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WSTĘP 

 

Niniejsza rozprawa poświęcona została szerokiej i wielopłaszczyznowej analizie 

relacji dwustronnych pomiędzy USA a Rosją w okresie następującym po całkowitej 

reorientacji globalnej sceny politycznej. Oba wymienione organizmy, z tym, że Rosja 

poprzez swojego poprzednika –ZSRR, kształtowały globalną politykę przez ponad 50 

lat XX wieku, determinując podział świata na dwa przeciwstawne obozy i tworząc 

zarazem system relacji określany jako bipolarny. Po rozpadzie Związku Radzieckiego 

na jego obszarze powstało 15 nowych państw, a nowo powołana Federacja Rosyjska, 

będąca sukcesorem imperium radzieckiego stanęła przed problemem określenia swojej 

pozycji w post-zimnowojennym świecie. Przed podobnym problemem stanęły również 

Stany Zjednoczone, gdyż okazało się, że są jedynym supermocarstwem, a z tego 

powodu świat stawia przed nimi szerokie oczekiwania. Również z powodu roli 

odegranej w zaistniałych przemianach swoje oczekiwania w stosunku do USA mieli 

decydenci rosyjscy. Już od początku lat 90. amerykańskie kręgi polityczne dyskutowały 

na temat miejsca Rosji w stosunkach międzynarodowych oraz w polityce zagranicznej 

USA, jednak kolejne administracje amerykańskie miały problem ze sprecyzowaniem 

całościowej strategii dla Rosji. Pojawiły się dwa podejścia decydentów politycznych 

wobec kwestii rosyjskiej. Zwolennicy opcji pierwszej postulowali niedopuszczenie do 

odzyskania przez Rosję dominującej pozycji, gdyż pomimo słabości Rosja zachowuje 

potencjał, który może być wykorzystany do negowania amerykańskich światowych 

interesów
1
. Bez uzyskania wpływu na politykę Rosji USA nie mogą pełni roli 

światowego przywódcy
2
.  Według drugiej opcji Rosja nie stanowiła poważnego 

zagrożenia, ani tez nie mogła być równym partnerem dla USA, gdyż dzięki rozpadowi 

ZSRR jej potencjał międzynarodowy i możliwości oddziaływania międzynarodowego 

były osłabione. Oprócz tego na arenie międzynarodowej umacnia się pozycji Chin, co 

przeciwdziała odzyskaniu przez Rosję wpływów w Azji Środkowej, w związku z tym 

partnerstwo z Zachodem będzie dla Rosji strategicznym wyborem – a w stosunkach ze 

                                                           
1
 James M. Goldgeier, Michael McFaul,  Power and Purpose. U.S. Policy toward Russia after the Cold 

War, Washington: Brookings Institution Press 2004, s. 1-17 
2
 The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 

http://www.whitehouse.gov/nsc (23.05.2011) 

http://www.whitehouse.gov/nsc
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Stanami Zjednoczonymi Rosja będzie na pozycji partnera słabszego
3
. W efekcie 

rosyjskie koncepcje polityczne, przyjmowane w następnych latach oscylowały od 

skrajnego poparcia dla USA jako partnera, który jest w stanie wprowadzić Rosję w 

struktury zachodnie do nieufności i zwrotu w kierunku eurazjatyckim. Z drugiej strony 

amerykańskie ośrodki decyzyjne i opiniotwórcze przez długi czas szukały miejsca, jakie 

Rosja powinna zająć w polityce globalnej USA. Efektem powyższego był specyficzny 

czas przemian i przekształceń, jak można określić lata 1991-2008 w relacjach obu 

dawnych supermocarstw, cechujący się początkowym zbliżeniem a następnie 

stopniowym oddalaniem i poszukiwaniem nowej formuły relacji. Czy w związku z 

powyższym, przy uwzględnieniu całej złożoności relacji dwustronnych, tak 

specyficznych partnerów silnie oddziaływujących na globalną rzeczywistość, można 

określić mechanizm kształtowania polityki wzajemnej w tym specyficznym okresie? 

W ocenie autorki niniejszej dysertacji, w odniesieniu do powyższego 

uzasadniona wydaje się być teza wskazująca, iż po przełomie roku 1989 i po trzech 

latach stosunkowo dobrych relacji w czasie pierwszej kadencji G. Busha Rosja 

stopniowo została w polityce amerykańskiej zdegradowana do roli regionalnego 

mocarstwa i ważnego, aczkolwiek słabszego partnera, który stanowił jeden z wielu 

punktów odniesienia polityki zagranicznej. Natomiast Stany Zjednoczone i prowadzona 

przez nie polityka przez cały omawiany okres stanowiły i stanowią naczelny punkt 

odniesienia dla rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.   

Ponadto celem poniższej dysertacji jest analiza:  

1. Prądów myślowych i koncepcji rozwijających się w USA, które miały 

wpływ na kształtowanie się amerykańskiej polityki zagranicznej w stosunku 

do Rosji za kadencji poszczególnych prezydentów. 

2. Sposobu oddziaływanie polityki amerykańskiej na kształtowanie się polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

3. Sposobu prowadzenia polityki zagranicznej USA w stosunku co do Federacji 

Rosyjskiej  i wpływu tegoż na kształtowaniu się rosyjskich koncepcji 

prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

W związku ze specyfiką przedmiotu w badaniach wykorzystany został szereg metod 

badawczych umożliwiających jego gruntowną analizę w odniesieniu do konkretnych 
                                                           
3
 James M. Goldgeier, Michael McFaul…;s. 1-17 
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zagadnień, skupionych wokół analizy historyczno-porównawczej oraz studium 

przypadku, umożliwiających przybliżenie kolejnych etapów kształtowania się polityki 

wzajemnej. Metodę historyczną wykorzystano w celu wykazania związków 

przyczynowo – skutkowych zachodzących w relacjach na linii Waszyngton – Moskwa, 

w odniesieniu do poszczególnych problemów relacji wzajemnych. Ponadto, użyto 

metody porównawczej – dla zsyntezowania głównych celów polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa prowadzonej zarówno przez USA jak i Federację Rosyjską oraz 

przeanalizowania reakcji na powyższe działania podjętej przez partnera. Wykorzystano 

także  metodę empiryczną, niezbędną dla analizy źródeł pierwotnych, tzn. przede 

wszystkim dokumentów i aktów prawnych, wydanych przez czynniki decyzyjne, 

mające bezpośredni lub pośredni wpływ na kształt podejmowanych działań.  

Z punktu prowadzenia wywodu naukowego istotne było prowadzenie analizy przy 

uwzględnieniu wieloaspektowości poruszanych zagadnień, determinowanych skalą 

oddziaływania badanych podmiotów, co wynika z faktu, iż relacje amerykańsko-

rosyjskie należy rozpatrywać na trzech poziomach tj.: 

 poziom stosunków dwustronnych, odnoszący się do kwestii bilateralnych np. 

amerykańska pomoc ekonomiczna, 

 poziom regionalny, obejmujący wzajemne relacje w odniesieniu do danego 

państwa lub regionu np. Kaukazu, Bałkanów czy Azji środkowej, 

 poziom globalny, odnoszący się do problematyki o zasięgu ponadregionalnym, 

obejmującym szereg innych partnerów np. problematyka tzw. tarczy 

antyrakietowej.  

W konstrukcji pracy wykorzystano systematykę chronologiczną, opartą o cezury 

wyznaczone przez kolejne kadencje amerykańskich prezydentów, co pozwoliło na 

najlepsze zilustrowanie poruszanych zagadnień. Rozprawa składa się ze wstępu, sześciu 

rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział I  zawiera analizę mechanizmów konstruowania 

amerykańskiej polityki zagranicznej i instytucji biorących w tym udział. Omówiona 

została rola poszczególnych organów biorących udział w kreowaniu kierunków 

prowadzenia polityki zagranicznej przez USA, oraz pozarządowych ośrodków 

opiniotwórczych -  w tym także rolę i działania tzw. think – tanków np. Rand 

Corporation lub New American Century, które miały duży wpływ na kształtowanie 

wizji polityki zagranicznej USA.  
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W rozdziale II  zaprezentowano polityka USA względem Federacji Rosyjskiej w 

pierwszych latach po geopolitycznym przełomie, którym był upadek bipolarnego 

porządku światowego. Przedstawiono dyskusje ideologiczną, jaka wywiązała się w 

USA wokół kwestii roli, rozmiaru oraz formy zaangażowania Stanów Zjednoczonych w 

politykę światową. Następnie została przeanalizowana koncepcja,  jaka wyłoniła się z 

prowadzonej dyskusji i która determinowała politykę amerykańską  w początku lat 

dziewięćdziesiątych  tj.  koncepcja „nowego ładu światowego‖. W dalszej części 

autorka zajęła się problematyką zdefiniowania nowych celów polityki USA względem 

Federacji Rosyjskiej i miejscem, jakie zajmowała ona w przyjętej koncepcji politycznej. 

Praktyczna realizacja przyjętych założeń stanowi temat kolejnej części pracy. 

Omówiono podstawowe sfery oddziaływania USA, związane przede wszystkim z 

kwestią zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia i wspierania przekształceń 

polityczno-ekonomicznych w Rosji. W końcowej części rozdziału autorka zanalizowała 

odbiór działań USA przez stronę rosyjską oraz  wpływ, jaki polityka amerykańska 

wywarła na kształtowanie się rosyjskich koncepcji polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa. Ostatnim punktem rozważań jest analiza odbioru przemian i działań 

rosyjskich przez najważniejsze ośrodki decyzyjne w USA w końcowej fazie 

omawianego okresu. 

Rozdział III bada politykę USA względem Rosji w czasie pierwszej kadencji Billa 

Clintona.  Punktem wyjścia do zawartych w nim rozważań było przeanalizowanie 

prądów myślowych i koncepcji ideologicznej, jaka przyświecała amerykańskiej polityce 

zagranicznej w tym okresie tj. koncepcji stanowczego multilateralizmu, a w 

szczególności jak koncepcja ta określała politykę Stanów Zjednoczonych względem 

Rosji. W dalszej części pracy autorka zajęła się praktyczną sferą działań USA 

względem przyjętych przez Federację Rosyjską wizji polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa oraz ich realizacji. Autorka omówiła kwestie stanowiące naczelne 

punkty oddziaływania polityki amerykańskiej tj. kontynuację poparcia polityczno-

finansowego dla przemian dokonujących się w Rosji a także problem nieproliferacji 

broni masowego rażenia oraz problematykę integracji państw dawnej rosyjskiej strefy 

wpływów tj. Polski, Czech i Węgier z zachodnimi strukturami bezpieczeństwa. 

Następnie przeanalizowane zostało zjawisko degradacji Rosji w sferze koncepcyjnej do 

roli biernego beneficjenta amerykańskiej pomocy finansowej, oraz kwestia odbioru 

rosyjskich  przemian przez naczelne ośrodki decyzyjne w USA. W końcowej części 
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rozdziału autorka omówiła skutki prowadzonej przez USA polityki i jej odbiór zarówno 

przez grupy decyzyjne jak i społeczeństwo rosyjskie. 

W rozdziale IV  dokonano analizy polityki USA względem Rosji w drugiej połowie 

lat 90-tych tj. w czasie drugiej kadencji Billa Clintona, która stanowiła czas swoistego 

przełomu. W początkowej części omówiono swoistą ewolucja w koncepcji prowadzenia 

polityki zagranicznej USA, polegająca na stopniowym przechodzeniu od 

multilateralizmu do unilateralizmu, oraz stanowiący emanację tych zmian dokument:  A 

National Security Strategy: Engagement and Enlargement z 1996r. W dalszej 

kolejności zweryfikowano pozycję Rosji w omawianych koncepcjach politycznych oraz 

omówione zjawisko swoistego niedoceniania roli Federacji Rosyjskiej w polityce 

światowej. Następnie autorka ukazała zostanie wpływ realizowanej przez USA polityki 

na prowadzoną w Rosji dyskusję ideologiczną oraz przyjmowane koncepcje realizacji 

interesów w sferze politycznej i bezpieczeństwa, a w szczególności koncepcję 

multipolaryzmu autorstwa Jewgienija Primakowa i koncepcję bezpieczeństwa 

narodowego z 17 grudnia 1997r.  Kolejnym z omawianych problemów jest odbiór 

działań rosyjskich przez amerykańskie kręgi decyzyjne i grupy wpływu oraz nowy 

dokument programowy amerykańskiej polityki tj. A National Security Strategy for a 

New Century z października 1998 r., będący kolejnym krokiem w stronę unilateralizmu. 

Działania amerykańskie prowadzone w oparciu o wymienione dokumenty programowe, 

które odnosiły się bezpośrednio lub pośrednio do Rosji stanowią kolejny z omawianych 

problemów. W końcowej fazie rozdziału pokazano wpływ ewolucji unilateralnej oraz 

praktycznych działań z nią związanych na postrzeganie polityki USA w Rosji i przyjęte 

wówczas dokumenty programowe. Rozdział jest zakończony analizą przyczyn 

zaistniałego stanu rzeczy.  

Rozdział V stanowi analizę polityki amerykańskiej względem Rosji w 

pierwszych latach nowego stulecia - w czasie pierwszej kadencji G.W. Bucha.  Na 

początku autorka przedstawiła zostaną neokonserwatywne ideologiczne podstawy i 

założenia nowej koncepcji polityki zagranicznej, oraz ich  stosunek do dotychczasowej 

praktyki jej prowadzenia. Omówiono również stanowiąca wyraz wspomnianych idei 

doktrynę Busha. Następnie autorka zajęła się kwestią koncepcji prowadzenia polityki 

względem Rosji, przyjętą przez neokonserwatystów, i we wspomnianej doktrynie. 

Dalsza część rozdziału poświęcono praktycznej sferze realizacji polityki amerykańskiej 

względem Rosji ze szczególnym uwzględnieniem działań USA po wybuchu tzw. wojny 

z terroryzmem kwestii rozwoju zbrojeń strategicznych oraz oddziaływania Stanów 
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Zjednoczonych na obszarze tzw. „bliskiej zagranicy‖ Federacji Rosyjskiej (tzn. 

poparcie dla tzw. „kolorowych rewolucji‖). Implikacje działań Waszyngtonu dla 

polityki Federacji Rosyjskiej stanowią temat trzeciej części rozdziału. Zaprezentowano 

zmiany, jakie zaszły w polityce Rosji na przełomie wieków a także ewolucję podejścia 

nowych władz do działań Waszyngtonu, wynikającą z prowadzonej przezeń polityki o 

charakterze interwencyjnym i jej wpływ na przyjętą wizję realizacji rosyjskich 

interesów, oraz jak wpłynęła ona na pozycję Rosji w świecie. 

Rozdział VI poświęcono działaniom Stanów Zjednoczonych wobec Federacji 

Rosyjskiej w czasie drugiej kadencji G.W. Busha.  W pierwszej części omówiono 

zmiany personalne dokonane w ośrodkach decyzyjnych, kształtujących politykę 

zagraniczną USA i ich implikacje koncepcyjne. Następnie zaprezentowano nową wizja 

prowadzania polityki zagranicznej zawarta w  National Security Strategy z 16 marca 

2006r., a następnie koncepcje dotyczące prowadzenia polityki względem Rosji. W 

dalszej części rozdziału przeanalizowano politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej prowadzone przez Władimira Putina, i wpływ, jaki wywarły na nie 

działania amerykańskie, a także jak polityka USA była postrzegana w Moskwie. W 

trzeciej części autorka przedstawiła główne punkty oddziaływania USA względem 

Rosji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwoju broni strategicznej 

problematyki powiązania dawnych państw rosyjskiej strefy wpływów ze strukturami 

zachodnimi oraz działań USA względem państw utrzymujących przyjazne kontakty z 

Rosją np. Iran. Rozdział kończą rozważania prognostyczne dotyczące ewentualnych 

zmian w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Rosji wynikających z 

wyborów prezydenckich w obu państwach. 

 

Badania niezbędne dla zaistnienia niniejszej rozprawy doktorskiej, będącej analizą 

wpływu amerykańskiej polityki na kształtowanie się koncepcji polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz relacji zachodzących między USA a Rosją, 

zostały przeprowadzone w oparciu o wykorzystanie zarówno źródeł pierwotnych jak i 

wtórnych. Źródła pierwotne są to oficjalne dokumenty rządów amerykańskiego i 

rosyjskiego, przemówienia, teksty urzędowych wystąpień i komunikatów, oficjalne 

raporty i analizy. Źródła wtórne to publikacje oraz artykuły naukowe, raporty think-

tanków oraz analizy amerykańskich ośrodków myśli naukowej.  
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Niezbędne materiały zebrano w dostępnych, krajowych bibliotekach 

uniwersyteckich, m.in. w Bibliotece Katedry Amerykanistyki UJ, Bibliotece 

Jagiellońskiej, Bibliotece Instytutu Nauk Politycznych oraz Bibliotece Ośrodka Studiów 

Wschodnich w Warszawie. Ponieważ przedmiotem pracy są wydarzenia współczesne, 

dużą częścią bibliografii są źródła internetowe i zamieszczane tam publikacje i artykuły 

naukowe oraz źródła pierwotne w postaci dokumentów administracji amerykańskiej i 

rosyjskiej. W obecnych czasach zasoby internetowe dają ogromną możliwość 

przeprowadzenia badań, szczególnie należy w tym miejscu zwrócić uwagę na rządowe 

strony internetowe, a w przypadku Stanów Zjednoczonych dostęp do dokumentów 

administracji można uzyskać dzięki bibliotekom prezydentów. Na uwagę zasługują 

George Bush Presidential Library , William J. Clinton Presidential Library oraz mirror 

strony administracji George W. Busha, będącej archiwum dokumentów jego obu 

kadencji (George W. Bush White House, archive http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov). Kluczową stroną internetową dla badających politykę 

amerykańską powinien być również portal Library of Congress, dający dostęp do 

ogromnej tematyki z zakresu badań nad Stanami Zjednoczonymi. Ze strony Federacji 

Rosyjskiej należy zwrócić uwagę na stronę internetową Prezydenta Federacji Rosyjskiej 

oraz umieszczony tam Bank dokumentow (Банк докумкнтов), pozwalający uzyskać 

dostęp do aktualnych, najważniejszych orędzi, ukazów i oficjalnych koncepcji 

rosyjskich. Podobnie jak w przypadku amerykańskiej administracji, utworzono mirror 

archiwalny strony Prezydenta FR, zawierający dokumenty przygotowane w czasie 

wcześniejszych prezydentur - Президент России (archiwum)http://archive.kremlin.ru.    

Ze względu na założenia pracy dla autorki jednym z podstawowych narzędzi badań 

źródeł wtórnych okazały się strony internetowe ośrodków badawczych, zawierające 

ogromny materiał w postaci analiz, opinii i raportów, dotyczących relacji amerykańsko 

– rosyjskich, kształtu polityki zagranicznej USA i problemów samej Rosji. W 

większości think-tanków funkcjonują osobne programy, zajmujące się wyłącznie 

problematyką polityki rosyjskiej i regionu Europy Wschodniej i Azji. Na szczególną 

uwagę zasługuje moskiewski oddział Carnegie Endowment for International Peace, 

gdzie swoje publikacje udostępniają tacy specjaliści jak Dimitri Trenin lub Lilla 

Shestowva, duży zbiór interesujących artykułów naukowych zawarty jest w periodyku 

Pro et Contra.  Szeroko i wyczerpująco tematykę rosyjską opracowuje The Heritage 

Foundation,  gdzie w ramach publikacji „Backgrounder‖ i „The Heritage Lecture‖ 

swoje opinie i analizy upowszechnia Ariel Cohen, Leon Aron, Kim R. Holmes lub 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/
http://archive.kremlin.ru/
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Jewgienij Wolk. Interesującymi materiałami są również analizy przygotowywane w 

ramach PONARS (Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia), 

wspierany przez globalną sieć ekspertów oraz przez Carnegie Corporation of New 

York  i Elliott School's Institute for European, Russian, and Eurasian Studies (IERES) . 

Dostęp do analizy jest najprostszy z poziomu strony współpracującego z programem 

think-tanku CSIS (Center for International and Strategic Studies). Kluczowymi dla 

badacza polityki amerykańskiej są zasoby prestiżowego Council on Foreign Relation  i 

wydawanego przez think-tank opiniotwórczego dwumiesięcznika „Foreign Affairs‖, 

zawierającego artykuły takich ekspertów jak Zbigniew Brzeziński, Henry Kissinger a 

także kolejnych przedstawicieli administracji amerykańskiej np. Condoleezy Rice, 

Stroba Talbotta czy Madeleine Albright. Na uwagę zasługują również publikacje 

zamieszczone na stronie CATO Institute, gdzie głównym ekspertem ds. rosyjskich jest 

Ted Galen Carpenter, oraz American Enterprise Institute (AEI), wydającego odrębny 

periodyk na temat spraw rosyjskich –„Russian Outlook‖ w którym publikują Leon Aron 

czy Michael Lind. Szerokie pole do badań nad polityką amerykańską w stosunku co do 

Rosji daje opiniotwórczy RAND Corporation, publikujący szereg raportów 

odnoszących się do aktualnej sytuacji międzynarodowej oraz spraw rosyjskich. Autorka 

korzystała również z bogatych zbiorów Strategic Studies Institute (U.S. Army War 

College) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierających szereg cennych analiz 

spraw dotyczących szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa i polityki 

zagranicznej. 

 Przy przeprowadzaniu badań nad zagadnieniami dotyczącymi tematyki 

doktoratu duże korzyści autorka odniosła, przeprowadzając kwerendę w Bibliotece 

Naukowej Narodowego Uniwersytetu im. Miecznikowa w Odessie, gdzie uzyskała 

dostęp nie tylko do szeregu monografii rosyjskich, ale przede wszystkim dostęp do bazy 

East View Databases, a tym samym do rosyjskojęzycznych gazet i periodyków 

naukowych takich jak: «Дипломатический вестник» , «Международная жизнь», 

"Международные процессы", Россия в глобальной политике,  Far Eastern Affairs , 

«США – экономика, политика,идеология» (periodyk wydawany przez Instytut USA i 

Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk), w których publikują nie tylko kluczowi rosyjscy 

eksperci jak np. Siergiej Karaganow, ale także przedstawiciele rządu rosyjskiego – 

Jewgienij Primakow czy Siergiej Ławrow. 
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W kwestii kluczowych dla autorki baz danych należy zwrócić uwagę na zawartość 

bazy Questia, dającej dostęp do ogromnego zbioru publikacji książkowych o tematyce 

międzynarodowej, oraz związanej z doktoratem, oraz o olbrzymich zasobach EBSCO i 

JSTOR, pozwalających uzyskać dostęp do archiwalnych numerów periodyków takich 

jak „Foreign Affairs‖. „Foreign Policy‖, „The National Interest‖ czy „The 

Commentary‖, ale także do archiwalnych wydań prasy anglojęzycznej w postaci „The 

New York Times‖, „The Washington Post‖, „International Herald Tribune‖, ―The 

Financial Times‖ czy ―Time‖. Podobną rolę spełniły bazy danych amerykańskich 

uniwersytetów jak np. Columbia International Affairs Online, Cornell University Law 

School, Mount Holyoke College, The Avalon Project, Documents in Law, History and 

Diplomacy, Yale Law School, Washington College of Law i National Security Archive 

The George Washington University.  

Ponadto autorka wykorzystała opracowania i monografię poświęcone 

mechanizmom kreowania oraz realizacji polityki zagranicznej USA i Rosji autorstwa 

cenionych ekspertów. Na szczególną uwagę zasługują publikację Zbigniewa 

Brzezińskiego, dostępne zarówno w wydaniu anglo jak i polskojęzycznym, doskonale 

analizujące rzeczywistość międzynarodową zarówno na początku lat 90.: np. Z. 

Brzeziński, Bezład. Polityka światowa na progu XXI wieku. Warszawa: Edison 

Spotkania 1993, Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First 

Century, New York : Simon & Suchster, 1995, jak i zajmujące się problemami 

współczesnej polityki amerykańskiej: Z. Brzeziński, Druga szansa. Trzej prezydenci i 

kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Świat Książki, Warszawa 2008. Cenne uwagi 

na temat amerykańskiej polityki w stosunku co do Rosji zostały zawarte w 

anglojęzycznych publikacjach takich autorów jak Dimitri K. Simes: After the Collapse: 

Russia Seeks its Place as a Great Power, New York 1999 czy Dimitri  Trenin: The End 

of Eurasia: Russia on the Border between Geopolitics and Globalization, Carnegie 

Moscow Center, Washington 2001.  Rolą USA w relacjach międzynarodowych zajmuje 

się Andrew J. Bacevich., From Empire to Community. The Realities and Consequences 

of U.S. Diplomacy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,  2003, a 

relacje amerykańsko – rosyjskie szeroko badają eksperci James M Goldgeier., Michael 

McFaul, Power and Purpose. U.S. Policy toward Russia after Cold war, Washington: 

Brooking Institute Press 2004. Szczegółowo problematykę polityki rosyjskiej omawiają 

Bobo Lo: Vladimir Putin and the Evolution of Russian Foreign Policy, London 2003, 

Steven E Miller, Dimitri Trenin (edt.), The Russian Military: Power and Purpouse, 
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Cambridge, MA: MIT Press, 2004, I Rob Medvedev, Post-soviet Russia. A Journey 

Through the Yeltsin Era, Columbia University Press, New York, 2000,. 

 Z publikacji rosyjskich na uwagę zasługuje obszerne dzieło Tatiany Szaklieny: 

Россия и США в новом мировом порядкею Дискуссии в политико – академических 

сообществах России и США (1991-2002),  Москва 2002 oraz analiza rosyjskich 

prądów politycznych i koncepcji w: Российская внешнеполитическая мысль: В 

поисках национальной стратегии. Москва 1997. Relacjami amerykańsko – 

rosyjskimi zajmują się również A. Gorelik, I. Woroncow i S. Karaganow w książce 

Российско - американские отношения на рубеже веков, Москва 2000. Atmosferę 

polityczno – społeczną, pokazaną w wypowiedziach rosyjskich ekspertów, panującą na 

początku okresu przemian w Rosji dobrze ujął W. Rokitjanskij w monografii: Россия в 

поисках будущего. Альтернативы обществвенного развитя,  Москва, 1993 . 

Z zakresu polskiej literatury zajmującej się problemami rosyjskimi autorka wiele 

wyniosła, korzystając z książki Romana Bäckera: Rosyjskie myślenie polityczne za 

czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, oraz Stanisława Bielenia: Tożsamość 

Międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006. Na duża uwagę zasługują 

również publikacje Agnieszki Bryc: Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005 oraz Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy 

koniec gry? Warszawa 2008, a także monografia pod redakcją Justyny Zając: Polityka 

zagraniczna USA po zimnej wojnie , wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006. Miejscem 

Rosji w Europie wyczerpująco zajął się także Marek Czajkowski w: Rosja w Europie. 

Polityka bezpieczeństwa europejskiego Federacji Rosyjskiej, Kraków, 2003. , a politykę 

Rosji wobec Stanów Zjednoczonych wyczerpująca przeanalizował Maciej Raś w: 

Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej 

w latach 1991 – 2001, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005. Wiele 

cennych spostrzeżeń autorka zawdzięcza także Jadwidze Kiwerskiej i jej obszernej 

publikacji: Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów 

Zjednoczonych pod koniec XX w., Instytut Zachodni, Poznań 2002. Dużą uwagę należy 

zwrócić na pionierską w polskiej literaturze pracę Wojciecha Ziętary: Think tanks na 

przykładzie USA i Polski, Lublin 2010, pozwalającą zrozumieć mechanizmy kierujące 

działaniem środowiska amerykańskich think-tanks. 

 

Należy również podkreślić, że niniejsza praca doktorska jest efektem studiów 

autorki w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, a w szczególności 
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udziału w seminarium doktoranckim prowadzonym przez prof. dr hab. Andrzeja Manię, 

bez którego wszechstronnej pomocy, a zwłaszcza cennych sugestii i uwag 

merytorycznych przygotowanie poniższej rozprawy nie byłoby możliwe.  
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ROZDZIAŁ I:  Proces kreowania polityki zagranicznej w Stanach Zjednoczonych 

i instytucje biorące w nim udział. 

 

1. Rola prezydenta i administracji w tworzeniu polityki zagranicznej. 

Polityczny system Stanów Zjednoczonych jest klasycznym przykładem formy 

rządów prezydenckich. Separacja władzy między władzą wykonawczą a ustawodawczą 

jest dość wyraźna – prezydent i członkowie Kongresu są wybierani w odrębnych 

wyborach, dlatego też oba organy posiadają odrębną legitymacje społeczną dla 

wykonywania swoich zadań. W Stanach Zjednoczonych prezydent pełni zarazem 

funkcję głowy państwa jak i szefa gabinetu
4
. W amerykańskim systemie politycznym 

istnieje również zakaz łączenia urzędu kongresmena i członka gabinetu, dlatego też 

ministrowie poszczególnych resortów są powoływani przez prezydenta, są dla niego 

doradcami i przed nim ponoszą polityczna odpowiedzialność – ich decyzje są ważne 

wyłącznie na mocy władzy prezydenta
5
. Andrzej Pułło  wyjaśnia, że system polityczny 

Stanów Zjednoczonych dlatego nazywany jest prezydenckim nie dlatego, że prezydent 

jest dominującym organem w ustroju konstytucyjnym. Jednym z powodów jest chęć 

przeciwstawienia się parlamentarnemu systemowi brytyjskiemu, a drugim jest fakt, że 

amerykańska konstytucja przyznaje prezydentowi całą władzę, praktycznie pomijając 

wiceprezydenta i sekretarzy, nie wymieniając instytucji gabinetu i premiera. Oprócz 

tego prezydent wg. Konstytucji jest naczelnym wodzem, a w praktyce także przywódcą 

partii. Jednak należy pamiętać o zasadzie trójpodziału władzy, z której wynika, że żaden 

organ nie może dominować nad drugim, a polityka jest kształtowana przez proces 

stanowienia prawa
6
. Konstrukcja władzy wykonawczej jest bardzo skomplikowana, 

czego przyczyna leży nie tylko w 27 poprawkach do konstytucji, ale też nachodzeniu na 

pierwotną konstrukcję ustrojową nowych rozwiązań
7
. 

                                                           
4
 A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 1998,  str. 326. Dodatkowo problem 

rozdziału kompetencji między stanami a rządem poruszają Brannon P. Denning i Jack H. McCall w : 

Brannon P. Denning, Jack H. McCall, State‘s Rights and Foreign Policy, „Foreign Affairs‖ Jan/Feb 2000, 

Vol. 79, Iss.1. 
5
 T. Goduń, M. Cygnarowski, S. Dudek, P. Iwaniszczuk, Leksykon Systemów Politycznych,  Warszawa 

1999, str. 245. 
6
 Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997, str. 19. 

7
 Op.cit. Marek Bankowicz, Jan W.Tkaczyński, Oblicza współczesnego państwa Toruń, 2003, str. 113,  
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Konstytucja USA z 1787 r. w artykule 2 sekcjach 2 i 3 zaznacza mocną pozycję 

prezydenta USA w tworzeniu polityki zagranicznej, w tej materii nadaje mu wiele 

uprawnień
8
: 

 Całość władzy wykonawczej spoczywa w ręku prezydenta, 

 Prezydent pełni funkcje głównodowodzącego armią, flotą i milicją stanową, w 

przypadku powołania jej do służby czynnej, 

 Zawiera traktaty po zasięgnięciu opinii większości 2/3 senatorów, 

 Mianuje ambasadorów, funkcjonariuszy publicznych i konsulów, 

 Udziela Kongresowi informacji o stanie państwa razem z propozycją działań, 

 Ma prawo przyjmowania ambasadorów i innych ministrów pełnomocnych, 

 Ma przestrzegać wykonywani ustaw.  

Ujęte w ten sposób uprawnienia w ramach polityki zagranicznej w literaturze 

określa się jako „zaproszenie‖ do walki między Kongresem a prezydentem
9
. W oparciu 

o system wzajemnej kontroli i równowagi (system checks and balances) władzy 

prezydent jest uzależniony od opinii i zgody Kongresu – dotyczy to kwestii 

podejmowania najistotniejszych decyzji dotyczących stosunków z innymi państwami. 

