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Mocarstwowa pozycja Rosji przez wieki była zasadniczym paradygmatem definiującym stosunki międzynarodowe w Europie. Z dniem 8 grudnia 1991 r. ten porządek świata zatrząsnął się w posadach1. Rozpad Związku Sowieckiego był wydarzeniem, które w sposób nieoczekiwany zdeterminowało ład polityczny na kolejne dziesięciolecia. Potwierdza to stawianą przez badaczy tezę2 o cy- kliczności rozwoju Rosji, opartego na schemacie: kryzys, przełom, umacnianie państwa, ekspansja i wzrost znaczenia międzynarodowego, szczyt, upadek3. Przekraczanie kolejnych barier wzrostu bez widocznego rozwoju naukowo- -technicznego doprowadziło do załamania gospodarki sowieckiej i przeciążenia państwa. Wyniszczająca, długotrwała wojna w Afganistanie, trwająca w latach 1979-19884 ujawniła wszystkie wady komunistycznego reżimu i walnie przyczyniła się do demontażu Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. 
1 A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 356.2 M. Czajkowski, Rosja w Europie. Polityka bezpieczeństwa europejskiego Federacji Rosyj
skiej, Kraków 2006, s. 24.:l K. Iwańczuk, Geopolityczna pozycja Federacji Rosyjskiej, [w:j Federacja Rosyjska w sto
sunkach międzynarodowych, red. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006, s. 75.4 W. Stepkiewicz, Interwencja w Afganistanie, [w:] Najnowsza historia świata, t. 3, red. A. Patek, J. Rydel, J. Węc, Kraków 2003, s. 19.
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Faktyczny rozkład ZSRS zapoczątkowały państwa bałtyckie, które już w 1988 r. wykonywały pierwsze śmiałe ruchy, mające na celu odłączenie się od imperialistycznego mocarstwa. Gdy w 1988 r. niewielka Estonia ogłosiła suwerenność republiki5, nikt nie odważył się przypuszczać, jakie konsekwencje przyniesie ten fakt na arenie międzynarodowej. W ciągu zaledwie trzech lat supermocarstwo, budowane przez ponad siedem dekad, straciło prawie 25% swojej powierzchni, 50% potencjału ludnościowego i 40% potencjału ekonomicznego6. Od Związku Sowieckiego co chwila odrywały się kolejne republiki, burząc tradycyjny ład międzynarodowy, oparty na równej sile dwóch najpotężniejszych państw - ZSRS i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

5 A. Czubiński, op. cit., s. 372.6 А. В ryc, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Toruń 2004, s. 17.7 Соглашение о Создании Содружества Независимых Государств от 8 XII1991, [on-line:] http://www.worldcourts.com/eccis/rus/conventions/1991.12.08_Agreement_CIS.htm, odczyt: 2 VI 2011.
8 Ibidem.4 I. Topolski, Ekonomiczna pozycja Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska..., s. 113.
111 Ibidem, s. 125.

W wyniku rozpadu Związku Sowieckiego na arenie międzynarodowej pojawiło się piętnaście nowych państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan. Wyjąwszy Gruzję, Estonię, Litwę i Łotwę, wszystkie pozostałe kraje w 1991 r. stały się państwami członkowskimi nowo utworzonej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Sygnatariuszami układu o utworzeniu organizacji byli: Borys Jelcyn, Stanisław Szuszkiewicz, Leonid Krawczuk, reprezentujący Rosję, Białoruś i Ukrainę - nowonarodzone niepodległe republiki. Oficjalnie WNP zostało powołane do życia dla prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, opartej na poszanowaniu suwerenności państw i ich prawa do samostanowienia, niemieszania się w wewnętrze sprawy krajów - uczestników wspólnoty, wyrzeczenia się stosowania siły i wewnętrzne uregulowania spraw spornych między sobą7. Bezpieczeństwo Wspólnoty Niepodległych Państw miało opierać się na kontynuacji redukcji broni, w tym broni jądrowej - pod kontrolą sił międzynarodowych8. Akt integracji dopełnił Układ o bezpieczeństwie zbiorowym, podpisany w Taszkiencie 15 maja 1992 r. przez sześć państw (Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan), zakładający współdziałanie państw-sygnatariuszy w dziedzinie obronności9. Znakomita część badaczy problematyki twierdzi jednak, że akt utworzenia WNP był dla Rosji przedłużeniem polityki odsuwania zagrożenia zewnętrznego od Moskwy - im większa strefa buforowa wokół stolicy, tym lepiej10. WNP miało stać się obszarem wyłączności wpływów rosyjskich w nowej sytuacji geopolitycznej. Utracenie statusu mocarstwa było bowiem dla Federacji Rosyjskiej ciosem tak bolesnym, że państwo to nie mo

http://www.worldcourts.com/eccis/rus/conventions/1991.12.08_Agreement_CIS.htm
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głoby przejść nad tym do porządku dziennego bez jakiejkolwiek próby reaktywacji swojej pozycji. Poczucie bezpieczeństwa zostało mocno nadszarpnięte, zaś utworzenie WNP pod egidą największego i najsilniejszego gracza w regionie mogło rekompensować degradację pozycji Rosji11, jednocześnie władze na Kremlu automatycznie przypisały sobie rolę „starszego brata" w regionie, bez wiedzy i zgody którego w byłych republikach sowieckich nic nie mogło się odbywać. Taka polityka na lata zdeterminowała pozycję państw członkowskich i najbliższych sąsiadów, które wszelkie inicjatywy były zmuszone konsultować z Rosją. Krąg tzw. bliskiej zagranicy, a więc cały obszar postsowiecki12, znajduje się w grupie najbardziej żywotnych interesów rosyjskich i - niezależnie od rządzącej opcji ideologiczno-politycznej - Rosja będzie dążyła do utrzymania swojej hegemonii na jego obszarze.

11 M. Czaj kowski, op. cit., s. 25.12 A. Bryc, op. cit., s. 42.
11 Ibidem, s. 22.
14 Ibidem.15 G. Martignetti [et al.J, Świat po upadku ZSRR. Czasy współczesne. Indeksy, red. A. H. S Lachowski, Madryt 2008, s. 286, Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, t. 20.

