała się od priorytetowego 
traktowania Rosji. Politykę tę Andrzej Duda skwitował słowami: „Tusk został 
zakładnikiem Rosji i zawsze nim będzie”54. U Bronisława Komorowskiego 
można zauważyć wyraźnie krytyczne oceny zachowania Rosji na arenie między-
narodowej. Podobnie postępuje PiS i Duda. To, co wciąż stanowiło różnicę 
między tymi dwoma partiami, to znowu współpraca regionalna. PiS uważało, 
że remedium na obawy przed Rosją to współpraca z USA, NATO oraz w regio-
nie Europy Środkowo-Wschodniej. W rozmowie z PAP Duda „podkreślił, że 
myśli o utworzeniu partnerskiego bloku państw od Bałtyku po Morze Czarne 
i Adriatyk. Zapowiedział też, że spotka się przywódcami państw Europy 
Środkowo-Wschodniej zainteresowanych sojuszem, które mogłyby realizować 
wspólne interesy w ramach Unii Europejskiej”55, co winno stanowić przeciw-
wagę dla dominacji państw zachodnich i Rosji.

PO w mniejszym stopniu podkreślało zagrożenie rosyjskie, a Komorowski, 
nie zachowując konsekwencji w swoich ocenach Rosji, z jednej strony mówił 
o nowych zagrożeniach ze strony FR56, a z drugiej, że „Polska jest krajem bez-
piecznym” w kontekście działań Moskwy (powoływał się tu na zapewnienia 

50 Raport o stanie Rzeczypospolitej, Prawo i Sprawiedliwość, 2011, s. 26, http://www.pis.org.pl/
dokumenty.php (10.09.2011).

51 Program PO: Polska zasługuje na cud gospodarczy. Program wyborczy Platformy Obywatelskiej, 
Warszawa 2007, s. 78–79, http://www.archiwum.platforma.org/pl/program/ (15.09.2011).

52 Exposé 2009. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych dotycząca polskiej polityki zagranicznej 
w 2009 roku, MSZ, http://www.msz.gov.pl/Expose,2009,27480.html (20.08.2011).

53 Exposé premiera Donalda Tuska, 23.11.2007, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.
poprzedniastrona.premier.gov.pl/s.php?id=1389&path=10325 (20.08.2011).

54 A. Duda, Twitter, 17.11.2013, https://twitter.com/andrzejduda/status/402029284329791488 
(25.11.2015).

55 Sojusz państw od Bałtyku po Morze Czarne? Duda chce odnowić międzywojenną ideę międzymorza, 
Forsal.pl, 5.08.2015, http://forsal.pl/artykuly/886941,sojusz-panstw-od-baltyku-po-morze-czarne-
duda-chce-odnowic-miedzywojenna-idee-miedzymorza.html (25.11.2015).

