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Zakończenie
Dysfunkcyjność modeli rozwoju państwa 
rosyjskiego jako determinanta barier 
w perspektywach partnerstwa międzynarodowego

Pomimo pojawiających się już w odległej przeszłości zarzutów dotyczących 
dyskontynuatywności rosyjskiej historii1, jej systemu politycznego i wartości 
życia społecznego, można wskazać również przykłady zdumiewającej powta-
rzalności zachowań w postępowaniu administracyjnym, polityce wewnętrznej 
oraz zagranicznej. Można się o tym przekonać studiując nawet tylko pochodzące 
z 1839 r. Listy z Rosji markiza Astolphe de Custine’a, który najłagodniej nazywa 
Rosję „krajem zbędnych formalności”2, zaś bardziej dosadnie pisze o stosunku 
społeczeństwa rosyjskiego do sposobu postępowania organów porządkowych 
następująco: 

Nie przestaję się dziwić widząc, że istnieje tu lud tak beztroski, żeby żyć i umierać 
w półświetle, jakiego mu użycza policja jego władców. Dotychczas myślałem, że czło-
wiek tak samo nie może się obejść bez prawdy dla ducha, jak bez powietrza i słońca 
dla ciała. Moja podróż do Rosji wyprowadza mnie z błędu. …Tu kłamać znaczy ochra-
niać społeczeństwo, mówić prawdę znaczy wstrząsać państwem3.

Jeśli zatem mówimy o rosyjskiej „pamięci historycznej”, to w sensie dosłow-
nym jest ona wyrazem nieścisłości terminologicznej; trudno bowiem mówić 

1 Zob np. П. Я. Чаадаев, Философические письма. Письмо первое, [on-line:] http://www.
vehi.net/chaadaev/filpisma.html – 7 IV 2014.
2 A. de Custine, Listy z Rosji. Rosja w 1839 roku, Kraków 1989, s. 42, przeł. M. Górski.
3 Ibidem, s. 116.
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o jakiejś sumie czy wypadkowej pamięci indywidualnych. Jeśli natomiast rozu-
mieć będziemy ją nieco metaforycznie – jako zestaw oficjalnie i systematycznie 
podawanych, a przez to statystycznie najłatwiej zapamiętywanych treści – to 
w wymiarze bezpośrednim jest ona, rzecz jasna, pamięcią o wielkich wydarze-
niach, które zadecydowały o losach państwa i narodu. 

Na plan pierwszy wysuwa się ponad wszelką wątpliwość pamięć o Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej, o zwycięstwie, które świat zawdzięcza przede wszystkim 
poświęceniu żołnierzy Armii Czerwonej. Wstydliwe fakty związane z doświad-
czeniami tej wojny – takie jak wspólne z III Rzeszą zajęcie Polski w 1939 r., 
uczestnictwo setek tysięcy obywateli ZSRR w niemieckich formacjach zbrojnych, 
czy gwałty i rabunki podczas „wyzwalania” kolejnych terytoriów – nie przedo-
stają się do wewnętrznego dyskursu historycznego w Rosji ze względu na zagro-
żenie obalenia jedynego mitu spajającego składające się z różnych narodowości 
społeczeństwo obywateli Federacji.

Przez doświadczenie pamięci należy jednak rozumieć coś jeszcze innego 
niż dumne wspominki o bohaterskich czasach, czy doświadczeniu zagrożenia 
zewnętrznego. Chodzi o pewien nie w pełni uświadomiony zestaw wzorców 
i nawyków w obszarze prawidłowości kształtowania systemu politycznego 
i podstawowych polityk państwa. Tu zaś (niewątpliwie w duchu paradygmatu 
behawiorystycznego) można mówić o pamięci szczególnego rodzaju: o zautoma-
tyzowanych schematach reagowania w obliczu pewnego typu wyzwań.