Na przestrzeni lat zakres możliwości prezydenta w stosunku do Kongresu stopniowo się 

powiększał, szczególnie po II wojnie światowej prezydent został głównym inspiratorem 

polityki zagranicznej USA. Prezydent działa na zasadzie Chief of State – jest symbolem 

państwa i narodu amerykańskiego. Sposób pełnienia tej funkcji w dużej mierze zależał 

od osoby samego prezydenta,  bardzo często była ona wykorzystywana do budowania 

wizerunku Stanów Zjednoczonych jako silnego państwa, szczególnie przez 

prezydentów Richarda Nixona i Ronalda Reagana
10

. Narzędziem prezentowania linii 

amerykańskiej polityki zagranicznej są jednostronne oświadczenia, zawierające opis 

celów, czego przykładem może być Doktryna Monroe czy Doktryna Trumana, 

jakkolwiek mogą się one również odnosić do konkretnych wydarzeń i być 

prezentowane w określonych warunkach, np. przedstawienie przez Billa Clintona 

                                                           
8
U.S. Constitution, Article 2,  http://avalon.law.yale.edu/18th_century/art2.asp (10.04.2011.),  

Poszczególne artykuły amerykańskiej konstytucji omawia także Paweł Laidler w : Paweł Laidler, 

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik. Kraków 2007.  
9
 Łukasz Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Kraków 

2003, str. 30., problem równoległego funkcjonowania prezydenta  i Kongresu porusza również Kenneth 

E. Collier w : Kenneth E. Collier, Between The Branches. The White House Office and Legislative 

Affairs, Pittsburgh, 1992. 
10

 J. Rosati, Readings for U.S. Foreign Policy, New York 1999, str. 97. 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/art2.asp
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propozycji utworzenia programu Partnership for Peace w takcie Natowskiego szczytu 

w 1994 r.  

Jednak wzajemne powiązanie egzekutywy i legislatywy w procesie formowania 

polityki zagranicznej było jednym z nadrzędnych celów dla Ojców Założycieli, 

zakładających, że współpraca prezydenta i Kongresu w tym zakresie będzie miała 

pozytywny efekt
11

. Dlatego też dobór i wykorzystanie sposobów kreowania polityki 

zagranicznej zależy tylko od prezydenta, to jednak w ramach jego innych uprawnień, 

choć dość szerokich, działania są uzależnione od zgody i opinii Kongresu
12

.  

Istnieje klika obszarów dzielenie kompetencji przez prezydenta i Kongres
13

. 

Najbardziej newralgicznym jest kwestia interwencji amerykańskich wojsk za granicą. 

Według konstytucji prezydent formalnie sprawuje funkcje jest Commander in Chief of 

the US Armed Forces – głównym zwierzchnikiem sil zbrojnych
14

 Konstytucja 

amerykańska przyjęła takie rozwiązanie ze względu na fakty, że prezydent stawał się 

gwarantem cywilnej kontroli nad silami zbrojnymi, co było uznawane jako wyznacznik 

ustroju demokratycznego. Charakterystycznym dla USA jest fakt, że głowa państwa 

może realnie wpływać na sprawy militarne. Swoboda działania w sferze militarnej jest 

szczególnie ceniona przez kolejnych amerykańskich prezydentów, jako znaczące 

uprawnienie egzekutywy wpływają na swobodę jej działania w zakresie polityki 

zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Aczkolwiek uprawnienia wojenne prezydenta 

dość często podlegają weryfikacji ze strony Kongresu lub Sądu Najwyższego. Jednak 

prawem oficjalnego wypowiedzenia wojny dysponuje Kongres – było to przyczyną 

wieloletniej praktyki stopniowego samoistnego poszerzania przez kolejnych 

prezydentów uprawnień w tym zakresie, którzy zaczynali dość szeroko pojmować 

stanowisko głównego zwierzchnika sil zbrojnych. Bardzo często akcje z użyciem sil 

zbrojnych były podejmowane bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny przez 

Kongres. Uchwalenia War Power Resolution of 1973, o której będzie mowa w 

kolejnym punkcie, pozwoliło właśnie George‘owi W. Bushowi na przeprowadzenie 

działań w Iraku w 2002 bez bliżej określonych ograniczeń czasowych. War Power 

                                                           
11

 Szerzej: Ryszard M. Małajny, Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji‖ USA, Katowice 1985. 
12

 U.S. Constitution, Article 2..., szerzej: E.S. Corwin, The President‘s Control of Foreign Relations, New 

York 1970.  
13

 Szerzej: Thomas E. Cronin, The State of the Presidency, Boston, Toronto, 1980, str. 187-196., Louis 

Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress and The President, University Press of Kansas, 1991., 

Louis Fisher, The Politics of Shared Power Congress and the Executive, Washington 1993. 
14

 U.S. Constitution, Article 2, Section 2. 
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Resolution znacząco ograniczała kompetencje prezydentów, ale brak było 

jakichkolwiek sankcji za jej naruszenie. Być może dlatego Stany Zjednoczone brały 

udział w ponad 200 konfliktach bez oficjalnego wypowiedzenia wojny, a nawet, jak w 

przypadku interwencji w Bośni i Hercegowinie w 1995 przeprowadzanej przez Billa 

Clintona, przy wyraźnym sprzeciwie Kongresu
15

. Praktycznie rzecz biorąc, prezydent 

USA może użyć sil zbrojnych w trzech przypadkach: 

1. Konieczności obrony amerykańskich interesów poza granicami kraju, 

2. Wypełnienie sojuszniczych zobowiązań określonych przez odpowiednie układy 

międzynarodowe o charakterze wojskowym, 

3. Uchwalenie przez ONZ stosownej rezolucji, której konsekwencją jest podjęcie 

stosownych działań. 

Kolejnym obszarem nachodzenia na siebie uprawnień prezydenta i Kongresu jest 

zdolność do zawierania umów międzynarodowych. Prezydent ma prawo do: 

 Rozpoczęcia rozmów traktatowych, 

 Decydowania o ich przebiegu, 

 Decydowania o formie zawieranego porozumienia, 

 Decydowania o wejściu w życie traktatu, w zależności od ustosunkowania się do 

niego Kongresu,  

 Wypowiadania traktatów. 

 Prawo międzynarodowe uważa amerykańskiego prezydenta jako szefa gabinetu i 

głowę państwa za osobę, która reprezentuje USA w trakcie wszelkich czynności 

związanych z zawieraniem umów międzynarodowych
16

. Wydaje się, że w kwestii 

zawierania traktatów prezydent dysponuje większą władzą niż Kongres. Jednak 

amerykańska konstytucja postanowienia umowy międzynarodowej uzależnia od 

aprobaty izby wyższej Kongresu – Senatu, ponieważ prezydent będzie zawierał treaties 

za radą i zgodą Senatu
17

. Senat ma prawo umieszczać w tekście negocjowanego przez 

prezydenta traktatu, a do ich przegłosowania wystarczy zwykła liczba głosów
18

. Można 

posunąć się do stwierdzenia, że Senat jest organem posiadającym prawo weta wobec 

                                                           
15

 M. Snow, U.S. Foreign Policy, New York 1998, str. 206-210.  
16

 Szerzej: Prawo traktatów... Wiedeńska Konwencja Prawa Traktatów, cz. II, art. 7, pkt.2, ust. A, 

Wiedeń 23.05.1969r., Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne w systemie prawnym Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, Toruń 1964. 
17

 U.S. Constitution Article2, Section 2. 
18

 Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo wewnętrzne... str. 67. 
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działań władzy wykonawczej
19

. Jak pokazują statystyki, izba wyższa Kongresu, rzadko 

jednak korzysta z tego prawa, gdyż na liczbę 1500 układów zawartych od początku 

państwowości USA , 1300 zostało zaaprobowanych przez Senat
20

.  Znaczącym 

uprawnieniem dla prezydent jest także możliwość wypowiedzenia zawartego traktatu – 

może to zrobić samodzielnie lub przy współudziale Kongresu.  Kongres może odmówić 

uchwalenia potrzebnych aktów wykonawczych, lub przegłosuje prawo sprzeczne z 

obowiązującym traktatem. W tym miejscu funkcjonuje pewna sprzeczność, gdyż ustawa 

wskazuje albo na prezydenta jako organ uprawniony do samodzielnego działania, albo 

kompetencje w tym zakresie są przypisane zarówno egzekutywie jak i legislatywie. 

Należy jednak zaznaczyć, że Kongres nie może samodzielnie wycofać Stanów 

Zjednoczonych z przyjętych zobowiązań traktatowych
21

.  

 W celu ominięcia oporu ze strony Senatu w ramach urzędu prezydenta rozwinęła 

się praktyka stosowania executive agreements – porozumień wykonawczych, 

niewymagających zgody Senatu, a pozwalających prezydentowi wypełniać obowiązki 

nałożone na niego przez Konstytucję
22

. Executive agreements nie są wymienione w 

Konstytucji, do ich stosowania przyczyniła się polityczna praktyka. Prawo 

międzynarodowe nie dokonuje rozróżnienia między treaties a executive agreements,  

dlatego też USA nie ratyfikowały wiedeńskiej konwencji prawa traktatowego z 24 

kwietnia 1970 r. , jednak porozumienia wykonawcze w rozumienia prawa 

międzynarodowego mają taką samą moc jak traktaty zawierane za zgodą Senatu. 

Executive agreements  są zawierane przez prezydenta albo przez powołanych przez 

niego i upełnomocnionych przedstawicieli. Ich wejście w życie nie wymaga zgody 

większości 2/3 Senatu. Niektóre z porozumień wykonawczych nie wymagają opinii 

Senatu, gdyż zostały oparte na uprawnieniach prezydenckich, albo są zawierane na 

podstawie przyjętych wcześniej ustaw. Instytucja executive agreements nie figuruje w 

konstytucji, więc decyzje co do nich podejmuje Sąd Najwyższy
23

.  Co prawda, SN 

zainteresował się problemem executive agreements dopiero w XX wieku, przy okazji 

nawiązywania przez Stany Zjednoczone stosunków dyplomatycznych ze Związkiem 
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 Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych, Toruń 1969, str. 179. 
20

 James S. Lindsay, Congress and the Politics of U.S Foreign Policy, John Hopkins University Press, 

1994.,  str. 79. 
21

 Łukasz Wordliczek., Kształtowanie się uprawnień prezydenta…str. 48. 
22

 . Muskie, K. Rush, K.W. Thompson, The President, the Congress and the Foreign Policy, London 

1986, str. 95. 
23

 Kazimierz Nowak, System prezydencjalny...str. 173, Wacław Szyszkowski, Traktaty a prawo 

wewnętrzne... str. 100. 



27 
 

Radzieckim
24

.  Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent Stanów Zjednoczonych, 

zobowiązany przez konstytucję do wykonania wszystkich swoich praw , jest tym 

samym upoważniony do wydawania porozumień wykonawczych. To właśnie na 

prezydencie spoczywa cala odpowiedzialność za przebieg negocjacji traktatowych – to 

prezydent decyduje, czy podejmować negocjacje, w jaki sposób je prowadzić, i przy 

użyciu jakich osób, potem pertraktacje prowadzi już sekretarz stanu. Prezydent ma 

także prawo odmówienia podpisania wynegocjowanego i podpisanego przez Senat 

układu, i może odmówić wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, nie wiążą go 

pozytywna opinia Senatu, i może odmówić do przystąpienia do kolejnych części 

procedury
25

. De facto, dopiero od pierwszej kadencji Ronalda Reagana porozumienia 

wykonawcze zostały jednym z głównych instrumentów polityki zagranicznej USA i ich 

liczba znacznie przewyższa liczbę zawieranych treaties
26

. Może to dowodzić 

rozmywania się granicy między treaties  i executive agreements  oraz wskazywać na 

wzmacnianie się roli egzekutywy. Podsumowując, executive agreements mogą być 

stosowane wtedy, gdy: 

 Porozumienie jest zawierane w następstwie lub też zgodnie z istniejącym stanem 

prawnym, 

 Porozumienie wymaga zgody Kapitolu lub też wydania stosownych ustaw, 

niezbędnych do jego wykonania, 

 Porozumienie jest zawierane w ramach i zgodnie z konstytucyjnymi 

uprawnieniami prezydenta
27

. 

Poniższa tabelka pokazuje, jak szeroko stosowanym przez prezydentów amerykańskich 

narzędziem są executive agreements, dające możliwość działania niezależnie od 

Kongresu: 

 

                                                           
24

 Szerzej: Andrzej Mania, Polityka USA wobec ZSRR, 1933 - 1941, Warszawa 1987 
25

 Łukasz Wordliczekm Kształtowanie się uprawnień prezydenta…. str. 40-41. 
26

 J. Rosati, str. 99 
27

 Op.cit. Łukasz Wordliczek... str. 57., szerzej: Lesław Kański, Kompetencje Kongresu... str. 61-63., 

Loch Johnson, James McCormick, The Making of. International Agreements: 

a Reappraisal of. Congressional Involvement., ―The Journal of Politics‖ Vol. 40, No.2, May 1978. 
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Kadencja 

prezydenta 

Liczba 

traktatów 

Liczba executive 

agreements 

Razem: Procent  (%) 

executive 

agreements  w 

całości 

zawieranych 

porozumień 

Carter 56 1.098 1.154 95,1 

I kadencja R. 

Reagana 

58 965 1.023 94,3 

II kadencja R. 

Reagana 

48 605 653 92,6 

G.H.W. Bush 58 569 627 90,7 

I kadencja B. 

Clintona 

80 667 747 89,3 

Razem: 300 3.904 4.204 92,9 

Źródło: Kiki Caruson, Victoria A. Farrar-Myers, Table 1: Type of International Agreements: Traties and 

Executive Agreements by Administration, 1977-1996, w: Promoting the President‘s Foreign Policy 

Agenda. Presidential Use of Executive Agreements as Policy Vehicles, ―Political Research Quarterly‖ 

Vol.60, No. 4 December 2007, str. 631.  

 

Jako Chief Executive realizuje amerykańską politykę zagraniczną poprzez 

mianowanie najwyższych rangą urzędników i ambasadorów – w tym miejscy znów 

władza wykonawcza i ustawodawcza nachodzą na siebie, gdyż prezydent może 

mianować dyplomatów tylko za radą i zgodą Senatu
28

. Jest to uprawnienie bardzo 

istotne ze względu na międzynarodową pozycję USA i  ilość stanowisk do obsadzenia – 

co do ok. 650 urzędów jest wymagana zgoda Senatu, 200 posad tego nie wymaga
29

.  

Analogicznie do powyższych uprawnień, amerykański prezydent jako reprezentant 

kraju w stosunkach zewnętrznych pleni również funkcję Chief Diplomat - ma prawo do 

wyrażenia uznania lub jego cofnięcia dla nowego państwa, rządu lub narodu 

walczącego o niepodległość. Proces uznawania innych państw jest dwuetapowy: w 

oparciu o prezydencką decyzję Departament Stanu wydaje oświadczenie. Silna pozycja 

prezydenta w amerykańskim systemie władzy determinowała utworzenie równie 

mocnego systemu ponoszenia przez głowę państwa odpowiedzialności przed 
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 U.S. Constitution, Art. 2, Sec. 2.... 
29

 A. DeConde, R.D. Burns, F. Logevall (eds.) Encyclopedia of American Foreign Relations, New York 

2002, str. 31. 
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Kongresem w celu uniknięcia imperial presidency
30

. Prawa Kongresu były szczególnie 

naruszane w okresie prezydentur Johnsona i Nixona, kiedy to doszło do 

bezprecedensowej centralizacji władzy w rękach prezydenta
31

. 

Dla realizowania polityki zagranicznej prezydent ma do dyspozycji doradców i 

członków personelu administracji. Aparat federalny jest tworzony przez departamenty, 

jednostki wykonawcze niebędące departamentami oraz niezależne komisje federalne.  

W tym miejscu należy zaznaczyć jak bardzo istotny jest dobór ludzi na te stanowiska – 

ich koncepcje i idee mają duży wpływ na kształtowanie amerykańskiej polityki 

zagranicznej, pod doborze poszczególnych osób można wywnioskować, czy powstanie 

nowa koncepcja polityki zagranicznej, czy też będzie kontynuowana poprzednia. Pod 

tym kątem najwięcej emocji budziło kompletowanie administracji prezydenta George‘a 

W. Busha, polityka o małym doświadczeniu w sprawach międzynarodowych – wtedy 

pojawiła się pewna kontynuacja w nominacjach na stanowiska doradców i szefów 

poszczególnych resortów, gdyż pojawiły się osoby znane z czasów prezydentury 

George‘a Busha seniora i Ronalda Reagana.  

Bardzo istotną osobą w kreowaniu polityki zagranicznej był Sekretarz Stanu – 

czwarta w kolejności osoba zobowiązana do pełnienia funkcji prezydenta w razie 

wakatu, którego rola polegała na przekazywaniu prezydentowi wiadomości o sytuacji 

międzynarodowej i geopolitycznej oraz na doradztwie i konstruowaniu rozwiązań. Do 

tego celu sekretarz stanu  zarządzał personelem dyplomatycznym zorganizowanym w 

pięciu regionalnych biurach. Później specjalizacja Departamentu Stanu postępowała 

coraz bardziej, biura zostały zastąpione wydziałami, zajmujących się gospodarką, 

międzynarodowymi organizacjami, stosunkami z opinią publiczną i Kongresem, 

wymianą naukową i ochroną środowiska
32

. Jednak podstawowym zadaniem 

pracowników Departamentu jest reprezentowanie amerykańskiego rządu za granicą  - 

podstawą jest działalność szefów misji dyplomatycznej i foreign service officers. 

Funkcjonariusze Departamentu Stanu zbierają i analizują informację, które, 
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 Szerzej: Arthur Schlesinger, Jr., "Imperial Temptation," New Republic (March 16, 1987), : Thomas E. 

Cronin, The State of the Presidency, Boston, Toronto, 1980, str. 210. 
31

 Andrzej Pułło, Ustroje konstytucyjne…. Str. 118. 
32

 Szerzej o organizacji i ewolucji pozycji Departamentu Stanu w amerykańskiej polityce zagranicznej w: 

Andrzej Mania, Department of State 1789-1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej USA, 

Kraków 2011. 
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przekazywane prezydentowi, są bazą dla podejmowanych przez niego decyzji
33

. Jeszcze 

w trakcie II wojny światowej sekretarz stanu wywierał na prezydenta duży wpływ, ale 

po 1945 i wydaniu National Security Act, ustanawiającym Radę Bezpieczeństwa 

Narodowego i urząd doradcy ds. Bezpieczeństwa narodowego, oficjalnie możliwości 

wpływu zmalały, ale jak pokazuje historia, dużo zależało również od osobowości 

sekretarza – przykład kariery Henry‘ego Kissingera w administracji Richarda Nixona 

dowodzi tego najlepiej
34

. 

Ze względu na szeroki zakres działań , w których używane jest wojsko istotny z 

punktu widzenia polityki zagranicznej był również Departament Obrony i Sekretarz 

Stanu. Sama instytucja Departamentu Obrony powstała w 1944r., kiedy to Kongres 

uznał, że należy powołać jednostkę nadzorującą całościowo amerykańskie wojska. 

Pozycję prezydenta w ramach tego departamentu potwierdził Goldwater-Nichols Act z 

1986, według którego najwyższym dowództwem jest zawsze prezydent USA poprzez 

osobę sekretarza obrony i dowódców regionalnych
35

.  Departament Obrony jest 

uważany za jedną z podstaw tzw. iron triangle – „żelaznego trójkąta‖ ze względu na 

silne relacje polityczne i gospodarcze wewnątrz kraju, napędzane przez wspólną 

działalność Pentagonu, Kongresu i sektora prywatnego
36

.  DoD to centralny organ 

wykonawczy, odpowiadający za kierowanie systemem obrony i zarządzanie silami 

zbrojnymi, składających się z: US Army, US Navy, US Marine Corpse, US Air Force. 

Ich skład jest uzupełniony przez Gwardię Narodową i rezerwę
37

. Namacalnym 

przykładem aktywności Departamentu Obrony na polu polityki zagranicznej jest 

specjalna jednostka organizacyjna – Office of International Security Affairs, Biuro 

Bezpieczeństwa Zewnętrznego
38

. Znamiennym jest również osoba zastępcy sekretarza 

obrony ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, który jest głównym doradcą sekretarza 

obrony w sprawach polityki i strategii międzynarodowej polityki bezpieczeństwa.  

Jednym z jego zadań jest prowadzenie i zarządzanie wielostronnymi, regionalnymi i 
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dwustronnymi stosunkami obrony oraz opracowanie strategii bezpieczeństwa 

regionalnego i obronności
39

.  

Zmieniające się okoliczności na arenie międzynarodowej wymusiły powołanie 

jeszcze jednej jednostki, szczególnie ważnej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. 

Po atakach z 11 września 2001r. na podstawie Homeland Security Act of 2002 

utworzono Departament Bezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland 

Security). Departament zaczął de facto  działać od 2003 roku, a jego głównymi 

zadaniami jest zmniejszanie ryzyka i zapobieganie terrorystycznym atakom na terenie 

Stanów Zjednoczonych. W tym celu DoHS kontroluje i koordynuje przepływ informacji 

między agencjami bezpieczeństwa i wywiadowczymi tzn. CIA, NSA i FBI oraz policją 

stanową i miejską i Strażą Graniczną. Doszło do połączenia dwudziestu jeden agencji w 

pojedynczą instytucję
40

.  

Szczególnym stanowiskiem z punktu widzenia realizowania przez prezydenta 

polityki zagranicznej jest urząd National Security Advisor – doradcy ds. bezpieczeństwa 

narodowego, ustanowiony w celu pogodzenia różnych opinii funkcjonujących w 

ramach władzy wykonawczej bez konieczności rozbudowywania grona najbliższych 

doradców. Spowodowało to usunięcie na drugi plan urzędników z Departamentu Stanu i 

Obrony, a w czasie, kiedy ten urząd pełnili Henry Kissinger w administracji Nixona i 

Zbigniew Brzeziński za kadencji Jimmy‘ego Cartera zakres problemów bardzo się 

poszerzył
41

. Doradca stal się osobistym przedstawicielem prezydenta, doradzał nie tylko 

w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także nadzorował przepływ 

informacji z DoS, DoD i CIA
42

. Oczywiście, styl współpracy w dużej mierze zależał od 

osoby prezydenta – np. Bill Clinton miał wielu doradców, tym samym zdecentralizował 

system doradztwa. Było to powodem spięć na linii National Security Advisor – 

Departament Stanu. W czasie prezydentury George‘a W. Busha bardzo było widoczne, 

jak dużym wpływem dysponuje ówczesny doradca, Condoleeza Rice. 
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Należy również zaznaczyć, że od początku prezydentury Ronalda Reagana polityka 

zagraniczna była konstruowana w najbliższym otoczeniu prezydenta czyli White House 

Office -  Biurze Białego Domu i Executive Office of the President – Biurze 

Wykonawczym Prezydenta
43

. W odróżnieniu od agencji Biura Wykonawczego, których 

pracownicy powoływani są pod kontrolą Kongresu, policy councils w Biurze Białego 

Domu formowane są wyłącznie przez prezydenta, bez potrzeby zatwierdzania ze strony 

Senatu. Jedną z najsłynniejszych rad jest National Security Council – Rada 

Bezpieczeństwa Narodowego, instytucja najbliższa prezydentowi, najbardziej widoczna 

w procesie formułowania polityki zagranicznej
44

. Jest to również główny organ 

koordynujący działalność rządowych agencji. Skład i wpływy Rady zależały od osoby 

prezydenta i jego potrzeby zbiorowego podejmowania decyzji w ramach polityki 

zagranicznej – Bill Clinton zwiększył jej skład, dodatkowym członkiem został 

ambasador USA przy ONZ. Za czasów George W. Busha w Radzie, oprócz prezydenta 

zasiadali: wiceprezydent, sekretarz stanu i sekretarz obrony, dyrektor CIS i 

przewodniczący Join Chiefs of Staff, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego i 

ambasador amerykański przy ONZ. Na posiedzeniach Rady w zależności od 

zaistniałych okoliczności mogli się również pojawiać Prokurator Generalny, sekretarz 

bezpieczeństwa krajowego i dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu
45

. Zakres spraw, 

które interesują Radę jest bardzo rozległy, głównie na jej forum są definiowane zadania 

i priorytety polityki zagranicznej, dodatkowo Rada koordynuje poszczególne projekty 

wiążące politykę zagraniczną z polityką krajową, szczególnie w kwestiach dotyczących 

bezpieczeństwa narodowego. 

 

2. Polityka zagraniczna i  Kongres. 

 

Instytucji Kongresu poświęcony jest pierwszy rozdział konstytucji, a to dlatego, że 

Kongres wyrósł bezpośrednio z amerykańskiej tradycji legislatur kolonialnych, 

parlamentu stanowych, i , w końcu dwóch Kongresów: Kontynentalnych i Konfederacji. 
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Reprezentował władzę ustawodawczą, uznawaną za silniejszą i ważniejszą
46

. Niekiedy 

w literaturze spotyka się stwierdzenie, że konstytucja jest „zaproszeniem do walki o 

przywilej kierowania amerykańską polityką zagraniczną‖
47

. Egzekutywa i legislatywa 

walczą o swoje właściwe role w kształtowaniu polityki zagranicznej na dwóch 

płaszczyznach: konfliktu w sprawach politycznych i konfliktu w sprawach 

proceduralnych. „ Podczas gdy prezydent zazwyczaj może coś zaproponować, to Senat 

i Kongres często zajmują taką pozycję, że mogą przynajmniej dysponować‖
48

.  

Inicjatywa i wpływy w sprawach zagranicznych i polityki bezpieczeństwa narodowego 

są rozdzielone w podobny sposób, jak w przypadku spraw krajowych i budżetowych. 

Niektórzy analitycy wskazują na osłabienia tożsamości instytucjonalnej Kongresu i 

zmniejszenia kontroli władzy wykonawczej, szczególnie w zakresie polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa, szczególnie ze względu na fakt, że członkowie partii 

większościowej funkcjonują raczej „jako porucznicy prezydenckiej armii niż 

członkowie niezależnej gałęzi władzy‖
49

. W rzeczywistości Kongres ma bardzo duże 

uprawnienia konstytucyjne, pozwalające uczestniczyć w podejmowaniu decyzji z 

zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – jak pokazała historia inicjatywy 

pokojowej Wrighta – Reagana w sprawie wojny w Nikaragui, władza wykonawcza 

może zostać łatwo ograniczona przez kompetentnych kongresmenów
50

.  

Rola Kongresu w kreowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej jest zagadnieniem 

niezwykle ciekawym dla uczonych, szczególnie w porównaniu z uprawnieniami 

prezydenta w tej materii. Istotne jest pytanie, stawiane przez wielu uczonych – jakie 

uprawnienia posiada egzekutywa i legislatywa, i w jaki sposób są one realizowane
51

? 

Niekiedy można spotkać się z określeniem zone of twilight – strefa mroku, dotyczącym 

problemu nie do końca określonych uprawnień, wykorzystywanych przez prezydenta, 

któremu Kongres ani nie przyznał upoważnienia do działania, ani też mu tego 
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upoważnienia nie odmówił
52

.  Coraz aktywniejsza polityka zagraniczna USA i 

zmieniające się warunki działania spowodowały potrzebę takiego dostosowania 

zapisów, aby dało sie je zastosować w nowej sytuacji
53

. Stąd powstała praktyka 

konstytucyjna tworzona przez system kontroli i interpretacji sądowej – juidical review, 

który paradoksalnie nie znalazł się treści zasadniczej ustawy
54

. Sąd Najwyższy ma 

władzę odrzucania wszystkich aktów prawnych, niezależnie od tego, czy ich autorem 

był prezydent czy Kongres. Juidical review kontroluje nie tylko akty prawne, ale też 

pozostałe formy działalności państwa
55

.  

Twórcy amerykańskiej konstytucji poprzez powiązanie ze sobą egzekutywy i 

legislatywy chcieli ochronić Amerykę od pojawienia się dyktatury, dlatego też Kongres 

został wyposażony w narzędzia służące kontroli prezydenta. I tak przykładowo to 

prezydent prowadzi działania wojenne, ale tylko Kongres posiada prawo do oficjalnego 

wypowiedzenia wojny, a oprócz tego tworzy reguły zarządzania wojskami, ustala ich 

budżet i w razie potrzeby ogłasza mobilizację. Prezydent jest władny nawiązywać i 

zrywać stosunki z danymi państwami, ale to Kongres steruje międzynarodowymi 

relacjami handlowymi USA. Sam Kongres niekiedy odgrywał rolę sądu dla władzy 

wykonawczej.  Duże znaczenie miała w tym miejscu senacka Komisja Spraw 

Zagranicznych, której działania skupiały się głównie wokół obserwacji działań 

prezydenta w ramach prowadzenia polityki zagranicznej.  

Jeżeli chodzi o uprawnienia w sprawach militarnych, jak już zostało wspomniane w 

powyższym punkcie, uprawnienia egzekutywy i legislatywy w tym zakresie nachodziły 

na siebie. Według Konstytucji Kongres ma prawo: 

 Wypowiadać wojnę, 

                                                           
52

 Łukasz Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień prezydenta... str. 29., Również w: Alissa C. Wetzel, 

Beyond the Zone of Twilight: How Congress and the Court can Minimize the Dangers and Maximize the 

Benefits of 

Executive Orders, 42 Val. U. L. Rev. 385 (2007). http://scholar.valpo.edu/vulr/vol42/iss1/11   

( 11.04.2011) 
53

 Longin Pastusiak, Kwestie zagraniczne w okresie kształtowania się Konstytucji Stanów Zjednoczonych, 

w: Jerzy Wróblewski (red.), „Konstytucja USA, 1787-1987, Historia i współczesność‖, Warszawa 1987, 

str. 287. 
54

 Ryszard Malajny, Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji USA‖, Katowice 1985, str. 245, 

Wojciech Sokolewicz, Geneza i przemiany Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki a koncepcje 

egzekutywy i prezydentury, w: Jerzy Wróblewski (red.), „Konstytucja USA, 1787-1987, Historia i 

współczesność‖, Warszawa 1987, str. 143-144. 
55

 Leszek Garlicki, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 1982r, str. 97. 

http://scholar.valpo.edu/vulr/vol42/iss1/11


35 
 

 Wystawiać i utrzymywać wojska przez uchwalanie dla nich budżetu, jednak na 

okres nie dłuższy niż dwa lata, 

 Wystawiać i utrzymywać marynarkę wojenną, 

 Kontrolować i wywierać wpływ na siły zbrojne przez realizację uprawnień 

fiskalnych i finansowych: pobieranie dochodów i zezwalanie na wydatki dzięki 

ustaw o kredytach budżetowych (tzw. władza nad sakiewką - power of the 

purse), 

 Decydowania o wielkości oraz strukturze wewnętrznej armii przez określenie 

zasad dowodzenia i wydawanie regulaminów, 

 Definiowania i karania piractwa, aktów przemocy dokonywanych na morzu oraz 

przestępstw przeciwko prawu międzynarodowemu, 

 Powoływać milicje, uśmierzania powstań i odpierania najazdów oraz dbać o 

organizację, uzbrojenie i wyszkolenie milicji
56

. 

Należy zaznaczyć, że w trakcie debaty nad kształtem amerykańskiej konstytucji 

Kongres otrzymał prawo to declare war ale już nie to make war. Tym samym 

zapewniono uzupełniającą się dwutorowość wszczynania i prowadzenia działań 

wojennych i starano się uniknąć przewagi jednego z organów
57

. Kongres jednak dość 

rzadko korzysta z prawa do wypowiadania wojny, traktując to rozwiązanie jako 

ostateczność. Pozwala to na uniknięcie konsekwencji prawnych i politycznych – de 

facto od 1942 r. Kongres nie podjął ani jednej decyzji o wypowiedzeniu wojny. 

Formalnie, istnieją trzy możliwości prowadzenia działań wojennych „zgodnie z 

prawem‖: 

 Działania wojenne są prowadzone w oparciu o deklarację wypowiedzenia 

wojny, 

 Brak jest formalnego wypowiedzenia wojny przez Kongres, lecz funkcjonuje 

prawna podstawa ( joint resolution upoważniające prezydenta, ustawy 

finansujące działania), 

                                                           
56

 U.S. Constitution, Art. 1, Sec. 8. 
57

 Szerzej: Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zarys monografii, Wroclaw-

Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1981, str. 404.  