56 Bronisław Komorowski: „Zbyt długo łudzono się, że Rosja połączy się ze światem Zachodu 
i przyjmie ofertę modernizacji”. Kto się łudził, panie prezydencie?, wPolityce.pl, 22.03.2015, http://
wpolityce.pl/polityka/238128-bronislaw-komorowski-zbyt-dlugo-ludzono-sie-ze-rosja-polaczy-sie-
ze-swiatem-zachodu-i-przyjmie-oferte-modernizacji-kto-sie-ludzil-panie-prezydencie (25.11.2015).
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polskich sojuszników)57. Dla PO związki z Europą Środkowo-Wschodnią 
zdawały się dużo mniej ważne niż na przykład z Niemcami i resztą Europy 
Zachodniej. Jednak w jednej z wypowiedzi Komorowski już jako były prezy-
dent stwierdził, że „Polska będzie zawsze konkurować z Rosją o to, w którym 
kierunku zmierzać będzie Europa środkowa”58. Inne znaczące partie i kan-
dydaci zdawali się wyrażać podobną opinię co do polityki regionalnej Polski 
w kontekście współpracy z Rosją. Zjednoczona Lewica postulowała, by Polska 
pełniła funkcję „mostu między Wschodem i Zachodem”59. Osobne zdanie 
w tym kontekście prezentowali w zasadzie jedynie Janusz Korwin-Mikke, 
który nie obawiał się Rosji („Polska nie ma sprzecznych interesów z Rosją, 
w interesie Polski jest niepodległa, ale słaba Ukraina”60) oraz Janusz Palikot, 
który uważał, że Polska w ogóle nie powinna przygotowywać się militarnie 
na ewentualny konfl ikt z Rosją, bo on jej nie grozi. Nawet w razie ataku ro-
syjskiego Polska, jego zdaniem, i tak nie ma szans obrony, więc powinna nie 
stawiać oporu, by nie tracić ludzi i ochronić kraj przed zniszczeniami61. Paweł 
Kukiz i jego partia, skupiając się na kwestiach ustrojowych, nie poświęcali 
zbyt wiele uwagi relacjom międzynarodowym. Niemniej jednak w swoim 
programie wyborczym Kukiz’15 zdawał się stawiać na pragmatyzm i odrzucać 
politykę reprezentowaną zarówno przez PO, jak i PiS, mówiąc, że „Nasz rząd 
będzie gwarantem realizacji polskiej racji stanu w polityce zagranicznej. Nasz 
rząd będzie dbał tylko i wyłącznie o polskie interesy a nie interesy niemieckie, 
rosyjskie, ukraińskie czy europejskie”62.

Niemcy, Rosja, Polska

Interesujące w kampanii było odniesienie do państw zachodnich, głównie 
Niemiec w kontekście polityki wschodniej. Przedstawiciele PiS uważali, że 
Polska powinna prowadzić samodzielną politykę w Europie. Adam Jarubas 
krytykował politykę zagraniczną PO, mówiąc, że polityka bliskiego sojuszu 

57 Komorowski: „Polska jest krajem bezpiecznym”, Defence24, 18.02.2015, http://www.defence24.
pl/193939,komorowski-polska-jest-krajem-bezpiecznym (25.11.2015).

58 Bronisław Komorowski o stosunkach polsko-rosyjskich, TVP Olsztyn, 1.10.2015, http://olsztyn.
tvp.pl/21930013/bronislaw-komorowski-o-stosunkach-polskorosyjskich (25.11.2015).

59 Program wyborczy Zjednoczona Lewica…, dz. cyt., s. 47.
60 Korwin-Mikke znów próbuje szokować: „Strzelałbym do protestujących górników!” Natychmiastowa 

reakcja Piotra Dudy: „Jak go spotkam, dostanie w pysk!”, „Fakt”, 15.04.2015, http://wpolityce.pl/
polityka/241011-korwin-mikke-znow-probuje-szokowac-strzelalbym-do-protestujacych-gornikow-
natychmiastowa-reakcja-piotra-dudy-jak-go-spotkam-dostanie-w-pysk (25.11.2015).

61 „Nigdy więcej wojny”. Palikot wzywa do umiaru w sprawie Rosji, TVP Info, 7.03.2015, http://
www.tvp.info/19157294/nigdy-wiecej-wojny-palikot-wzywa-do-umiaru-w-sprawie-rosji (25.11.2015).

62 Strategia zmiany Kukiz’15. Potrafi sz, Polsko!, Kukiz’15, 3.10.2015, https://ruchkukiza.pl/
strategia-zmiany/ (25.11.2015).
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z Niemcami, przy równoczesnym lekceważeniu państw Grupy Wyszehradzkiej, 
„okazuje się porażką”63. Ganiąc niekonfl iktowe stanowisko wobec Rosji Jarubasa, 
Jarosław Sellin stwierdził: „Dziś musimy starać się o to, aby Polska nie była 
strefą buforową pomiędzy światem zachodnim a Rosją, która jest nieobliczalna 
i agresywna. Dlatego walka Ukraińców jest też naszą walką. Jeżeli tego Jarubas 
nie rozumie, to niech nadal będzie marszałkiem najgorzej rozwijającego się 
województwa w Polsce”64.