Po pierwsze zatem, mówimy o smutach, czasach zamętu, w tym o rewo-
lucjach burzących państwo. Smuta jest okresem stosunkowo krótkotrwałym, 
przed i po którym mamy do czynienia z długim czasem stabilizacji, związanej 
najczęściej z dalece autorytarnym sposobem rządzenia państwem. Do najważ-
niejszych doświadczeń smuty należały okresy: interregnum po śmierci Borysa 
Godunowa, rewolucja 1917 r. i Gorbaczowowska pierestrojka. Smuta utrwaliła 
się jako synonim złego czasu dla państwa, obfitującego w ofiary katastrofy po-
litycznej i społecznej, po której kraj odradza się w przepoczwarzonej formie, 
pozostając jednak w zgodzie z autorytarnym archetypem systemu politycznego. 
Nawet jeśli istota procesu zmian odbiega od poprzedniej smuty, jego instynktow-
na interpretacja bazuje zawsze na schemacie katastroficznym, w który wpisuje 
się również pogląd prezydenta Putina o rozpadzie ZSRR jako o największej geo-
politycznej katastrofie XX w.4.

Ze schematem tym koresponduje nieodzowny model systemu politycznego 
państwa, zakładający daleko posunięty centralizm. Co paradoksalne, argumen-
tacja utrwalona w rosyjskiej kulturze politycznej zakłada, iż centralizm ten ko-
nieczny jest ze względu na rozmiary państwa. W przeciwnym wypadku, jak się 
sądzi, mogłoby dojść do dezintegracji organizacji państwowej. Problem w tym, 

4 Pogląd wygłoszony w dorocznym orędziu do połączonych izb Dumy Państwowej i Rady 
Federacji z 25 IV 2005 r.
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że wymuszony centralizm, pozwalając na kontrolę wydarzeń w państwie, po-
woduje jednocześnie zaniechanie inicjatyw oddolnych i osłabienie identyfikacji 
z regionem – co po raz pierwszy objawiło się w całej pełni w polityce Iwana IV 
Groźnego, którego ulubioną praktyką było przesiedlanie bojarstwa tak, by nie 
mogło się ono zakorzenić w jednym miejscu. Przejawów centralizacji w polity-
ce współczesnej Rosji okresu putinowskiego nie brakuje. Należy do nich m.in. 
stworzenie kierowanych przez urzędników prezydenckich okręgów federalnych 
na sieci podmiotów Federacji czy rezygnacja z bezpośrednich wyborów szefów 
egzekutywy regionów i merów miast. Los Tatarstanu, który 30 sierpnia 1990 r. 
ogłosił niepodległość, 15 lutego 1994 r. uznał się za „państwo stowarzyszone 
z Federacją Rosyjską”, a w konstytucji republiki z 2000 r. już za część Federacji, 
wydaje się na tym tle znamienny.

Centralizm jest tylko jedną z twarzy archetypu systemu, który z drugiej 
strony ciąży wyraźnie ku autorytaryzmowi. W niektórych doktrynach przeszło-
ści – takich jak absolutystyczny konserwatyzm Nikołaja Karamzina w okresie 
panowania Aleksandra I, klasyczne słowianofilstwo, etatystyczny i antyintelek-
tualistyczny konserwatyzm Konstantina Pobiedonoscewa czy programy związ-
ków czarnosecińskich – wyraźnie daje o sobie znać inspirowana bynajmniej nie 
tylko przez dwór tendencja do założenia, iż tylko monarchia może zapewnić 
państwu rosyjskiemu stabilność i możliwość realizacji jego powołania. Zwróćmy 
jednak uwagę, iż wynik referendum konstytucyjnego z grudnia 1993 r., w którym 
obywatele5 przyjęli skrajnie prezydencki model systemu politycznego Federacji 
Rosyjskiej można uważać za kolejną realizację autorytarnej tendencji w kształto-
waniu systemu politycznego. System prezydencki jako taki teoretycznie nie mu-
siał oznaczać odejścia od zasady demokratycznej, jednak w praktyce, szczególnie 
przy braku konsekwencji realizacji zasady równowagi władz, ułatwiał nadużycia 
i ostatecznie przyczynił się do rewitalizacji autorytaryzmu.