36 
 

 Prezydent podejmuje samodzielne akcje – wprowadza amerykańskich żołnierzy 

do walki, użycza sprzętu wojskowego i baz państwom trzecim, zwiększa ilość 

jednostek
58

. 

 Jak napisano w poprzednim punkcie, kolejni prezydenci, rozumiejąc, jaką władzę 

daje im możliwość prowadzenia działań wojennych, robili wszystko aby poszerzyć 

swoją swobodę w tym zakresie. Duże znaczenie miała również zmiana sposobu polityki 

zagranicznej po II wojnie światowej z izolacjonistycznej na interwencyjną. Aby 

ograniczyć poszerzanie prezydenckich kompetencji w ramach wypowiadania i 

prowadzenia działań wojennych w 1973 r., kiedy to rosło niezadowolenie społeczne 

wobec przeciągającej się obecności wojskowej w Wietnamie, Kongres uchwalił War 

Powers Resolution. Oprócz ograniczenia postanowień Gulf of Tonkin Resolution (czyli 

tzw. Rezolucji z Zatoki Tonkijskiej) z 1964 r
59

. War Power Resolution nakazywała 

prezydentowi, aby zawsze uwzględniał stanowisko Kongresu przy każdorazowym 

wysyłaniu sil amerykańskich poza granice kraju. Kongres miał być poinformowany w 

ciągu 48 godzin o wysłaniu żołnierzy, po upływie tego czasu prezydent był 

zobowiązany do złożenia wyjaśnienia podjęcia swojej decyzji. W ciągu 60 dni 

prezydent powinien wycofać wojska amerykańskie z zagranicznych działań, chyba że 

Kongres wypowiedział oficjalnie wojnę, przedłużył ustawowy okres 60 dni lub wydal 

specjalną uchwalę
60

. Tak więc Kongres miał szansę dzięki przegłosowaniu 

odpowiedniej rezolucji zablokować działania prezydenta, ponieważ, według ustawy, 

prezydent nie mógł jej zawetować. Przy okazji działań wojennych należy wspomnieć o 

tzw. „kompleksie kongresowo – przemysłowym‖ napędzającym rozwój 

amerykańskiego przemysłu zbrojnego, i który dość często ma duży wpływ na 

zwiększenie wydatków na uzbrojenie. Mowa tu o działaniach lobbystycznych na rzecz 

projektów wojskowych – dla kongresmenów jest to rzecz jak najbardziej naturalna, 
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gdyż wyborcy oczekują od nich obrony i wsparcia dla lokalnych interesów
61

. W tym 

aspekcie na uwagę zasługuję także kongresowa możliwość regulacji handlu 

zagranicznego – w zależności od sytuacji gospodarczo – politycznej handel z obcymi 

państwami był mniej lub bardziej regulowany, protekcjonizm był stosowany w 

mniejszym lub większym stopniu. Kiedy w latach 80. Amerykańskie firmy straciły na 

konkurencyjności i bilans handlowy okazał się ujemny, Kongres, który po II wojnie 

światowej większość decyzji handlowych przekazał egzekutywie, zaczął naciskać na 

zajęcie twardego stanowiska wobec zagranicznych konkurentów. Prezydenccy 

negocjatorzy mieli wobec obcych krajów stać na mocnej pozycji, dopóki amerykańscy 

przemysłowcy uważali, że gospodarka amerykańska ponosi straty z powodu obcej 

konkurencji, dopóty Kongres miał stać na stanowisku interwencjonizmu
62

. 

Duże możliwości wpływu daje Kongresowi tzw. „władza nad sakiewką‖ – Kongres 

ustala ogólny poziom wydatków na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Władza 

wykonawcza powinna zmieścić się w  ustalonych kwotach, planując priorytety w 

zakresie sił zbrojnych, ich modernizacji, personelu czy też gospodarczej, kulturalnej i 

wojskowej pomocy. De facto to prezydent przedstawia coroczny budżet i mieszczące 

się w nim priorytety, może zastosować weto w stosunku co do propozycji nie do 

przyjęcia, ale to Kongres ma możliwość przygotowania mega ustaw w sprawach 

realizacyjnych funduszy, co wywiera dużą presję na prezydenta, niekiedy zmuszonego 

do pogodzenia się z decyzjami legislatywy
63

. Dotyczy to również akcji 

międzynarodowych – po 1945 Stany Zjednoczone były źródłem pomocy gospodarczej i 

wojskowej dla wielu państw, tworzyły różnorakie programy i fundusze pomocowe. 

Kongres był tym organem, który upoważniał prezydenta do wychodzenia z propozycją 

takiej pomocy, i tym samym kształtował politykę zagraniczną, z różnym skutkiem. 

Według prawa, Kongres określa warunki przyznawania zagranicznej pomocy, może 

zakazać lub ograniczyć przyznawania funduszy krajom nie spełniającym wymagań.  

Podobnie rzecz ma się z operacjami zbrojnymi – jeżeli Kongres nie przyzna funduszy i 

nie udzieli poparcia, to prezydent może przez jakiś czas prowadzić działania, 

korzystając z istniejących zasobów, ale prędzej czy później jest zmuszony zwrócić się o 
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akceptację do Kongresu. Przy okazji zrównywana jest rola Izby Reprezentantów z 

Senatem, gdyż to IR rozpoczyna ustawodawstwo związane z finansowaniem. 

Szczegółowe koszty i zestawienia sporządzają podkomisje Komisji Kredytów 

Budżetowych i Komisji Środków i Zasobów ds. obronnych i operacji zagranicznych. 

Senat wyłącznie ratyfikuje lub modyfikuje wyniki prac komisji IR
64

.  

Co do zatwierdzania umów międzynarodowych, Kongres, dzięki konstytucji , jest 

pełnoprawnym partnerem prezydenta w zawieraniu traktatów, które są akceptowane „za 

radą i zgodą Senatu‖
65

. Senat zatwierdził ok. 70 procent podpisywanych przez 

prezydentów dokumentów – jednak od momentu zakończenie II wojny światowej, po 

krytyce ze strony senatorów, ok. 150 dokumentów zostało wycofanych z porządku 

obrad Senatu
66

.  Senat, oprócz uczestniczenia w procesie ratyfikacji, może wypłynąć na 

zawieranie porozumień międzynarodowych poprzez włączanie swoich przedstawicieli 

do toczących się rokowań. Zarówno władza ustawodawcza jak i wykonawcza jest 

ważnym elementem toczących się rozmów, wcześniejsza znajomość przez Kongres 

ustaleń danej umowy umożliwia pozytywne przyjęcie jej Senacie
67

. Można ten fakt 

określić mianem congressional diplomacy – dyplomacji kongresowej, w przypadku, 

kiedy kongresowe komisje ds. Stosunków międzynarodowych kontaktują się 

sekretarzem stanu
68

. W przypadku niedomówień Kongres zawsze dysponuje 

możliwością ograniczenia zawartych już traktatów poprzez przyjęcie ustaw sprzecznych 

z treścią zawartej wcześniej umowy międzynarodowej. 

 Kongres amerykański posiada również bardzo specyficzny tryb pracy, niekiedy 

określany jako „rządy komisji kongresowych‖. Zarówno Izba Reprezentantów jak i 

Senat ma własny system komisji, funkcjonujący w oparciu o komisje stałe. Komisje 

powołuje się według ścisłych kryteriów przedmiotowych, liczą od kilkunastu do 

kilkudziesięciu członków. Wraz ze wzrostem zadań federalnej legislatywy zwiększały 

się także zadania i kompetencje komisji. Większość z nich powołuje podkomisje, a w 

przypadku ważnych komisji kredytów budżetowych jest ich nawet po trzynaście. Status 

podkomisji jest bardzo autonomiczny, a stanowisko przewodniczącego takiej 

podkomisji jest bardzo pożądane ze względu na dużą władzę ze względu na rolę i 
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kompetencje komisji
69

.  Kongres może również powołać komisje specjalne dla 

rozpatrywania różnych spraw w założonym okresie czasu, często są to komisje 

dochodzeniowe. Istnieje również kategoria komisji wspólnych obu izb, zwykle o celach 

badawczych lub administracyjnych. Bardzo ważne zadanie spełniają tzw. conference 

comittees, komisje uzgodnień, powoływane w trakcie procesu legislacyjnego dla 

wypracowania takiego kształtu ustawy, jaki byłby do przyjęcia dla obu izb
70

.  

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w Kongresie całkiem spora liczba 

komisji zajmuje się sprawami międzynarodowymi. Najbardziej znane to Komisja 

Stosunków z Zagranicą w Senacie i Komisja Spraw Zagranicznych Izby 

Reprezentantów
71

. Komisja Stosunków z Zagranicą Senatu zajmuje się traktatami i 

nominacjami urzędników resortu spraw zagranicznych, Jej odpowiednik w Izbie 

Reprezentantów przez dłuższy czas pozostawał na drugim miejscu, ale po II wojnie 

światowej, kiedy „władza nad sakiewką‖ nabrała większego znaczenia, zyskał status 

równy Komisji… Senatu. Obecnie Komisja Spraw Zagranicznych zajmuje się również 

bardzo szerokim zakresem spraw
72

.  Równie ważną rolę pełnią komisje Sił Zbrojnych 

Senatu i Izby. Ponieważ polityka wojskowa bywa przedłużeniem polityki prowadzonej 

pod kątem wyborców, więc obie komisje bardzo interesują się wydatkami Pentagonu 

oraz strategią globalną. Dodatkowym elementem są podkomisje Komisji Kredytów 

Budżetowych, kontrolujące budżet federalny i tym samym wydatki na politykę 

zagraniczną i bezpieczeństwa. 

 

3. Rola think-tanks w amerykańskich systemie politycznym.  

 

Obecnie w sferze polityki można zaobserwować wzrost dominacji polityki 

nieinstytucjonalnej, działającej w oparciu o kontakty nieformalne i nie do końca 

określony sposób decyzyjny. W ten sposób osoby i organizacje funkcjonujące w tej 

sferze właśnie poprzez aktywizację i mobilizowanie opinii publicznej uczestniczą w 

procesie decyzyjnym, kształtując prowadzoną politykę, a równocześnie nie uczestniczą 
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w instytucjonalnych strukturach władzy
73

.  W polityce amerykańskiej przykładem tego 

typu podmiotów mogą być think- tanks. Think-tanks są określane jako specyficzny 

rodzaj organizacji, które są jednym z głównych źródeł informacji dla polityków i 

środków masowego przekazu, i dzięki temu odgrywają aktywną rolę w kreowaniu 

polityki
74

. Jednak dla badaczy dużym problemem jest analiza zjawiska think-tanks w 

aspekcie instytucjonalnej i formalnoprawnej, gdyż działają w ramach sieci 

nieformalnych powiązań, będąc częścią systemu politycznego ale bez ponoszenia 

odpowiedzialności. Niektórzy badacze uznają, że nie ma typowego przykładu think 

tanks
75

. Najpełniejszą typologię think tanks przedstawił James McGann dzieląc je na 

dwie grupy i kolejne podgrupy: 

1. Think tanks niezależne (4 typy): 

 Akademicki – zajmują się polityką zagraniczną, ekonomią i ochroną 

środowiska. Określane jako „uniwersytety bez studentów‖, zatrudniani są 

nauczyciele akademiccy. Wydają publikacje Naukowe, monografie i raporty, 

rzadziej opracowują raporty czy analizy polityczne. Przykłady: The Brookings 

Institution, The American Enterprise Institute (AEI), The Center for Strategic 

and International Studies (CSIS); 

 Kontraktowy – zajmują się analizami i badaniami dla agencji rządowych, są 

niezależne, nie działają dla zysku ale mają określoną orientację polityczną i są 

związane z agencjami rządowymi, koncentrując się na problematyce przez nie 

zleconej. Przykłady: Rand Corporation, The Urban Institute; 

 Ideowy – równocześnie prowadzą badania według metodologii naukowej i 

stosują działania marketingowe dla wywierania wpływu na podjęcie 

preferowanych przez nie decyzji politycznych. Sa związane ideowo, 

pracowników zatrudnia się według klucza politycznego, zarzuca się im brak 

obiektywności. Przykłady: The Cato Institute, Institute for Policy Studies, 

Citizens for a Sound Economy; 

 Analityczny – podobne to typu ideowego, ale funkcjonują w oparcie o 

menedżerski styl zarządzania, skupiają się na marketingu. Polityków traktują jak 

konsumentów o określonych preferencjach i potrzebach, sprzedają produkty 
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swojej działalności. Przykłady: The Heritage Foundation, The Center for 

American Progress; 

2. Think tanks zależne ( 4 typy): 

 Powiązane z partiami politycznymi – pod kątem administracyjnym, finansowym 

lub organizacyjnym, również z władzą wykonawczą i ustawodawczą, także z 

firmami i korporacjami prywatnymi, uniwersytetami. Zajmują się głównie 

tłumaczeniem idei, programów i decyzji politycznych, dostarczają materiałów 

dla wewnętrznego użytku danej partii. Biorą udział w kampaniach wyborczych. 

W USA mają krótką tradycję. Przykład: The Progressive Policy Institute (PPI), 

związany z Demokratami; 

 Rządowe – część aparatu rządowego, umiejscowione w strukturze władzy 

wykonawczej i ustawodawczej, założone w celu przygotowywania analiz i 

badań dla władz. Przykład: The Congressional Research Service; 

 Działające dla zysku (for-profit) – przygotowują analizy i raporty kupowane 

przez korporacje, są dla nich niezależnym od rządowych prognoz źródłem 

informacji o różnych aspektach amerykańskiej polityki. Funkcjonują jak firmy 

doradcze dla biznesu. Przykład: The Stanford Research Institute;  

 Uniwersyteckie  - ściśle współpracują z uniwersytetami , są częścią struktury ich 

organizacyjnej, koncentrują się na badaniach społecznych. Przykład: The Asia 

Pacific Research Center (Standford University)
76

; 

Wśród naukowców trwa spór o początkową datę funkcjonowania think-tanks, 

rozpiętość czasowa sięga nawet do lat 30. XIX w., kiedy to Sekretarz Skarbu zlecił 

Franklin Institute of Philadelphia przygotowanie opracowania rozwiązania problemu 

wybuchających kotłów parowych, częściej początek działalności wyznacza się na 

początek XX w
77

. Donald Abeson wyznaczył kolejne fale rozwoju think tanks: 

 Fala I 1900-1945, 

 Fala II 1946-1970, 

 Fala III 1971-1989 

 Fala IV od 1990
78

. 
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W czasie I fali rozwój think tanks przebiegał pod kątem osób – filantropów, 

sponsorujących ich działalność, polegał na ścisłym związku z fundatorem danego 

programu, starano się utrzymywać stan równowagi między poszczególnymi grupami 

politycznymi, wtedy powstały The Brookings Institution  i The Hoover Institution on 

War, Revolution and Peace – funkcjonują do dziś
79

. II fala przebiegała równoległe ze 

wzrostem wpływów amerykańskich na świecie, w związku z tym pojawiło się wiele 

think tanks skupiających się na planach strategicznych i militarnych. Ich działalność 

finansowały już nie osoby prywatne, a państwo. W tym czasie założono The Rand 

Corporation  i skupiony na sprawach wewnętrznych USA The Urban Institute
80

. III fala 

to czas think tanks ideowych, co miało związek ze zbliżeniem się tych instytutów do 

administracji, zaczęła coraz bardziej przeważać funkcja doradcza. Najbardziej znane 

think tanks tej fali to The Amercian Enterprise Institute for Public Policy Research 

(AEI), The Heritage Foundation, Cato Institute
81

. 

 Na szczególną uwagę zasługuje The Heritage Foundation , który w ramach 

propagowania swoje działalności uznał, że Kongres powinien otrzymywać analizy 

swojej działalności i propozycje rozwiązań, ale w postaci krótkich raportów, co 

zwiększało szybkość i zakres dotarcia do polityków
82

. Widocznym było, że w Stanach 

Zjednoczonych w środowisku think tanks zwyciężyło przekonanie o dużej trudności w 

zachowaniu obiektywności badań naukowych – gromadzenie danych i informacji 

przebiegało metodami obiektywnymi, ale ich ocena była dokonywana pod wpływem 

danego systemu wartości. Dodatkowo w trakcie III fali pojawiły się instytuty związane 

z osobami poszczególnych prezydentów, którzy już po zakończeniu kadencji 

angażowali się w upowszechnianie swojego dorobku lub badań w dziedzinie, w której 

prezydent się specjalizował. Przykładami są The Nixon Center for Peace and Freedom  

i The Carter Center. Z think tanks  coraz bardziej wiązali się równiez byli 

przedstawiciele administracji – obecnie dyrektorem The Brookings  jest były 

podsekretarz stanu z administracji Billa Clintona, Strobe Talbott, dla The Center for 

Strategic and International Studies  jako eksperci pracują doradca ds. bezpieczeństwa 
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narodowego Zbigniew Brzeziński, były sekretarz stanu Henry Kissinger i James 

Schlesinger, były dyrektor CIA i sekretarz obrony.  

 Należy zauważyć, że zjawisko funkcjonowania think tanks jest szczególnie duże 

w Stanach Zjednoczonych. Można to wytłumaczyć faktem, że polityczny system USA, 

oparty o zasady podziału i równowagi poszczególnych rodzajów władz, ograniczony do 

systemu dwupartyjnego jest otwartym środowiskiem na niezależne opinie i krytykę 

wobec administracji, a obywatele amerykańscy mają długą tradycję organizowania się 

w niezależne stowarzyszenia
83

. Oprócz tego think tanks umiejętnie korzystają ze 

nowoczesnych środków dotarcia do opinii publicznej, organizując konferencje, 

seminaria, spotkania eksperckie, mające charakter otwarty lub skierowany wyłącznie do 

zaproszonych gości – polityków i dziennikarzy.  Ważnym elementem są również 

publikacje, których autorami są nie tylko eksperci z danego instytutu ale także z innych 

think tanks i uczelni wyższych. Przykładowo, The Council on Foreign Relations wydaje 

niezwykle wpływowy i ceniony periodyk Foreign Affairs
84

, a The Carnegie Endowment 

for International Peace publikuje Foreign Policy. Think tanks mają również własne 

regularne cykle wydawnicze, jak np. The Washington Quarterly wydawany przez CSIS, 

Cato Institute przygotowuje The Cato Journal,  a AEI wydaje regularnie serie raportów 

AEI Policy Series  i AEI Outlook Series. Zwykle powyższe tytuły umieszczane są także 

na stronach internetowych instytutów, co otwiera szeroki wachlarz możliwości, jeżeli 

chodzi o kontakt z opinią publiczną. Jednym z głównych kierunków think tanks jest 

komunikacja z kongresmenami, urzędnikami administracji, sędziami sądów i 

przedstawicielami władzy stanowej i lokalnej. Eksperci spotykają się z politykami nie 

tylko na forum instytutowym, są również zapraszani na organizowane przez polityków 

debaty – CFR wspólnie z biurami Partii Demokratycznych i Republikańskiej realizuje 

program Congress and US Foreign Policy Program
85

.  

Często się zdarza, że oprócz analityków i ekspertów zatrudnianych na pełnym 

etacie oraz współpracowników z uczelni i innych ośrodków badawczych zatrudnia się 

polityków jako czynnych współpracowników – jest okazja do podniesienia swojego 

prestiżu a dla polityka – możliwość podzielenia się praktyczną wiedzą i powrót do 
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„zwykłej‖ ścieżki zawodowej. W taki sposób następuje wymiana elit między think tanks 

i administracją publiczną
86

. Przykładowo, dyrektor AEI Christopher DeMuth był 

asystentem prezydenta Nixona, David Frum, również współpracujący z AEI był 

specjalnym asystentem prezydenta G.W. Busha ds. przemówień ekonomicznych. Inne 

znane nazwiska związane z polityką amerykańską i AEI to Newt Grinich, długoletni 

członek Izby Reprezentantów i jej Speaker, Jeane Kirckpatrick, reprezentant USA przy 

ONZ, istotny współpracownik administracji Ronalda Reagana w zakresie Ameryki 

Łacińskiej, Europy, ONZ, Bliskiego Wschodu i WNP, Z AEI był również związany 

ojciec neokonserwatyzmu Irving Kristol
87

.  Z Council on Foreign Relations związani 

byli tacy przedstawiciele administracji amerykańskiej jak Richard N. Haass, obecny 

dyrektor CFR, pełniący szereg stanowisk w Departamencie Stanu i Obrony, 

wiceprzewodniczący CFR James M. Lindsay pełnił funkcję dyrektora National Security 

Council w czasie prezydentury Billa Clintona, Elizabeth D. Sherwood – Randall była 

zastępcą Sekretarza ds. Obrony ds. Rosji, Ukrainy i Eurazji również w administracji 

Clintona oraz szefem doradców senatora Joe Bidena ds. polityki zagranicznej i obrony. 

Jeszcze dłuższa jest lista osób związanych z The Heritage Foundation i 

kolejnymi amerykańskimi administracjami. Z prezydentem Nixonem jako koordynator 

ds. polityki zagranicznej współpracował Richard V. Allen, starszy doradca Heritage, 

później był doradcą w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Ronalda Reagan. Starszy 

doradca Richard Burres był asystentem prezydenta Geralda Forda. Przewodniczący 

Heritage Edwin J. Feulner był konsultantem ds. wewnętrznych prezydenta Reagana. 

Starszy doradca William Peryy był wice sekretarzem obrony i sekretarzem obrony w 

administracji Billa Clintona , a Condoleeza Ricem na początku doradca George‘a W. 

Busha ds. bezpieczeństwa narodowego, w czasie jego drugiej kadencji została 

sekretarzem stanu
88

. 

Problematyczna jest mierzalna analiza wpływów think-tanks ze względu na ich 

pozakulisową działalność. Wojciech Ziętara w swojej pionierskiej w polskiej literaturze 

pracy zajął się badaniem miejsca think tanks w procesie prawnym przygotowywania 

zmian. Na początkowym etapie niezwykle trudno jest namierzyć osoby lub grupy osób 

inicjujących zmiany na poziomie debaty publicznej. Najlepiej uchwytny jest już sam 
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proces legislacyjny. Należy zaznaczyć, że think tanks biorą udział w procesie 

stanowienia prawa w całej jego rozciągłości, więc na wpływ instytutów nie można 

patrzeć pod kątem końcowego efektu. Równie istotnym może być sam udział w 

debacie, kiedy zostanie podkreślona sama obecność think-tank, oraz długofalowe 

kształtowanie określonych postaw wśród polityków, które będą miały przełożenie np. w 

kolejnych wyborach. Jest to działalność w określonej przestrzeni politycznej, polegająca 

na realizacji określonych założeń, również zmiany władzy. Działania think tanks mogą 

być również negatywne, mogą blokować wejście w życie danego rozwiązania. Na 

każdym kroku rzetelność i wiarygodność think-tanks może być weryfikowana, co 

kształtuje jego miejsce w debacie publicznej, i tym samym jego markę
89

. 

Obecność poszczególnych think tanks w publicznej debacie można w pewien 

sposób zmierzyć również poprzez obserwację ilości przesłuchań przed komisjami 

Senatu i Izby Reprezentantów. W latach 2001-2005 w 120 przesłuchaniach przed 

komisjami ds. zagranicznych, wywiadu i obrony wzięli udział eksperci 12 think-tanks: 

 27,5 %  - CSIS, 33 razy; 

 18,33% - Brookings, 22 razy; 

 11,67% - AEI, 14 razy; 

 8,33% - RAND, 10 razy; 

 7,5 % - CFR, 9 razy; 

 7,5% - Carnegie Endowment, 9 razy; 

 6,67% - Heritage, 8 razy; 

 4,17% - Center for Security Policy, 5 razy 

 3,33 % - Hudson – 4 razy; 

 2,50% - PNAC, 3 razy; 

 1,67% - Hoover, 2 razy; 

 0,83% - CATO, 1 raz
90

. 

Nie można jednak jednoznacznie określić, który think-tank jest najbardziej wpływowy, 

gdyż należy również wziąć pod uwagę warunki polityczne w danym okresie. Znaczenie 

takich think-tanks jak Rand Corporation  czy CSIS wzrastało w trakcie trwania zimnej 

wojny, ponieważ te instytuty zajmowały się opracowywaniem scenariuszu przebiegu i 
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zakończenia potencjalnych konfliktów militarnych. Członkowie RAND w latach 60. 

byli nawet włączeni do zespołów podejmujących decyzji w zakresie obrony
91

. Po 

zakończeniu zimnej wojny tego typu think-tank dokonały zmiany w swojej strukturze i 

działalności w celu dostosowania się do transformacji amerykańskiej polityki. Z kolei 

lata 70. to wzmożona działalność The American Enterprise Institute i The Heritage 

Foundation, z którymi były związane osoby odpowiedzialne za zwycięstwo 

konserwatyzmu jak np. Irving Kristol, Jeanne Kirkpatrick czy Stephen Hess. Częśc z 

nich była współtwórcami program prezydentury Ronalda Reagana poprzez publikację 

analizy Mandate for Leadership
92

. Oprócz tego poszczególne think tanks zajęły się 

propagowaniem wolnego rynku w postkomunistycznych krajach Europy Środkowo – 

Wschodniej
93

 : Heritage otworzyło swoje biuro w Moskwie, a Cato  i Carnegie zajęło 

się organizacją spotkań, seminariów i konferencji dla polityków i specjalistów z tego 

regionu. Think – tanks miały również spory wkład w projekty budowy tarczy 

antyrakietowej oraz wojny z terroryzmem po 11 września 2001r. Po atakach na WTC 

kluczowe think tanks organizowały konferencje i seminaria, na których spotykali się 

zarówno naukowcy, politycy jak i dziennikarze, co pozwoliło na wypracowanie 

wspólnego stanowiska. Przed komisjami Kongresu byli przesłuchiwani eksperci z CSIS, 

AEI, Rand, Heritage, Brookings. Przedstawiciele AEI, Richard Perle i David Frume 

optowali za inwazją na Afganistan jako dobrym początkiem walki z terroryzmem, ale 

przede wszystkim ostrzegali przed zagrożeniem ze strony rządów ajatollahów w Iranie, 

reżimami w Syrii i Korei Północnej
94

. Dużą role odegrał również założony w 1997 The 

Project for a New American Century (PNAC), mało znany think tank związany głównie 

ze środowiskiem Partii Republikańskiej. W 2000r. przedstawił opracowanie Rebuilding 

America‘s Defense, przygotowane dla Dicka Cheneya, Donalda Rumsfela, Paula 

Wolfowitza i Jeba Busha, doradców prezydenta Busha. PNAC de facto pełnił rolę 

architekta polityki zagranicznej w trakcie jego prezydentury.  
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4. Kształt amerykańskiego systemu politycznego a formowanie polityki wobec 

Rosji 

Cechy systemu prezydenckiego, z jakim mamy do czynienia w Stanach 

Zjednoczonych, wszystkie opisane powyżej jego elementy biorące udział w kreowaniu 

amerykańskiej polityki zagranicznej z pewnością miały duży wpływ na kształt polityki 

w stosunku do Rosji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakty, które umykają w 

formalno-prawnej analizie relacji politycznych. Z pewnością istotnym jest sama osoba 

prezydenta i jego cechy personalne, skład doradców jakimi się otacza – na ile są to 

osoby specjalizujące się w sprawach rosyjskich, a także która z dwóch partii w danej 

chwili dominuje w Kongresie i jaki jest stosunek do Rosji w ich szeregach. Nie należy 

również zapomnieć o możliwości funkcjonowania rosyjskiego lobby w ramach 

amerykańskiego systemu politycznego. Istotne są również ośrodki opiniotwórcze, 

funkcjonowanie w ich ramach „rosyjskich działów‖ i na ile ich opinie dotyczące 

polityki w stosunku co do Rosji były brane pod uwagę. 

Z pewnością punktem zwrotnym, w tworzeniu polityki wobec Rosji był upadek 

Muru Berlińskiego i początek lat 90. – kolejne pokolenie polityków stanęło przed 

zadaniem stworzenia nowej polityki spójnej pod kątem strategii jak i koncepcji jej 

realizacji. Lata 90. dawały amerykańskiej dyplomacji niespotykane od czasu 

zakończenia II wojny światowej możliwości „odświeżenia‖ amerykańskiej polityki 

zagranicznej. Tu dużą rolę odgrywał sam prezydent, jako główny kreator kształtu 

polityki zagranicznej, co do nowo powstałej Federacji Rosyjskiej i byłych republik 

radzieckich co miało fundamentalne  znaczenie. W literaturze panuje jednak 

przekonanie, że zarówno George H.W. Bush jak i Bill Clinton zmarnowali tą okazję. 

Jak pisze Andrew J. Bacevich, amerykańska aktywność na arenie międzynarodowej w 

latach 90. mierzona ilością zwołanych szczytów, podpisanych porozumień i podjętych 

interwencji była bezustanna, ale zdaniem krytyków można ją interpretować jako dowód 

braku jakiejkolwiek strategii
95

. Paradoksalnie dla Rosji, George H.W. Bush, jako 

typowy przedstawiciel Partii Republikańskiej i lojalny zwolennik Richarda Nixona , 

zwolennik aktywnej polityki zagranicznej USA, w stosunkach ze Związkiem 
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Radzieckim był gorącym orędownikiem  Michaiła Gorbaczowa i próbował 

przeciwdziałać rozpadowi imperium sowieckiego. Podobnego zdania byli jego najbliżsi 

doradcy – generał Brent Scowcroft i Condoleeza Rice, którzy po spotkaniu Busha i 

Gorbaczowa na Malcie sceptycznie wypowiadali się o sowieckich działaniach
96

. Tego 

typu tendencje były przyczyną sceptycyzmu w stosunku co do uznawania kolejnych 

państw poradzieckich, czego przykładem może być słynne przemówienie w Kijowie, 

szerzej określane jaki Chiken Kiev, w którym Bush przestrzegał poradzieckie republiki 

przed szybkim dążeniem do niepodległości. Należy zaznaczyć, że Rice była specjalistką 

w zakresie Związku Radzieckiego, w administracji Busha zajmowała stanowisko 

najpierw dyrektora, potem senior director of Soviet and East European Affairs w 

Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, następnie została prezydenckm Special Assistant 

ds., bezpieczeństwa narodowego. Animozje w administracji Busha przez dłuższy czas 

nie pozwalały na przedstawienie jasnej koncepcji działania – przykładowo, podczas 

rosyjskiego embarga na dostawy rosyjskiej energii na Litwę w kwietniu 1990 r., Brent 

Scowcroft był zwolennikiem postawy twardej i stanowczej, a James Baker, sekretarz 

stanu chciał chronić stan stosunków amerykańsko – radzieckich
97

.   

Kolejny prezydent Bill Clinton, pomimo ogłoszenia konkretyzacji celów 

amerykańskiej polityki zagranicznej, osiem lat później został oskarżony o brak 

konkretnego planu zaangażowania się USA na świecie. W stosunku co do Rosji jego 

podejście było niejednoznaczne – z jednej strony obwiniano go o zbytnie przywiązanie 

do osoby prezydenta Borysa Jelcyna, pomimo nieskoordynowanych działań rosyjskiego 

przywódcy, a z drugiej strony to właśnie jego pierwszy sekretarz stanu Warren 

Christopher był promotorem programu „Partnerstwo dla Pokoju‖ , rozszerzającego 

NATO na kraje postkomunistyczne – bliskich sąsiadów Rosji
98

.  Oprócz tego Clinton 

uformował silny zespół zajmujące się sprawami rosyjskimi, w skład którego wchodzili 

właśnie Warren Christopher, Anthony Lake i specjalny pełnomocnik ds. relacji z 

Moskwą i dawnymi republikami radzieckimi – Strobe Talbott, ekspert ds. stosunków 

amerykańsko – radzieckich
99

. Talbott miał duże doświadczenie w sprawach rosyjskich, 

jako korespondent Time‘sa  odbył wiele podróży do Związku Radzieckiego i Rosji, 
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więc znał tamtejsze realia
100

. Strobe Talbott był również jedną z tych osób, która 

sądziła, że rozszerzenie NATO na wschód umocni tendencje nacjonalistyczne w Rosji i 

spowoduje izolację innych republik poradzieckich
101

. Obóz republikański był stosunku 

co do Rosji mniej przychylny, postulując wykorzystanie jej słabości dla zwiększenia 

potencjału amerykańskiego, czego zwolennikiem był senator Richard Lugar, jednak w 

czasie pierwszej kadencji Clintona Kongres był zdominowany przez Demokratów, więc 

na szczęście dla Rosji nie realizowano republikańskich założeń
102

. Clinton był również 

pomysłodawcą utworzenia przeciwwagi dla National Security Council  w postaci 

National Economic Council (NEC), koncentrującej się na rozszerzaniu handlu, dostępu 

do kapitału i ochrony praw własnościowych,  która miała duży wkład w realizację 

pomocy dla Rosji w ramach przekształcania rosyjskiej gospodarki i pomocy dla 

rosyjskiego biznesu
103

. Duże znaczenie dla formy amerykańskiej polityki zagranicznej 

wobec Rosji miał wybór na stanowisko sekretarza stanu Madeleine Albright, córki 

czechosłowackiego dyplomaty, znającej realia krajów komunistycznych.  W czasie 

wystąpień przed Izbą Reprezentantów i Senatem podkreślała ona priorytetowość dla 

stosunków z Rosją, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i stosunków 

gospodarczych
104

. 