Tymczasem Platforma wyrażała zdanie innych znaczących partii, pod-
kreślając wolę współpracy z krajami Zachodu: „Dostrzegamy fundamentalne 
znaczenie, jakie dla integracji europejskiej ma tandem francusko-niemiecki. 
Chcemy dalej realizować wznowioną za rządów PO współpracę z Niemcami 
i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego, podtrzymując otwarty dialog 
opierający się na relacjach partnerskich i zaufaniu”65.

Przedstawiciele PO, w związku z wydarzeniami na Ukrainie krytykując Rosję, 
wyraźnie deklarowali wolę podtrzymania sankcji wobec tego kraju. Oburzenie 
w Rosji wywołała także wypowiedź szefa MSZ w rządzie PO-PSL, który w cza-
sie kampanii wyborczej mówił o otwieraniu bram obozu w Oświęcimiu przez 
żołnierzy ukraińskich, poniekąd odmawiając wyzwolenia obozu Rosjanom66. 
Jak bowiem pisał prof. Roman Bäcker, najważniejszym i jedynym bezspornym 
mitem kreującym narodową tożsamość rosyjską jest zwycięstwo w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej. Stąd też wszelki atak na wyobrażenia o wojnie, próba 
moralnej rewizji jej wyników to w rzeczywistości atak na istnienie Rosji 
jako jednolitej, autonomicznej i suwerennej przestrzeni geopolitycznej67. 
Jednocześnie PO pozostawiała pole do dialogu, ale pod warunkiem zmiany 
polityki rosyjskiej lub zmian na szczytach władzy w Rosji.

Krytyczne stanowisko PiS wobec Rosji pozostawało niezmienne. Nie poja-
wiają się jednak tak radykalne wypowiedzi jak z poprzednich lat, typu: „(…) 
w tym pokoleniu Rosja nie uzna rzeczywistej suwerenności i podmiotowo-
ści Polski, dlatego stosunki z nią muszą mieć charakter ograniczony (...)”68. 
Wprawdzie Witold Waszczykowski na konwencji programowej PiS mówił: 
„Na naszych oczach odradza się rosyjski imperializm. Rosja domaga się no-

63 M. Gierej, Adam Jarubas: Polityka zbliżenia z Niemcami okazała się porażką, mPolska24.
pl, 28.02.2015, http://www.mpolska24.pl/post/8152/adam-jarubas-polityka-zblizenia-z-niemcami-
okazala-sie-porazka (25.11.2015).

64 J. Liziniewicz, Zielony ludzik z PSL-u…, dz. cyt.
65 Polska przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej 2015, Platforma Obywatelska, s. 65, http://

wybory.platforma.org/program (25.11.2015).
66 Polska ambasador tłumaczy się po słowach Schetyny: Wiemy, że obóz wyzwalali żołnierze 

różnych narodowości, „Gazeta Wyborcza”, 22.01.2015, http://wyborcza.pl/1,75478,17296627,Polska_
ambasador_tlumaczy_sie_po_slowach_Schetyny_.html (24.11.2015).

67 R. Bäcker, Współczesne rosyjskie myślenie imperialne, [w:] A. Dudek, R. Mazur (red.), Rosja 
między imperium…, dz. cyt., s. 53.

68 Raport o stanie Rzeczypospolitej…, dz. cyt., s. 26.
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wego układu sił w świecie. (…) zgodnie z przepowiednią Lecha Kaczyńskiego 
w Tbilisi w sierpniu 2008 – może zwrócić się przeciwko innym państwom”69. 
Jednocześnie w tym samym wystąpieniu przyszły minister spraw zagranicznych 
podkreślał: „Nie jest też prawdą, że alternatywą jest konfl ikt i otwarta wojna 
o realizację naszych interesów. Pomiędzy podporządkowaniem się a wojną jest 
całe spektrum instrumentów dyplomatycznych, prawnych i gospodarczych”70. 
PiS także w programie z 2014 roku zaznaczał, że z Rosją niezbędny jest „powrót 
do rzetelnych i realistycznych relacji partnerskich”71.