Zachodnie mocarstwa powitały z zadowoleniem przyjęcie nowej konstytu-
cji, albowiem promowała ona „demokratę” – prezydenta Borysa Jelcyna wobec 
sympatyzującego z dawnym ustrojem parlamentu. Sami Rosjanie (zarówno 
większość społeczeństwa, jak i nowa elita władzy) dostrzegli jednak w kształcie 
konstytucji szansę na realizację starej idei rosyjskiej myśli politycznej – zasa-
dę „samoistności” (самобытность) rosyjskiego państwa, której wyrazem, co 
zrozumiałe, jest system, gdzie dominującą jednostkę obdarza się szczególnym 
zaufaniem, w odróżnieniu od anglosaskiej zasady checks and balances. 

Jak wykazaliśmy, trudno w takich okolicznościach dziwić się, iż opozycja 
w takim procesie może mieć tylko dwa wyjścia. Albo staje się opozycją pozorną, 
elementem układu władzy odgrywającym jedynie rolę dekoracyjną i instrumen-
talną, albo przechodzi do strefy nielegalnej, stając się nielicznym, lecz radykal-
nym rezerwuarem dla kolejnej smuty. Ewolucja systemu, w którym stabilność 

5 Większością 54,5% głosów przeciwko 45,5%.
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państwa staje się wartością nadrzędną na tyle, by pozwalać na ignorowanie 
innych zasad, prowadzi (pomimo zachowania fasadowych instytucji demokra-
tycznych) do faktycznej anihilacji zasady demokratycznej, a co za tym idzie, do 
kontroli procesu rządzenia i realnego wyboru (tj. realnej możliwości wyelimi-
nowania grupy sprawującej władzę w danym okresie). Wszystkie symptomy 
opisanego procesu odnajdujemy w Federacji Rosyjskiej.

Tak funkcjonujący system będzie w naturalny sposób prowokował do prowa-
dzenia określonego typu polityki wewnętrznej, w której ważnym imperatywem 
jest udoskonalenie mechanizmów kontroli nad obywatelami tak, aby ci nie mo-
gli doprowadzić do podważenia systemu. Następstwem tej polityki jest apatia 
społeczna, przez władze ceniona jako element stabilizujący. W nie mniejszym 
stopniu musi być prowadzona kontrola obcokrajowców przebywających na te-
renie Rosji, przede wszystkim zaś kontrola stowarzyszeń, korzystających z za-
granicznego finansowania poprzez przydanie im odium agenta zagranicznego.

Z kolei polityka zagraniczna państwa, którego system zmierza ku wskaza-
nym charakterystykom, zależy od otoczenia międzynarodowego, czyli od moż-
liwości realnego oddziaływania tego otoczenia na opisany system. Ponieważ 
w przypadku Rosji mamy do czynienia ze znaczącym wpływem demokracji 
europejskich i północnoamerykańskich, inherentną konsekwencją rosyjskiego 
systemu w jego konfrontacji z systemami zachodnimi i w obliczu wynikających 
z tych systemów polityk będzie skłonność do generowania izolacjonizmu lub 
innej formy powstrzymywania zachodnich wpływów. Innymi słowy, państwa 
europejskie z natury rosyjskiego systemu trzymane są na dystans, a stosunki 
z nimi selekcjonowane w zależności od determinacji w żądaniach dostosowania 
się do demokratycznych norm czy poszanowania praw człowieka. Tym samym 
mniej wymagające Niemcy czy Francja to bardziej perspektywiczni partnerzy 
niż niezmiennie krytyczna Polska czy Wielka Brytania. Trudno w takim kontek-
ście o sensowne perspektywy trwałego partnerstwa politycznego, o wspólnym 
conflict management nie wspominając. Ilustracją tej konsekwencji są narastające 
sankcje państw Unii Europejskiej po rosyjskiej aneksji Krymu i fakt odłożenia 
na czas nieokreślony nowej umowy Cooperation and Partnership Agreement6.