Główne koncepcje polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Układ sił międzynarodowych zaczął się zmieniać jeszcze przed rozpadem Związku Sowieckiego. Zapoczątkowane przez Michaiła Gorbaczowa „nowe myślenie" stało się podstawą do przeformułowania zasadniczych celów polityki zagranicznej mocarstwa13 i było oznaką wycofywania się z systemu bipolarnego. Odwrót wojsk z Afganistanu w 1988 r., zgoda na zjednoczenie Niemiec w 1990 r., podpisanie układu START I w 1991 r. - wszystkie te działania można uznać za początki polityki pokojowego współistnienia państw i próby włączenia upadającego imperium w system cywilizacyjno-politycznej współpracy z Zachodem14. Jedyny prezydent ZSRS oparł swoją koncepcję polityki zagranicznej na odrzuceniu idei internacjonalistycznego socjalizmu, ograniczonej suwerenności w imię interesów ideologicznych oraz interwencji w wewnętrzne sprawy państw, słowem - odrzucił całą doktrynę Breżniewa15, od 1968 r. organizującą de facto działania państw w ramach dwublokowej rywalizacji. W zamian zaczął propagować ideę wspólnego europejskiego domu, opracowaną i przyjętą w marcu 1987 r., której oficjalnym celem było stworzenie systemu 
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sojuszy wielostronnych na obszarze od Vancouver po Władywostok16, nieoficjalnym zaś - w zamyśle samego Gorbaczowa - wykorzystanie technologicznego i naukowego potencjału Europy Zachodniej dla ratowania własnej gospodarki17. Jednocześnie „nowe myślenie” zakładało zmianę podejścia do zagrożenia zewnętrznego, przerzucając jego ciężar z Sojuszu Północnoatlantyckiego i USA na ogólnie pojęte niebezpieczeństwa globalne18. Cała koncepcja była dobrym punktem wyjścia dla rozwijanej już po upadku ZSRS orientacji prozachodniej w polityce zagranicznej, nazywanej również euroatlantycką19. Zasadniczym paradygmatem w niej rozwijanym była chęć integracji z instytucjami Zachodu, wynikająca z rodzącego się przekonania o cywilizacyjnej przynależności Rosji do Europy Zachodniej. Przejawami takiego myślenia miała być strategiczna współpraca z państwami europejskimi oraz Stanami Zjednoczonymi. System bezpieczeństwa w Europie chciano oprzeć na NATO, zaś głównym celem rosyjskich decydentów miał być rozwój gospodarczy, oparty na dostępie do światowych rynków finansowych, integracji z globalnym systemem produkcji oraz płynącej z Zachodu pomocy finansowej20. Do zwolenników tego myślenia należeli pierwsi decydenci polityczni Federacji - premier w latach 1991-1992, Jegor Gajdar, minister spraw zagranicznych Andriej Kozyriew, sekretarz stanu i szef biura politycznego Borysa Jelcyna Genadyj Burbulis, a także przez pewien czas sam prezydent Jelcyn. Szybko jednak okazało się, że strategia ta nie przynosi pożądanych rezultatów, zaś Zachód nie spełnił oczekiwań kraju coraz głębiej zapadającego się w kryzysie wewnętrznym. Przeciwwagę dla liberalnej koncepcji euroatlantyckiej stanowił euroazjanizm, nawiązujący do tradycyjnego pojmowania Rosji w kategoriach mocarstwa i dążący do odbudowy jej szczególnej pozycji w świecie21. Za strefę żywotnych interesów państwa uznał obszar WNP, nad którym Rosja winna rozwinąć swoją hegemonię w celu zagospodarowania próżni bezpieczeństwa, która zapanowała w regionie po upadku ZSRS22. Charakterystyczne dla tej idei było postrzeganie Zachodu, tj. NATO, Unii Europejskiej, USA - jako odwiecznych wrogów, a więc była to kontynuacja dawnego sposobu myślenia zaczerpniętego z tradycji słowianofilskiej. Towarzyszyła temu idea wielkomocarstwowości, którą Rosja powinna rozwijać oraz mega- 

16 A. Bryc, op. cit., s. 23.17 W. Bukowski, P. Stroiłow, Unia Sowiecka czy Zwiqzek Europejski czyli Dysydent w ar
chiwach Gorbaczowa. Wywiad rzeka Tomasza Sommera z Władimirem Bukowskim, tłum. A. Łaska, S. Górka, A. Usok, Warszawa 2005, s. 85.18 M. Gorbaczow, Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata, tłum. A. Kurkus [et al.J, Warszawa 1988, s. 127.19 K. Łastawski, Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, [w:J 
Federacja Rosyjska..., s. 61.20 A. Bryc, op. cit., s. 25.21 K. Łastawski, op. cit., s. 64.22 M. Czajkowski, op. cit., s. 103.
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lomańskie przeświadczenie o wyższości własnej kultury i potrzebie odcięcia się od Zachodu. Tak radykalna koncepcja, której propagatorami byli głównie Anatolij Sobczak i Władimir Łukin, zaś w skrajnej wersji - Władimir Żirinow- skij23, nie miała jednak szans realnie oddziaływać na politykę zagraniczną Rosji. Najbardziej optymalną strategią, która okazała się również najbardziej trwałą, była koncepcja dynamicznej równowagi24, sformułowana i rozwijana przez ministrów spraw zagranicznych: Jewgienija Primakowa25 i Igora Iwanowa oraz ministra obrony Sergieja Iwanowa, włączona do oficjalnych założeń doktrynalnych polityki zagranicznej i bezpieczeństwa prezydenta Władimira Putina. Podstawą jej sformułowania była wzrastająca niechęć Rosji do umacniającej hegemoniczną pozycję polityki Stanów Zjednoczonych. Zdając sobie sprawę ze słabości kondycji Federacji Rosyjskiej, autorzy koncepcji starali się za wszelką cenę zróżnicować światowy ład polityczny, uwzględniając najsilniejszych graczy i tworząc z nich przeciwwagę dla imperialnej polityki USA. I tak - obok Rosji i Stanów Zjednoczonych - mocarstwowe role mają do odegrania takie państwa jak: Chiny, Indie, a także Iran czy Korea Północna oraz Unia Europejska jako reprezentant systemu europejskiego. Ukierunkowanie na Azję Południowo-Wschodnią miało za sobą nie tylko cel polityczny i strategiczny, ale także ideologiczny, bowiem państwa regionu łączyła i łączy niechęć do wiodącej roli USA w regionie i postulat niewtrącania się w sprawy innych państw przez takie organizacje jak NATO.

23 Ibidem, s. 107.24 A. B ryc, op. cit., s. 30.25 M. Czajkowski, op. cit., s. 108.26 A. H. Stachowski, op. cit., s. 452.

Mimo zasadniczego zróżnicowania postulatów poszczególnych koncepcji, priorytetowy pozostaje obszar postsowiecki, na którym Rosja chce sprawować hegemonię. Uważa ten region za swoją naturalną strefę wpływów, swoisty bufor przed imperializmem zachodnim, reprezentowanym głównie przez NATO. Zasięg oddziaływania Rosji nie ogranicza się jedynie do tego terytorium, sięga bowiem również Bałkanów i państw basenu Morza Czarnego, jednak to właśnie w ramach WNP Rosja ma największe możliwości działania26.
Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw WNP- charakterystyka ogólna