Inni kandydaci i partie z nimi związane (lewica, PSL, KORWiN, Nowoczesna, 
Kukiz’15) deklarowały wolę znalezienia kompromisu w relacjach z Rosją lub 
racjonalizacji polskiej polityki zagranicznej, w tym tej wobec Rosji. Paweł 
Kukiz postulował dystans wobec konfl iktu z Federacją Rosyjską o Ukrainę. 
Uważał, że Polska powinna skupić się na własnych problemach i nie dać wciągać 
w konfl ikty ze swym wschodnim sąsiadem, a nawet szukać „możliwości handlu 
z Rosją. My powinniśmy dbać o polski interes, to jest rzecz podstawowa bez 
względu na światopogląd”72.

Kwestie gospodarcze

W zakresie relacji gospodarczych Polski i Rosji w kampaniach 2015 roku pod-
noszono przede wszystkim problem embarga rosyjskiego na polskie produkty 
oraz uzależnienia energetycznego Polski od Rosji. Najpełniej i najdobitniej 
kwestie energetyczne sygnalizował PiS, odwołując się do spuścizny Lecha 
Kaczyńskiego73, który swego czasu głosił, iż „Rosja wyraźnie szuka metod 
– przede wszystkim gospodarczych – «przyduszenia» Polski do ściany”74. 
Podobnie zatem jak zmarły w katastrofi e lotniczej prezydent, PiS w 2015 roku 
zwracał uwagę na sprawę uniezależnienia się energetycznego od Rosji poprzez 

69 W. Waszczykowski, Bezpieczna Polska, [w:] „Myśląc Polska”. Konwencja Programowa, dz. cyt., 
s. 78.

70 Tamże.
71 Zdrowie, praca, rodzina. Program…, dz. cyt., s. 157.
72 Wywiad Moniki Olejnik z Pawłem Kukiem, Radio ZET, 26.10.2015, http://www.radiozet.pl/

Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Artykuly/Pawel-Kukiz-u-Moniki-Olejnik-00013342 (25.11.2015).
73 W programie wyborczym PiS z 2014 r. partia wyraźnie założenia polityki zagranicznej chce 

opierać na dorobku zmarłego 10 kwietnia 2010 r. prezydenta: „Stąd też pierwszym i zasadniczym 
celem polityki zagranicznej Polski będzie przywrócenie, a następnie umocnienie i zabezpieczenie 
podmiotowości naszego państwa w polityce międzynarodowej i w dziedzinie bezpieczeństwa 
zewnętrznego. Wyznacznikiem realizacji tego celu jest dla nas ideowe i praktyczne odwołanie się do 
dziedzictwa czynu i myśli politycznej śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Lecha Kaczyńskiego”. 
Zdrowie, praca, rodzina. Program…, dz. cyt.

74 S. Sachno, Świat według Lecha Kaczyńskiego, „Wprost”, 24.10.2005, http://www.wprost.pl/
ar/82425/Swiat-wedlug-Lecha-Kaczynskiego/ (30.11.2015).
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różnego rodzaju projekty, na czele z gazoportem. „O dalszych losach kontraktu 
«jamalskiego» z Gazpromem zdecydują rozmowy, które podejmiemy po roz-
budowie gazoportu do przepustowości 7,5 mld rocznie i ukończeniu planu 
rozbudowy gazowej sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych. Będziemy 
mogli swobodnie i spokojnie rozmawiać z Rosjanami”75. W kampanii PiS 
powrócił ponownie wątek budowy ropociągu Odessa–Brody–Płock–Gdańsk, 
do którego wciągnięte miałyby być i kraje kaukaskie76.