Obawa przed wpływem amerykańskim powoduje z kolei nastawienie zdecy-
dowanie konfrontacyjne. Przemiana świata na obraz i podobieństwo USA pro-
wokuje system rosyjski do skrajnie realistycznej polityki zagranicznej, której 
bazę materialną stanowią zbrojenia. Są one de facto funkcją samoobrony sy-
stemu, który postrzega sam siebie jako genetycznie i strukturalnie odmienny 

6 Podpisana w 1997 r. umowa została co prawda automatycznie prolongowana na kolejne 
10 lat, jednak spodziewano się nowej, bardziej pogłębionej formuły współpracy. Pomimo 
wszczęcia rozmów na ten temat, jak dotąd nowa umowa nie została sformułowana i nic nie 
wskazuje na zasadniczą zmianę w tej kwestii.
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od amerykańskiego, a przez to generujący bardzo odmienne w swych celach 
i konsekwencjach polityki.

Szczególną rolę spełniają na tym tle państwa spoza świata zachodniego, 
zwłaszcza wschodnioazjatyckie z Chińską Republiką Ludową na czele. Stano-
wią one naturalną alternatywę czy nawet antidotum na zachodnią dominację. 
W ten sposób system dąży do nowej solidarności na zasadzie „wrogowie moich 
wrogów są moimi przyjaciółmi”. Federacja odnajduje zatem sojuszników wśród 
frustratów, których głównym imperatywem przy braku sukcesów gospodarczych 
jest niezależność od Stanów Zjednoczonych; dobrym przykładem tej tendencji 
były zacieśniające się stosunki z Wenezuelą Hugo Chaveza i próby rewitalizacji 
wpływów na Kubie. Z czasem jednak musi objawić się prawda, że pewne pokre-
wieństwo systemu nie jest w stanie zapewnić stałego i bezpiecznego partner-
stwa. Radykalny realizm po obu stronach ujawnia różnicowanie się interesów, 
co dało o sobie znać niejednokrotnie w stosunkach najpierw z ZSRR, a potem 
Federacji Rosyjskiej z Chinami. W realiach XXI w. chodzi głównie o niemożliwość 
osiągnięcia korzystnych warunków w handlu surowcami energetycznymi.

Perspektywy rozwojowe współczesnej Rosji na tle tych tendencji wydają się 
dość jednoznaczne. W obszarze systemu realnej władzy można spodziewać się 
dalszego utrwalania autorytaryzmu pod postacią „demokratury”. Chodzi zatem 
o autorytaryzm, dla którego zapewni się demokratyczną sankcję w postaci zma-
nipulowanego poparcia społecznego. Chodzi przede wszystkim o wzbudzenie 
poczucia zagrożenia w kraju i za granicą, w celu zintensyfikowania kontroli nad 
społeczeństwem i wpływami zagranicznymi, głównie amerykańskimi. Wzmac-
nianie monopolu obozu władzy powinno także prowadzić do objęcia kontrolą 
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, nie tyle poprzez otwarte minima-
lizowanie jego kompetencji, co przez poddanie kontroli procesu wyborczego za 
pomocą procedury rejestracji ugrupowań i kandydatów. Innym skutecznym spo-
sobem jego kontroli, w warunkach współczesnej Rosji niejednokrotnie spraw-
dzonym, jest jeszcze ściślejsza monopolizacja mediów centralnych, regionalnych 
i lokalnych.