 Gorsze czasy dla Rosji nastały, kiedy w Białym Domu zapanowali George W. 

Bush i republikanie, a szczególnie jeden ze specyficznych prądów myślowych na 

amerykańskiej scenie politycznej – neokonserwatyści. Politykę wobec Rosji z czasów 

neokonserwatywnych rządów można określić jako bardzo niespójną – od, przykładowo 

ignorowania rosyjskich obaw co do celu powstania projektu tarczy antyrakietowej do 

ignorowania dyktatorskich zapędów Władimira Putina. Gabinet Busha, okazał się 

przedłużeniem składu administracji za czasów kadencji jego ojca – na arenie politycznej 

pojawili się znowu Condoleeza Rice, Dick Cheney, Collin Powell, Richard Perle , 

Richard Armitage i Paul Wolfowitz. Osoba Paula Wolfowitza zasługuje na uwagę ze 

względu na dokument, jego autorstwa, fragmentami opublikowany w 1992 r., - Defense 
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Planning Guidance, w którym czołowy neokonserwatysta zaznaczał, że nawet jeśli 

demokracja przyjmie się w Rosji, to ze względu na swój potencjał militarny „Rosja 

pozostanie jedyną siłą na świecie zdolną zniszczyć USA‖
105

. Głównym celem 

działalności republikańskiej administracji miało być umocnienie amerykańskiej potęgi 

na świecie, co ze względu na praktyczną przewagę egzekutywy miało duże znaczenie 

dla Rosji. Dodatkowo, po dwóch pierwszych latach rządów Busha Kongres w obu 

izbach został opanowany przez Republikanów, co ułatwiało usankcjonowanie 

kluczowych decyzji
106

. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Condoleezza Rice, 

zapowiadała nadanie stosunkom z Rosją wyjątkowego priorytetu, lecz nowa polityka 

miała być bardziej pragmatyczna i realistyczna
107

. Z kolei osobą zdecydowanie  

krytyczną wobec Rosji w administracji George‘a W. Busha był Colin Powell, 

negatywnie odnosząc się do braku postępów w budowie demokratycznego 

społeczeństwa i systemu rządzenia w Rosji
108

.  

 Dla Rosji decyzje Kongresu były istotne ze względu na różnorakie programy 

pomocowe – przykładowo, jeszcze pod koniec zimnej wojny sprawa pomocy dla 

Związku Radzieckiego była przyczyną dużych kontrowersji, chociażby dlatego, że 

programy pomocowe nie wyzwalały pozytywnych emocji wśród opinii publicznej ze 

względu na problemy gospodarcze USA na przełomie lat 80. i 90
109

. Oprócz tego sama 

administracja sprzeciwiała się przyznaniu pomocy Moskwie, ze względu na niewielkie 

postępy w zakresie przemian wolnorynkowych i za małego postępy w ograniczaniu 

zbrojeń. W 1992 r. Kongres odegrał bardzo istotną i twórczą rolę w jednej z 

najistotniejszych kwestii polityki zagranicznej – pomocy ekonomicznej w stosunku co 

do Rosji. Chodziło o zatwierdzenie serii ustaw, z czego najważniejszą była Freedom for 

Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Market Support Act of 1992 – 

FREEDOM Support Act. Ustawa autoryzowała amerykańską pomoc w nowo 

powstałych krajach i określała kryteria przyznawania tej pomocy. Członkowie 

Kongresu w tym zakresie przejęli inicjatywę, wywierając kwestię na administrację w 
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celu złożenia wniosku legislacyjnego. Komitet Izby Reprezentantów ds. stosunków 

międzynarodowych przedłożył nawet własną propozycję ustawy, w związku z tym 

prezydent Bush ogłosił obszerny projekt administracji. W czasie dyskusji nad projektem 

administracji Kongres skupił się na kluczowych problemach, dość istotnych dla 

beneficjentów programu –  czy Stany Zjednoczone powinny pomagać byłemu ZSRR, 

jakie mają być warunki uzyskania pomocy i ile pieniędzy należy przeznaczyć? Po 

debatach w komisjach Kongres przedstawił konkretne poziomy finansowanie, w 

odróżnieniu od elastycznych założeń projektu administracji. Jednak w ramach debaty 

nad projektem ujawniły się różnice między Izbą Reprezentantów a Senatem, a w 

szczególności między Demokratami a Republikanami w świetle zbliżających się 

wyborów prezydenckich – niektórzy chcieli szybko przeprowadzić procedurę 

legislacyjną dla zaprezentowania konkretnych osiągnięć administracji, a niektórzy 

chcieli wykorzystać ustawę jako środek nacisku dla wsparcia krajowych wydatków
110

. 

FREEDOM Support Act został uchwalony przez Kongres w lecie 1992, a prezydent 

podpisał ustawę w październiku 1992.  W zakresie zwiększenia pomocy dla Rosji duża 

zasługa była po stronie Billa Clintona, który starał się przekonać Kongres do 

zwiększenia nakładów na pomoc zagraniczną, co w sytuacji niepewnego stanu 

gospodarki amerykańskiej nie było łatwe. Argumentem było pokazanie jakie korzyści 

odnosi Ameryka z postępujących przemian rosyjskich w zakresie zwiększenia eksportu, 

pozyskania nowych rynków surowcowych i zmniejszenia nakładów na budżet 

Pentagonu. Duże znaczenie miała również międzypartyjna współpraca dwóch członków 

Izby Reprezentantów, demokraty R. Gephardta i republikanina R. Michela, którzy w 

kwietniu 1993 r. stanęli na czele delegacji Izby Reprezentantów, zapoznającej się 

sytuacją w Rosji i na Ukrainie. Delegacja spotkała się również z ówczesnym 

wiceprezydentem Federacji Rosyjskiej, Aleksandrem Ruckojem
111

. Inaczej wyglądała 

sytuacja, kiedy Kongres był zdominowany przez Republikanów – wtedy chęć wywarcia 

presji na Rosję w takich kwestiach jak wojna w Czeczenii czy handel bronią z Iranem 

była dużo większa. Poza tym republikański Kongres nie był skłonny ratyfikować umów 

międzynarodowych, które ograniczałyby amerykańskie możliwości działania w sferze 

militarnej i gospodarczej
112

. Dobrym przykładem oporu ze strony Senatu może być 
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kwestia rozszerzenia NATO, kiedy to protokoły akcesyjne miały duże grono 

przeciwników zarówno ze strony Partii Demokratycznej jak i Republikanów. 

Liberałowie obawiali się rosyjskiego niezadowolenia i większej radykalizacji w 

kierunku nacjonalizmu i komunizmu, a konserwatyści liczyli koszty przeprowadzenia 

tego procesu, i zapłaty ceny za rosyjską zgodę – większego udziału Rosji w procesie 

decyzyjnym NATO. Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, 

republikanin Jesse Helms miał zastrzeżenia co do Aktu Stanowiącego NATO – Rosja i 

samego procesu rozszerzenia, jednak po uzyskaniu dodatkowych informacji od 

administracji ostatecznie poparł rozszerzenie
113

. W czasie rządów George‘a W. Busha 

to właśnie Kongres aktywniej reagował na nieprawidłowości w rządach Władimira 

Putina, np. zaproponował przyjęcie ustawy o rosyjskiej demokracji, która wywołała w 

Waszyngtonie spór wokół kierunków polityki wobec Rosji. Projekt ustawy wyrażał 

sprzeciw Kongresu wobec cięcia przez administrację wydatków na programy 

pomocowe dla Rosji oraz chęć podwyższenia roli liberalnych zasad w relacjach z 

Moskwą
114

. Administracja ustawę przyjęła ale z zastrzeżeniem, że nie uważa jej zaleceń 

co do kierunków polityki wobec Rosji za wiążące.  Kongres nie poddawał się – 

senatorowie Joe Biden i John McCain razem z czołowymi politykami UE wystosowali 

list do NATO i UE, aby te dwie organizacje przyjęły zdecydowana postawę wobec 

autorytarnych tendencji Moskwy
115

. 

 Dla Rosjan dużym problemem może być niewielkie zaangażowanie w dość 

istotnej kwestii działającej w ramach amerykańskiego systemu politycznego – lobby. 

Przez lata  funkcjonowania rosyjskiej emigracji nie udało się utworzyć aktywnie 

działającej grupy nacisku, a należy zauważyć, że liczba Rosjan wybierających Amerykę 

za swoją drugą ojczyzną była całkiem spora. W historii rosyjskiej emigracji mamy do 

czynienia z czterema falami: pierwsza fala to lata 1881 – 1914, kiedy to ponad 3 

miliony Rosjan opuściło Imperium; druga fala ma związek z rewolucją bolszewicką i 

ucieczką arystokracji, antybolszewików i zdemobilizowanych żołnierzy przeciwnych 

rewolucji
116

.  Trzecia fala imigracji z Rosji do Stanów Zjednoczonych (1945-1955) była 
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związana z wynikiem II wojny światowej, ale była stosunkowo niewielka  - ok. 20 tys. 

osób
117

. Należy podkreślić, że zarówno carat jak i Związek Radziecki zdelegalizował 

obywatelstwa emigrantów, w Rosji byli oni postrzegani jako zdrajcy i zachodni 

kolaboranci, więc w tym okresie nie można mówić o możliwości czy chęci powstania 

jakiegokolwiek lobby aktywnie działającego na rzecz rosyjskich interesów w USA – po 

prostu ani Imperium Rosyjskie ani Związek Radziecki nie wymagały i nie akceptowały 

takich działań. Natomiast czwarta fala rosyjskiej emigracji w 1969 r. nie była 

ograniczona rosyjskim prawem – teoretycznie dotyczyła rosyjskich Żydów którzy mieli 

prawo wyprowadzić się do Izraela, ale często wybierali USA - w 1985 r. liczba 

emigrantów wyniosła 300 tys. ludzi
118

. Paradoksalnie, po 1985 r. i liberalizacji polityki 

przez Michaiła Gorbaczowa, nastąpił spadek rosyjskiej emigracji do USA, a to z tego 

powodu, że nie było już możliwości uzasadnienia swoich roszczeń ukierunkowanych na 

uzyskane prawa pobytu w oparciu o argument prześladowań politycznych i religijnych. 

Dlatego też ostatnia dekada XX wieku to moment spowolnienia ruchów emigracyjnych. 

James M. Lindsay określił szereg czynników, które mogłyby spowodować, że dana 

grupa emigrantów przekształci się w bona fide etniczne lobby: 

 Emigranci, którzy przybyli do USA jako uchodźcy polityczni (np. Kubańczycy) 

, są dużo bardziej skłonni do utworzenia grupy nacisku, niż emigranci, którzy 

przybyli w celach zarobkowych (np. Włosi); 

 Emigranci, których ojczyzny są zagrożone przez swoich sąsiadów (np. Armenia, 

Izrael), są bardziej skłonni utworzyć lobby wspierające własny kraj, niż ludzi 

pochodzący z krajów niezagrożonych (np. Niemcy, Szwecja , Norwegia), 

 Najbardziej efektywne lobby są formowane przez emigrantów tych grup 

etnicznych, które odniosły sukces gospodarczy (np. Żydzi, Armeńczycy, 

Kubańczycy, Grecy), 
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 Lobby jest najbardziej efektywne wtedy, kiedy jest wspierane przez 

amerykańskie elity polityczne, mniej, kiedy jego działalność jest sprzeczna z 

amerykańskim interesem narodowym119.  

 Oprócz aktywnego udziału w ruchu robotniczym na początku XX w., Rosjanie 

nie angażują się w polityczne życie Ameryki. Prawdopodobnie było to spowodowane 

właśnie działalnością związków zawodowych i oskarżeniami o działalność 

komunistyczną w epoce McCarthyzmu i „polowania na czarownice‖. Amerykańscy 

obywatele rosyjskiego pochodzenia nigdy nie sformowali na tyle silnego „bloku 

głosującego‖, którego poparcia szukaliby amerykańscy politycy. W okresie 

powstawania Związku Radzieckiego, emigranci rosyjscy zakładali, że jest to sytuacja 

tymczasowa, że sowieckie imperium kiedyś upadnie – powstawały różnorakiego 

organizacje i ruchy działające na rzecz zniesienia reguł sowieckich w Rosji. Z czasem, 

zdając sobie sprawę z niemożności zakończenia rządów komunistycznych w Rosji, 

rosyjscy Amerykanie zwrócili swoją uwagę na funkcjonowanie Rosjan w Stanach 

Zjednoczonych i ich stosunek do społeczeństwa amerykańskiego jako całości. 

Zainteresowano się również jak sami Rosjanie i rosyjska kultura są postrzegane w 

amerykańskich mediach i życiu publicznym. Dlatego też w latach 70. powołano do 

życia  Congress of Russian Americans, mający na celu ochronę rosyjskiego 

dziedzictwa, bronienia rosyjskich praw w amerykańskim życiu publicznym, a obecnie 

walczący z postzimnowojenną rusofobią w USA
120

.  

Interesującą inicjatywą było utworzenie w 1981 r. World Russian Forum, 

skupiającego wybitne osoby publiczne – Rosjan i Amerykanów -   w celu omawiania 

stanu relacji  USA-Rosja i perspektyw przyszłej  współpracy politycznej, gospodarczej i 

wojskowej. Forum tradycyjnie odbywa się w jednej z sal amerykańskiego Kongresu. 

Pierwsza sesja była hołdem dla jednego z najbardziej znanych rosyjskich dysydentów, 

Andrieja Sacharowa. Do 1988 r. Forum koncentrowało się na  geopolitycznej i 

ideologicznej walce z komunizmem. Po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa i 

odwilży w rosyjskiej polityce, od 1989 r., Forum było poświęcone szeroko rozumianej 

tematyce amerykańskiej - rosyjskiej współpracy i integracji Rosji z 

Zachodem. Pierwsza konferencja w nowej tematyce odbyła się w Moskwie, wzięła w 
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niej udział duża delegacja amerykańska
121

. WRF, według jego prezesa i założyciela 

Edwarda Lozansky, miało duże poparcie ze strony takich kongresmenów jak., senator 

Bob Dole z Kansas i kongresman Jack Kemp z Nowego Jorku w latach 80. i na 

początku 90 ,a w okresie drugiej kadencji George‘a W. Busha kongresmanów Curta 

Weldona z Pensylwanii Dant Rohrarbacher z Kaliforni czy Ralpha Hall z Teksasu. 

Osobą bardzo sprzyjającą zbliżeniu USA i Rosji był Paul Weyrich, prezydent Free 

Congress Foundation
122

. – Forum ma służyć jako miejsce do nawiązania nowych 

kontaktów między przedsiębiorcami amerykańskimi i rosyjskimi, politykami i 

naukowcami. W czasie konwencji Forum obie strony są w stanie wyjaśnić swoje 

stanowiska w sprawie aktualnych problemów. Jest to szczególne istotne, ze względu na 

negatywny stosunek obu krajów, kreowany wzajemnie przez amerykańskie i rosyjskie 

media
123

.  WRF było interesującym tworem ze względu na specyficzną, wręcz 

prokremlowską postawę – Lozansky oskarżał Garija Kasparowa o wspieranie 

antyrosyjskiego lobby w Stanach Zjednoczonych, które, przykładowo chciało 

wykluczyć Rosję z grona państw G8. Według niego, takie antyrosyjskie lobby było 

napędzane przez kraje Europy Środkowo – Wschodniej, kraje nadbałtyckie i ich 

amerykańskie diaspory. Równocześnie przyznawał, że obecnie nie mamy do czynienia 

z działalnością rosyjskiego lobby jako takiego124.  

 Spośród krajów znaczących, Rosja jest jedynym, który nie ukonstytuowanego 

lobby. To nie oznacza, że agencje PR i firmy lobbingowe nie otrzymywały rosyjskich 

zleceń. Rosyjskie firmy takie jak Gazprom, Lukoil, i Severstal regularnie korzystają z 

ich usług – np. firma APCO World Service stała się sławna z tego, że wypromowała 

Jukos jako „najbardziej przejrzystą i otwartą firmę rosyjską‖125. To oznacza, że brak jest 

amerykańsko - rosyjskiego ukonstytuowania wsparcia Rosji pod kątem politycznym, 

promowania rosyjskich interesów w Waszyngtonie i działania na rzecz polepszenia 

wzajemnych relacji. Pomimo całkiem sporej liczby Amerykanów rosyjskiego 
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pochodzenia, niezdolność do utworzenia efektywnego etnicznego lobby może być 

częściowo wytłumaczona niechęcią do angażowania się w politykę i do samych 

polityków. Przykładowo, jedna z najbardziej renomowanych rosyjskich organizacji , 

American Association of Russian Language, Culture and Education (AARCE) w 

swoich celach statutowych zakłada reprezentowanie i służbę rosyjskojęzycznej 

społeczności w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu i problemach młodzieży
126

. 

Wyjątkiem jest już wspomniany wyżej Congress of Russian Americans, walczący z 

rusofobią i mający na celu poprawę stosunków amerykańsko – rosyjskich.   

Panuje powszechne przekonanie, że większość rosyjskojęzycznych imigrantów, 

którzy przybyli do USA w 1970 i 1980 to uchodźcy polityczni z zdecydowanie 

antykomunistycznymi poglądami. Niektórzy z nich zawodowo zaczęli się zajmować 

krytyką politycznego reżimu Rosji, czego dobrym przykładem może być Leon  Aron, 

dyrektor Russian Studies w American Enterprise Institute
127

.  Upadek komunizmu i 

wprowadzenia reform demokratycznych w Rosji miały znaczący wpływ na sposób 

postrzegania przez wielu Amerykanów rosyjskiego pochodzenia swojej ojczyzny. 

 Niektórzy z nich zostali zwolennikami mniej konfrontacyjnego podejście do Rosji. 

 Dimitri Simes, obecnie prezydent Nixon Center i wydawca The National Interest, jest 

jednym z głównych rzeczników "realistycznej" (tj. bardziej pragmatyczne) wizji  

polityków amerykańskiej w stosunku do Rosji
128

.  Wspomniany już były sowiecki 

dysydent (a obecnie prezes American University w Moskwie), Edward Lozansky, 

rozpoczął organizowanie World Russian Forum - miejsca, w którym amerykańscy i 

rosyjscy eksperci mogą wymieniać poglądy na temat najbardziej palących problemów 

obu krajów. 

Nadzieja na wykreowanie rosyjskiego lobby leży w Rosjanach przybyłych do 

USA między 1990 a 2000 r., emigrujących głównie w celach zarobkowych. Wielu z 

nich zachowało obywatelstwo rosyjskie i zainteresowanie bieżącą sytuacją Rosji. Nadal 

funkcjonują na podstawie bliskich więzi z rosyjskim biznesem, więc naturalnym jest, że 

są zainteresowani rozwojem silnych stosunków gospodarczych między Rosją a USA. 

Impuls do rozwoju powinien jednak pochodzić od rosyjskiego rządu, który akcję 

powinien rozpocząć od wynajęcia profesjonalnych lobbystów, pracujących z członkami 
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Kongresu. Dla Amerykanów może być to sygnał, że Rosja w końcu na poważnie chce 

zadbać o swoje interesy w Waszyngtonie, co z kolei byłby zachętą dla ustabilizowania 

istotnych prorosyjskich organizacji.  Oczekiwania ze strony Kremla, że rząd 

amerykański wykona pracę za potencjalne lobby rosyjskie, dowodzi, że Rosjanie nie do 

końca rozumieją reguły amerykańskiej gry.  

Jak wskazują rozważania zawarte w powyższej analizie, kształt amerykańskiego 

systemu politycznego jest czynnikiem znacząco determinującym politykę USA wobec 

Rosji. Wynika to w znacznej mierze z nadrzędnej roli egzekutywy w ogólnym procesie 

kreowania polityki zagranicznej, oraz powiązanej z powyższym funkcji ośrodka 

prezydenckiego, a także skupionych wokół niego grup kreujących kształt założeń tejże 

polityki zarówno w sferze praktycznej realizacji jak i ogólnej strategii oraz ich 

poglądów na rolę Rosji np. podejście neokonserwatystów w trakcie rządów Busha. Ta 

swoista indywidualizacja polityki znajduje swój wyraz także w działaniach legislatywy 

odnoszących się do sfery polityki zewnętrznej, czego wyrazem jest przejmowanie 

wiodącej roli w tym procesie przez określone grupy czy jednostki  działające w ramach 

Partii Demokratycznej czy Republikańskiej, bezpośrednio kreujące konkretne działania. 

Powyższe czynniki stanowią cechę charakterystyczną systemu politycznego panującego 

w USA, które znacząco odróżniają go od metodyki kształtowania polityki zagranicznej 

przyjętej np. w Europie.  
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ROZDZIAŁ II: Polityka zagraniczna George’a Busha wobec Federacji Rosyjskiej w 

pierwszych latach istnienia i jej skutki - kształtowanie się „nowego porządku” (1991 – 

1993). 

 

 

1. Stany Zjednoczone wobec nowej sytuacji geopolitycznej: debata nad 

kształtem amerykańskiej polityki zagranicznej. 

 

 

 Rozpad Związku Radzieckiego, a co za tym idzie, zakończenie zimnej wojny 

spowodował, że Stany Zjednoczone, kraje Europy Zachodniej , kraje – satelity 

radzieckiego imperium, jak i na nowo odrodzone państwa stanęły w obliczu 

całkowitego przewartościowania sytuacji międzynarodowej. Od zakończenia II wojny 

światowej porządek światowy był zdominowany przez rywalizację dwóch 

supermocarstw, wszelka działalność na arenie światowej innych podmiotów 

międzynarodowych była mniej lub bardziej uzależniona od tego, na czyją stronę 

przechyla się szala zwycięstwa. Należy podkreślić, że przed samorozwiązaniem 25 

grudnia 1991r. liczba ludności Związku Radzieckiego wynosiła ok. 286 mln osób, w 

samej Rosyjskiej Federacyjnej Republice Radzieckiej mieszkało 147,7 mln osób czyli 

ok. 52% populacji
1
. Po rozpadzie na sytuację Rosji jako nowo powstałego tworu 

państwowego miał wpływ nie tylko rozpad bloku państw skupionych wokół ZSRR, ale 

także dezintegracja Układu Warszawskiego – sojuszu polityczno – wojskowego państw 

Europy Środkowej i Wschodniej, będącego odpowiedzią na militaryzację Republiki 

Federalnej Niemiec i włączenie jej w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Federacja Rosyjska została uznana za naturalnego spadkobiercę Związku Radzieckiego 

ze wszystkimi jego przywilejami tj. miejscem w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 

wpływami na terytorium poradzieckim i większością arsenału jądrowego
2
. Z drugiej 

strony Rosja odziedziczyła również wszystkie problemy ZSRR, z którymi nie zdążyła 

                                                           
1
 Tadeusz A. Kisielewski, Schyłek Rosji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007; str.21 

2
 Oprócz tej części, która pozostała na terytorium Ukrainy. 
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poradzić sobie pierestrojka Michaiła Gorbaczowa – a które były naturalnymi 

przyczynami rozpadu komunistycznego molocha
3
.  

Te wydarzenia uczyniły ze Stanów Zjednoczonych jedyne supermocarstwo na 

świecie, które utrzymywało  status quo swojej dominującej pozycji w zakresie 

najsilniejszej  gospodarki świata, dominującej wojskowości, rozprzestrzeniającej się 

kultury oraz wiodącej polityki
4
. Stany Zjednoczone Ameryki stanęły przed 

koniecznością kompleksowego, całkowitego przewartościowania celów, środków i 

metod polityki zagranicznej. Nowo powstałe wyzwania i zagrożenia  zmusiły 

administrację w Białym Domu i elity intelektualne do postawienia kluczowego pytania: 

jaką rolę Stany Zjednoczone będą odgrywać w postzimnowojennym świecie? Jak pisał 

Henry Kissinger w Dyplomacji: „ Ameryka wreszcie musi odpowiedzieć sobie na 

pytanie (…) czy fakt, że tradycyjnie widzi siebie w roli drogowskazu lub krzyżowca 

określa albo ogranicza jej możliwość wyboru, czy (…) nie powinna w końcu 

zdefiniować istoty swego interesu narodowego?‖
5
 .  

Od zakończenia II wojny światowej niezależnie od orientacji ekipy zasiadającej w 

Białym Domu można było zaobserwować swoistego rodzaju consensus co do celów i 

kierunków amerykańskiej polityki zagranicznej. Praktycznie przez cały czas istnienia 

zagrożenia ze strony ZSRR nie były one podważane. Przedstawiciele różnych prądów 

myślowych skupiali się wokół dwóch naczelnych haseł: containment i deterrent, 

prezentując dla reszty świata wspólny front. Swoisty rozejm Demokratów i 

Republikanów dawał prezydentowi USA niezwykle szerokie pole do działania – 

ponieważ wielu amerykańskich polityków uważało, że w czasie wojny należy popierać 

działania commander in chief, więc Kongres zwykle podporządkowywał się 

przywództwu prezydenta, wychodząc również z założenia, iż władza wykonawcza 

zwykle w tego typu sytuacjach jest lepiej poinformowana
6
. Zakończenie konfliktu na 

linii Wschód – Zachód i zniknięcie głównego przeciwnika rozpoczęło ogólno 

amerykańską debatę: jaką strategię Stany Zjednoczone powinny przyjąć? Na różnych 

płaszczyznach ścierały się ze sobą różne koncepcje: 

                                                           
3
 Więcej: David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich Wrocław 2006; История России. С древниейших времен до начала ХХI века. (ред.) А.Н. 

Сахаров, Институт российской истории РАН, Москва 2005; str. 1182-1232. 
4
 Jadwiga Kiwerska, Gra o Europę. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod 

koniec XXw., Instytut Zachodni, Poznań 2002; str. 17. 
5
 Henry Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2002; str.883. 

6
 Richard N. Haass, Rozważny szeryf. Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, Wydawnictwo von 

boroviecky, Warszawa 2004; str. 29 
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 Idealizm i realizm ( dyskusja o roli USA w skali globalnej) 

 Izolacjonizm i internacjonalizm ( problem rozmiaru zaangażowania się USA w 

świecie) 

 Unilateralizm i multilateralizm ( forma zaangażowania USA w politykę 

światową)
7
. 

 

Po różnych stronach stanęli specjaliści tacy jak: Zbigniew Brzeziński, Henry 

Kissinger, Richard Lugar, Ted Galen Carpenter, Ronald D. Asmus. Niezależnie od 

prezentowanych poglądów największą niewiadomą była kwestia zdefiniowania tzw. 

vital interest (interesu żywotnego).  

W najszerszym kontekście o zdefiniowanie interesu USA spierali się zwolennicy 

rozumienia interesu narodowego jako narzędzia do promowania wyższych wartości 

oraz orędownicy rozumienia tegoż interesu w kategorii realpolitik i problemów 

geopolitycznych. Idealiści, wywodzący swoje poglądy w prostej linii od liberalizmu 

Woodrowa Wilsona, byli przeświadczeni o unikatowym charakterze Stanów 

Zjednoczonych, które dzięki swojej wyjątkowości mogą z powodzeniem promować 

wartości uniwersalne np. demokrację i wolność na całym świecie poprzez 

podejmowanie działań politycznych, ekonomicznych i wojskowych wywołujących 

przemiany wewnętrzne w innych państwach
8
. John S. Steadman oprócz liberalizmu 

wilsoniańskiego wyróżnił również tzw. liberalizm zimnowojenny (Cold War liberalism) 

definiowany na bazie antykomunizmu. Zwolennicy tego ujęcia wierzyli, że Stany 

Zjednoczone powinny się aktywnie angażować w walkę ze złem, utożsamianym z 

sowieckim wrogiem. Podczas gdy liberałowie wilsoniańscy niechętnie odnosili się do 

wspomagania przez USA autorytarnych reżimów jako narzędzi w walce z Imperium 

Zła, to ich zimnowojenni „krewni‖ w pełni popierali globalne ingerencje mające na celu 

zablokowanie działań państw o prokomunistycznym nastawieniu
9
. Koniec zimnej 

wojny spowodował, że obie grupy stanęły na podobnym gruncie i odnalazły wspólny 

język w kwestii poszanowania praw człowieka, wsparcia dla działania organizacji 

międzynarodowych na rzecz zreformowania, lub, w razie konieczności usunięcia rouge 
                                                           
7
 Justyna Zając, „Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie‖ w: Polityka zagraniczna USA 

po zimnej wojnie (red.) Justyna Zając, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006; str. 15 – 19. 
8
 Ronald D. Asmus, ―The Rise – Or Fall? – of Multilateralism: America‘s New Foreign Policy and What 

it Means For Europe‖ w: M. Cornvale ( edt.), European Security and International Institutions after the 

Cold War, London 1995; str. 154; Wojciech Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz: Wers 2004; str. 

43-44. 
9
 John S. Stedman, The New Interventionists, ―Foreign Affairs‖ 1993/1994, Vol. 72, Issue 1; str. 17-18. 
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regime. Idealizm dawał również świetne uzasadnienie dla potencjalnych interwencji 

USA w innych częściach świata: dla Ameryki liczy się prawo a nie siła, oraz zasady , a 

jej wyjątkowość i potęga pozwala Stanom Zjednoczonym walczyć w różnych rejonach 

globu
10

.  

Z kolei dla realistów interes narodowy był jedynie wąskim pojmowaniem celów 

stojących przed USA, związanych z bezpieczeństwem narodowym i rozwojem. 

Głównym filarem realizmu było założenie ciągłej rywalizacji między państwami, co 

pociągało za sobą konieczność utrzymywania równowagi sił w świecie. Podstawowym 

narzędziem polityki bezpieczeństwa USA powinna być siła
11

. Stephen E. Ambrose w 

swojej analizie polityki zagranicznej realizowanej przez prezydentów od chwili 

zakończenia II wojny światowej zauważył, że realizm jest bardziej efektywny od 

idealizmu, zwłaszcza w kwestii użycia siły zbrojnej, która pozwala na prowadzenie 

aktywnej polityki zagranicznej
12

.  Zbigniew Brzeziński podkreślał, że jako źródło 

wzorców nowego procesu politycznego i kraj dysponujący różnymi rodzajami siły 

Ameryka nie ma liczących się rywali. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Europa 

jeszcze przez dłuższy czas nie będzie w stanie sprawować światowego przywództwa. 

Ameryka w pełnym wymiarze zachowuje globalną potęgę, pod względem 

wszechstronności siły zachowa ją jeszcze przez dłuższy czas
13

.  Realistą z tendencją 

zwracania się Ameryki „do wewnątrz‖ można nazwać także wybitnego dyplomatę i 

architekta amerykańskiej polityki na początku zimnej wojny, George‘a F. Kennana. 

Kennan zwracał uwagę, że Stany Zjednoczone mają tendencję do skupiania się 

wyłącznie na próbach wprowadzenia demokracji i praw człowieka w innych częściach 

świata, choć uważał, że bynajmniej nie cały świat będzie w przyszłości demokratyczny. 