Wspólnota Niepodległych Państw jako priorytetowy kierunek rozwoju rosyjskiej polityki zagranicznej jest wymieniona we wszystkich oficjalnych do
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kumentach. Podstawę systemu zagranicznego i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej stanowią w szczególności: Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 r., Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej z 2010., Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2008 r., Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej do 2020 roku z 2009 r., Koncepcja współpracy przygranicznej w Federacji Rosyjskiej z 2001 r. oraz ustawy federalne, a także inne akty normatywne, regulujące działalność poszczególnych służb państwowych27 *. Koncepcja polityki zagranicznej z 2008 r. jest trzecią w historii Federacji Rosyjskiej, po dokumentach opracowanych w 1993 i 2000 r. Wszystkie je łączy strategiczne traktowanie obszaru postsowieckiego jako celu zasadniczego. Koncepcja z 2008 r. uwzględnia wszakże takie zagadnienia jak: globalny terroryzm, fundamentalizm islamski, separatyzm czy wszelkie przejawy ekstremizmu, które to zagadnienia nabrały szczególnej wagi po atakach terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie 11 września 2001 r.2B

27 A. B ry c, op. cit., s. 33.211 A. H. Stachowski, op. cit., s. 608.29 M. Czajkowski, op. cit., s. 109.30 M. Tobiczyk, Zbieranie ziem radzieckich. Polityczne środki nacisku w odbudowie rosyj
skich stref wpływu, [on-line:] http://www.portal.arcana.pl/Zbieranie-ziem-radzieckich-poli- tyczne-srodki-nacisku-w-odbudowie-rosyjskich-stref-wplywu, 1179.html, odczyt: 4 VI 2011.M. Czajkowski, op. cit., s. 109.32 Ł. Wojcieszak, Uwarunkowania gospodarcze, demograficzne i społeczne Federacji Ro
syjskiej jako wyznaczniki jej polityki zagranicznej, [w:J Polityka Federacji Rosyjskiej wobec 
państw członkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, Kraków 2006, s. 35.

Państwa WNP są istotne dla Rosji z kilku powodów. Przede wszystkim stanowią strategiczną głębię, która odsuwa centralny ośrodek decyzyjny od zagrożenia zewnętrznego, którym - w mniemaniu koncepcji polityki zagranicznej - jest szeroko pojęty Zachód29. Rosja - poprzez umacnianie swojej pozycji na obszarze byłych republik sowieckich, realizuje swoją ideę budowy świata wielobiegunowego. Dominacja w WNP pozwala jej odgrywać rolę hegemona w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, co stanowi przeciwwagę dla polityki USA i uzupełnienie wzrastającej roli mocarstw wschodnich30. Ważną kartą przetargową dla umacniania pozycji Rosji jest kwestia mniejszości rosyjskiej w byłych republikach. Szacuje się, że poza granicami Federacji znajduje się 30- -50 min Rosjan31, których wykorzystuje się do nacisków politycznych na byłe kraje związkowe. Kolejnym bardzo ważnym obszarem oddziaływania na państwa WNP są kwestie gospodarcze - przede wszystkim gazowe i transportowe. Rosja pozostaje największym producentem ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Europy Wschodniej i Azji Środkowej oraz monopolistą w kwestiach transportu surowców do państw WNP i na Zachód32 *. Jednak rozległa sieć ropo- i gazociągów, rozbudowana na całym byłym obszarze postsowieckim uzależnia ją poniekąd od krajów, na terenie których się znajdują. Będąc najsilniejszym 

http://www.portal.arcana.pl/Zbieranie-ziem-radzieckich-poli-tyczne-srodki-nacisku-w-odbudowie-rosyjskich-stref-wplywu
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graczem w regionie, Rosja nie ma problemu, by wymusić na nich posłuszeństwo - najczęściej czyni to bowiem za pomocą tzw. polityki gazowej czyli gazowego szantażu33. Kraje postsowieckie stanowią też dla Rosji największe rynki zbytu pozostałych towarów - WNP importuje ponad 20% rosyjskich maszyn i urządzeń, ponad 10% towarów chemicznych i prawie 8% wyrobów metalowych34, a także żywność. Problematyczna pozostaje również kwestia konfliktów narodowo-etnicznych w ramach WNP, które destabilizują sytuację w regionie i stanowią zagrożenie dla integralności niezwykle przecież zróżnicowanej kulturowo Federacji35. Tendencje separatystyczne Czeczenii, Abchazji i Osetii Południowej, Górnego Karabachu czy Republiki Naddniestrzańskiej stanowią niezwykle istotną kwestię w opracowywaniu systemu bezpieczeństwa w rejonie Kaukazu, Europy Wschodniej i Azji Środkowej36. Zabezpieczenie interesów rosyjskich we wzajemnej współpracy przygranicznej, wymierzone bezpośrednio w zapobieżenie rozlaniu się separatyzmu na tereny Federacji, zajmuje także centralne miejsce w Koncepcji współpracy przygranicznej w Federacji Rosyjskiej z 2001 r.37 Warto podkreślić, że właśnie pod pretekstem zapewnienia stabilności obszaru, we wszystkich państwach WNP - nawet w oficjalnie neutralnym Turkmenistanie - stacjonują rosyjskie jednostki wojskowe38. Ponadto liczne są inicjatywy wspólnej ochrony granic, gdzie szczególnie zacieśniona jest współpraca na linii Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan i Kirgistan39.

33 M. Tobiczyk, op. cit.
M Handel zagraniczny Federacji Rosyjskiej w 2000 roku, [on-line:] http://www.google.pl/ url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCQQFjAC&url = http%3A%2F%2Fwww.rosja.biz. pl%2Ffiles%2Fbiuletyn-ekonomiczny%2Fbiuletynnr72.doc&ei=-_g4TuaSA8vBtAbI77XA Dg&usg=AFQjCNFXnS4ipiEnCUa-jefqFWl-HRJlJw, odczyt: 4 VI 2011.35 A. H. Stachowski, op. cit., s. 456.36 M. Nizioł-Celewicz, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru Wspólnoty Niepodle
głych Państw, [w:j Federacja Rosyjska..., s. 148.37 Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 II 2001 г. № 196-р), [оп- -line:] http://www.scrf.gov.ru/documents/29.html, odczyt: 4 VI 2011.38 A. Bryc, op. cit., s. 56-62.
34 Ibidem, s. 62-64.411 Концепция внешней политики Российской Федерацйи (утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым 12 VII 2008 г.), [on-line:] http://www.mid.ru/ bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/d48737161a0bc944c3257  4870048d8f7!OpenDocument, odczyt: 4 VI 2011.