W dziele cementowania społeczeństwa niemałą rolę w dalekosiężnej per-
spektywie odegrać może ujednolicanie nauczania historii ojczystej. Dziełu temu 
ma służyć koherentny program wraz z jednym zestawem podręczników obowią-
zujących na terenie całej Federacji. Dzieło to ma być wprzężone w kształtowanie 
obywatela-patrioty dumnego ze swej Ojczyzny bez względu na przynależność do 
grupy etnicznej i wyznawane przekonania religijne. W dalszym ciągu motywem 
cementującym społeczeństwo będzie pamięć o zwycięstwie w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej.

Co zrozumiałe, system dążył będzie także do ścisłej kontroli kadr. Na szczeb-
lu centralnym rola ta została powierzona pierwszemu zastępcy szefa admini-
stracji prezydenckiej. W procesie formowania sztabu pracowników i współpra-
cowników rządzącej korporacji ważna będzie lojalność, wsparta na systemie 



442 Joachim Diec

wzajemnych zależności. Istotnym czynnikiem spajającym stanie się konsekwen-
tne uzależnianie finansowe i służbowe kadr od osób zajmujących wyższą pozycję 
w hierarchii.

Ów neonomenklaturowy system promocji i utrzymywania władzy musi 
w konsekwencji spowalniać wewnętrzną konkurencję, a tym samym moder-
nizację państwa (z wyjątkiem sektora zbrojeniowego, gdzie na skutek psycho-
zy konfrontacji postępy będą dokonywane z niesłabnącą determinacją), także 
w sektorach gospodarki bezpośrednio związanych z produkcją dóbr konsump-
cyjnych i usługami społecznymi. Mniejsze od oczekiwanych postępy gospodarcze 
będą prawdopodobnie przypisywane negatywnym oddziaływaniom państw za-
chodnich (w tym sankcjom związanym z łamaniem prawa międzynarodowego), 
a także działaniom instytucji międzynarodowych jak MFW, których dyskredyta-
cja została zapowiedziana już w programie nadwornego geopolityka Kremla – 
Aleksandra Dugina7. 

Z tendencjami tymi związany jest także wzrost militaryzmu, zarówno w wy-
miarze bezpośrednich zbrojeń, znaczącej modernizacji sił zbrojnych, jak i w ob-
szarze wychowania społeczeństwa. Trudno także nie zauważyć wzrastającego 
znaczenia przygotowań do wojny informatycznej, zarówno w zakresie nielegal-
nych środków oddziaływania na sieć państwa postrzeganego jako nieprzychyl-
ne, jak i w sensie ideowego opanowania treści obcych sieci informatycznych. 
Jak słusznie wskazuje George Lukas, nowym frontem konfrontacji staje się 
z pewnością Europa Wschodnia. Sposobem prowadzenia polityki zmierzającej 
w prostej linii do uczynienia z tego obszaru strefy wyłącznych wpływów Rosji 
jest działanie w trybie dwustronnym: „Kreml nie uważa, że jakakolwiek dyplo-
macja multilateralna przychodzi naturalnie. Jego najważniejszą metodą w po-
lityce jest wynajdowanie różnic i słabości w stosunkach bilateralnych oraz ich 
wykorzystywanie”8.

Izolacja od Zachodu i jego technologii staje się naturalnym motywato-
rem dalszego zacieśniania kooperacji z państwami powstałymi po rozpadzie 
ZSRR. We współpracy z partnerami eurazjatyckimi będzie dawać o sobie znać 
raczej petryfikacja modelu panowania nad mechanizmami redystrybucji niż two-
rzenie rynku dającego równe szanse dla wszystkich. Może to oznaczać, że w kon-
sekwencji wzrost będzie mniejszy niż nakazywałaby to konieczność pokonania 
dystansu do państw wysoko rozwiniętych. Problemem integracji eurazjatyckiej 
pozostaje też jej zdecydowana rusocentryczność, zniechęcająca coraz bardziej 
ponaglanych kandydatów. Rosja, pomimo oficjalnej retoryki równorzędności 