Przestrzegał przed przesadnym angażowaniem się w sprawy światowe – „Sądzę , że 

powinniśmy być bardzo ostrożni w mówieniu im ( innym krajom – przypis autorki) jak 

maja się zachowywać‖
14

. 
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 Henry Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2002, str. 890; J. Kiwerska, Między 

izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosvelta, 
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 Fareed Zakaria, Realism Reconsidered, „National Interest‖ vol. 30 ( Winter 1992/93); str. 21-32. 
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 Sthephen A. Ambrose, The Presidency and Foreign Policy, ―Foreign Affairs‖ Winter 1991/92 Vol. 70 

Issue 5; str. 136. 
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 Zbigniew Brzeziński, Out of Control. Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century, New 

York : Simon & Suchster, 1995, str. 129-130.  
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Naturalną konsekwencją debaty nad organizacją nowego światowego porządku było 

postawienie pytania, czy Stany Zjednoczone w ogóle powinny angażować się w 

jakiekolwiek działania poza granicami kraju, jednym słowem – czy realizować model 

izolacjonizmu czy internacjonalizmu? Dopóki zagrożenie ze strony Związku 

Radzieckiego było realne, społeczeństwo amerykańskie popierało angażowanie się 

Stanów Zjednoczonych w różnych zakątkach świata jako naturalne rozwinięcie zasady 

containment. Kiedy zagrożenie ze strony ZSRR zanikło wróciła chęć ograniczenia 

amerykańskiej obecności w świecie. Według izolacjonistów korzystne położenie 

geograficzne Stanów Zjednoczonych pozwalało na ignorowanie wielu wydarzeń za 

granicą – nawet w nowym, postzimnowojennym, niestabilnym świecie geopolityczna 

sytuacja USA była bardzo korzystna. Siły izolacjonistycznym hasłom dodawała 

również zła kondycja gospodarki amerykańskiej – zamiast koncentrować się na 

konflikcie w Zatoce Perskiej w 1990r., George Bush powinien uruchomić działania 

zapobiegające depresji gospodarczej
15

.  Republikanin Patrick Buchanan, główny 

konkurent dla George‘a Busha w walce o nominacje prezydencką w 1992r. i twórca 

enlightened isolationism, postulował, aby USA zrobiły sobie „strategiczną pauzę‖ w 

swojej międzynarodowej aktywności jak również pod kątem gospodarczym
16

. William 

G. Hyland, odnosząc się do starego hasła izolacjonistów: „America First!‖, apelował o 

odciążenie gospodarki amerykańskiej, której efektywność spada, gdy USA angażują się 

w różnych regionach globu, aczkolwiek nie popierał całkowitego wycofania się ze 

spraw światowych
17

.  

Izolacjonizm miał swoich sympatyków nie tylko w gronie republikanów -  w czasie 

kampanii uzupełniającej do Senatu w stanie Pensylwania demokrata Harris Wofford 

zapewnił sobie wielką popularność stwierdzeniem: „ Czas w końcu zadbać o siebie‖, a 

w trakcie kampanii prezydenckiej kandydat do nominacji ze strony demokratów Tom 

Harkin głównym hasłem swojej kampanii uczynił slogan: „Wracaj do domu 

Ameryko‖
18

.  Ekspert ds. polityki zagranicznej Cato Institute Ted Galen Carpenter 
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 Krzysztof Michałek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Książka i 
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twierdził, że zamiast propagowania demokracji i budowy nowego porządku 

światowego, politycy amerykańscy powinni skoncentrować się na ratowaniu gospodarki 

USA poprze odbudowę wewnętrznych zasobów, co pozwoli umocnić pozycję Ameryki 

jako mocarstwa gospodarczego i militarnego. Realizacja żywotnych interesów USA ma 

polegać na ulepszaniu amerykańskiego modelu państwa, zagraniczne krucjaty nie są do 

tego konieczne – światowe przywództwo można realizować poprzez dawanie dobrego 

przykładu innym krajom
19

. Z kolei Robert D. Hormats, wiceprezes Goldman&Sachs 

International ostrzegał przed zbytnim „rozciąganiem się imperium‖, zalecał raczej 

skupienie się na tworzeniu „nowych sojuszy‖ przez polityków amerykańskich w 

obrębie inwestycji, oszczędności, rozwoju edukacji, BiR  i opieką zdrowotną. Zadbanie 

o należyte wykorzystanie potencjału, głównie ekonomicznego, zapewni Stanom 

Zjednoczonym doskonałą obronność i pozwoli utrzymać odpowiednią pozycję USA w 

globalnym świecie.
20

 

Hasła izolacjonalistów w ogólnonarodowej debacie miały jednak słabą siłę 

przebicia, przewagę uzyskał przeciwstawny prąd myślenia – internacjonalizm. 

Zwolennicy zaangażowania byli przekonani o wyjątkowej roli Stanów Zjednoczonych, 

jaką pełnią one w świecie. Globalne interesy USA nie pozwalają na przyjęcie postawy 

izolacjonistycznej, wręcz przeciwnie, mogą spowodować potrzebę podjęcie roli 

przywódcy. Również kondycja gospodarki amerykańskiej zależy od powiązań 

globalnych, niedorzecznym więc wydaje się być postulat całkowitego wycofania przez 

Amerykę udziału w światowej ekonomii, tym bardziej, że jest ona zależna od 

bezpieczeństwa i ogólnej światowej stabilizacji
21

. W ramach tego nurtu wykształciły się 

dwa obozy: unilateraliści i multilateraliści. 

 Dla unilateralistów głównym problemem był sposób właściwego wykorzystania 

przewagi, jaką USA uzyskały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ponieważ Ameryce 

po zakończeniu zimnej wojny przypadła rola jedynego światowego supermocarstwa, 

amerykański rząd powinien za pomocą jednostronnego i rozstrzygającego działania 

umacniać silna pozycję. Amerykańskie zaangażowanie powinno odbywać się na 

amerykańskich warunkach, światowy konsensus powinien być przez USA 
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kształtowany, a w sytuacjach wyjątkowych nawet wymuszany
22

. Charles Krauthammer 

zakładał, że Ameryka jest najlepszym gwarantem zachowania bezpieczeństwa – dzięki 

potędze USA inne kraje mogą bez obaw uznać jednobiegunowy porządek świata i 

pozwolić Stanom Zjednoczonym temu światu przewodzić
23

. Unilateraliści sceptycznie 

odnosili się do działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe, zwłaszcza 

jeżeli członkowie tych organizacji mieli prawo zablokować decyzje podejmowane przez 

Stany Zjednoczone – stąd niechęć wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych, KBWE 

czy OBWE czyli wszelkich podmiotów stosujących  się do reguł zbiorowego 

bezpieczeństwa i współdziałania. Używanie wojsk pod auspicjami tych organizacji 

mogło odbywać się wyłącznie pod amerykańskim przywództwem
24

. Stany Zjednoczone 

miały być tym wzorem, za którym inne kraje mają podążać. Podobnych opinii było 

wiele: wspomniany już wyżej Charles Krauthammer argumentował, że dzięki swojemu 

potencjałowi politycznemu, wojskowemu i gospodarczemu są w stanie i powinny dla 

dobra ogółu podjąć się roli głównego gracza „ w jakimkolwiek konflikcie w 

jakiejkolwiek części świata‖
25

. 

 W opozycji do unilateralistów poprzez głoszone idee i hasła znaleźli się 

zwolennicy współdziałania Stanów Zjednoczonych z innymi podmiotami 

międzynarodowymi. Na linii współpracy miały się znaleźć inne mocarstwa i 

organizacje międzynarodowe, jej efektem miał być międzynarodowy consensus. 

Współpracujące ze sobą państwa powinny wzajemnie dostosowywać swoje interesy, 

brać pod uwagę możliwości i ograniczenia „współpracowników‖ oraz sprawiedliwie 

dzielić koszty wspólnych akcji. Był to pewnego rodzaju zwrot, gdyż zakładano, że 

działania amerykańskie mają na celu realizacje nie tylko własnego interesy 

narodowego, ale również normalizację stosunków międzynarodowych. Tego typu 

podejście wynikało z przekonania, że siły USA, gospodarcze i militarne mogą ulec 

wyczerpaniu, jeżeli będą podejmować działania na własną rękę
26

. Dlatego też popierano 

działanie w ramach sojuszy wojskowych, ze względu na możliwość wspólnego 

finansowania
27

.  
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Jak podkreślał były sekretarz obrony James Schlesinger, Stany Zjednoczone „nie mogą 

uleczyć wszystkich nieszczęść tego świata. Reprezentujemy mały, a obecnie stale 

kurczący się  procent światowej populacji. Nie jesteśmy z natury policjantem‖
28

. Z tego 

ujęcia można było wyciągnąć wniosek, że Ameryka nie musi koniecznie w przypadku 

pojawiania się zagrożeń za każdym razem interweniować zbrojnie, szczególnie w 

przypadku konfliktów etnicznych i religijnych
29

.  

Zwolennicy multilateralizmu twierdzili, że tworzenie sojuszy i budowanie 

koalicji z państwami o podobnym nastawieniu pozwoli na umocnienie siły Zachodu, co 

było nie do przecenienia w czasie geopolitycznej destabilizacji. Przychylniejszym 

okiem spoglądano na Organizację Narodów Zjednoczonych, która, według 

multilateralistów, po zimnej wojnie stanęła w obliczu nowych perspektyw – 

jednocześnie uprzywilejowana pozycja Stanów Zjednoczonych w ONZ umacniała 

amerykańskie przywództwo we wspólnych działaniach. Nawet Zbigniew Brzeziński 

podkreślał, że międzynarodowe bezpieczeństwo w postzimnowojennej erze zależy od 

czterech czynników: stopnia jednoczenia się Europy pod kątem politycznym i 

militarnym, transformacji Związku Radzieckiego w luźną konfederację, wspólnego 

działania USA, Japonii, Chin i być może Rosji na rzecz bezpieczeństwa na Dalekim 

Wschodzie, wznowienie przez Stany Zjednoczone procesu pokojowego na Bliskim 

Wschodzie. Rola USA w tych działaniach miała być szczególnie ważna, choć polityka 

amerykańska będzie musiała balansować między amerykańskim zaangażowaniem w 

sprawy globalne, chęcią przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionalne a 

koniecznością zatroszczenia się o sprawy wewnętrzne. Z pewnością Ameryka pozostała 

jedynym supermocarstwem, jednak globalne warunki są zbyt skomplikowane dla 

osłabionego problemami wewnętrznymi USA, aby zdołano utwierdzić Pax 

Americana
30

.  
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2. Założenia polityki zagranicznej administracji George’a Busha: 

multilateralizm „ a’la carte” czyli koncepcja „nowego ładu światowego”. 

 

  

Swoją prezydenturę George Bush rozpoczynał w newralgicznym czasie, gdy 

sytuacja na świecie była już napięta: trwała wojna nerwów w Europie Środkowo- 

Wschodniej, rozpoczynały się obrady Okrągłego Stołu w Polsce, będące początkiem 

radykalnych przemian politycznych i gospodarczych. W związku z tym program 

wyborczy Partii Republikańskiej z 1988 r.  nie przystawał do dynamicznych realiów 

początku roku 1989, szczególnie, że sprawy polityki zagranicznej nie zajmowały w nim 

zbyt wiele miejsca. Republikanie ogłosili, że program polityki zagranicznej George‘a 

Busha jest zbudowany w oparciu o realistyczną ocenę sytuacji na świecie – Stany 

Zjednoczone zostały obwołane ostatnią nadzieją ludzkości  [ (…)we believe our policies 

must be built upon three basic pillars: strength, realism, and dialogue(…)]
 31

. Należy 

podkreślić, że program Republikanów był zdecydowanie konserwatywny, jego główne 

tezy w zakresie polityki zagranicznej i kwestii społeczno – ekonomicznych zostały 

zaczerpnięte ze skrajnie konserwatywnego programu Partii Republikańskiej z lat 1980 i 

1984. Kiedy zmiany globalne zaczęły lawinowo narastać tj. rozpadło się ZSRR i cały 

blok wschodni, obalono Mur Berliński, zintensyfikowały się konflikty na Bałkanach i w 

rejonie Zatoki Perskiej, okazało się że administracja w Waszyngtonie nie posiada jasno 

określonej strategii działania. Wielu analityków określało zagraniczną politykę Busha 

jako reaktywną, opierającą się na planowaniu działań ad hoc, odpowiadającą tylko na 

bieżące wydarzenia
32

. Należy jednak przyznać, że Bushowi udało się utworzyć dobrze 

współpracujący ze sobą zespół zajmujący się polityką zagraniczną. Sekretarzem stanu 

został James Baker, sekretarz skarbu w rządzie Ronalda Reagana, pragmatyk i realista, 

na stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa międzynarodowego mianowano Brenta 

Scowcrofta, analityka współpracującego wcześniej z prezydentami Nixonem i Fordem. 

Tekę sekretarza obrony objął Dick Cheney, szef administracji Białego Domu za Forda i 
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rzecznik dyscypliny partyjnej republikanów. Według obserwatorów ta trójka stanowiła 

doskonale współpracujący ze sobą zespół
33

.  

Jako polityk George Bush był zwolennikiem angażowania się Stanów 

Zjednoczonych w sprawy światowe, uważając, że USA jak najbardziej powinny przyjąć 

na siebie rolę światowego przywódcy. Bush zrealizował tą koncepcję, choć z pewnymi 

odczuwalnymi ograniczeniami podczas wojny w Zatoce Perskiej (1990/91r.), kiedy 

interwencja amerykańska wymagała ogromnych nakładów finansowych i 

międzynarodowej akceptacji dla dalszych planów wobec Iraku. Stany Zjednoczone 

zdecydowały się na stworzenie światowej koalicji opierającej się na byłym wrogu -  

Związku Radzieckim, antagonistach wobec Iraku – Izraela i państw arabskich, oraz 

„sponsorów‖ finansowych - Niemiec i Japonii
34

. Przy okazji uwidoczniły się tarcia 

między unilateralistami i multilateralistami. Amerykańska decyzja o wysłaniu wojsk 

amerykańskich do Arabii Saudyjskiej została podjęta bez żadnych konsultacji na forum 

międzynarodowym, o co bardzo zabiegali Dick Cheney, Brent Scowcroft i Paul 

Wolfowitz (ówczesny zastępca Cheneya), ale koalicję antyiracką usankcjonowano 

zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ wyrażoną rezolucją 678 ( Security Council 

Resolution 687) , co z kolei bardzo zadowoliło George‘a Busha i James‘a Bakera
35

.   

Powyższe wydarzenia zmusiły rząd w Waszyngtonie do sformułowania dającej 

się określić strategii prowadzenia polityki zagranicznej. Bodźcem była sama koalicja 

antyiracka i współpraca z ONZ, a także możliwość współdziałania ze Związkiem 

Radzieckim. Kilka miesięcy wystarczyło do sformułowania założeń koncepcji „nowego 

ładu światowego‖, której założenia Bush przedstawił podczas przemówienia w 

Kongresie 11 września 1990r. i w corocznym orędziu o stanie państwa z 29 stycznia 

1991r.
36

.  Głównym założeniem programu była misja naprawy świata, określana jako 

stworzenie nowej ery pokoju, wolnej od zagrożeń terroryzmu, z otwartymi dla handlu i 

różnego myślenia granicami, gdzie narody będące do tej pory na przeciwstawnych 
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biegunach będą mogły w spokoju rozwijać się i koegzystować w ramach dążenia do 

sprawiedliwości i zachowania uniwersalnych praw człowieka. W tym celu narody i inni 

aktorzy stosunków międzynarodowych powinni ze sobą współpracować na 

równorzędnych zasadach, aczkolwiek ze Stanami Zjednoczonymi jako głównym 

przywódcą. Rola przywódcza Ameryki wynika z niemożności jej zastąpienia innym 

liderem oraz potęgi geograficznej, gospodarczej i politycznej,  pozwalającej zgromadzić 

odpowiednie siły służące do zachowania pokoju. Hasła o współpracy z potęgami 

ponadregionalnymi i regionalnymi, w tym również ze Związkiem Radzieckim oraz 

organizacjami międzynarodowymi przy jednoczesnym postulacie amerykańskiego 

przywódca stanowiły próbę pogodzenia idei unilateralizmu i multilateralizmu. 

Amerykańska administracja pozostawiała sobie otwartą furtkę do samodzielnego 

działania, podkreślając równocześnie znaczenie sojuszy, którym Stany będą 

potencjalnie przewodzić.  

  Tego typu rozbieżności w przyjętej doktrynie działania spowodowały, że styl 

działania administracji Georga Busha zaczął być nazywany „multilateralizmem a‘la 

carte‖, czyli multilateralizmem ograniczonym w swoim zasięgu współdziałania z 

innymi pomiotami stosunków międzynarodowych poprzez potrzebę przywództwa USA. 

A według wielu ekspertów wywodzących się z różnych nurtów myślowych potrzeba ta 

była uzasadniona sytuacją światową. Zbigniew Brzeziński w tym czasie 

amerykańskiemu przywództwu przeciwstawiał jedynie światową anarchię
37

. Później 

przyznał, że zamiast dążyć do wprowadzenia nowego porządku światowego, Bush 

skupił się na umacnianiu „starego ładu imperialnego‖
38

. Według Charles‘a  

Krauthammer‘a wojna w Zatoce Perskiej pokazała, jak silna jest pozycja Ameryki, co 

warunkowało powstanie nowego porządku światowego – Pax Americana
39

. Robert 

Kagan podkreślał, że w polityczna amerykańska tradycja opiera się na wierze w 

ujednolicanie amerykańskiego interesu narodowego z interesami reszty świata, a nawet 

podczas zimnej wojny działania multilateralne były bardziej instrumentalne niż 

idealistyczne
40

, a Joshua Muravchik z American Enterprise Institute ogłosił wprost, że 
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tylko Stany Zjednoczone mogą w pełni skutecznie przewodzić światu
41

. Nieco 

ostrożniej do problemu przywództwa podchodził Richard Haas, według którego 

„światowy szeryf‖ musi uważać, gdzie i kiedy może podjąć się interwencji, a 

amerykańscy politycy powinni pracować na rzecz powstania organizacji, które 

przyjęłyby na siebie ciężar kontrolowania rzeczywistości międzynarodowej
42

. 

Dowodem bardzo praktycznego podejmowania problemu światowego 

przywództwa w multilateralistycznych ramach był dokument Departamentu Obrony, 

który wyciekł do prasy wiosną 1992r. Autorami Defense Planning Guidance byli 

zastępca sekretarza obrony ds. politycznych Paul Wolfowitz, I. Lewis Libby i Zalmay 

Khalizad. Jego patronem był Richard Cheney. 8 marca 1992 r. The New York Times 

ogłosił istnienie dokumentu, którego głównym założeniem było utrwalenie pozycji 

USA jako jedynego supermocarstwa i odwiedzenie potencjalnych rywali od pomysłu 

rzucenia Ameryce wyzwania w walce o światową dominację
43

. Twórcy dokumentu 

zakładali całkiem konkretne w swoim wyrazie działania:    

 kontynuowania „militarno – technologicznej rewolucji‖ dla zachowania jej 

„pierwszeństwa‖ pod kątem najnowszych systemów uzbrojenia,  

 utrzymywanie „na pierwszej linii‖ amerykańskiej obecności militarnej w 

obszarach strategicznych w celu zapobiegania zagrożeniu interesów 

amerykańskich na tych obszarach,  

 utrzymywanie małych, ale zróżnicowanych sił nuklearnych służących dla 

podtrzymania globalnego przywództwa, gwarancji bezpieczeństwa i 

powstrzymywania rosyjskich sił nuklearnych, 

 utrzymywanie systemu obrony antyrakietowej w razie przypadkowego 

wystrzelenia rakiet lub użycia w celu zmasowanego ataku przez „wyjęte spod 

prawa podmioty międzynarodowe‖,  
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 zachowanie możliwości rekonstrukcji sił zbrojnych na wypadek zwiększenia się 

zagrożenia ze strony regionalnego hegemona na skalę globalną,  

 znalezienie sposobu integracji byłych państw bloku sowieckiego z systemem 

amerykańskiego przywództwa,  

 współpraca z sojusznikami w NATO i w Europie, ale bycie gotowym na 

podjęcie samodzielnych działań ( lub z kilkoma narodami) w przypadku, gdy 

działania multilateralne okażą się zbyt „spowolnione‖ dla ochrony żywotnego 

interesu USA
44

. 

Członek House Committee on Foreign Affairs, Lee H. Hamilton skomentował treść 

powyższego dokumentu stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone nie mogą budować 

nowego ładu światowego w oparciu o chęć „odwrócenia się‖ od każdego, kto chce 

rzucić wyzwanie amerykańskiemu przywództwu, szczególnie jeżeli przedmiotem tych 

amerykańscy sojusznicy. Kluczem do amerykańskiego bezpieczeństwa jest 

podtrzymywanie systemu sojuszy wypracowanych w ciągu ostatniego półwiecza
45

. Co 

prawda, założenia tego dokumentu nie doczekały się realizacji, ale według Jadwigi 

Kiwerskiej reakcje amerykańskiej opinii publicznej pokazały zupełny brak zgodności co 

do tego, jaką rolę powinna pełnić Ameryka w świecie po zimnej wojnie
46

. Spór między 

izolacjonistami i zwolennikami zaangażowania odbił się na kampanii wyborczej w 1992 

r., kiedy to na przeciwległych krańcach politycznego ringu stanęli zwolennik 

utrzymania amerykańskiej hegemonii George H. W. Bush, i demokrata William J. 

Clinton, który podczas wystąpienia przed Kongresem z orędziem o stanie państwa w 

lutym 1993r. nie wspomniał ani słowem o amerykańskiej polityce zagranicznej. Jednak 

należy zauważyć, że w ostatnim roku prezydentury George‘a Busha Stany Zjednoczone 

nie podjęły żadnych istotnych akcji na skalę globalną. 
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3. Zdefiniowanie podstawowych celów polityki amerykańskiej wobec 

Federacji Rosyjskiej po rozpadzie ZSRR. 

 

 

 Rozpad Związku Radzieckiego postawił administracje George‘a Busha w bardzo 

niewygodnej sytuacji. Pomimo faktu, iż działania amerykańskie były nastawione 

głównie na doprowadzenie do dezintegracji „imperium zła‖, to jednak błyskawiczny 

rozwój wypadków w ciągu dwóch tygodni grudnia 1991 r. zaskoczył zarówno 

amerykańskich ekspertów jak i polityków. Starano się zachować w stanie 

niezmienionym główny cel amerykańskiej polityki, jakim było zapewnienie USA 

korzystnej dla niej i dla jej sojuszników sytuacji geopolitycznej w skali regionalnej i 

globalnej. Prawdopodobnie dlatego republikanie długo nie akceptowali możliwości 

rozpadu ZSRR i do dążeń niepodległościowych podchodzili bardzo sceptycznie – 

wyrazem tego było przemówienie George‘a Busha w Kijowie w sierpniu 1991r, w 

którym przestrzegał władze ukraińskie przed tzw. „samobójczym nacjonalizmem‖ czyli  

dążeniami byłych republik radzieckich do niepodległości
47

. W tym miejscu należy 

zauważyć, że te zmiany nie nastąpiły nagle, oznaki rozkładu sowieckiego imperium 

pojawiły się już wcześniej, jednak republikańska administracja wydawała się te 

syndromy ignorować  Tuż po sierpniowym puczu w Moskwie analitycy The Heritage 

Foundation wzywali administrację w Waszyngtonie do jednoznacznego ukazania 

swojego stanowiska w nowo powstającej rzeczywistości, zaprzestania traktowania 

rządu sowieckiego jako głównego centrum na rzecz pozytywnego ustosunkowania się 

do tendencji niepodległościowych innych republik radzieckich – ostrzeganie 

reformatorów słowami, że „wolność nie jest tożsama z demokracją‖ nie jest dobrym 

wyjściem, należałoby raczej skupić się na wykreowaniu gospodarek rynkowych w tych 

krajach, niż wspomaganiu centralnie sterowanej gospodarki ZSRR
48

.  25 grudnia 1991 

r. postawił przed rządem republikanów szereg pytań, na które odpowiedź należało 

znaleźć dość szybko:  
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 czy rozpad Związku Radzieckiego jest całkowity i do jakiego stopnia? 

 Jakie są niebezpieczeństwa związane z Rosją i byłymi republikami ZSRR? 

 Który z nowych organizmów państwowych ma otrzymać poparcie 

Waszyngtonu? 

 Jakie są strategiczne konsekwencje upadku ZSRR?
49

 

 

  Należy zauważyć, że zamiast skonsolidowanego ZSRR rząd amerykański 

znalazł się w obliczu prowadzenia polityki z de facto luźno powiązaną polityczną 

strukturą, jaką była nowo utworzona Wspólnota Niepodległych Państw, składająca się z 

dawnych republik radzieckich  (bez państw bałtyckich) – doszło więc do destabilizacji 

Eurazji, której niezwykle się obawiano
50

. A potencjał geopolityczny tych krajów był 

bardzo zróżnicowany: obok Federacji Rosyjskiej czy Ukrainy istniała np. Armenia z 3,5 

mln obywateli. Pomimo prób zorganizowania na nowo rzeczywistości gospodarczej i 

politycznej w miejsce Związku Radzieckiego pojawiła się jednak geopolityczna 

przestrzeń zawierająca wiele niewiadomych. Nowe „państwa‖ pogrążone były w 

chaosie pierwszych dni niepodległości, na ich tle oczywistą sukcesorką sowieckiego 

imperium wydawała się Rosja, ale właśnie tam najbardziej dawało się odczuć panikę 

rządzących, wywołaną zaistniałą sytuacją. W 1990 r. swoją niepodległość ogłosiła 

Ukraina, która nie zamierzała pozostać na pozycji zależnej od Rosji aspirującej do 

tytułu lidera krajów słowiańskich
51

. Rosjanom udało się zachować swoje wpływy na 

Białorusi, ale sytuacja w Azji Środkowej powodowała obawy o dostęp do rozległych 

surowców mineralnych.  

W stosunku do „nowych państw‖ Ameryka postawiła twarde warunki. Ówczesny 

sekretarz stanu James Baker uzależnił nawiązanie stosunków dyplomatycznych od 

spełniania następujących warunków: 

 poparcie dla zasady samostanowienia 

 przyjęcie nowopowstałych granic 

 poparcie demokracji i rządów prawa 
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 przestrzeganie prawa międzynarodowego i praw człowieka
52

 

Waszyngton uznał nowo powstałe państwa i nawiązał z nimi stosunki 

dyplomatyczne – na początku listy znalazły się republiki nadbałtyckie, uznane jako 

państwa w sierpniu 1991r., a na końcu Gruzja, z którą relacje dyplomatyczne nawiązano 

dopiero w końcu marca 1992r
53

.  W końcu 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne z 

Federacją Rosyjską i rozpoczęto starania o przyznanie jej miejsca w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ jako sukcesorki Związku Radzieckiego.  

 Służba Badawcza Kongresu ( Congress Research Service)  opublikowała w 

czerwcu 1992 r. raport zawierający prognozy  przyszłości byłego ZSRR
54

. Twórcy 

raportu opracowali wiele scenariuszy dla byłych republik radzieckich, zgodnie 

stwierdzono, że powrót do  radzieckiego status quo jest niemożliwy. Nie przewidywano 

pojawienia się niebezpieczeństwa militarnego dla USA i Zachodu ( aczkolwiek państwa 

Europy Środkowo – Wschodniej mogą czuć się zagrożone), w tym czasie państwa 

poradzieckie były zbyt słabe i potrzebowały amerykańskiej pomocy. Eksperci CRS 

bardziej obawiali się kryzysu ekonomicznego i jego skutków, jak np. braku żywności i 

podstawowych artykułów, spadku produkcji przemysłowej.  Podkreślano, że Rosja ma 

możliwości pełnienia roli mocarstwa regionalnego, a obecnie na terytorium jej i 

Ukrainy rozmieszczone są strategiczne siły nuklearne Związku Radzieckiego. Rozwój 

rosyjskiego potencjału politycznego, gospodarczego czy militarnego może stanowić w 

przyszłości zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego tez najbardziej 

odpowiednim byłoby nakłonienie Rosji na współpracy ze środowiskiem 

międzynarodowym, gdyż w długofalowej perspektywie niebezpiecznym może okazać 

się nieudane przejście do demokratycznego systemu politycznego i gospodarki 

rynkowej – wtedy Rosja może zwrócić się przeciwko państwom Zachodu. Rząd 

amerykański powinien zatem wykazać  zainteresowanie dla transformacji ustrojowo – 

gospodarczej w Rosji, a pomoc dla tego regionu potraktować jako sprawę priorytetową.  

 Pod wpływem powyższych wydarzeń prezydent Bush podjął próby odejścia od 

doktryny containment na rzecz bardziej partnerskiej współpracy z Rosją, polegającej na 

określeniu celu nowej misji polityki amerykańskiej wobec Rosji – osiągnięcia trwałego 

pokoju  w Europie i w byłych krajach ZSRR, co miało zapewnić pokój dla USA, oraz 
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zabezpieczyć amerykańskie interesy ekonomiczne i militarne
55

. Problemem w 

opracowywaniu nowej strategii było zasadnicze pytania: jak pozbyć się elementu siły w 

stosunku do Rosji i  jakie są możliwości powrotu Rosji na arenę międzynarodową?  

Henry Kissinger podkreślał, że pokonanemu przeciwnikowi należy umożliwić 

powrót, gdyż wypchnięcie adwersarza poza funkcjonujący system międzynarodowe 

może dać mu pretekst do walki z tym systemem
56

. Przeciwnikiem izolacji Rosji był 

również historyk Richard Pipes, argumentując, że po rozpadzie radzieckiego imperium 

Rosjanie znajdują się w stanie szoku, więc w żaden sposób nie należy ich separować od 

świata i traktować jak obywateli drugiej kategorii
57

. Zbigniew Brzeziński postulował, że 

transformacja Rosji powinna być wspierana z takim samym zaangażowaniem i 

wielkodusznością, z jaką działały Stany Zjednoczone po II wojnie światowej. Te 

wysiłki powinny być poprzedzone określeniem dalekosiężnej geopolitycznej ( a nie 

społeczno – ekonomicznej) wizji i powinny skupiać się na dwóch podstawowych 

punktach: pomoc Rosji w odnalezieniu swojego miejsca wśród wiodących światowych 

demokracji oraz stabilizacja nowo powstałych krajów z obszaru postradzieckiego. Ta 

stabilizacja jest szczególnie istotna ze względu na istniejące współzależności między 

tymi krajami, co pozwoliłoby wzmocnić transformację Rosji
58

. Rosja powinna być 

bowiem postrzegana jako główny gracz w „europejskim koncercie mocarstw‖ i jeden z 

partnerów Ameryki, ale Zachód powinien dopilnować procesu zmniejszenia się 

rosyjskich aspiracji mocarstwowych.  

 Z kolei Dimitri K. Simes argumentował, że od czasów Piotra Wielkiego Rosja nie ma 

doświadczenia w byciu czymś innym niż mocarstwem – potrzeba umacniania 

imperium, narodowa duma oraz wielonarodowa elita rządząca ogromnym i potężnym 

krajem są kluczowymi składnikami rosyjskiej kultury politycznej. Sukces rosyjskiej 

demokracji leży w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych. Należy dokonać 

rozróżnienia w stosunku do poszczególnych państw – podmiotów byłego ZSRR oraz 

zaakceptować fakt, że polityka zagraniczna w stosunku co do Rosji leży w centralnym 

miejscu, w porównaniu z rangą stosunków z innymi państwami byłego bloku 

                                                           
55

 Aid to the new independent states: A peace we must not lose, President Bush Excerpts from remarks to 

the American Society of Newspaper Editors, Washington, DC, April 9, 1992, „U.S. Department of State 

Dispatch‖ (April 13, 1992r.), str. 281. 
56

 Henry Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 2002. 
57

 Wywiad z Richardem Pipes‘em. Irena Lewandowska, Dawid Warszawski, Żyć bez biegunów, „Gazeta 

Wyborcza‖  nr 144, wydanie z dnia 23/06/1994, str. 8. 
58

 Zbigniew Brzeziński, The Cold War and Its Aftermath, Foreign Affairs Fall 1992, Vol. 71, Issue 4, str. 

47-49. 



75 
 

radzieckiego. Dlatego USA nie powinny wspierać państw o tendencjach antyrosyjskich, 

budować osobnej konstrukcji bezpieczeństwa dla byłego Związku Radzieckiego ( raczej 

nowy mechanizm zapobiegania i kontroli) czy mieszać się w rosyjskie spory 

terytorialne
59

.  