Spośród 10 państw - oprócz Rosji będących obecnie członkami Wspólnoty Niepodległych Państw, najbardziej priorytetowo traktowane są: Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Koncepcja polityki zagranicznej z 2008 r. uwzględnia ją zwłaszcza w perspektywie budowania wspólnego rynku, strefy wymiany handlowej i współpracy gospodarczej40.

http://www.google.pl/
http://www.rosja.biz
http://www.scrf.gov.ru/documents/29.html
http://www.mid.ru/
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Ukraina ma dla Rosji znaczenie przede wszystkim gospodarczo-wojskowe, ale także polityczno-ideologiczne - od zawsze była bowiem traktowana jako integralna część Imperium Rosyjskiego i uzyskanie przez nią niepodległości w 1991 r. przez długi czas było nie do przyjęcia dla włodarzy Kremla i całego społeczeństwa rosyjskiego. Jedną z najpopularniejszych metod prowadzenia polityki wobec Ukrainy jest przede wszystkim szantaż gazowy, stosowany często i intensywnie zwłaszcza po okresie pomarańczowej rewolucji (2004 r.J, kiedy to Ukraina wyraźnie zwróciła się w stronę Zachodu41. Wybory prezydenckie, które odbyły się w styczniu i lutym 2010 r., wygrane przez Wiktora Janukowy- cza, zapoczątkowały powrót do zacieśnionej współpracy z Moskwą. Wyrazem tego może być chociażby ratyfikacja przedłużenia porozumienia o stacjonowaniu Floty Czarnomorskiej na terytorium Ukrainy z kwietnia 2010 r.42

41 M. Mączka, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec niepodległej Ukrainy - doświadczenie 
ostatnich lat i perspektywy na przyszłość, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej..., s. 50.42 P. Kościński, T. Serwentyk, Flota Czarnomorska dzieli Ukrainę, [on-line:] http://www. rp.pl/artykul/467853.html, odczyt: 3 VIII 2011.4:1 Договор о коллективной безопасности от 15 V 1992, [on-line:] http://www.busi- nesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40703.html, odczyt: 1 VIII 2011.44 W. Baluk, Proces reintegracji rosyjsko-białoruskiej, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej..., s. 54-56.
45 Ibidem, s. 63.
46 Ibidem, s. 66.

Zdecydowanie najbliższym partnerem Rosji pozostaje niezmiennie od lat Białoruś. Dążenia reintegracyjne są widoczne we wzajemnych stosunkach w zasadzie od początku istnienia niepodległego państwa. W Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej tendencje odśrodkowe nigdy nie były zbyt silne, a secesja nastąpiła bardziej pod wpływem rozpędu rewolucji 1991 r. Białoruś od 1992 r. aktywnie wspiera wszystkie rosyjskie inicjatywy - począwszy od powstania WNP i podpisania Układu Taszkienckiego43, poprzez integrację gospodarczą na poziomie umów dwu- i wielostronnych, na stworzeniu państwa związkowego skończywszy44. Oba państwa łączy także unia walutowa, uprawomocniona Porozumieniem o wprowadzeniu wspólnej waluty i powołaniu jednego centrum emisyjnego oraz Porozumieniem o środkach przechodzenia na wspólną walutę z października 2000 r.45 Rosja i Białoruś najbliżej współpracują również w sferze wojskowości, którą reguluje nie tylko Układ Taszkiencki, ale także szereg umów bilateralnych, gwarantujących Rosji stały pobyt wojsk na terenie byłej republiki, opracowanie wspólnej doktryny obronnej czy wspólne inicjatywy wojskowe46.Kazachstan jest państwem niezmiernie ważnym dla Rosji głównie ze względu na ogromne złoża surowcowe, które znajdują się na jego terenie, a także jako państwo uczestniczące w eksploatacji Morza Kaspijskiego. Istotnym czynnikiem, determinującym rosyjską politykę wobec tego państwa jest znajdujący 

http://www.busi-nesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40703.html
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się terenie Kazachstanu kosmodrom „Bajkonur", który Rosja dzierżawi w zamian za redukcję długu postsowieckiej republiki. Zagadnienie to - choć niezwykle interesujące - nie pozostaje zasadnicze dla niniejszego opracowania, dlatego pozwolę sobie je ominąć47.

47 Szerzej temat ten był podejmowany w publikacji zbiorowej: Polityka Federacji Rosyjskiej...4H M. Czajkowski, op. cit., s. 97.49 M. Nizioł-Celewicz, op. cit., s. 139.50 A. Kudelski, Na drogach i bezdrożach wolności. Słowo wstępne, [w:] Na drogach i bez
drożach wolności. Partnerstwo Wschodnie, A. Kudelski, D. Skorupa, Kraków 2010, s. 9-11.51 A. M. Dyner, Praktyczny wymiar Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Białorusi, [w:] 
Na drogach i bezdrożach..., s. 24.
52 Ibidem, s. 10.
r>:ł Ibidem, s. 14.

Partnerstwo Wschodnie
Od upadku Związku Sowieckiego minęło dokładnie 20 lat, a mimo to obszar byłych republik wciąż jest traktowany przez regionalnego hegemona jako wyłączna strefa wpływów. Rozszerzanie wpływów instytucji europejskich i idei integracji z Zachodem na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, znajdującej się wcześniej w ramach imperium zewnętrznego48, stanowiło wyraźny sygnał zachwiania mocarstwowej potęgi, zaś nerwowe reakcje Rosji na rozrastanie się NATO i Unii Europejskiej świadczyły o jej niepewnej pozycji na arenie międzynarodowej. Przełomowy 2004 r., kiedy to w strukturach wspólnotowych znalazły się kraje byłego bloku komunistycznego, był dla Rosji wstrząsem, nastąpiło bowiem niebezpieczne przesunięcie granicy bezpieczeństwa państwa49. Szczególnego znaczenia nabrał wówczas wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, który był zasadniczo odmienny od pozostałych obszarów zainteresowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej50. Obok inicjatyw takich jak Partnerstwo Eurośródziemnomorskie51 czy Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego52, musiał powstać osobny program dla wschodnich sąsiadów Europy, których problemy nie mogły być analizowane w taki sam sposób, jak krajów basenu Morza Śródziemnego. Zainicjowane w maju 2009 r. na szczycie w Pradze Partnerstwo Wschodnie (PW) było odpowiedzią na potrzeby Unii Europejskiej, dążącej do zdefiniowania i ułożenia stosunków ze swoimi nowymi sąsiadami. Proces instytucjonalizacji wschodniego sąsiedztwa zainicjowały Polska i Szwecja, które już w 2008 r. zaproponowały europejskim partnerom opracowanie odpowiedniej formuły relacji z krajami Europy Wschodniej53. Celem podstawowym inicjatywy jest „zbliżenie systemów politycznych i społecz
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no-gospodarczych krajów partnerskich do obowiązujących w UE”54, faktycznie jednak chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Unii, co - w mniemaniu ekspertów i polityków europejskich - może nastąpić jedynie wówczas, gdy kraje sąsiadujące z UE będą funkcjonowały w ramach stabilnych gospodarek i systemów polityczno-społecznych, z obowiązującymi w Unii Europejskiej standardami demokratycznego państwa prawa i gospodarki wolnorynkowej55. By cel ten został zrealizowany. Unia proponuje krajom partnerskim szereg korzyści - głównie finansowych - z tytułu chęci reformowania ich wewnętrznych systemów. Nigdzie jednak nie pada obietnica przyjęcia państw członkowskich Partnerstwa do UE - Wspólna deklaracja, przyjęta podczas praskiego szczytu 7 maja 2009 r.mówi jedynie o tym, iż Partnerstwo Wschodnie „(...) będzie rozwijane z poszanowaniem aspiracji poszczególnych krajów uczestniczących odnośnie ich przyszłych stosunków z Unią Europejską"56.