7 A. Д у г ин, The Rest Against The West [w:] i d em, Основы геополитики, Библиотека 
«Полка букиниста», [on-line:] http://society.polbu.ru/dugin_geopolitics/ch189_i.html – 7 IV 
2014.
8 G. Lukas, Nowa zimna wojna. Jak Kreml zagraża Rosji i Zachodowi, Poznań 2008, s. 203, 
przeł. J. Stawski.
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partnerów, od początku stawiała się w roli państwa dominującego we Wspólno-
cie Niepodległych Państw, co zauważył już w 1997 r. prezydent Ukrainy Leonid 
Kuczma. Jak stwierdził: 

Temu, że Wspólnota przekształciła się organizację amorficzną, winni są wszyscy, lecz 
w największym stopniu Rosja, która mimo wszystko stanowi rdzeń przestrzeni po-
stradzieckiej. Gdyby WNP urzeczywistniano na zasadzie cieszących się autorytetem 
zrzeszeń międzynarodowych, miałaby dziś bardziej zachęcający image. Nierzadko 
jednak podejmowano próby rozwiązywania problemów w trybie jednostronnym, co 
u wielu uczestników wywoływało wewnętrzny protest. Przez to w ramach tej orga-
nizacji nie czujemy się równi, jak czuje się w Unii Europejskiej dowolny wstępujący 
do niej kraj, niezależnie od swych rozmiarów i potencjału ekonomicznego9.

Na początku 2014 r. Aliaksei Kazharski słusznie przewidywał, że po-
stęp integracji eurazjatyckiej zależeć będzie w znacznym stopniu od 
zachowań potencjalnych „kandydatów” do prognozowanej Unii Cel-
nej, spośród których na plan pierwszy zdecydowanie wysuwa się Ukra-
ina. W wypadku braku akcesji Ukrainy, na pozostałych uczestników 
– głównie na Białoruś, która pomimo sąsiedztwa ze względu na deficyt de-
mokracji nie może liczyć na wsparcie ze strony Unii Europejskiej – wywarta 
zostanie szczególnie silna presja. Można także liczyć na aktywną rolę Kazach-
stanu, którego nie obejmuje oferta Partnerstwa Wschodniego, oraz osamot-
nionej Armenii, której znaczenie nie może jednak dorównać roli Ukrainy10.

W stosunku Rosji do partnerów „eurazjatyckich” można wykazać pewną 
oczywistą dwuznaczność. Z jednej strony chodzi bowiem o stworzenie rynku 
na tyle znaczącego, by możliwe było prowadzenie udanej gospodarki autarkicz-
nej, niezależnej od kooperacji globalnej. Jednak z drugiej, Rosja musi się liczyć 
z niedorozwojem gospodarczym partnerów. Nawet jeśli interesom rosyjskim 
sprzyja fakt strukturalnej zależności przemysłu białoruskiego czy ukraińskie-
go od eksportu do Rosji, nie można ignorować faktu zacofania gospodarczego 
tych partnerów. Innymi słowy, nie można oczekiwać z ich strony niczego innego 
niż podwykonawstwo lub dostawa surowców. Tym samym cel najistotniejszy 
w świetle perspektyw rozwoju: skok technologiczny pozwalający na zignorowa-
nie zachodniej i wschodnioazjatyckiej dominacji wydaje się mało osiągalny. Nie 
jest bowiem możliwe dotowanie w nieskończoność kooperujących gospodarek, 
jeśli celem jest tak czy owak uzyskiwanie realnych zysków ze sprzedaży produk-
tów wysoko przetworzonych. 