Podobnego zdania byli Graham Alisson i Robert Blackwill, podkreślając, że dla Rosjan 

status wielkiego mocarstwa jest takim samym elementem narodowej tożsamości jak dla 

Amerykanów. Stanów Zjednoczonych nie stać na izolacjonizm i pasywność w stosunku 

do Rosji, chociażby ze względu na własne bezpieczeństwo. Należy więc jak najszybciej 

zapoznać się z trudnościami pomocy dla rosyjskiej transformacji w kierunku 

demokracji i gospodarki rynkowej, szczególnie, że strona rosyjska podjęła kroki w 

stronę przemian w postaci porozumienia „9+1‖ z 23 kwietnia 1991r.
60

. W podobnym 

tonie wypowiadali się analitycy RAND Ronald Asmus, Richard Kugler i Stephen 

Larrabee. Według nich demokratyzacja Rosji powinna być dla Zachodu 

najważniejszym strategicznym priorytetem – jeżeli ten proces zakończy się sukcesem, 

to nie będzie najmniejszego powodu by wykluczyć Rosję z międzynarodowej 

społeczności Zachodu. Co więcej, demokratyczna Rosja byłaby najlepszą gwarancją 

pokoju i stabilizacji nie tylko w Europie, ale też i w Azji
61

.  

Jeffrey B. Gayner, dyrektor moskiewskiego biura The Heritage Foundation zalecał 

rządowi amerykańskiemu nawiązanie bliższych relacji ze wszystkimi republikami 

byłego ZSRR, gdyż formuła przekształcania się Związku Radzieckiego we Wspólnotę 

niepodległych państw jest „największym w historii figowym listkiem, który dyskretnie 

zakrywa całkowitą dezintegrację starego ZSRR‖, co stanowi duże zagrożenie ze 

względu na rozmieszczenie broni nuklearnej
62

. Według Jay‘a P. Kosminsky‘ego i 

Leona Arona ze względu na konsekwencje pomyłki i potencjalne korzyści z 

odniesionego sukcesu najważniejszym celem polityki zagranicznej George‘a Busha w 

stosunku do Rosji powinna być jej demilitaryzacja. Ponieważ nowo powstała Federacja 

Rosyjska jawi się jako militarne supermocarstwo więc amerykańskim celem powinna 

być Rosja demokratyczna, pozostająca w zgodzie z swymi sąsiadami, posiadająca 
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cywilną kontrolę nad swoimi siłami zbrojnymi i bronią nuklearną, z gospodarką 

niezależną więcej od przemysłu zbrojeniowego
63

.   

Stephen Larrabee z Rand Corporation nawoływał do umocnienia pozycji USA w 

Europie Wschodniej ze względu na duże zagrożenie konfliktami etnicznymi, jakie 

mogłyby wybuchnąć na tak bardzo niestabilnym obszarze.  Posunął się nawet do 

stwierdzenia, że mieszkańcy Europy Wschodniej sami oczekują zajęcia przez Stany 

Zjednoczone silnej pozycji w tej części kontynentu, że będą pełniły rolę przeciwwagi 

pomiędzy Niemcami i Rosją jak również zapory przed odrodzeniem się tendencji 

centralistycznych i walki o władzę pomiędzy poszczególnymi krajami, co mogłoby 

podważyć formująca się stabilizację w Europie
64

.  

 Nie wszystkie głosy były równie optymistyczne. William Hyland przestrzegał 

przed naiwnym podejściem w stosunku do Rosji i innych republik – nie można 

oczekiwać, że Eurazję ogranie wielka fala demokracji i gospodarki rynkowej. Istniejące 

tam podmioty są słabe, nie mają ugruntowanej państwowości i mogą nie przetrwać. 

Dlatego też dla Stanów Zjednoczonych bardzo istotna jest przyszłość Rosji i Ukrainy, 

gdyż działania tych dwóch krajów mogą mieć jakieś namacalne konsekwencje dla 

Ameryki. Niektórzy mają nadzieję, że Rosja zerwie ze swoją tradycją historyczną i 

zbliży się do ustroju demokratycznego, jednak bardziej prawdopodobne wydaje się 

odrodzenie autokratycznego reżimu, dobrze uzbrojonego i zagrażającego swoim 

sąsiadom
65

.  Zwolennicy bardziej negatywnej dla Federacji Rosyjskiej opcji nie 

postrzegali jej jako równorzędnego partnera w stosunkach międzynarodowych, nie 

uważali Rosji za państwo stanowiące realne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Na 

pierwszy plan wysuwano duże osłabienie potencjału Rosji, a więc i jej zmniejszone 

możliwości oddziaływania na inne podmioty na arenie międzynarodowej. Dlatego też 

jednym rozsądnym dla Rosji wyjściem pod kątem strategii  byłby Sojusz z krajami 

Zachodu, ale na pozycji podrzędnego partnera
66

. 

 W tej debacie głosy poparcia przeważyły nad wątpliwościami. Administracja w 

Waszyngtonie dokonała analizy wszystkich niebezpieczeństw i problemów 

wynikających z zaistniałej sytuacji, więc zaproponowała współdziałanie w celu 
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udzielenia pomocy nowopowstałym państwom. Sekretarz Stany James Baker w 

przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Princeton w grudniu 1991r. 

zaproponował realizacje idei collectiva engagement  ( „wspólne zobowiązanie‖), która 

miała umożliwić: 

 zwiększenie kontroli i zniszczenie arsenałów militarnych pozostałych po zimnej 

wojnie, 

 budowę systemu demokracji i politycznego legitymizmu, 

 pomoc dla sił popierających idee wolnego rynku w budowie ekonomicznej 

stabilizacji na terenie byłego Związku Radzieckiego
67

. 

Amerykanie zakładali, że w ramach wzajemnych stosunków nowe władze na 

Kremlu będą kontynuować kurs wyznaczony przez Michaiła Gorbaczowa, mający na 

celu zwiększenia poczucia ustanawiania równorzędnego partnerstwa i rezygnacji z 

dotychczasowej rywalizacji. Należy zaznaczyć, że początkowo Borys Jelcyn nie był 

uznawany przez amerykański rząd za wiarygodnego partnera, szczególnie ze względu 

na dobrze układające się amerykańskie stosunki z Gorbaczowem
68

. Jednak szybko 

uznano dobre relacje za klucz do stabilizacji sytuacji, więc już podczas pierwszej 

wizyty Jelcyna w Waszyngtonie w 1992 r. podpisano wspólne oświadczenie  o 

„przyjaźni i braterstwie‖, które miały od tej pory zaistnieć we wzajemnych stosunkach, 

oraz obietnice „usunięcia resztek zimnej wojny‖ w postaci broni nuklearnej
69

. George 

Bush był przekonany o poparciu dla administracji Jelcyna, pomimo jej widocznych 

wad, wychodząc z założenia o prozachodnim kursie rosyjskiej polityki zagranicznej w 

1992 roku
70

. Zakładał, że Jelcyn będzie w stanie przeprowadzić transformację Rosji w 

kierunku państwa demokratycznego. Z tym wyzwaniem były powiązane kwestie 

niebezpiecznego „dziedzictwa‖ w postaci broni nuklearnej oraz pomocy finansowej dla 

upadającej gospodarki na obszarze postradzieckim.  
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4. Praktyczna realizacja priorytetów polityki amerykańskiej w stosunku do Rosji. 

4.1.Amerykańskie wsparcie dla demokratyzacji Federacji Rosyjskiej: idea 

collective engagement i FREEDOM Support Act.  

 

 Sierpniowy pucz w 1991r. spowodował duże polityczne zmiany w Związku 

Radzieckim, pozbawiając Partię Komunistyczną możliwości sprawowania właściwej 

władzy i ujawniając potrzebę szybkiej transformacji sowieckiej ekonomii w kierunku 

gospodarki rynkowej i demokracji. Krytyczny stan gospodarki radzieckiej został jeszcze 

bardziej ukazany przez pryzmat politycznej niestabilności. Na ironię zakrawał fakt, że 

celem prezydenta Michaiła Gorbaczowa były szybkie reformy Związku Radzieckiego. 

W praktyce Gorbaczow zabiegał o zachowanie społecznej stabilizacji dzięki 

powolnemu i ewolucyjnemu programowi zmian, który, jak się okazało, był jednak zbyt 

wolny
71

. Zaraz po porażce sierpniowego puczu 1991r. ze wszystkich stron podniosły się 

głosy zachodnich polityków o udzielenie Rosji  pomocy. Dane na temat sowieckiej 

gospodarki opublikowane przez Heritage Foundation pokazywały wstrząsający obraz 

ekonomicznej zapaści: w pierwszej połowie 1991 r. produkt narodowy brutto w 

Związku Radzieckim spadł o 10 punktów procentowych, handel zagraniczny obniżył się 

o 37%, a zbiory zboża spadły o 50% w porównaniu do roku poprzedniego
72

.   

W Stanach Zjednoczonych lider większości Izby Reprezentantów Richard Gephardt 

już 30 sierpnia zaproponował ustanowienie pakietu środków pomocowych dla tworu, 

który jeszcze wtedy nazywano Związkiem Radzieckim w wysokości  3 mld USD. 

Wtórował mu demokrata Les Aspin, ówczesny przewodniczący Komisji Izby 

Reprezentantów ds. Sił Zbrojnych, nawołując do obcięcia amerykańskiego budżetu 

obrony o 1 mld USD i użyciu tych pieniędzy, aby pomóc Moskwie
73

. Sondaże 

przeprowadzone przez The Wall Street Journal i telewizje NBC pokazały, że po porażce 
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puczu 56-39 % Amerykanów jest przeciwnych amerykańskiej pomocy dla Rosji.  

George Bush odmówił wtedy realizacji tych pomysłów, aczkolwiek w tym czasie 

naciski przybrały na sile. Ekspert The Heritage Foundation William D. Eaggers w 

swojej ostrzegał przed udzielaniem pomocy bezpośrednio rządowi centralnemu w 

Moskwie, szczególnie w postaci pożyczek rządowych, oraz nie pochwalał 

amerykańskiego wsparcia dla sowieckich starań o członkostwo w Międzynarodowym 

Funduszu Walutowym i Banku Światowym. Sugerował zorganizowanie pomocy 

żywnościowej i restrukturyzację amerykańskich programów pomocowych, aby uniknąć 

nadmiernej biurokracji. Proponował wymóg redukcji w sferze militarnej jako warunku 

udzielenia pomocy oraz ogłoszenie dokładnej daty zakończenia działalności programu 

pomocy, aby republiki nie uzależniły się od zachodniej opieki
74

. Należy zaznaczyć, że 

od września 1990 r. do stycznia 1992r. Związek Radziecki i jego państwa-następcy 

otrzymały około 80 miliardów USD pomocy
75

. 

W ramach idei „wspólnego zobowiązania‖ rząd amerykański podjął decyzję o 

przejęciu kontroli nad akcją mająca na celu pomoc dla byłych  republik radzieckich. 

Zaczęto od organizacji konferencji, na których międzynarodowe organizacje  były 

zapraszane do podjęcia wyzwania finansowego wspierania reform w Rosji i innych 

krajach
76

.  Pierwsza konferencja poświęcona pomocy odbyła się w Waszyngtonie w 

1992 r., drugą konferencję zorganizowano w Lizbonie w maju 1992r, a trzecią w Tokio 

w październiku 1992r.  Sekretarz stanu Lawrence Eagleburger starał się pozyskać 

azjatyckie instytucje finansowe i kraje azjatyckie do udzielenia wsparcia finansowego
77

. 

W tokijskiej konferencji wzięło udział około 60 państw chętnych do udzielenia pomocy 

i 12 byłych radzieckich republik.  W trakcie jej trwania utworzono grupę konsultacyjną 

dla zwiększenia poziomu koordynacji i efektywności akcji. Administracja w 

Waszyngtonie bardzo naciskała na udział Banku Światowego i Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego, aby finansowo wsparły reformy gospodarcze w byłych 

republikach radzieckich. Dzięki amerykańskiej mobilizacji jeszcze w kwietniu 1992r 
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państwa G7 zadeklarowały przekazanie dla gospodarki rosyjskiej sumy 24 mld USD, z 

czego Stany Zjednoczone wyasygnowały 5 mld USD
78

.  

W tym samym czasie George Bush wystąpił z propozycją utworzenia 

normatywnych ram organizacyjnych dla stosunków z postradzieckimi republikami pod 

kątem relacji politycznych, ekonomicznych i militarnych. Administracji Busha zależało 

na wydaniu aktu prawnego, który ogarnąłby po kątem prawnym powyższe problemy w 

sposób jak najbardziej kompleksowy. Przygotowano więc projekt ustawy o nazwie: 

FREEDOM for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Market Support 

Act, w skrócie nazywany FREEDOM Support Act. Projekt aktu znalazł się w Kongresie 

w kwietniu 1992r. W trakcie debaty większość w Kongresie mieli zwolennicy ustawy, 

aczkolwiek po stronie przeciwników pojawiły się całkiem rozsądne argumenty. 

Postulowano udzielenie pomocy pod warunkiem wycofania wojsk radzieckich z 

republik nadbałtyckich, wymogu przestrzegania praw człowieka i większej kontroli nad 

przekazywanymi funduszami. Z kolei zwolennicy podkreślali, że ustawa dawała 

większe możliwości umacniania amerykańskiej demokracji na terenach, gdzie do tej 

pory było to niemożliwe, co z kolei pozwala na większa stabilizację międzynarodowego 

porządku po rozpadzie ZSRR. Dawało to również szansę na rozwój stosunków 

handlowo – gospodarczych między krajami, co pozwalało znacznie poszerzyć pole 

inwestycji dla amerykańskich koncernów. Ustawa została przyjęta przez Kongres  24 

października 1992 r w. brzmieniu zaproponowanym przez administrację Busha. 

Zakładała powiększenie kontrybucji na rzez Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

o 12 mld USD oraz przeznaczenie na rzecz pomocy bilateralnej 410 mln USD. 

Dodatkowo znosiła szereg „przestarzałych‖ restrykcji prawnych w stosunku do byłych 

państw ZSRR pochodzących jeszcze z czasów zimnej wojny
79

. Zajmowała się trzema 

grupami problemów, które z punktu widzenia amerykańskiej  polityki były 

najważniejsze: 

 redukcja arsenałów nuklearnych, demilitaryzacja 
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 poparcie dla demokratycznych reform w Rosji i innych poradzieckich 

republikach 

 wprowadzanie gospodarki rynkowej. 

W pierwszej kwestii dokument poszarzał zakres ustawy Nunna-Lugara z 1992 r. w 

zakresie demilitaryzacji i przekształcania przemysłu zbrojeniowego. Przyznano 400 mln 

USD na przesunięcia radzieckich sił zbrojnych i redukcję liczby broni nuklearnej. 

Dodatkowe pieniądze przeznaczono na utworzenie naukowo-technologicznych 

ośrodków badawczych w Rosji i na Ukrainie, w których zatrudnieni mieli znaleźć 

dawni specjaliści wojskowi, i gdzie miały zostać opracowane projekty na rzecz cywilnej 

gospodarki.     W ramach wspierania demokratycznych 

przemian na terenie byłego ZSRR wymieniano utworzenie tzw. America Houses tj. 

ośrodków rozpowszechniających wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych i ich 

osiągnięć, powstanie Eurasia Foundation oraz programu IMET – International Military 

Education and Training służącym z źródło informacji dotyczących zasady kontroli 

cywilnej nad wojskiem. Gospodarkę rynkową zamierzano promować za pomocą wiedzy 

uzyskanej przy pomocy SEED I i SEED II – programów działających w Europie 

Środkowej i Wschodniej
80

. Planowano rozszerzenie ich działalności na postradzieckie 

republiki np. utworzenie amerykańsko – rosyjskiego i amerykańsko – ukraińskiego 

funduszu przedsiębiorczości. Rozwój miał być wspierany przez pomoc techniczną, 

promocję handlu, inwestycję i ekonomiczną stabilizację. Dostęp amerykańskich firm do 

nowo powstającego rynku miało umożliwić usunięcie restrykcji w dostępie do 

gwarancji OPIC (The Overseas Private Investment Corporation), kredytów udzielanych 

przez Export – Import Bank of the United States oraz włączenie nowych krajów do 

systemu GSP (Scheme of Generalised Tariff Preferences)
81

. Prezydent mógł skasować 

ograniczające do tej pory ekonomiczne relacje byłego ZSRR klauzule, a lista towarów, 

których eksport był zakazany w ramach COCOM (Coordinating Committee for 

Multilateral Export Controls) miała zostać zmniejszona. Dzięki dużemu wkładowi 

finansowemu Stany utrwaliły swój udział w programach stabilizacyjnych dla 

                                                           
80

 Szerzej o tych programach: Melanie S. Tammen, Aiding Eastern Europe: The Leveraged Harm of 

―Leveraged Aid‖ , ―Policy Analysis no. 139‖ ( September 10, 1990), CATO Institute. 
81

 Więcej na temat OPIC i The Exp-Imp Bank: http://www.opic.gov/about-us; http://www.exim.gov/  

http://www.opic.gov/about-us
http://www.exim.gov/


82 
 

gospodarek postradzieckich Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku 

Światowego
82

. 

Państwami, które mogły korzystać z efektów zapisów FREEDOM Suport Act były 

podmioty powstały w wyniku Związku Radzieckiego, za wyjątkiem Litwy, Łotwy i 

Estonii. Jednak warunkiem partycypacji było rozwijanie demokratycznych instytucji i 

starania w kierunku wprowadzania gospodarki rynkowej. W podejmowaniu decyzji o 

pomocy amerykański prezydent miał brać pod uwagę:  

 czy i w jakim stopniu potencjalny beneficjent wprowadza rządy prawa dla 

ochrony wolności i praw człowieka, 

  umożliwia pod kątem politycznym i prawnym prywatyzację przedsiębiorstw 

państwowych i funkcjonowanie prywatnej przedsiębiorczości, 

 Przestrzega prawa międzynarodowego i zasad Aktu Końcowego KBWE i Karty 

Paryskiej  ( zasada emigracji), 

 Kontroluje swoje siły zbrojne i sprawy związane z bezpieczeństwem: nie 

multiplikuje wydatków wojskowych, akceptuje międzynarodowe porozumienia 

dot. kontroli zbrojeń i sam udziela się w przedsięwzięciach na rzecz 

ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia i technologii 

produkcji
83

. 

Odmowa przyznania pomocy następowała w chwili, gdy prezydent stwierdzał 

niespełnianie powyższych wymagań, a oprócz tego dane państwo już po wejściu w 

życie tej ustawy świadomie przekazało technologię lub same rakiety, czy materiały, 

technologię i wyposażenie niezbędne do uzyskanie broni masowego rażenia każdego 

rodzaju, oraz dokonało na swym terytorium próby atomowej ( nie będąc krajem 

atomowym według NPT). 

Eksperci z Heritage Foundation byli nastawieni sceptycznie do formy realizacji 

powyższego planu. Pomimo tego, iż pomoc dla Borysa Jelcyna była postrzegana 

pozytywnie, to istniała obawa, że zaplanowany pakiet pomocowy zniweczy główne 

założenie, jakim miało być przeprowadzenie w Rosji wolnorynkowych reform. Według 
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nich istniało inne wyjście. W ramach przekształcania rubla w stabilną ,wymienialną 

walutę należy wyeliminować polityczną kontrolę polityki monetarnej. Sama pomoc 

finansowa powinna trafiać prosto do rąk sektora prywatnego niż do rządu. Prezydent 

Bush zamiast wysyłania do Rosji urzędników nie mających doświadczenia z zakresu 

prywatnych przedsięwzięć powinien zorganizować zespoły składające się z 

amerykańskich menagerów, którzy w ciągu roku lub dwóch spędzonych w Rosji 

„towarzyszyliby‖ przemianom zachodzącym w sektorze prywatnych firm
84

. Autorzy 

innej analizy, Edward L. Hudgins i Marge Karner zwracali uwagę na  rolę, jaką w tym 

przedsięwzięciu miały pełnić MFW i Bank Światowy . Większość pomocy finansowej 

przyznanej w ramach FREEDOM Support Act miało być transferowane właśnie przez 

te podmioty, które do tej pory wyniki w ramach promowania rozwoju ekonomicznego 

w krajach słabo rozwiniętych miały na dość niskim poziomie, np. subwencje 

przekazane krajom Ameryki Łacińskiej w latach 80-tych opóźniły przeprowadzenie 

reform gospodarczych, co spowodowało spowolnienie wzrostu ekonomicznego. 

Dlatego też George Bush powinien nalegać, aby MFW i Bank Światowy skupiły swoje 

wysiłki raczej na prywatyzacji i reformach politycznych inspirujących tworzenie 

nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy
85

.  Podobnego zdania była Karen LaFollette, 

analityk Institute for Political Economy w Waszyngtonie – według niej zachodnie rządy 

niepotrzebnie pompują w nadal centralnie sterowaną gospodarkę sowiecką miliardy 

dolarów, udzielając ogromnych kredytów eksportowych i pożyczek komercyjnych, co 

popycha Związek Radziecki do rozwoju ekonomicznego opartego o zadłużenie. 

Radziecka gospodarka, pomimo pierestrojki i glasnosti Gorbaczowa nadal funkcjonuje 

w oparciu o nadmierną produkcję, bez pokrycia w potrzebach rynku zbytu. A instytucje 

– bastiony komunistycznego myślenia tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, KGB czy 

Ministerstwo Obrony blokują dostawy i dystrybucję pomocy materialnej, która zamiast 

do potrzebujących, trafia na czarny rynek
86

. 
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4.2.Problem rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i amerykańsko – 

rosyjskiej równowagi strategicznej. 

 

 Dezintegracja Związku Radzieckiego postawiła przed amerykańską 

administracją jeszcze jeden, bardzo istotny z punkty widzenia bezpieczeństwa 

międzynarodowego problem – kwestie ogromnego arsenału nuklearnego, 

spoczywającego nie tylko na terenie nowo powstałej Federacji Rosyjskiej, ale także na 

terytoriach innych republik postradzieckich. Jeszcze w chwili istnienia ZSRR 

Amerykanom udało się sfinalizować po 10 latach rokowań podpisanie układu START I 

( Strategic Arms Reduction Treaty) w 1991r., na mocy którego USA i ZSRR 

zobowiązały się do stopniowej redukcji swojego arsenału nuklearnego i strategicznych 

sił jądrowych w ciągu 7 lat od wejścia układu w życie. Ustanowiono przejściowe limity 

dla likwidacji środków przenoszenia broni atomowej i redukcji liczby samych głowic 

jądrowych, wyznaczono również limity dla arsenałów mobilnych dla pocisków ICMB 

(intercontinental ballistic missile) i SLBM (submarine-launched ballistic missile). 

Poszczególne pułapy przejściowe były jednakowe dla Stanów Zjednoczonych i 

Związku Radzieckiego
87

.          

 Nowa sytuacja międzynarodowa nieco skomplikowała realizację założeń 

traktatu – cztery spośród 15 nowych państw, czyli Ukraina, Białoruś, Kazachstan i 

Rosja posiadały broń nuklearną. Białoruś, Kazachstan i Ukraina „dostały‖ w spadku po 

ZSRR ok. 3400 strategicznych głowic nuklearnych, niemniej w praktyce kontrola 

operacyjna należała do Rosji, aczkolwiek wtedy ten stan nie był usankcjonowany 

prawnie. Zgodnie z przyjętym w polityce zagranicznej priorytetem stosunków z 

Federacją Rosyjską administracji George‘a Busha zależało na tym, aby pomimo 

powstania nowych granic kontrola nad tym arsenałem leżała w gestii rządu w Moskwie. 

Dla Stanów Zjednoczonych Rosja nie była już groźnym przeciwnikiem, wzajemne 

stosunki zmierzały w kierunku pewnego rodzaju partnerstwa, co minimalizowało 

niebezpieczeństwo wybuchu wojny atomowej. A przekazanie pełnej kontroli nad bronią 
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nuklearną, nawet w zredukowanej postaci było jak najbardziej przez Rosję pożądane
88

. 

Jeszcze w lutym 1992r. podczas pierwszego spotkania prezydenci George Bush i Borys 

Jelcyn podpisali oświadczenie o stosunkach opartych na partnerstwie i przyjaźni, które 

będzie oznaczać niwelowanie pozostałości zimnej wojny, w tym redukcje arsenału 

nuklearnego
89

. Aby zapewnić prawne oparcie dla rosyjskiego prymatu w zarządzaniu 

bronią jądrową na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w maju 1992r. Rosja i 

Stany Zjednoczone podpisały  z Ukrainą, Białorusią i Kazachstanem w ramach START 

I Protokół Lizboński, dzięki któremu te trzy państwa stały się stronami układu i przejęły 

zobowiązania Związku Radzieckiego w kwestii redukcji potencjału nuklearnego, a tym 

samym przystąpiły do układu NPT ( Nonproliferation Treaty – o nierozprzestrzenianiu 

broni jądrowej) z 1968r  jako podmioty nie dysponujące bronią jądrową
90

. Podpisanie 

tego dokumentu stworzyło możliwość przeniesienie całego arsenału wyłącznie na 

terytorium Rosji oraz likwidacji towarzyszącej infrastruktury na terenie Ukrainy, 

Białorusi i Kazachstanu, co, według opinii społeczności międzynarodowej dawało 

możliwość większej jego kontroli.  

John Deutch, profesor MIT, zauważał że chęć przystąpienia do układu NPT nie jest 

gwarancją nierozprzestrzenianiem się broni masowego rażenia, czego przykładem mogą 

być takie państwa jak Irak, Iran, Libia czy Korea Północna, a rozpad ZSRR i brak 

jasności co do decyzji o użyciu arsenału spowodował, że dostęp do materiałów i 

technologii niezbędnych przy produkcji broni atomowej stał się ułatwiony. W opinii 

szeregu ekspertów Stany Zjednoczone zbyt szybko poświęciły problem proliferacji dla 

innych celów polityki zagranicznej, a ta kwestia powinna być na szczycie politycznych 

priorytetów. Wszelkie użycie broni nuklearnej powinno być traktowane jako casus belli 

i w ramach NPT powinny zostać uaktywnione wszelkie sankcje, włącznie z 

możliwością multilateralnych i unilateralnych akcji zbrojnych
91

. Analitycy z Carnegie 

Endowment for International Peace w raporcie Reducing the Nuclear Danger 

podkreślali, że przed rządem amerykańskim stoją trzy zadania: wyegzekwowanie 

obustronnej, znaczącej redukcji sił amerykańskich i rosyjskich, zapewnienie władz na 
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Kremlu, że Rosja pozostanie jedynym nuclear state pośród nowych postsowieckich 

republik, oraz dalsze wysiłki na rzecz redukcji rozprzestrzeniania się broni masowego 

rażenia. Ze względu na wciąż niepewną sytuację międzynarodową amerykańskie 

wybory polityczne powinny być bardzo wnikliwie przemyślane – tak długo jak istnieją 

bomby, zagrożenie nuklearne nie zniknie. Nie ma drogi na skróty w kwestii rozbrojenia, 

Stany Zjednoczone i Rosja powinny zrobić to razem w ramach układów START. 

Ameryka powinna surowo przestrzegać zasad użycia broni nuklearnej według doktryny 

ostatecznej obrony ( a doctrine of defensive last resort
92

) i zmusić do tego inne państwa 

posiadające broń atomową
93

. Przy poparciu obu partii Kongres uchwalił w budżecie 

obrony na lata 1992 i 1993 400 mld USD na pomoc dla byłego Związku Radzieckiego 

na pozbycie się broni atomowej oraz wyrażono zgodę na zakup 500 ton wzbogaconego 

uranu w 1992r
94

.      

Te działania pokazywały ponadpartyjną solidarność w stosunku nie tylko do 

redukcji arsenału jądrowego, ale i też i bezpieczeństwa narodowego USA. Zachód wziął 

bardzo aktywny udział w programie przebudowy rosyjskiego przemysłu wojskowego                 

(Russian Defence Conversion Program) poprzez instytucje multilateralne. Dodatkowo 

Amerykanie w ramach programów Nunna-Lugara (Cooperative Threat Reduction 

Programs) przeznaczyli ok. 1,2, mld USD w ramach budżetu obrony na lata 1992-1994 

na pomoc we wdrażaniu współpracy między amerykańskimi firmami a rosyjskim 

przemysłem zbrojeniowym w porozumieniu z rosyjskim Ministerstwem Obrony 

Narodowej i Minatomem
95

. Sam program był również efektem porozumienia 

międzypartyjnego – Sam Nunn był senatorem z ramienia Demokratów, a Richard Lugar 

reprezentował w Senacie Republikanów. Jego celem było wzmocnienie kontroli nad 

poradzieckimi strukturami nuklearnymi poprzez trzy grupy działań: zniszczenie i 

demontaż arsenału jądrowego, zapewnienie ciągłości opieki nad bronią i materiałami 

rozszczepialnymi, oraz demilitaryzację i konwersję sprzętu
96

. Działania te były 

skierowane właśnie do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, w jego pierwszej 
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fazie w latach 1992-1993 na cele programu zarezerwowano w budżecie ok. 800mln 

USD
97

. 

 Jednak nie wszyscy eksperci byli zgodni co do zgrupowania broni atomowej 

wyłącznie w rękach rosyjskich. Analizując dotychczasowe stosunki rosyjsko - 

ukraińskie  John J. Mearsheimer, przedstawił możliwe scenariusze wojny ukraińsko – 

rosyjskiej i na tej podstawie posunął się  do stwierdzenia, że pozostawienie na Ukrainie 

części arsenału pomoże powstrzymać agresję rosyjską na jej terytorium. Ukraina sama 

w sobie nie posiada na tyle silnych sił konwencjonalnych, aby powstrzymać rosyjski 

atak, wojskowa pomoc z Zachodu również nie będzie skuteczna. Jedynym sposobem na 

trzymanie stabilnego status quo na kontynencie Europejskim jest zachowanie przez 

wszystkie mocarstwa możliwości nuklearnego powstrzymywania, jedynie mniejsze 

państwa maja pozostać przy statusie nonnuclear. Obecnie Stany Zjednoczone redukują 

swoje siły w Europie, co prowadzi do naturalnego zmniejszenia się wpływów 

amerykańskich. W obliczu amerykańskiej tolerancji dla izraelskiego ataku na instalacje 

nuklearne Iraku w 1981 i wojny w Zatoce Perskiej nie będzie można się dziwić jeśli 

Rosja obierze podobny kurs w stosunku do Ukrainy. Dlatego sprzeciw USA i Zachodu 

wobec ukraińskich deklaracji o pozostaniu „państwem nuklearnym‖ prowadzi do jej 

dyplomatycznej izolacji i narażania na rosyjską wrogość. Rząd amerykański powinien 

pamiętać, że realizacja układu NPT odbywa się w świecie postzimnowojennym, relacje 

na linii Kijów – Moskwa będą się pogarszać , więc stabilizacja porządku w Europie 

powinna odbywać się poprzez przekształcenie Ukrainy w odpowiedzialne państwo 

nuklearne
98

. 
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5. Wpływ USA na kształtowanie się rosyjskiej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa w obliczu rozpadu ZSRR. 

 

5.1 Działania USA w oczach grup wpływu rosyjskiej sceny politycznej. 

 

 Amerykańska polityka wobec Federacji Rosyjskiej w pierwszych latach jej 

istnienia w bardzo wyraźny sposób odcisnęła się na sposobie realizacji wytycznych 

polityki i działania nowo uformowanych rosyjskich elit politycznych. Należy 

zaznaczyć, że od momentu widocznych oznak rozpadu Związku Radzieckiego:  

marcowego referendum i ustanowienia urzędu prezydenta oraz zawieszenie 

Komunistycznej Partii RFSRR w wyniku puczu sierpniowego
99

 , aż do oficjalnego 

zakończenia radzieckiej epoki przyszli decydenci rosyjscy stali przed wyborem, który w 

historii państwa rosyjskiego pojawiał się w wielu odsłonach – obrać orientację 

prozachodnią czy prowschodnią? Należy podkreślić, że wraz z upadkiem ZSRR i 

ogłoszeniem 12 czerwca 1990r. deklaracji suwerenności Federacja Rosyjska otrzymała 

w spadku cały dorobek poprzedniczki, wliczając w to wszelkie zobowiązania 

wynikające z umów międzynarodowych, miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i 

potencjał nuklearny. To spowodowało przyjęcie przez Rosję oprócz roli beneficjenta 

także rolę kontynuatorki działań ZSRR, co pociągało za sobą dalsze istnienie idei 

mocarstwowości w polityce rosyjskiej
100

.   Siergiej Rogow wyraził przekonanie, że 

powrót porządku światowego z dwubiegunowego do wielobiegunowego nie daje 

powodów do radości, gdyż wielobiegunowy świat jest ciężko przez dłuższy czas 

utrzymać w stabilności. Nie można również mówić o powstaniu nowego porządku 

światowego, raczej należy stwierdzić powstanie „nowego światowego nieporządku‖
101

. 