54 S. Ananicz, Partnerstwo Wschodnie, „Infos. Biuro Analiz Sejmowych" 2009, nr 17(64) z 24 IX, s. 3-6.
55 Ibidem.56 Wspólna deklaracja przyjęta podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Pradze, Praga, 7 V 2009, [on-line:] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressda- ta/PL/er/107647.pdf, odczyt: 7 VI 2011.
57 E.Canciani,Integrated Border Management. An Eastern Partnership Flagship initiative,[on- -line:] http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_integrated_border_management _canciani_en.pdf, odczyt: 7 VI 2011.58 S. Marinelli, SME Flagship initiative. The Eastern Partnership response to SME needs, [on-line:] http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_sme_marinelli_en.pdf, odczyt: 7 VI 2011.
54 Ibidem.60 E. Canciani, Regional Energy Markets and Energy Efficiency. An Eastern Partnership 
Flagship initiative, [on-line:] http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_regional_ energy_canciani_.pdf, odczyt: 7 VI 2011.

Partnerstwo Wschodnie - obejmujące Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdowę i Ukrainę - rozwija się na zasadzie umów dwu- i wielostronnych. W ramach współpracy wielostronnej PW oferuje krajom członkowskim przede wszystkim rozwój tzw. inicjatyw flagowych, które mają stać się priorytetami działań PW. Wśród nich należy wymienić:• zintegrowany program zarządzania granicami57, mający za zadanie rozwiązywanie problematycznych kwestii, takich jak: przemyt, nielegalna imigracja do krajów UE, handel ludźmi, zwiększenie efektywności służb celnych;• wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw58, przejawiające się głównie w poprawie klimatu inwestycyjnego w krajach PW, wspieraniu rynków kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz doradztwie biznesowym59;• regionalne rynki energii elektrycznej60, których rozwój Unia Europejska będzie stymulować dzięki pomocy technicznej, studium wykonalności, opracowywaniu planów działania i promocji;

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressda-ta/PL/er/107647.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_integrated_border_management
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_sme_marinelli_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_regional_
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• zarządzanie środowiskowe61, w ramach którego podejmowane są działania promocyjne na rzecz ochrony środowiska, rozbudowywanie systemu informacyjnego oraz podnoszenie świadomości obywateli krajów partnerskich;• system zwalczania katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka62, którego realizacja obejmuje pomoc prawną i szeroko zakrojoną współpracę treningowo-pilotażową.

61 Eastern Partnership Flagship Initiative - Prevention, Preparedness and Response to man- 
-made and natural Disasters in the ENPI East Region (PPRD East), [on-line:] http://eeas.eu- ropa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_civil_protection_canciani_en.pdf, odczyt: 7 VI 2011.62 E.C a n ci a n i ,Environmentalgovernance.An Eastern Partnership Flagship initiative,[on-\ine:] http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_environmental_gov_canciani_en.pdf, odczyt: 7 VI 2011.
63 The Eastern Partnership Mulilateral Platforms, [on-line:] http://eeas.europa.eu/eastern/ platforms/, odczyt: 7 VI 2011.64 T. Kapuśniak, T. Olejarz, Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania, [w:] Na drogach i bezdrożach..., s. 16-18.

Ponadto UE ma zamiar współpracować z krajami partnerskimi w ramach tzw. platform tematycznych, obejmujących: demokrację, dobre zarządzanie i stabilność; integrację gospodarczą i konwergencję z politykami unijnymi; bezpieczeństwo energetyczne; relacje międzyludzkie. Współdziałanie na rzecz poprawy tych kwestii w krajach PW odbywa się w formule doradztwa, forum wymiany doświadczeń, ujednolicania przepisów prawnych, a także wymian młodzieży i wspólnych projektów jednostkowych63.Z kolei w ramach współpracy bilateralnej Unia Europejska proponuje wypracowanie nowych podstaw relacji społeczno-polityczno-prawnych w oparciu o umowy stowarzyszeniowe. Ponadto celem działań UE w ramach PW jest liberalizacja reżimów wizowych z poszczególnymi państwami, a także współpraca w sferze bezpieczeństwa energetycznego64.
Ewolucja stosunków krajów Partnerstwa Wschodniego z Federacją Rosyjską - charakterystyka ogólna

Państwa uczestniczące w Partnerstwie Wschodnim są zróżnicowane nie tylko pod względem rozwoju gospodarczego, społecznego i politycznego, ale także pod względem stosunku do Federacji Rosyjskiej. Odmienny jest stopień ich zaangażowania w procesy reintegracyjne w ramach WNP i innych struktur unifikacyjnych na obszarze postsowieckim. Inaczej postrzegają rolę Rosji w regionie, inaczej podchodzą także do procesów zbliżających je z Unią Europejską.

http://eeas.eu-ropa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_civil_protection_canciani_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/initiatives/docs/fs_environmental_gov_canciani_en.pdf
http://eeas.europa.eu/eastern/
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Analizując relacje krajów uczestniczących w PW z Rosją po 2001 r., można zauważyć kilka wyrazistych tendencji. W łonie Partnerstwa szczególnie intensywnie zaznaczają się dwie skrajne postawy - prorosyjskiej Armenii i antyrosyjskiej Gruzji.„Niezatapialny lotniskowiec rosyjski na Bliskim Wschodzie"65, jak niektórzy złośliwi określają Republikę Armenii, od początku istnienia niepodległego państwa pozostaje najwierniejszym i najstabilniejszym sojusznikiem Rosji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że traktuje Federację jako najlepszego gwaranta bezpieczeństwa w obronie przeciw Turcji i Azerbejdżanowi, z którym pozostaje w permanentnym konflikcie o Górny Karabach66. Warto zaznaczyć, że w sporze tym Rosjanie poparli Ormian, chcących odłączyć się od nowo powstałego niepodległego państwa Azerbejdżan i postulujących przyłączenie do Republiki Armenii. Egzystencja Ormian w otoczeniu wrogów w naturalny sposób pcha ich w objęcia Rosji. Dlatego też pozwalają oni na stacjonowanie wojsk rosyjskich na swoim terytorium, aktywnie uczestniczą we wszystkich możliwych inicjatywach rosyjskich i krytykują powstawanie alternatywnych organizacji, takich jak GUAM czy Wspólnota Demokratycznego Wyboru67. Rosja jednak nie odpłaca się równie gorliwym uczuciem - także Armenię dotyka szantaż gazowy za działania podejmowane na przekór oficjalnej polityce Kremla. Wzrost cen gazu i ropy naftowej, od których Armenia jest niemal całkowicie uzależniona, również nie może budzić entuzjazmu tego niewielkiego kraju. Rosja dąży de facto do wykupu ormiańskiego sektora energetycznego, co pozbawiłoby Armenię jedynego instrumentu pozwalającego zachować jej jako taką podmiotowość na arenie międzynarodowej. Nie dziwi zatem, że młoda republika szuka alternatyw dla zagwarantowania sobie bytu politycznego państwa, gdyż - jak pokazuje historia 20-letnich stosunków z Federacją Rosyjską - lojalność do tego nie wystarczy.