Adam Jarubas, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot oraz Janusz Korwin-Mikke 
w kampanii prezydenckiej zwracali uwagę na nieracjonalność polityki Polski 
wobec Rosji, wskazując, że z państwem tym należałoby się porozumieć, gdyż 
poprzez popieranie nie swoich interesów Polska traci na konfl iktach z Moskwą. 
Przykładowo Jarubas stwierdził, że „Polska na wspieraniu Ukrainy traci gospo-
darczo. Nie zyskuje również politycznie”77. Taką retorykę popierał ówczesny 
szef ludowców i minister gospodarki Janusz Piechociński, który przy okazji 
skrytykował elity ukraińskie za brak reform w tym kraju, co skwapliwie pod-
chwyciły rosyjskie media78. Palikot tymczasem deklarował, że „Polacy chcieliby 
wrócić do normalnych stosunków z Rosją, do współpracy gospodarczej z tym 
krajem”79. Wypowiedzi w podobnym tonie można było zauważyć u Ogórek, 
Kukiza czy Korwin-Mikkego.

Wnioski

Problem polityki wobec Rosji stał się ważnym elementem kampanii wybor-
czej w 2015 roku. Najwięcej miejsca poświęcały temu zagadnieniu największe 
partie rywalizujące o władzę: PO i PiS oraz ich przedstawiciele – Andrzej 
Duda i Bronisław Komorowski. Problematyka polityki wobec Rosji stanowiła 
ważny element szerszych programów polityki zagranicznej poszczególnych 
ugrupowań. Często jednak można było zaobserwować dużą niespójność 
w pomysłach na prowadzenie polityki wobec Rosji, zwłaszcza w polemikach 
z kontrkandydatami, czego przykładem były dyskusje pomiędzy Komorowskim 
i Dudą, gdzie kandydaci usiłowali pokazać zdecydowaną postawę względem 

75 P. Naimski, Energia i państwo, [w:] „Myśląc Polska”. Konwencja Programowa…, dz. cyt., s. 32.
76 Zdrowie, praca, rodzina. Program…, dz. cyt., s. 90.
77 M. Pieńkowski, Z Rosją bez emocji i uprzedzeń, „Rzeczpospolita”, 13.02.2015.
78 Piechociński straszy napływem „kilkuset tysięcy emigrantów” z Ukrainy. Stał się bohaterem 

rosyjskich mediów, TVN24 Bis, 4.03.2015, http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/piechocinski-bohaterem-
rosyjskich-mediow,520919.html (25.11.2015).

79 B. Romanek, Palikot w Częstochowie: Prezydent Komorowski eskaluje konfl ikt Polski z Rosją, 
„Polska Th e Times”, 29.01.2015, www.polskatimes.pl/artykul/3732908,palikot-w-czestochowie-
prezydent-komorowski-eskaluje-konfl ikt-polski-z-rosja-zdjecia,id,t.html (25.11.2015).



473Polityka wobec Rosji w kampaniach wyborczych głównych sił politycznych w Polsce w 2015 roku

Rosji przy jednoczesnych próbach dystansowania się od konkretnych posunięć 
w razie eskalacji napięcia.

Inne partie, podnosząc problem polityki wobec Rosji, traktowały go jako 
zagadnienie ważne, ale często nie wpisujące się w całościową wizję sprecyzo-
wanego programu polityki zagranicznej. Przykładowo PSL i Adam Jarubas, 
broniąc interesów rolników, nie mogli tego tematu pominąć. Paweł Kukiz, 
skupiając się na zagadnieniach ustrojowych państwa, w sprawach polityki 
względem Rosji deklarował pragmatyzm i koncentrację na interesach polskich 
oraz problemach wewnętrznych, a nie próbach grania znaczącej roli na arenie 
międzynarodowej, gdyż według niego najpierw należało naprawić i wzmocnić 
państwo.

Często także problematyka rosyjska była sposobem na zaistnienie w świa-
domości opinii publicznej i sprowadzała się do populistycznych lub budzących 
kontrowersje wystąpień, jak deklaracje Jarubasa, Ogórek, Palikota czy Korwin-
-Mikkego. Wówczas dyskusja na tematy rosyjskie sprowadzała się do odpowiedzi 
na pytanie, czy i kto jest gotów dzwonić do Putina lub pójść na wojnę z Rosją.