9 Л. К у ч ма, Роль России в период становления СНГ ,  [cyt. za:] Ю. В. К о с ов, 
А. В. Торопыгин, Содружество Независимых Государств. Интеграция, парламентская 
дипломатия и конфликты, Москва 2012, c. 185, przeł. J. Diec.
10 A. Kazharski, Eurasian integration [w:] Russian Federation 2014. Short Term Prognosis, 
red. V. Morozov, K. Tüür, Tartu 2014, p. 142.
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W rosyjskiej gospodarce surowcowej zwiększy się co prawda spektrum ofer-
towe, między innymi o dostawy w postaci LNG, jednak nie zmienia to istoty źród-
ła głównych zysków rosyjskiej gospodarki, która w dalszym ciągu uzależniona 
jest od kwot uzyskiwanych za ropę naftową i gaz ziemny. Można spodziewać 
się, że wciąż istotnym narzędziem oddziaływania na stosunki międzynarodowe 
poprzez środki gospodarcze będzie próba demonstracyjnego przekierowania 
części dostaw do dynamicznie rozwijających się Chin, traktowanych jako alter-
natywa dla kierunku europejskiego. Konieczność inwestycji w zakresie tras prze-
syłowych i stosunkowo mała gotowość odbiorcy chińskiego na wysokie ceny 
surowca mogą jednak podważyć rentowność tych planów. Podobnie wzbogacona 
może zostać oferta w przemyśle zbrojeniowym, gdzie perspektywy zysków są 
lepsze, chociażby za sprawą konfliktu syryjskiego, przemawiającego na korzyść 
rosyjskich dostaw broni. 

Czy zaprezentowane prawidłowości i wnioski zgodne są z ocenami eksper-
tów rosyjskich? W opinii środowiska Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowe-
go nie ulega wątpliwości, że do głównych interesów Federacji Rosyjskiej należy 
przede wszystkim bezpieczeństwo polityczne, czyli m.in. stabilność polityczna, 
integralność terytorialna i suwerenność narodowa. Na szczególną uwagę za-
sługuje ta pierwsza, albowiem do jej warunków należy, zdaniem autorów, pod-
trzymywanie kursu politycznego władz przez społeczeństwo. Z kolei w kwestii 
integralności terytorialnej podkreśla się konieczność istnienia silnego państwo-
wego centrum, a przez narodową suwerenność rozumie się „zwierzchnictwo 
władzy państwowej nad ludnością” (верховенство государственной власти 
над населением). Zwraca się także uwagę na bezpieczeństwo informacyjne 
i odpowiedź na wyzwania o charakterze militarnym11. Opinia tego najbardziej 
prestiżowego ośrodka nie jest odosobniona, a co najważniejsze, znajduje po-
twierdzenie w oficjalnych dokumentach państwowych.

Nie wydaje się możliwe nakreślenie jednoznacznej wizji perspektyw poli-
tycznego i gospodarczego rozwoju Federacji Rosyjskiej w świetle jej doświadcze-
nia przeszłości, jednak dokonana analiza pozwoliła na nakreślenie przynajmniej 
kilku jego wyznaczników, jak:
• wzrost systemowego centralizmu;
• narastanie tendencji autorytarnych;
• pogłębienie kontroli nad społeczeństwem;
• militaryzacja państwa i dążenie do podnoszenia zdolności bojowych sił 

zbrojnych;
• dalsza pragmatyzacja stosunków z Unią Europejską; 
• wzmacnianie priorytetu rusocentrycznego modelu państw eurazjatyckich 

dzięki naturalnej przewadze nad ofertą eurocentryczną;

11 Политические отношения и политический процесс в современной России, red. 
В. И. Коваленко, Москва 2010, c. 354-361.
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• gospodarcza petryfikacja protekcjonizmu i kontroli przepływów;
• zachowanie dominującej roli sektora naftowo-gazowego;
• szersze otwarcie na kooperację z odbiorcami wschodnioazjatyckimi.

Warunkiem pogłębiania tych tendencji w dalszej perspektywie jest bez wąt-
pienia możliwość zaspokojenia potrzeb ludności w warunkach konieczności 
finansowania nowej integracji na tle gospodarek o znacznie większym stopniu 
deregulacji.