65 P. Iwaszkiewicz, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Armenii, [w:] Polityka Federacji 
Rosyjskiej..., s. 99.66 M. Nizioł-Celewicz, op. cit., s. 150.67 P. Iwaszkiewicz, op. cit., s. 100.68 W. Konończuk, Gruzja Jukosem polityki zagranicznej Rosji? Stosunki rosyjsko-gruzińskie, [w:] Polityka Federacji Rosyjskiej..., s. 83.69 W. Bartuzi, K. Pełczyńska-Nałęcz, K. Strachota, Abchazja, Osetia Południowa, Gór
ski Karabach. Rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem, „Raport specjalny. Ośrodek 

Doskonale rozumieją to decydenci gruzińscy, którzy od momentu odzyskania niepodległości w 1991 r. starają się prowadzić politykę w odseparowaniu od Rosji. Główną przeszkodą w ułożeniu poprawnych stosunków między tymi krajami od lat pozostaje konflikt o Abchazję i Osetię Południową68. Rosja - poprzez protektorat nad separatystycznymi autonomiami - chce zachować kontrolę nad Kaukazem Południowym i zahamować widoczne tendencje Gruzji do zacieśniania współpracy z Zachodem69, widoczne zwłaszcza po rewolucji róż i objęciu 
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władzy przez Micheila Saakaszwilego w 2003 r.70 Apogeum dążeń rosyjskich po rozmrożeniu konfliktu w 2004 r. miało miejsce w sierpniu 2008 r., kiedy to wojska Federacji Rosyjskiej, w odpowiedzi na zajęcie przez Gruzję zbuntowanych republik, rozpoczęły działania zbrojne na terytorium Gruzji. Zachód uznał takie działania za naruszenie integralności tego kraju i potępił agresję Rosji. Tym mniej dziwi szczególne zaangażowanie Gruzji we wszelkie inicjatywy europejskie, z Partnerstwem Wschodnim na czele, postrzega ona bowiem Zachód jako jedyną alternatywę wobec poddania się hegemonii rosyjskiej. Gruzja jest państwem najbardziej zaangażowanym w integrację z Europą, wciąż jednak traktowanym nieco po macoszemu - Unia stawia jej wysokie wymagania, wciąż jednak uchylając się od odpowiedzi na pytanie o ewentualne członkostwo Gruzji w UE71. Partnerów europejskich interesuje przede wszystkim poprawa wydolności gospodarki gruzińskiej, intensyfikacja procesu demokratyzacji oraz wzrost konkurencyjności poprzez wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań, jednak sama Gruzja musi przede wszystkim uporać się z problemami bezrobocia, ubóstwa, powszechnego dostępu do podstawowych usług, a także - może przede wszystkim - separatyzmu abchaskiego i osetyjskiego72. Dopóki nie uda się rozwiązać tych kwestii, Gruzja nie ma szans stać się członkiem UE, a tym samym pozostaje wciąż w zasięgu zagrożenia, jakim jest rosyjska dominacja.

Studiów Wschodnich im. Marka Karpia” 2008, nr z 9 VII, s. 1-6, [on-line:] http://www.osw. waw.pl/sites/default/files/Raport_kKPd.pdf, odczyt: 27 VII 2011.
70 Ibidem.71 К. Гоголашвили, Восточное Партнёрство для „Западной ориентаций". Грузия: 
часть большого процесса, [w:] Na drogach i bezdrożach..., s. 246.72 W. Wojtasiewicz, Co z tą Gruzją? Przegląd gruziński, [on-line:] http://www.new.org. pl/2011-04-27,co_z_ta_gruzja.html, odczyt: 8 VI 2011.
73 Amnesty International. Raport roczny 2011, [on-line:] http://amnesty.org.pl/fileadmin/ raport/2011/AIR2011_Bialorus.pdf, odczyt: 7 VI 2011.71 K. Słowik, Wielki brat surowy, ale sprawiedliwy. Przegląd białoruski, [on-line:] http:// www.new.org.pl/2011-05-26,wielki_brat_surowy_acz_sprawiedliwy.html, odczyt: 7 06 2011.

Specyficzne pozycje w ramach PW zajmują także Białoruś i Ukraina. Białoruś - o czym było wspomniane wcześniej - od początku istnienia niepodległego bytu państwowego kurczowo trzyma się Rosji i posłusznie angażuje się we wszelkie inicjatywy Kremla. Do kwestii szczególnie różnicujących Białoruś i państwa Unii Europejskiej należą sprawy związane z poszanowaniem praw człowieka, demokratycznymi wyborami i wolnością prasy73. Mimo zmiennych relacji rosyjsko-białoruskich, zwłaszcza kryzysów związanych z niesubordynacją „młodszego brata" w kwestiach gazowych i transportowych, to jednak Rosja jest krajem, dzięki któremu Białoruś unika dotkliwych sankcji i izolacjoni- zmu jako ostatnia dyktatura w Europie74. Dlatego też jej udział w Partnerstwie Wschodnim stoi pod wielkim znakiem zapytania. Po spacyfikowaniu antypre- 

http://www.osw
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zydenckich demonstracji podczas wyborów w grudniu 2010 r.75 Alaksandr Łukaszenko oraz jego współpracownicy otrzymali zakaz wjazdu do państw Unii Europejskiej. Rodzi się wobec tego pytanie o możliwości działania PW w niepełnym składzie. Pierwszą próbą było posiedzenie Euronestu - zalążka Zgromadzenia Parlamentarnego Partnerstwa, które odbyło się 3 maja 2011 r. w Brukseli. Białoruś - której przedstawiciela zabrakło - odebrała to jako znak sprzeniewierzenia się partnerów europejskich i państw PW wobec idei powołania inicjatywy i uznała, że takie działanie podważa legitymację stowarzyszenia76. Tego rodzaju retorykę można odebrać jako wyraźny odwrót od integracji Białorusi z Unią Europejską, co jest niezwykle korzystne z punktu widzenia rosyjskich interesów.