W sposób zrozumiały ze względu na swój polityczny rodowód wypowiadał się Gienadij 

Ziuganow, ogłaszając, że plan nowego światowego porządku był skonstruowany dla 
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ustanowienia globalnej dyktatury Zachodu, w celu zachowania jego politycznego, 

ekonomicznego i militarnego przywództwa
102

. 

Jak pisze Stanisław Bieleń, ustosunkowanie się Rosji do Zachodu jest jednym z 

najważniejszych tematów poruszanych w rosyjskiej myśli politycznej, a Zachód 

zwyczajowo był synonimem Europy
103

. Kiedy po II wojnie światowej Stany 

Zjednoczone zdominowały kontynent europejski Europa jako kontynent dalej 

pozostawała punktem odniesienia dla radzieckich polityków pod kątem cywilizacyjnym 

i geograficznym, a od 1991 r. stała się także istotna z punktu widzenia strategicznego. 

W czasach Związku Radzieckiego Stany Zjednoczone były najważniejszym punktem 

odniesienia – wszystkie działania radzieckie, polityczne, militarne i gospodarcze były 

skupione na chęci dorównaniu, a nawet prześcignięciu USA we wszystkich tych trzech 

aspektach. Można zauważyć, że rosyjskie elity polityczne od chwili upadku Związku 

Radzieckiego nie zmieniły ogólnych tendencji politycznych Rosji, nastąpiła jednak 

zmiana pojęć – od konfrontacji z Ameryką nastąpiło przejście w kierunku pewnych 

form partnerstwa i ukształtowania nowego modelu stosunków amerykańsko – 

rosyjskich
104

.  Opisywane wcześniej działania podjęte przez amerykańską administrację 

również w pewien sposób sprowokowały określony sposób działania polityków 

rosyjskich, choć należy zaznaczyć, że właśnie także w Rosji rozpętała się debata o 

ogólnym kształcie przyszłej rosyjskiej polityki. W literaturze zajmującej się tym 

zagadnieniem występują różne podziały np. Stanisław Bieleń wyodrębnił trzy grupy 

wśród polityków rosyjskich, w zależności od podejścia do reform:  konserwatystów 

popierających radzieckie tradycje imperialne i ukształtowanie ścisłych relacji ze swoimi 

najbliższymi sąsiadami, komunistów wyznających ideę całkowitej odbudowy Związku 

Radzieckiego i prozachodnich reformatorów, popierających powiązanie Federacji 

Rosyjskiej z Zachodem, a tym samym wprowadzenie Rosji w światową politykę i 

gospodarkę
105

. Witold Rodkiewicz w ramach debaty w latach 1992 – 1993 wyróżnia 

„ugrupowania‖: atlantystów, koalicję umiarkowanych nacjonalistów, liberałów 

„racjonalistów‖ i centrystów oraz tzw. „ czerwono-brunatną koalicję‖, składająca się z 
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komunistów i radykalnych nacjonalistów
106

. Z kolei Agnieszka Bryc za główne opcje 

ideowo – programowe kształtujące politykę zagraniczną Rosji uważa „nowe myślenie‖ 

Michaiła Gorbaczowa, euroatlantyzm (okcydentalizm), eurazjatyzm, koncepcje 

gosudarstwienników (dzierżawników), oboronników ( resorty siłowe) i podejście 

pragmatyczne
107

.  Jak widać, w długim czasie kształtowania się wizji rosyjskiej 

państwowości i miejsca Rosji w świecie ścierały się różne prądy, ale w trakcie 

omawianego okresu wiodącymi stronami w sporze okazali się tzw. atlantyści  (opcja 

prozachodnia)  i eurazjatyści ( opcja prowschodnia).      

 Atlantyści (zwani również „zapadnikami‖) postulowali przekształcenie Rosji w 

nowoczesne mocarstwo oparte na politycznych i gospodarczych wzorcach 

pochodzących z Zachodu. Temu też miało służyć zacieśnianie współpracy z państwami 

zachodnimi, a kluczowe znaczenie w tym wymiarze miały relacje ze Stanami 

Zjednoczonymi. Nawiązanie kontaktu z zachodnimi państwami miało pozwolić na 

powrót Rosji jako „państwa normalnego‖. Koncepcje atlantystów przedstawił Andriej 

Kozyriew na łamach gazety „Izwiestia‖ w styczniu 1992r. Według Kozyriewa Zachód 

miał wnieść duży wkład w tworzenie nowoczesnej demokracji rosyjskiej, która 

skupiałaby się na rozwijaniu efektywnej rosyjskiej gospodarki rynkowej, co 

pozwoliłoby na udział Rosji w globalnej gospodarce w dziedzinach handlu, produkcji 

czy pracy
108

. Istotnym czynnikiem było przystąpienie do integracyjnych instytucji 

zachodnich tj. NATO, UE, IMF, OCED, GATT czy Grupy G-7. Interes narodowy nie 

stanowił już głównego punktu odniesienia w ramach kontaktów z innymi państwami, 

punkt ciężkości przesunięto raczej w kierunku „nowego myślenia‖ zakładającego 

szerokiego traktowania kwestii bezpieczeństwa w ramach szeregu innych aspektów: 

gospodarczego, demograficznego, etnicznego lub religijnego
109

.  

Druga strona, opozycyjne orientacja eurazjatysów wychodziła z założenia o 

unikalności Rosji jako kolebki kultury i cywilizacji ze względu na szczególne położenie 

na granicy Europy i Azji. Rosja powinna zregenerować swoje siły gospodarcze i 
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militarne, aby móc skutecznie rywalizować z innymi światowymi ośrodkami siły
110

. 

Rosja powinna wybrać opcję tzw. „trzeciej drogi‖ czyli pomostu między cywilizacją 

wschodu a zachodu, zamiast nadmiernego skupiania się nad ścieżką zachodnią nie 

należy zaniedbywać kierunków południowego i wschodniego
111

. Co ciekawe , 

eurazjatyści w wydaniu liberalnym uznawali poparcie ze strony USA jak najbardziej 

pożądane dla udanego przeprowadzenia demokratycznych i rynkowych reform w Rosji, 

dlatego też relacje z Ameryką powinny być jednym z głównych priorytetów rosyjskiej 

polityki zagranicznej
112

. 

Na marginesie należy zauważyć, że budowanie urzędu prezydenta opierało się 

na wzorach amerykańskich – uchwalona w kwietniu 1991 r. ustawa O prezydencie 

RFSRR wzorowała się na modelu prezydentury amerykańskiej. Na podstawie 

radzieckiej konstytucji z 1978 r. prezydent stanął na czele władzy wykonawczej i 

kierował pracami Rady Ministrów, za zgodą Rady Najwyższej mianował premiera. W 

tym miejscu należy podkreślić, że od listopada 1991 r. do grudnia 1992r. Jelcyn 

równocześnie pełnił obowiązki prezydenta i premiera, więc kancelaria premiera 

wchodziła w skład administracji prezydenckiej. Jako prezydent mógł mianować 

ministrów, podpisywać układy i traktaty międzynarodowe oraz wydawać dekrety z 

mocą ustawy. Nowa konstytucja z 1993 r. poszerzyła uprawnienia prezydenckie jeszcze 

bardziej, co przyczyniło się do dalszej rozbudowy administracji
113

. Jednak, jak pisze 

Andrzej Furier, analiza prezydentury Jelcyna pokazuje, jak bardzo wzorce 

amerykańskie nie pasowały do politycznych realiów w Rosji, ponieważ urząd 

prezydenta Rosji czerpał z kilku modeli sprawowania władzy: autorytarnego, 

patriarchalnego czy korporacyjnego
114

.  

W początkach rządów ekipa Jelcyna składała się w większości ze zwolenników 

opcji atlantyckiej – Andriej Kozyriew jako pierwszy minister spraw zagranicznych czy 

Jegor Gajdar, pierwszy minister finansów i późniejszy premier byli utożsamiani z 
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prozachodnimi sympatiami. Niektórzy ekspercie postrzegają rząd Jelcyna i Kozyriewa 

w pierwszych latach istnienia Federacji Rosyjskiej jako bardziej prozachodni niż 

wcześniejszą ekipę Gorbaczowa
115

.  Kozyriew swoją wizję stosunków ze Stanami 

Zjednoczonymi oparł na silnym przekonaniu, że Rosja w obliczu zwiększającego się 

powiązania państw jest niejako skazana na partnerstwo strategiczne z Ameryką. To 

partnerstwo określał jako współpracę dwóch równorzędnych partnerów w ramach 

stosunków międzynarodowych, mające na nie wpływ i rozwiązujących wspólnie 

problemy, utrzymując przy tym stabilność
116

.  Okres ten w literaturze był często 

określany jako honeymoon ( miodowy miesiąc), co było podkreślane przez deklaracje 

pomocy rządu amerykańskiego we wszelkich palących kwestiach, których w 

omawianym, początkowym okresie państwa rosyjskiego było niemało.   Wyrazem 

takiego podejścia była deklaracja prezydentów Georga Busha i Borysa Jelcyna 

ogłoszona w Camp David w 1992 r., ogłaszająca nową erę w stosunkach amerykańsko – 

rosyjskich, które od tej pory miały być budowane na bazie wzajemnego poszanowania, 

zaufania, demokracji i ekonomicznej wolności. Podpisanie w czerwcu 1992 r. Karty 

amerykańsko – rosyjskiej przyjaźni i partnerstwa przypieczętowało zadeklarowane 

wcześniej strategiczne partnerstwo
117

. Rosja miała stać się dla USA równorzędnym 

partnerem, funkcjonującym w oparciu o status mocarstwa globalnego
118

.    

 Rosyjski rząd liczył na pomoc finansowa płynąca z Zachodu, która miała 

wspomóc rosyjskie reformy, miało to przybrać formę rosyjskiego „planu Marshalla‖. 

Kiedy Jelcyn formował pierwszy wolny rząd, zaprosił do współpracy mało znanego 

wówczas ekonomistę, Jegora Gajdara, zwolennika tzw. „terapii szokowe‖, zakładającej 

błyskawiczne przejście rosyjskiej ekonomii w kierunku gospodarki wolnorynkowej, 

równoległe z walką z inflacją i deficytem budżetowym
119

. W rządzie Jelcyna Gajdar 

zajął stanowisko wicepremiera oraz ministra finansów i gospodarki, w skład rządu 

weszli również specjaliści Aleksandr Szochin i Anatolij Czubajs, a jednym z doradców  

został znany amerykański ekspert Jeffrey Sachs . Jedną z pierwszych podjętych decyzji 
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było uwolnienie cen
120

, kolejnymi etapami było całkowite otwarcie się gospodarki 

poprzez pozbycie się państwowych monopoli, wprowadzenie wolnej konkurencji i 

uwolnienie kursu rubla w stosunku do walut zagranicznych, od tej pory ustalanego na 

podstawie praw popytu i podaży w obrocie międzybankowym, na aukcjach i giełdach
 

121
. W efekcie, pomimo podniesienia płac w sferze budżetowej o ok. 70%, 

kilkunastokrotny wzrost cen spowodował, że wielu Rosjan znalazło się na skraju 

ubóstwa. Pojawiły się opinie, że aby wprowadzić zachodni model gospodarki, 

należałoby w pełni doprowadzić do wyplenienia radzieckich reguł i indywidualizacji 

rosyjskiego społeczeństwa
122

. Pojawiły się słowa krytyki przedsięwziętych działań, 

szczególnie w kierunku Jeffreya Sachsa. Steve H. Hanke, profesor z John Hopkins 

University i Alan Walters , brytyjski ekonomista oskarżali Sachsa o nakłanianie 

Zachodu do sfinansowania złego rodzaj reform w Europie Wschodniej, czego 

przykładem miała być Polska, usiłując dokonać podobnej rzeczy w Rosji
123

.  

Jednak według elit politycznych Rosji zaangażowanie administracji George‘a 

Busha w odbudowę gospodarki rosyjskiej było zbyt słabe, co miało zaowocować 

fiaskiem reform Jegora Gajdara i jego dymisją
124

. Polityczna scena Rosji przesunęła się 

w prawą stronę. W swoim artykule Walter Laquer wysunął tezę, że kiedy następuje 

okres „smuty‖, automatycznie wzrasta popularność stronnictw konserwatywnych i 

nacjonalistycznych, których głównym założeniem jest niekwestionowana mocarstwowa 

natura Rosji, która jest wręcz skazana przez swoją historię i położenie na bycie 

imperium
125

. Zmieniający się kurs był widoczny już wiosną 1992r. – w swoim artykule 

w „Foreign Affairs‖ Andriej Kozyriew podkreślał, że Rosja nie przestanie być 

mocarstwem ( great power) ale będzie mocarstwem normalnym W dalszym ciągu 

interesem narodowy będzie dla Rosji najważniejszy, ale będzie to interes zrozumiały 

dla państw demokratycznych, a Rosja będzie go bronić używając interakcji z partnerem, 

a nie przez konfrontację. Topowym zadaniem rosyjskiej dyplomacji będzie maksymalne 

polepszenie życia obywateli we wszelkich możliwych obszarach. Priorytetem będą 

relacje z państwami WNP, gdyż rola Rosji jako pomostu między Wschodem a 
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Zachodem determinuje aktywną „politykę wschodnią‖
126

.  Do głosu zaczęły również 

dochodzić inne opcje polityczne, chociażby w postaci partii komunistycznej, albo nowo 

powstałej Partii Liberalno – Demokratycznej Władimira Żyrinowskiego, głoszącej hasła 

nacjonalistyczne i nawołującej do jak najszybszego odbudowania wpływów rosyjskich 

dla odbudowy imperium. Swoje niezadowolenie okazywała również armia, zepchnięta 

na drugi tor poprzez obcinanie wydatków wojskowych oraz utratę wpływów
127

.   

  

5.2. Doktryna polityki zagranicznej z 23 kwietnia 1993r. jako wynik sporu między 

atlantystami i  euroazjatystami  - „strategiczne partnerstwo” z USA. 

 

W październiku 1992 r. podczas spotkania kolegium resortu spraw 

zagranicznych prezydent Borys Jelcyn ogłosił zwrot w rosyjskiej polityce zagranicznej, 

gdyż dotychczasowe działania były prowadzone niespójnie i niekonsekwentnie, Rosja 

zbyt naśladowała innych a jej taktyka okazywała się zbyt defensywna
128

. Rosja powinna 

bardziej zadbać o swoje interesy narodowe na obszarach tzw. krajów „bliskiej 

zagranicy‖, w Europie Środkowej i Afryce. Rosyjska polityka zagraniczna powinna być 

prowadzona wielokierunkowo, w sposób bardziej wypośrodkowany a nie wyłącznie 

prozachodni
129

. Władimir Łukin, rosyjski ambasador w Waszyngtonie wskazywał na 

zbytnie okrążenie Rosji przez nowopowstałe, nieprzychylne kraje „bliskiej zagranicy‖, 

co było powodem do zmian w polityce regionalnej
130

. W grudniu 1992 r. Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych opracowało nowe Założenia polityki zagranicznej Federacji 

Rosyjskiej, według których głównym celem było zapewnienie Rosji powrotu do 

mocarstwowej pozycji i intensyfikacja współpracy z krajami WNP. Powyższe założenia 

doczekały się konkretyzacji w dokumencie nowej koncepcji polityki zagranicznej z 23 

kwietnia 1993 r. Nie rezygnowano z partnerskich stosunków z USA, miało ono od tej 

pory działać na innych warunkach, a Stany Zjednoczone przestały być w centrum 

zainteresowań rosyjskich. Polityka zagraniczna Rosji miała stać się bardziej 
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konsekwentna w swoich działaniach i nastawiona pragmatyczno – nacjonalistycznie
131

. 

Pod kątem priorytetów w polityce zagranicznej Założenia…. na pierwszym miejscu 

umieściły relacje z państwami Wspólnoty Niepodległych Państw, na następnych 

pozycjach stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Europą, regionem Azji i Pacyfiku, Azji 

Południowej i Zachodniej
132

.  

Koncepcja zawierała założenie o niezależności polityki zagranicznej Rosji, 

gdyż, pomimo zniknięcia zagrożenia wynikającego z zakończenia zimnej wojny, 

międzynarodowy status Rosji powinien być chroniony w adekwatny sposób. Rosyjskie 

bezpieczeństwo w bezdyskusyjny sposób zależy od stabilizacji sąsiednich państw, w 

związku z tym Rosja będzie działać w kierunku uregulowania konfliktów w 

poradzieckich republikach
133

. Założenia… zawierały zmodyfikowane pod wpływem 

rosyjskiego rozczarowania amerykańską polityką wobec Rosji reguły „strategicznego 

partnerstwa‖ z zakresu współpracy politycznej, bezpieczeństwa, wojskowo – 

strategicznej i gospodarczej
134

.  W ramach politycznej współpracy Rosja powinna 

domagać się od Stanów Zjednoczonych większego poszanowania jej interesów oraz 

powinna przekonać Amerykę o swojej decydującej roli w zakresie reform 

demokratycznych i gospodarczych na obszarze byłego Związku Radzieckiego, a co za 

tym idzie, Waszyngton powinien zostać włączony w proces stabilizowania konfliktów i 

naruszeń praw człowieka w państwach WNP i krajach nadbałtyckich. W kategoriach 

„bezpieczeństwo‖ Rosjanie rozumieli współpracę w ramach „strategicznego 

partnerstwa‖ jako amerykański wkład w reorganizacji armii rosyjskiej, wspólne 

operacje pokojowe oraz likwidację broni masowego rażenia. Należało jak najszybciej 

doprowadzić do realizacji układów START I i II oraz innych porozumień o likwidacji 

arsenałów broni masowego rażenia, opracować specjalny program koordynujący 

działania przeciw proliferacji niebezpiecznych technologii: broni nuklearnej czy rakiet 

balistycznych. Obie strony powinny dążyć do utworzenia mechanizmów 

zapobiegających uzyskaniem przewagi w procesie rozbrojenie przez jedną ze stron. Pod 

kątem współpracy gospodarczej zadaniem Rosji było uzyskanie amerykańskiej pomocy 

dla rosyjskich reform, wsparcia w pertraktacjach o radzieckich i rosyjskich długach 
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zagranicznych, oraz poparcia wejścia Rosji do grupy G7. Wzajemne stosunki handlowe 

miały przebiegać w ramach wzajemnego otwarcia rynków, w sposób umożliwiający 

Moskwie ochronę własnych interesów  handlowych
135

.  Założenia… zawierały także 

listę zagrożeń ze strony Ameryki tj. chęć modyfikacji przez stronę amerykańską układu 

ABM, brak zainteresowania kół militarnych dla utrzymania potencjału rosyjskiego 

przemysłu zbrojeniowego, co zachwiałoby jego reformą, działania mające na celu 

zastąpienie Rosji przez Stany Zjednoczone w jej tradycyjnych strefach wpływu pod 

pretekstem działań pokojowych na terenie „bliskiej zagranicy‖, dążenie do 

przekształcenia USA w jedyne supermocarstwo oraz dyskryminacja interesów Rosji i 

jej samodzielności w trakcie współpracy
136

. 

 

5.1 Główne założenia doktryny wojennej Rosji (2 listopada 1993r.) i jej 

realizacja w praktyce. 

 

Swoistym dopełnieniem przedstawionych powyżej Założeń polityki zagranicznej 

i oznaką powrotu na kurs „mocarstwowy‖ były Główne założenia doktryny wojennej 

Rosji z 3 listopada 1993r. Dyskusja nad jego założeniami trwała rok i była wynikiem 

projektu prezydenta Billa Clintona zakładającego rozszerzenie NATO na państwa 

Europy Środkowo – Wschodniej. Uzupełnieniem doktryny, a zarazem jej podstawą był 

pierwszy raport Służby Wywiadu Zagranicznego, autorstwa Jewgienija Primakowa, 

który wskazywał na groźbę zbliżenia się arsenałów nuklearnych państw NATO do 

granic rosyjskich właśnie poprzez przyjęcie nowych państw. Głównym założeniem 

nowej doktryny była zasada nietraktowania z góry żadnego państwa jako przeciwnika. 

Jednak dodano do tego przekonanie, że Rosja jest także bez sojusznika
137

. We wstępie 

doktryny podkreślano, że jest to dokument okresu przejściowego, czasu formowania się 

rosyjskiej państwowości
138

. Zapewnienie bezpieczeństwa Rosji w sferze polityki 

zagranicznej zależy od stosunków „ze światem zewnętrznym‖, a przede wszystkim z 
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sąsiadami i wielkimi mocarstwami
139

. Siły Zbrojne zostaną użyte przeciw 

jakiemukolwiek państwu czy innym siłom zbrojnym, z wyjątkiem sytuacji wymagającej 

„indywidualnej lub kolektywnej‖ samoobrony – w przypadku zbrojnego napadu na 

Federację Rosyjską, jej obywateli, terytoriom, Siły Zbrojne, inne wojska lub jej 

sojuszników
140

. Broń atomowa odgrywa w tym dokumencie szczególna rolę – Rosja 

zakłada nieużycie jej przeciwko państwom – sygnatariuszom układu o 

nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1 lipca 1968 r. (układ NPT),  z pewnymi 

wyjątkami, kiedy może jej użyć jako pierwsza: na Rosję lub na jej sojuszników uderzy 

państwo nieatomowe powiązane  sojuszem z państwami posiadającymi broń masowego 

rażenia oraz w przypadku wspólnych działań takiego państwa wraz z jego atomowymi 

sojusznikami, „w realizacji lub popieraniu inwazji czy zbrojnej napaści‖ na Federację 

Rosyjską
141

. Wśród źródeł zagrożenia wojennego wyróżniono: pretensje terytorialne 

innych państw do Rosji, ogniska wojen i konfliktów w bezpośredniej bliskości granic 

rosyjskich, możliwość użycia broni masowego rażenia, rozprzestrzenianie się tej broni i 

jej środków wspomagających, zachwianie stabilności strategicznej przez 

nieprzestrzeganie międzynarodowych porozumień ograniczających zbrojenia, próby 

destabilizacji i  mieszania się w sprawy Rosji, łamanie praw i wolności obywateli 

rosyjskich w innych państwach, ataki na obiekty wojskowe FR na terytorium innych 

państw, rozszerzenie bloków i sojuszy wojskowych ze szkodą dla bezpieczeństwa 

wojskowego Rosji, terroryzm międzynarodowy
142

.       

 Zdaniem Stephena J. Blanka, ta pierwsza postzimnowojenna doktryna 

bezpieczeństwa Rosji odzwierciedla rosyjską chęć supremacji w jej relacjach ze 

Stanami Zjednoczonymi na tle Europy i Azji, potencjalnie osiągniętej poprzez wspólne 

interesy z zakresu stabilności strategicznej, nierozprzestrzeniania broni nuklearnej i 

zapobiegania regionalnym konfliktom
143

. Doktryna pokazuje również odzyskiwanie 

rosyjskiej przewagi militarnej w sferach: szacowanego zagrożenia i politycznej, po 

jednostronnym podejściu do kwestii bezpieczeństwa że była ona projektowana 

wyłącznie przez wojskowych
144

. Jednak, jak zauważa Aleksiej Arbatow, ostrzeżenie o 

pierwszeństwie uderzenia nuklearnego oraz szeroka definicja niebezpieczeństw i 
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zagrożeń dla Rosji nie stosuje się bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych czy NATO, 

lub ma w tym miejscu ograniczone zastosowanie. Jest ono bardziej skierowane w 

kierunku Ukrainy i państw Europy Środkowe, które chciałyby do NATO przystąpić
145

. 

Z kolei James F. Holcomb, uważał, że nowa wojenna doktryna Rosji jest dokumentem 

tradycyjnym i konserwatywnym, nie odbiegającym od radzieckich poprzedniczek – jest 

doskonałym przykładem na to, jak złe potrafiło być sowieckie planowanie. Sugeruje, że 

dokument w ostatecznym kształcie może być pewnego rodzaju zapłatą za wsparcie 

Borysa Jelcyna przez wojskowych w czasie październikowego kryzysu w 1992.  

Założenie funkcjonowania doktryny w „okresie przejściowym‖ daje możliwość jej 

elastycznego naginania w zależności od potrzeb i zagrożeń, które mogą odnosić się 

zarówno do NATO jak i do potencjalnych nowych członków Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. Ponadto dokument ten można traktować jako wiadomość dla 

państw zachodnich, że Rosja ma zamiar traktować tzw. „bliską zagranicę‖ jako strefę 

swoich wpływów istotną ze względu na interesy bezpieczeństwa Rosji
146

.  

 

6. Obraz działań Rosji w oczach Amerykanów pod koniec kadencji George’a 

Busha. 

 

Ostatni rok kadencji Georga Busha upłynął zdecydowanie pod znakiem 

zbliżających się wyborów prezydenckich i kampanii wyborczej. Rok 1992 r. dla Busha 

rozpoczął się zmniejszającym poparciem opinii publicznej, więc w orędziu o stanie 

państwa 28 stycznia podkreślał swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej obok planów 

z dziedziny polityki wewnętrznej
147

. W komentarzach amerykańskich analityków 

dominowała wizja prezydenta Busha jako osoby skutecznej w prowadzeniu polityki 

zagranicznej, ale nieporadnego w realizacji programu polityki wewnętrznej
148

. A w tym 

czasie dla wyborców liczyły się bardziej kwestie gospodarcze niż sukcesy 
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amerykańskiej polityki na świecie, a w latach 1990 – 1992 gospodarka amerykańska 

przeżywała zastój i recesję. Oskarżano Busha o brak  podejmowania adekwatnych 

inicjatyw dla przezwyciężenia kryzysu
149

.   

Czas ocen i komentarzy dotyczył również wydarzeń w Rosji, ściśle związanych 

ze sposobem prowadzenia przez Stany Zjednoczone polityki new world order, która 

rozpoczęła drogę przechodzenia od komunistycznej republiki w kierunku państwa 

demokratycznego. Wszelkie działania były oceniane przez komentatorów. Według 

Leona Sigala George Bush poniósł porażkę w kwestii pomocy w transformacji krajów 

Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego, gdyż nie umiał przewidywać problemów 

ani skutecznie ich rozwiązywać
150

. Rosję nie postrzegano już w kategorii państwa 

wrogiego, ale jednak będącego źródłem zagrożeń. Strach przed „nową‖ Rosją był 

spowodowany wewnętrznymi, gwałtownymi przemianami społeczno – politycznymi i 

niedookreślonym sposobem prowadzenia polityki zagranicznej – Rosja była 

postrzegana jako jedyne państwo mogące zagrozić Stanom Zjednoczonym
151

. Było to 

szczególnie istotne w obliczu narastającego w Rosji antyamerykanizmu. John Edwin 

Mroz wskazywał na zapaść rosyjskiej ekonomii, co w połączeniu z odpornością na 

kryzys przemysłu wojskowego  i niezadowoleniem społecznym zaowocowało  dymisją 

wywodzącego się z grupy reformatorów Jegora Gajdara. Źródłem rosnącej niechęci w 

stosunku do Amerykanów była krążąca w społeczeństwie opinia, że ekonomiczny 

program „terapii szokowej‖ rządu Gajdara był inspirowany przez rząd Stanów 

Zjednoczonych, które tą metodą chciały zniszczyć Rosję
152

.  Amerykanie byli bardzo 

zaskoczeni oskarżeniami o brak działania, płynącymi ze strony rosyjskich przywódców, 

mimo to należy podkreślić, że na pomoc finansową składały się kredyty handlowe. 

Jednak, jak słusznie zauważył J.E. Mroz, pewne wyraźne sygnały wskazywały na 

zbliżające się zawirowania gospodarcze, którym można było zapobiec poprzez 

kontynuowanie programu prywatyzacji i równanie cen ropy naftowej do rynkowego 

parytetu
153

. Z kolei analityk The Heritage Foundation, John R. Guardiano argumentuje 

w stosunku do ekspertów twierdzących, że przyczyną złej kondycji rosyjskiej 
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gospodarki nie jest „terapia szokowa‖ – po prostu w Rosji nie została ona 

przeprowadzona. Co prawda rząd rosyjski starał się zaadoptować na grunt rosyjski 

radykalne reformy jak na przykład liberalizację cen, ale zrobił to w sposób nieudolny, 

stosując półśrodki zamiast pełnych rozwiązań, co stało się przyczyną katastrofy
154

. 

Ciekawą opinię na temat stanu rosyjskiej ekonomii przedstawiła James Schlesinger, 

twierdząc, że wprowadzanie ograniczeń w handlu bronią w przypadku rosyjskiej 

gospodarki funkcjonującej głównie w oparciu o produkcję w przemyśle zbrojeniowym 

jest przejawem hipokryzji USA i może przynieść nieoczekiwane efekty
155

.   

 Z kolei Leon Aron na łamach „The National Interest‖ stwierdzał, że od 1991r. 

rosyjska polityka zagraniczna zaczęła być kształtowana przez „normalne‖ czynniki tj. 

politykę wewnętrzną, ekonomię, historię i geografię. Rewolucja Jelcyna w polityce 

zagranicznej polegała, według Arona, na rezygnacji z trzech filarów państwa 

rosyjskiego jeszcze od czasów Piotra Wielkiego i Katarzyny II: rosyjskiego 

mesjanizmu, nieustającej ekspansji i wzmacniania imperium oraz polegania na sile 

militarnej. Zamiast tego Jelcyn oddzielił rosyjską tożsamość i rosyjską państwowość od 

rosyjskiego imperium, „wybierając wolną Rosję‖, mniej agresywną , stanowiącą 

mniejsze zagrożenie dla sąsiadów i świata.  Zwrot tej polityki w 1992r. w kierunku 

niewygodnym dla Amerykanów był spowodowany niespełnieniem nadmiernych 

obietnic i oczekiwań. Poprzez „nowy ład światowy‖ Rosjanie rozumieli odejście od 

tradycyjnych pojęć w stylu „ sfer wpływu‖ czy „stref żywotnych interesów‖ na rzecz 

czegoś w rodzaju wielonarodowej siły porządkowej, dowodzonej przez USA, 

interweniującej w sprawach demokracji, praw człowieka i pokoju. Rosyjscy decydenci 

poczuli się zlekceważeni, stąd zmiana orientacji politycznej rządu w Moskwie na 

bardziej konserwatywną
156

.          

 James F. Hoge uważał Borysa Jelcyna za prezydenta przełomowego, pod 

warunkiem, że zdoła on powściągnąć dyktatorskie zapędy oraz doprowadzi do 

skonstruowania konstytucyjnego porządku dla demokracji w Rosji. W tym celu musi 

przeprowadzi wyraźną separację władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej 

oraz powinien zapobiec dezintegracji Rosji. Należy zapanować nad nielojalnymi 

szefami poszczególnych regionów, i wojskowymi, „dla których pojęcie niezależności 
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155

 James Schlesinger, Quest for a Post-Cold War Foreign Policy, ―Foreign Affairs‖ 1993 Vol. 72, Iss.1, 

str. 18. 
156

 Leon Aron, A Different Dance. From Tango to Minuet, ―The National Interest‖ April, 1995, American 

Enterprise Institute for Public Policy Research. 



101 
 

zwiększa się wraz z odległością od stolicy‖
157

.       

 W obliczu zagrożenia odzyskania na Kremlu wpływów przez „twardogłowych‖ 

poprzez zastąpienie na stanowisku premiera Jegora Gajdara Wiktorem Czernomerdinem 

Ariel Cohen zalecał już nowemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych jak najszybsze 

umieszczenie spraw Rosji na początku listy priorytetów amerykańskiej polityki. W 

narodowym interesie Ameryki leży zapewnienie stabilizacji na terenie byłego 

radzieckiego imperium, ciągle wyposażonego w tysiące głowic nuklearnych. A 

stabilizację i potencjalną współpracę między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może 

zapewnić jedynie sukces reform ekonomicznych i transformacja w kierunku wolnego 

rynku. Jeżeli konserwatyści zablokują urzeczywistnienie reform, będzie to oznaczało 

powrót do stanu chaosu i pogorszenia i tak już złej kondycji rosyjskiej gospodarki
158

.  