75 W dialogu z Białorusią nie ma prostych rozwiązań. Z Jarosławem Romańczukiem rozma
wia Paweł Pieniążek, [on-line:] http://www.new.org.pl/2011-03-13,w_dialogu_z_bialoru- sia_nie_ma_prostych_rozwiazan.html, odczyt: 7 VI 2011.76 K. Słowik, Trwała przyjaźń tylko ze „swoimi”? Przegląd białoruski, [on-line:] http:// www.new.org.pl/2011-05-12,trwala_przyjazn_tylko_ze_swoimi.html, odczyt: 7 VI 2011.77 T. Kapuśniak, T. Olejarz, op. cit., s. 16.7S N. Popescu, A. Wilson, The Limits of Enlargement. Lite: European and Russian Power in 
the Troubled Neighbourhood, London 2009, s. 21-29, [on-line:] http://www.ecfr.eu/page/-/ documents/ECFR_eastern_neighbourhood_report.pdf, odczyt: 27 VII 2011.

Specyficzna jest także sytuacja Ukrainy. Po tak zwanej pomarańczowej rewolucji z 2004 r., kiedy to doszło do powtórzonych wyborów prezydenckich ze względu na sfałszowane wyniki, w rezultacie których prezydentem został prozachodni Wiktor Juszczenko, wydawało się, że Ukraina dokonała zasadniczego zwrotu w kierunku Zachodu i będzie dążyć do pełnej integracji z NATO i Unią Europejską. Na fali porewolucyjnego entuzjazmu Ukraina znalazła się w centrum zainteresowania wymiaru wschodniego rodzącej się Europejskiej Polityki Sąsiedztwa77. W stosunku do Ukrainy poczyniono również daleko idące zobowiązania. Choć kraj ten nie uzyskał statusu państwa kandydującego, zaś od obietnicy członkostwa Bruksela zręcznie się uchyla, to jednak Ukraińcy potraktowali zainteresowanie i wsparcie Zachodu jako dobry znak. Rosja jednak nie pozwoliła zapomnieć ukraińskim politykom o sprawach istotnych przede wszystkim z jej punktu widzenia: kwestii nieuregulowania statusu Krymu i stacjonowania Floty Czarnomorskiej, transporcie gazu przez terytorium Ukrainy na Zachód, a także budowie wspólnego systemu gospodarczego. Są to główne problemy, które definiują politykę na linii Moskwa-Kijów78. Do tego dochodzą wspomniane wcześniej kwestie ideologiczno-polityczne, wspólne doświadczenia historyczne i rozwój rosyjskiej soft power, opartej na walce o dominację kulturową na obszarze postsowieckim. Nie dziwi zatem, że Kreml podjął szereg działań mających utrudnić integrację Ukrainy z zachodnimi instytucjami. Niestety, szybko okazało się, że sama Ukraina nie jest w stanie utrzymać sukcesu pomarańczowej rewolucji - został on zaprzepaszczony przez konflikty 
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wewnątrzpolityczne, które doprowadziły do rozłamu w łonie pomarańczowej koalicji. Rosja wykorzystała to do rozgrywania własnej polityki odciągania południowo-zachodniego sąsiada od NATO i Unii Europejskiej. Dobitnie poświadczył o tym zwłaszcza kryzys gazowy na linii Rosja-Ukraina z 2009 r., kiedy to nad całą Europą pojawiło się widmo zakręconych kurków79. Tym chętniej wobec tego była republika sowiecka zaangażowała się w inicjatywę Partnerstwa Wschodniego, jednakże oczekiwania Ukraińców widocznie przerosły możliwości programu. Licząc przede wszystkim na wsparcie finansowe, zniesienie wiz do krajów europejskich oraz ułatwienia w handlu80, zapomniano, że w zamian za tego typu inwestycje Unia oczekuje daleko posuniętych zmian w krajowym prawie gospodarczym, sposobach zarządzania, a także w takich kwestiach, jak wolności demokratyczne czy przestrzeganie praw człowieka. Choć Ukraina była - i jest do tej pory - uznawana za najbardziej demokratyczny kraj spośród członków PW, to jednak sporo jej brakuje do standardów rozwiniętych krajów europejskich. Wobec impasu działań unijnych, a - przede wszystkim - braku konkretnych zobowiązań, Ukraina zaczęła się powoli uchylać od zacieśniania współpracy. Po wyborach 2010 r., kiedy to prezydentem został prorosyjsko nastawiony Wiktor Janukowycz, strona ukraińska zaczęła wykonywać coraz więcej gestów świadczących o jej zbliżeniu z Rosją81. Ponadto wiele działań prezydenta zmierza do faktycznej konsolidacji władzy w rękach Partii Regionów, a także ograniczenia swobód obywatelskich z wolnością prasy włącznie82, co stanowi jaskrawe zaprzeczenie idei PW. Niejasne stanowisko Ukrainy może rozbudzić w Rosji nadzieję na odzyskanie kontroli nad swoją byłą republiką.

74 A. Łakoma, P. Kościński, T. Serwentyk, Gaz. Bruksela mówi dość, [on-line:] http:// www.rp.pl/artykul/244937,249579_Gaz_Bruksela_mowi_dosc_.html, odczyt: 8 VII 2011.aü M. Jaroszewicz, Wizowy rubikon, „Nowa Europa Wschodnia” 2011, nr 2(16), s. 101-107. 
1)1 Przede wszystkim integracja ekonomiczna. Z Pawłem Klimkinem rozmawia Piotr Pogorzelski, [on-line:] http://www.new.org.pl/2011-06-03,przede_wszystkim_integracja_eko- nomiczna.html, odczyt: 8 VI 2011.02 I. Sołonenko, Ukraina liczy na Polskę, „Nowa Europa Wschodnia” 2011, nr 2(16), s. 156-162.,H M. Ni ziół- C elewi cz, op. cit., s. 143.

Role Azerbejdżanu i Republiki Mołdawii nie są w polityce na linii Partnerstwo Wschodnie - Rosja silnie akcentowane. Azerbejdżan pozostaje w dość chwiejnej pozycji wobec Federacji Rosyjskiej ze względu na uzależnienie go- spodarczo-polityczne oraz z powodu tlącego się wciąż konfliktu z Armenią, która ma poparcie w Rosji. Nie wykazuje jednak widocznych tendencji ani do ścisłej integracji z Europą, ani do roli „wasala" Rosji83. Podobnie Mołdawia, która przez wiele lat starała się prowadzić politykę w odseparowaniu od rosyjskich wpływów, czego jednak nie udało się osiągnąć ze względu na zaangażowanie Federacji w konflikt w Naddniestrzu, a także niemal całkowite uzależnienie od 
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rosyjskiego gazu84. Ostatnie wybory, które odbyły się w 2010 r. po niemal dwuletniej zaciętej walce politycznej85, pokazały, że zaczyna zwyciężać opcja prode- mokratyczna i prozachodnia, jednak do ustabilizowania sytuacji i stanowiska Mołdawii - jeszcze daleko.

Mołdawia. Od reintegracji do integracji. Z Vladem Filatem rozmawia Tomasz Kułakow
ski, [on-line:] http://www.new.org.pl/2011-06-01,moldawia_od_reintegracji_do_integracji. html, odczyt: 8 VI 2011.85 K. Całus, P. Oleksy, Mołdawia - zjednoczenie, integracja i kampania wyborcza. Prze
gląd mołdawski, [on-line:] http://www.new.org.pl/2011-04-06,mo)dawia_zjednoczenie_ integracjaj_kampania_wyborcza.html, odczyt: 8 VI 2011.86 T. Kapuśniak, T. Olejarz, op. cit., s. 15-18.87 P. Wołowski, Partnerstwo Wschodnie przez pryzmat szans. Rozmowa z Andrzejem Ciesz
kowskim, „Nowa Europa Wschodnia" 2011, nr 2(16), s. 190-196.
88 Ibidem.

Partnerstwo Wschodnie a Rosja - próba oceny, wnioski
Idea Partnerstwa Wschodniego zrodziła się - po pierwsze - jako odpowiedź na integrację ekonomiczno-polityczną krajów basenu Morza Śródziemnego; po drugie - jako chęć zapewnienia Unii Europejskiej bezpieczeństwa i stabilizacji ze strony wschodnich sąsiadów po przyjęciu do UE krajów Europy Środkowo- -Wschodniej; po trzecie wreszcie - jako forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, mające faktycznie doprowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej, społecznej i gospodarczej w regionie86. Zamysł inicjatywy należy oceniać jako szlachetny i godny podziwu, jednak warto wziąć pod rozwagę realne wymiary działania PW. Od zainicjowania programu minęły ponad 2 lata, a - niestety- praktyka polityczna nie wykazuje znacznych postępów w dziedzinach, które były określane jako priorytety. Zawieszenie pozycji Białorusi i jej coraz ściślejsza integracja z Rosją, zwrot w polityce Ukrainy, kryzysy polityczne w Mołdawii- to tylko niektóre kwestie ciążące na realizacji inicjatywy od momentu jej powstania87. Tymczasem wyraźnych sukcesów brak. Oprócz rozpoczęcia negocjacji umów stowarzyszeniowych o liberalizacji ruchu wizowego88, trudno mówić o widocznej jakościowej zmianie w tych państwach czy też o pogłębiającej się współpracy społeczno-ekonomicznej. Plan rozpoczęcia prac Euronestu - określanego mianem Parlamentu Partnerstwa Wschodniego - ciągle odsuwany jest na nieokreśloną przyszłość; państwa członkowskie nie otrzymały również takiego wsparcia finansowego, o jakim była mowa w negocjacjach przed przyjęciem do PW. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego nie jest w stanie wypracować konkretnych projektów i zaleceń, które mogłyby stanowić dobry punkt 
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wyjścia dla dalszego rozwoju współpracy89. Unia nie jest w stanie także odpowiedzieć na oczekiwania partnerów z PW dotyczące przyszłych relacji. Partnerstwo Wschodnie przestaje być tak atrakcyjne, jak mogło się to na początku wydawać. Slogany, idee i zalecenia nie stanowią instrumentów realnej polityki. Z drugiej strony Unia nie ma pomysłu na PW, brakuje jej koncepcji wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Polsko-szwedzka inicjatywa wpadła w pułapkę - z jednaj strony oczekuje się od krajów poprawy sytuacji wewnętrznej, od czego uzależnia się ewentualne rozmowy na temat dalszych relacji. Z drugiej, kraje uczestniczące - bez gwarancji wymiernych korzyści - nie chcą rezygnować z prowadzonej do tej pory polityki ze względu na koszty społeczno-polityczne i gospodarcze. Coraz bardziej oczywiste dla państw europejskich staje się również to, że bez gruntownej przemiany ustrojowej - realnej chęci demokratyzacji, a także przemiany mentalności społecznej - idei PW nie da się wprowadzić w życie. Coraz częściej słychać też głosy decydentów w krajach PW, że wytyczne Unii i jej polityka wobec wschodnich sąsiadów stanowią próbę ingerencji w ich wewnętrzne sprawy i naruszają ich suwerenność polityczną90.

119 Ibidem.90 G. Gromadzki, Cudów nie oczekujmy, „Nowa Europa Wschodnia" 2011, nr 2(16), s. 203-208.91 Росс1/яобеспокоена„Восточнь/л<партнерствол<",  [on-line:]http://www.delfi.ua/news/ daily/society/rossiya-obespokoena-vostochnym-partnerstvom.d?id=400952, odczyt: 9 VI 2011.92 T. Kapuśniak, T. Olejarz, op. cit., s. 17.93 Ю. Солозобов, Большое „Восточное партнерство", ч. 1, [on-line:] http://www.apn. ru/publications/article22423.htm, odczyt: 9 VI 2011.

Pozostaje pytanie o rolę i pozycję Rosji w tym procesie. Zważywszy na fakt nieefektywności polityki Partnerstwa Wschodniego, kraje postsowieckie w sposób naturalny właśnie w Federacji Rosyjskiej poszukują alternatywnego sojusznika. Rozciągnięcie europejskiego protektoratu na wyłączną strefę rosyjskich wpływów zostało odebrane w Rosji jako zamach na jej bezpieczeństwo91. Z drugiej strony wiadomo, że to właśnie Rosja jest partnerem strategicznym Unii Europejskiej i przez jej pryzmat patrzy się na PW92. Decydenci europejscy chcieliby, by Federacja Rosyjska stała się częścią całego programu, tym samym legitymizując go. Są to jednak mrzonki, gdyż angaż Rosji w PW byłby swojego rodzaju zgodą na stawianie jej na równi z Mołdawią czy Azerbejdżanem - a na to zgody nie ma i nie będzie93. Brak poparcia Rosji, tendencji demokratycznych i zdecydowanych działań ze strony Unii Europejskiej sprawiają, że Federacja Rosyjska może być o swoje wpływy spokojna. Wyjąwszy „nową Unię” - w tym kraje byłego bloku komunistycznego, którym zależy na zbudowaniu przeciwwagi wobec „starej Unii", opierającej się na tandemie Francja-Niemcy - nikt nie będzie walczył o Partnerstwo Wschodnie kosztem dobrych relacji z Rosją. Nie pomoże tu ani Partnerstwo dla Modernizacji - inicjatywa wspomagająca pro
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cesy walki z korupcją, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, modernizację gospodarki i administracji w Rosji94, ani prezydencje w krajach Europy Środkowo- -Wschodniej, ani też dyplomatyczne półśrodki, mające na celu dość daremną próbę pogodzenia sprzecznych interesów Unii.

91 M. Rudzki, Partnerstwo dla modernizacji bez demokracji, [on-line:] http://www.new.org.pl/2011-06-05,partnerstwo_dla_modernizacji_bez_demokracji.html, odczyt: 9 VI 2011.

The Eastern Partnership in the context of Russian Federation’s foreign policy
The article treats about the Russian Federation’s policy with relation to Eastern Partnership members. After the USSR had collapsed, the new organization was created - The Commonwealth Of Independent States, but it was treated by Russia as its own sphere of influence. The article tries to explain the relations between Russia - Eastern Partnership and the European Union in the context of its policy concerning CIS. 91 *
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