 

7. Wnioski 

 

 Koniec zimnowojennego ładu oznaczał zarówno dla Stanów Zjednoczonych jak 

i dla Rosji zmianę wyraźnie określonej hierarchii interesów z czasów, kiedy cele i 

priorytety były jasno widoczne. George Bush na początku swojej kadencji stanął przed 

pytaniem, jak powinna wyglądać polityka amerykańska w rejonie Europy Wschodniej. 

Rozpoczęto mobilizację rozwoju ruchów wewnętrznych, które miały „od środka‖ 

spowodować większe otwarcie systemu komunistycznego. Amerykanie postawili na 

wspieranie liberalizacji w Europie Wschodniej oraz wspieranie głasnoti i pierestrojki 

Michaiła Gorbaczowa, ale tak by uniknąć zanegowania przez Związek Radziecki 

procesu liberalizacji i rozłamu w samym ZSRR.  Na początku kadencji Busha mało kto 

spodziewał się ostatecznego upadku sowieckiego molocha, retoryce Gorbaczowa nie 

towarzyszyły żadne konkretne działania zwiastujące koniec zimnej wojny. Kiedy 

rozpad nastąpił i nastąpiło tworzenie nowego państwa rosyjskiego, dla Rosjan nie był to 

powód do radości, gdyż mieli poczucie klęski i dezintegracji imperium. Z kolei Gorege 

Bush stanął przed problemem skonstruowania jakiejkolwiek wizji uporządkowania 

polityki amerykańskiej, a przez pierwsze lata swojej kadencji nie sprecyzował wyraźnej 
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wizji polityki zagranicznej. Kiedy już wybór padł na Rosję jako główną sukcesorkę 

ZSRR i rząd amerykański rozpoczął działania wspomagające rozwój nowego państwa 

rosyjskiego, a przy okazji rozwiązujące problemy – pozostałości po zimnej wojnie, 

okazało się, że wizja „nowego ładu światowego‖ nie była do końca przemyślana. 

Amerykanie wychodzili z założenia,  że mogą kreować świat na własne podobieństwo, 

co w żadnym wypadku nie dało się zastosować w stosunku do Federacji Rosyjskiej. W 

czasie istnienia ZSRR Moskwa miała nadrzędny i uniwersalny cel – dorównać i 

prześcignąć Stany Zjednoczone. W tym czasie Ameryka była głównym punktem 

odniesienia dla kreowania rosyjskich celów polityki zagranicznej, gospodarczej czy 

przemysłu zbrojeniowego. George Bush starał przekształcić się te tendencje w idee 

„strategicznego partnerstwa‖. Rosja miała przyjąć rolę „globalnego sojusznika‖ 

odpowiedzialnego razem z Ameryką odpowiedzialność za palące problemy np. 

rozbrojenie i nieproliferację broni masowego rażenia, konflikty regionalne itp. Pomimo 

krótkiego okresu honeymoon sojusz ten wydawał się opierać na doraźnym 

rozwiązywania problemów i niwelowania wzajemnych rozbieżności, niż na tworzeniu 

podstawy dla wspólnego działania. Partnerstwo USA i Rosji w sferze strategicznej nie 

przeszkadzało obu podmiotom rywalizować na arenie międzynarodowej, Moskwa 

zdawała sobie sprawę z tego, że Stanom Zjednoczonym zależy na wykreowaniu silnej i 

stabilnej Rosji jako autorytetu w poradzieckiej części świata. Jednak nieudolność 

Zachodu w działaniach wspomagających Rosję dała rosyjskim politykom możliwość 

utrzymywania konfrontacyjnego klimatu we wzajemnych stosunkach - wychodzili oni z 

założenia, że w ten sposób można ugrać więcej korzyści nie tylko w polityce 

zagranicznej ale i wewnętrznej. Skutkiem polityki rządu Busha było wykreowanie w 

społeczeństwie rosyjskim antyamerykanizmu i tendencji obwiniania Amerykanów za 

wszelkie niepowodzenia w przeprowadzaniu reform wolnorynkowych czy prób 

wprowadzenia przemian demokratycznych. Mając na celu powrót do statusu 

światowego mocarstwa rząd w Moskwie nadal starał kreować swoją politykę w 

stosunku do działań amerykańskich. Po przyjęciu pozy skrzywdzonego beneficjenta 

amerykańskiej pomocy tym bardziej korzystny wydawał się powrót do konkurowania z 

USA, pomimo działań, które miały swój pozytywny finał np. podpisaniu układu 

START I , tym bardziej, że popularność prezydenta Jelcyna spadała. Jelcyn zmienił 

skład rządu z prozachodniego na bardziej konserwatywny, a na Zachodzie pojawił się 

strach o kierunek drogi, jaką zmierza nowa Rosja. Richard Nixon postulował, że 

Waszyngton powinien znaleźć taki sposób oponowania wobec działań Rosji, żeby nie 
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narażać strategicznych stosunków dwustronnych
159

. Lecz to zadanie stało już przed 

nowym prezydentem, demokratą Billem Clintonem, który musiał podjąć próbę 

zdefiniowania amerykańskiej polityki wobec Rosji bez „zimnowojennych‖ naleciałości, 

a z pewnością z dużych ich ograniczeniem. 
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ROZDZIAŁ III: „Strategiczne partnerstwo” - polityka amerykańska względem 

Federacji Rosyjskiej w czasie pierwszej kadencji Billa Clintona. 

 

 

1. Koncepcje prowadzenia polityki zagranicznej gabinetu Billa Clintona: 

Engagement and Enlargement oraz „stanowczy multilateralizm” 

 

 

 Kiedy w 1992 r. w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się kampania wyborcza, 

presja wywierana przez nurt izolacjonistów na środowisko amerykańskich polityków 

była całkiem spora. Do wyścigu o fotel prezydenta stanął demokrata Bill Clinton, 

senator stanu Arkansas, i urzędujący do tej pory prezydent, George H.W. Bush. Jednak 

republikański kandydat nie do końca trafnie odczytał nastawienie wyborców, kiedy 

podjął decyzję o skoncentrowaniu wizji swojej kampanii wyborczej na utrzymaniu 

światowego przywództwa Stanów Zjednoczonych i polityce zagranicznej, na polu 

której odniósł pewne sukcesy. Z kolei Bill Clinton postanowił skupić się na kwestiach 

gospodarczych, gdyż w tym czasie Ameryka przechodziła gospodarczy regres. W 

programie wyborczym Clintona polityka zagraniczna zajmowała bardzo odlegle 

miejsce, kandydat demokratów posunął się nawet do tego stopnia, że swój brak 

doświadczenia w prowadzeniu spraw zagranicznych wykorzystał jako atut, eksponując 

swój pamiętny slogan: „It‘s economy, stupid!‖. Faktem jest, że Bill Clinton obejmował 

władzę w specyficznej sytuacji politycznej, stojąc znów na rozstaju dwóch 

politycznych dróg: skoncentrowaniu się na sprawach wewnętrznych, lub skierowanie 

swej uwagi na arenę światową. Swoją szansę postanowili wykorzystać zwolennicy 

izolacjonizmu, podbudowani całkiem wysokim wynikiem, uzyskanym przez 

niezależnego kandydata Rossa Perota, wielkiego krytyka zaangażowania USA w 

politykę światową.  

 Inauguracyjne przemówienie nowego prezydenta pokazało, że Clinton politykę 

zagraniczną postrzega przez pryzmat bardzo ogólnych haseł i stwierdzeń. Bill Clinton 

ogłosił bowiem, że amerykańską politykę zagraniczną należy zaadaptować do nowych 

międzynarodowych warunków i do nowych, problematycznych kwestii, jakimi w tym 

okresie były konflikty etniczne, problem AIDS, rozprzestrzenianie się narkotykowych 

karteli i samych narkotyków, oraz postępujące zagrożenie dla środowiska 
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naturalnego
1
.  W orędziu o stanie państwa wygłoszonym przed połączonymi izbami 

Kongresu w lutym 1993r. temat polityki zagranicznej w ogóle się nie pojawił – Bill 

Clinton zajął się walką z gospodarczą recesją i deficytem budżetowym oraz 

proponował przeprowadzenie reform społecznych
2
. W tej sytuacji całkiem naturalne 

wydawało się obcięcie wydatków na politykę zagraniczną, a w szczególności na 

amerykańskie zobowiązania w stosunku do innych krajów. Jednak w ujęciu 

amerykańskich ekspertów problem nie polegał na pytaniu : „angażować się w sprawy 

światowe czy się nie angażować‖, ale bardziej na kwestii, w jaki sposób nowa 

administracja ma pojmować i realizować swoje zobowiązania w stosunku co do innych 

państw. Paul Wolfowitz przestrzegał przed pułapką pełnego multilateralizmu i 

peacekeeping, argumentując, że Clinton powinien skupić się na ważnych narodowych 

interesach 
3
.  Koniec zimnej wojny pod kątem nowych celów okazał się bolesny nie 

tylko dla Rosji – w obliczu nowego światowego porządku amerykańscy politycy 

również zostali postawieni przed poważnym dylematem: co jest vital interest Stanów 

Zjednoczonych i w jaki sposób należy go realizować? 

 Wśród amerykańskiej opinii publicznej pojawiły się głosy, że ekipa Clintona 

nie jest w stanie zrealizować tego zadania
4
. Współpracownicy prezydenta, sekretarz 

stanu Warren Christopher i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Anthony Lake, 

byli postrzegani jako osoby nieorientujące się zupełnie w meandrach polityki 

międzynarodowej, według niektórych ekspertów Warren Christopher miał prowadzić 

politykę zagraniczną w taki sposób, aby nie przeszkadzała ona Billowi Clintonowi w 

urzeczywistnieniu innych celów5. Być może, tego typu działania miałyby uzasadnienie 

w przypadku państwa, które nie aspirowało do roli globalnego mocarstwa, ale na Stany 

Zjednoczone były skierowane oczy państw Europy Środkowo – Wschodniej, których 

bezpieczeństwo zależało od amerykańskich decyzji, oraz te kraje, w których 

zaangażował się George Bush np. Somalia, państwa bałkańskie czy Haiti.  

 Administracja Clintona początkowo nie mogła ustalić jednego kierunku 

amerykańskiej polityki zagranicznej. Bodźcem, który spowodował pewnego rodzaju 
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konkretyzację, było niefortunne przemówienie Petera Tarnoffa, podsekretarza stanu, 

który bez porozumienia z tzw. „górą‖ obwieścił wycofywanie się USA z pozycji 

światowego lidera i ograniczenie amerykańskich zobowiązań na świecie
6
. 

Nieprzewidziana w planach Białego Domu tzw. doktryna Tarnoffa pokazywała 

decyzyjny chaos i brak konsekwencji w podejmowaniu decyzji przez administrację 

Clintona, o czym pisał Henry Kissinger, podsumowując pierwszy rok rządów Billa 

Clintona 
7
. Pomimo oficjalnego odrzucenia wypowiedzi Tarnoffa przez ekipę w 

Białym Domu widać było tendencje skłaniające się w kierunku multilateralizmu, 

mianowicie: Stany Zjednoczone podtrzymywały swoją dominującą w świecie rolę, ale 

obecnie skłaniają się do przekazania odpowiedzialności za globalne losy na barki 

innych państw. W tej sytuacji Bill Clinton mógłby z czystym sumieniem zająć się 

sprawami wewnętrznymi, a w pełni multilateralne podejście ( bez określeń w rodzaju 

„a‘la carte‖) uwzględniało zarówno interes amerykański jak i innych krajów. Pomimo 

pozycji jedynego mocarstwa amerykańskie działania powinny podlegać legitymizacji 

ze strony innych podmiotów międzynarodowych.  

Jak twierdził Michael Clough, kryzys w polityce zagranicznej Billa Clintona 

leżał o wiele głębiej, niż wydawało się ekspertom – obecnie amerykańska polityka jest 

w trakcie procesu uwalniania się od tzw.  „Mędrców‖ ( Wise Man), którzy kierowali 

nią przez 50 lat zimnowojennego porządku. Problem leży również w globalizacji, 

która sprawiła, że idea interesu narodowego stała się bardziej płynna i trudniejsza do 

zdefiniowania, a należy dodać, że amerykańska polityka zagraniczna zaczyna być 

kreowana przez siły wewnętrzne. Rozdział między polityką wewnętrzną a zagraniczną, 

będący efektem pracy ekspertów z czasów zimnej wojny, zaczyna zanikać. Istnieje , co 

prawda, niebezpieczeństwo „bałkanizacji‖ procesu tworzenia polityki zagranicznej, 

aczkolwiek tylko otwarty, współpracujący i zdecentralizowany system wpierający 

inicjatywy regionalnych elektorów, grup etnicznych czy nawet grup globalnych 

odbuduje zaufanie publiczne w kwestii amerykańskiego zaangażowania się w świecie. 

Takie zaangażowanie, bazujące na sprawdzonych wartościach, ma szansę poprawić 

bezpieczeństwo i dobrobyt wszystkich
8
. Tony Smith zauważył, że działania 

administracji Clintona pozwoliły uwierzyć w to, że multilateralne instytucje mogą 
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osiągnąć nowy poziom dojrzałości, pracując nad prawami człowieka i demokracją, 

mogą odnaleźć swoją nową rolę w świecie
9
.  

W marcu 1993r. nastąpiło w końcu rozstrzygnięcie problemu kierunku 

prowadzenia polityki zagranicznej. Sekretarz stanu, Warren Christopher, w Chicago 

przedstawił trzy filary , na których ta polityka miała się opierać: priorytetem miało być 

bezpieczeństwo ekonomiczne, na drugim miejscu znajdowało się zachowanie 

zdolności sił wojskowych USA i przystosowanie ich do nowych wyzwań z zakresu 

bezpieczeństwa, trzecią pozycję zajmowała promocja demokracji i zasad wolnego 

rynku
10

. Wyraźnie multilateralne podejście było podkreślane przez wyraźną chęć 

uzyskania dla amerykańskich działań aprobaty Organizacji Narodów Zjednoczonych, 

co w lipcu 1993r. podkreślił jeden z członków NSC, Morton H. Halperin, twierdząc, że 

użycie siły przez Stany Zjednoczone może nastąpić wyłącznie przy szeroko 

pojmowanej międzynarodowej zgodzie
11

.        

Wizję polityki zagranicznej USA doprecyzował Anthony Lake 21 września 

1993 r., konkretyzując punkty przedstawione wcześniej przez W. Christophera w 

przemówieniu pt. From Containment to Enlargement. Administracja w Waszyngtonie 

zakładała działania na rzecz umocnienia wspólnoty demokratycznych państw i 

gospodarek wolnorynkowych na obszarze Ameryki Północnej, Europy i Japonii, 

wspieranie państw wprowadzających ustrój demokratyczny i wolnorynkowy, w 

szczególności państw byłego ZSRR, kraje Europy Środkowo – Wschodniej, obszaru 

Azji i Pacyfiku, powstrzymywanie tzw. backlash states
12

przed dokonywaniem aktów 

agresji i popieranie ich ewentualnych tendencji liberalnych, promowanie demokracji i 

zasad wolnorynkowych poprzez pomoc humanitarną dla potrzebujących regionów. 

Zimnnowojenne hasło „powstrzymywania komunizmu‖ zastąpiono sloganem 

„szerzenia demokracji‖
13

.  
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Administracja Billa Clintona multilateralizm i nowy sposób podejścia do 

polityki zagranicznej wykorzystywała na polu uzyskiwania wewnętrznego poparcia 

społecznego. Warren Christopher przekonywał amerykanką opinię publiczną w swoim 

artykule na łamach „Foreign Policy‖, że walka ze światowym terroryzmem, handlem 

narkotykami czy problemami ekologicznymi pod egidą ONZ gwarantuje 

przezwyciężenie tych problemów
14

. Liberalne podejście ekipy Billa Clintona opierało 

się na zasadzie , że demokracje nie będą walczyć przeciwko sobie, a osiągnięcie wyżej 

wymienionych celów nastąpi wtedy, gdy uda się zachęć inne podmioty 

międzynarodowe do współpracy.   

Zwolennicy unilateralizmu wystąpili z dużą krytyką Billa Clintona i jego ekipy. 

Senator Robert Dole twierdził, że działania koalicyjne osłabiają amerykańskie 

przywództwo w niezwykle newralgicznym dla bezpieczeństwa międzynarodowego 

czasie. Ameryka jako mocarstwo powinna liczyć głównie na własne siły oraz na 

wypróbowanych w okresie zimnej wojny przyjaciół
15

. Ron Asmus argumentował, że 

oddawanie pola do podejmowania strategicznych decyzji ONZ narusza amerykańską 

suwerenność, tendencja działania powinna mieć kierunek odwrotny od zakładanego 

przez multilateralistów Clintona: to Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna 

zwracać się z prośbą o  pomoc do USA
16

. 

Jak pokazała historia, multilateralizm w wydaniu łagodnym nie doprowadził 

administracji Clintona do wielkich sukcesów. Adekwatna wydaje się być opinia 

Henrry‘ego Kissinger, że w ostatnich latach amerykańska polityka zagraniczna nie 

była projektowana w oparciu o racjonalne kalkulacje, ale była raczej refleksją powstałą 

w oparciu o altruistyczne wartości
17

.  Pokazała to nieudana akcja humanitarna w 

Somalii, gdzie siły amerykańskie brały udział w działaniach w ramach UNOSOM oraz 

działania UNPROFORU na Bałkanach, gdzie pomimo zaangażowania 

międzynarodowych i europejskich organizacji wojna toczyła się nadal bez nadziei na 

szybkie jej zakończenie.  Jak napisał John F. Hillen , ekspert The CATO Institute, w 

przypadku interwencji na Bałkanach administracja Clintona zignorowała Kongres i 

opinię publiczną, chcąc zademonstrować jakikolwiek przejaw swojej działalności. 
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Agresywna promocja przeróżnych wartości doprowadziła do natężonej debaty, która z 

kolei spowodowała , że w amerykańskiej polityce pojawiła się tendencji brania 

odpowiedzialności za podmioty, które nie chcą tego robić samodzielnie. Według 

Hillena, państwo może określać się jako mocarstwo, gdy samo ustala prerogatywy 

zaangażowania (lub nie) w międzynarodowy kryzys
18

.  

Hillenowi wtórował Ted Galen Carpenter, wzywając Billa Clintona, aby ten nauczył 

się odróżniać błahe problemy od poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa USA, a 

bazowanie na analizie historycznej Anthony‘ego Lake‘a i teorii domina w przypadku 

konfliktu Bałkańskiego może okazać się ryzykowne
19

. W podobnym tonie wypowiadał 

się Jonathan Clark, twierdząc, że amerykańska polityka bezpieczeństwa opiera się na 

doktrynie i instrumentach nieprzystających do rzeczywistości, wywodzących się 

jeszcze z okresu zimnej wojny
20

. Oprócz tego skrytykował Clintona za błędne 

pojmowanie dziedzictwa wilsonismu oraz potępił nadmierne stosowanie retoryki, 

twierdząc, że jeżeli amerykańskie interesy będą definiowane tylko poprzez wielkie 

słowa i altruistyczny styl narracji w stosunku co do reszty świata, to niedługo 

formułowanie i realizacja polityki zagranicznej staną się niemożliwa
21

.  

 W efekcie nastąpił spadek popularności rządu Clintona, co w rezultacie 

spowodowało klęskę Demokratów w wyborach do Kongresu, wskutek czego 

Republikanie uzyskali większość w Izbie Reprezentantów jak i w Senacie. Groziło to 

prowadzeniem bezpardonowej walki o prowadzenie amerykańskiej polityki między 

prezydentem a Kongresem, na co Republikanie, podbudowani negatywna opinią o 

opieszałym sposobie działania Billa Clintona, zwiększyli swoje ambicje w zakresie 

tworzenia strategii zewnętrznych działań, szczególnie w zakresie odbudowy 

bezpieczeństwa narodowego
22

.  Należy również zaznaczyć, że nowo wybrany 

przewodniczący Izby Reprezentantów, Newt Gingrich był zagorzałym zwolennikiem 
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unilateralizmu, czemu dał wyraz, oskarżając Billa Clintona o uleganie 

„multinarodowej fantazji‖ i chęć podporządkowania USA Organizacji Narodów 

Zjednoczonych
23

.  

Paradoksalnie Gingrich przyczynił się do większego zainteresowania się 

Clintona polityką zagraniczną – prezydent, tracąc pole manewru w kwestii polityki 

wewnętrznej na skutek odrzucania przez Izbę Reprezentantów wielu inicjatyw 

ustawodawczych, aby nie być posądzonym przez swoich wyborców o polityczny 

marazm skupił się na problemach polityki zagranicznej.  W rezultacie  w 1995 r. 

Warren Christopher nieco zweryfikował optymistyczne podejście do sposobu 

uprawiania polityki zagranicznej, rozszerzając pierwotne trzy filary o zasadę 

konieczności amerykańskiego przywództwa w świecie i potrzebę współpracy z silnymi 

krajami Europy Zachodniej, Rosją, Japonią i Chinami
24

. Działanie pojedynczo lub we 

współdziałaniu z innymi partnerami miało zależeć od tego, który sposób wyda się 

bardziej efektywny w danych okolicznościach.   

Wynikiem tych deklaracji były operacja na Haiti , zapewniająca prezydentowi 

J.B. Aristide‘owi bezpieczne objęcie urzędu, oraz operacja powietrzna NATO w Bośni 

– Hercegowinie warunkująca podpisanie porozumienia z Dayton. Tym samym Bill 

Clinton potwierdził, że pozycja Stanów Zjednoczonych jako supermocarstwa w 

pewien sposób wymusza obowiązki wobec kształtowania światowego bezpieczeństwa. 

Na potwierdzenie sekretarz obrony William Perry przedstawił program prewencyjnej 

obrony, opierający się na założeniu, że USA są państwem o globalnym zasięgu swoich 

interesów, dlatego też wszelkie problemy i konflikty pojawiające się w Europie, Azji, 

czy na Bliskim Wschodzie wpływają na żywotne interesy USA. W związku z tym 

Waszyngton powinien zapobiegać tego typu zagrożeniom, nawet przy użyciu siły. 

Jednak administracja amerykańska jest bardziej skłonna łagodzić konflikty i kryzysy w 

ramach obietnicy szerzenia demokracji w państwach transformujących swoje 

gospodarki i ustroje
25

. Stąd w ramach wielu fundacji powstały podmioty zajmujące się 

wyłącznie dyplomacją prewencyjną. Samo pojęcie  stało się niezwykle popularne 

wśród elit politycznych – ten sposób działania był postrzegany jako relatywnie 

niedrogą, o niskim poziomie ryzyka alternatywą dla zapobiegania rozprzestrzeniania 

się postzimnowojennych konfliktów. Stephen John Stedman przestrzegał również 
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przed pewnymi wadami dyplomacji prewencyjnej, która w swoich działaniach może 

kłócić się z narodowymi i globalnymi interesami., a jeżeli cele takiej dyplomacji nie 

będą jasno określone, jeżeli brak będzie oceny kosztów i ryzyka, to wcześniej czy 

później tego typu działania mogą zakończyć się kryzysem
26

.  Strobe Talbot bronił 

Clintonowskiej polityki promowania demokracji cytując H.L. Menckena: „lekarstwem 

na zło demokracji jest więcej demokracji‖ a „kraje same wybierające swoich 

przywódców są bardziej wiarygodnymi partnerami w handlu i dyplomacji, a mniej 

zagrażają pokojowi‖
27

. 

Koncepcja polityki zagranicznej w trakcie pierwszej kadencji Billa Clintona  

ewoluowała do postaci określanej jako „stanowczy multilateralizm‖ (assertive 

multilateralism). W tym miejscu należy dodać, że bazowała ona na pomysłach 

ówczesnej ambasador USA przy ONZ, Madeleine Albright.  Albright w pełni 

popierała multilateralne działania, polegające na rozwiązywaniu kryzysów 

międzynarodowych, który mógłby zagrozić stabilizacji bezpieczeństwa 

międzynarodowego właśnie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Była zaliczana do 

„jastrzębi‖, skutecznie broniąc globalnych interesów Ameryki, nie wahając się w 

sytuacjach krytycznych przed opowiadaniem się za interwencją zbrojną. Kiedy 

okazało się, że działania ONZ nie prowadzą do pozytywnych skutków, w Stanach 

Zjednoczonych zaczęło dominować przekonanie, że nie należy w zupełności polegać 

na organizacjach międzynarodowych ze względu na brak pewności w kwestii pełnej 

skuteczności ich działania. Stąd praktyczna zmiana założeń polityki zagranicznej 

USA, do czego w pełni przyczyniła się sytuacja na Haiti i Somalii
28

. Administracja 

Clintona ogłosiła nawet zamiar zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w poważną 

reformę strukturalną ONZ, mającą na celu usprawnienie mechanizmów działania 

organizacji
29

.  Już jako sekretarz stanu Madeleine Albright mogła wprowadzać swoje 

stanowcze założenia w życie, czego wynikiem pod koniec pierwszej kadencji Billa 

Clintona było opublikowanie dokumentu National Security Strategy: Engagement and 

Enlargement, którego założenia wdrażano już  trakcie kolejnych lat prezydentury 

Clintona. 
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2. Rosja w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w czasie pierwszej kadencji 

Billa Clintona.  

 

2.1. Wsparcie dla rosyjskich przemian demokratycznych i wolnorynkowych. 

 

 Kiedy Bill Clinton objął urząd prezydencki, dość szybko okazało się, że 

problemy Rosji i kwestia poparcia dla przeprowadzanych przez Borysa Jelcyna reform 

będą jednymi z głównych punktów amerykańskiej polityki zagranicznej. 

Administracja Clintona pod tym kątem nie odbiegała daleko od poglądów swoich 

republikańskich poprzedników na miejsce Rosji w amerykańskiej polityce. Opierano 

się na założeniu, że powodzenie reform, które rosyjscy politycy usiłowali 

przeprowadzić, spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zredukowanie szans 

wybuchu wojny atomowej, a tym samym doprowadzi to do ograniczania wydatków 

przeznaczonych na zbrojenia
30

. Różnicą był fakt, że administracja Demokratów 

uczyniła z Rosji kamień milowy, któremu zostały podporządkowane inne kierunki 

polityki zagranicznej. Niektórzy eksperci pokusili się o stwierdzenie, że tak 

umiejscowiona Rosja była jedynym stałym i pewnym punktem w nie do końca 

określonej amerykańskiej strategii działania na arenie międzynarodowej
31

.  

Ponieważ obawiano się utraty kontroli rządu rosyjskiego nad jednością Rosji, 

konfliktami etnicznymi i sporami wewnętrznymi, postanowiono nie przeszkadzać w 

procesie demokratyzacji, i niczym nie prowokować Borysa Jelcyna. Twórcą takiego 

podejścia był Strobe Talbott, ówczesny specjalny pełnomocnik prezydenta ds. byłego 

Związku Radzieckiego, a od 1995r. sekretarz stanu
32

. Talbott wychodził z założenie, 

że łagodne traktowanie, okazywanie zaufania oraz przekonywanie Rosji o braku 

zagrożeń ze strony państw zachodnich jest najlepszą drogą do wzmocnienia 

pozytywnych przemian i tendencji demokratycznych w państwie rosyjskim.  

Funkcjonowanie tego podejścia miało być proste: brak odczuwania przez Rosję 

strachu przed NATO spowoduje, że rząd w Moskwie nie będzie już odczuwał potrzeby 

odbudowy dawnego imperium – w odwrotnej sytuacji traktowanie Rosji jako państwa 
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drugiej kategorii, słabego, przeciw któremu można zademonstrować swoją siłę, 

spowoduje, że powrócą w ramach samoobrony dążenia antydemokratyczne i chęć 

odbudowy imperium
33

.   

Analityk RAND, Eugene B. Rumer  postulował udzielenie Rosji pomocy w 

ramach transformacji i decentralizacji państwa poprzez partycypację amerykańskich 

organizacji i funduszy w sponsorowaniu rozwoju regionalnych gospodarek Rosji jako 

alternatywy dla współpracy z rządem centralnym, co w szczególności ma służyć 

społecznościom lokalnym. Stany Zjednoczone musza jednak zaznaczyć, że transfer 

pomocy do regionów nie ma na celu lekceważenia i obniżania politycznej wartości 

rządu w Moskwie
34

. Ariel Cohen z Hertiage Foundation w  samych superlatywach 

chwalił Borysa Jelcyna za starania w przeprowadzaniu reform, zalecał Billowi 

Clintonowi udzielenia jak największego poparcia Rosji, ale pod warunkiem postępu 

stabilizacji gospodarki wolnorynkowej. Tego typu podejście ma być bronią dla Jelcyna 

w walce z jego oponentami, którzy zarzucali mu, że Rosja zawdzięcza reformy 

wyłącznie pomocy z Zachodu. Równocześnie Bill Clinton powinien nakłonić państwa 

zachodnie do otwarcie swoich rynków na eksport z Rosji i innych krajów byłego bloku 

komunistycznego – te państwa powinny zarabiać pieniądze, a nie tylko otrzymywać je 

z zachodnich funduszy
35

. Sukces demokratycznych i wolnorynkowych reform w Rosji 

powinien być głównym celem amerykańskiej polityki zagranicznej, w amerykańskim 

interesie leży również zapobieganie konfliktom w regionie, szczególnie, że na terenie 

krajów byłego ZSRR znajduje się jeszcze ok. 300 tys. głowic nuklearnych. Rosja 

powinna znaleźć się na szczycie strategicznych celów ameryki, co powinno zostać 

urzeczywistnione poprzez wysłanie do Rosji ambasadora, który dobrze zna realia i 

mentalność rosyjskich reformatorów, powołać wysokiego rangą urzędnika ds. 

koordynacji polityki rządu amerykańskiego co do Rosji i krajów WNP oraz upewnić 

się, że pomoc finansowa trafia rzeczywiście do właściwych beneficjentów
36

. 

To pozytywne nastawienie zaczęto dość szybko wprowadzać w życie na 

najbardziej newralgicznych dla borykającej się z problemami Rosji płaszczyznach: 

gospodarczej i politycznej.  Pierwszym wyraźnym znakiem wyciągnięcia pomocnej, 
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amerykańskiej dłoni w kierunku Borysa Jelcyna był szczyt w Vancouver w kwietniu 

1993r., gdzie Bill Clinton przedstawił siebie jako rzecznika Rosji na arenie 

międzynarodowej. Obiecał większą intensyfikację relacji amerykańsko – rosyjskich, i 

wyraził swoje pełne poparcie dla narodu rosyjskiego oraz działań przeprowadzanych 

na rzecz wdrożenie reform ekonomicznych i politycznych. Oprócz tego obiecano 

stronie rosyjskiej pomoc gospodarczą w wysokości 1,6 mld USD oraz zobowiązano się 

do utworzenia jeszcze większego pakietu pomocowego w ramach grupy G7, podczas 

przyszłego szczytu w Tokio. Obaj prezydenci wyrazili swoje zadowolenie w kwestii 

negocjacji planu spłat długów radzieckich wynegocjowanego w Paryżu, oraz ogłosili 

chęć dalszej współpracy w temacie powstrzymywania proliferacji broni masowego 

rażenia poprzez wzmocnienie działania traktatu NPT. Clinton podtrzymał ustalenia  

wynikające z podpisanych dokumentów: deklaracji z Camp David,  i Karty 

Amerykańsko – Rosyjskiego Partnerstwa i Przyjaźni
37

. Ubocznym efektem szczytu w 

Vancouver było też powołanie wspólnej komisji ds. współpracy gospodarczej i 

technicznej pod kierownictwem wiceprezydenta Alberta Gore‘a i premiera Wiktora 

Czernomyrdina, która po raz pierwszy zebrała się na początku września 1993 roku w 

Waszyngtonie
38

. 

Obietnice zostały urzeczywistnione, kiedy kilkanaście dni później, podczas spotkania 

siedmiu najbogatszych państw postanowiono, że Rosja otrzyma ogromną sumę w 

wysokości 28,4 mld USA na przeprowadzenie restrukturyzacji swojej gospodarki. 

Clinton podtrzymał swoje deklaracje o pełnym poparciu, ogłaszając, że obowiązkiem 

wszystkich demokratycznych państw Zachodu jest pomoc Rosji
39

. W sferze 

politycznej Bill Clinton poparł Borysa Jelcyna podczas jego konfliktu z opozycją 

parlamentarną we wrześniu 1994 r. -  wtedy to rząd amerykański uznał go za gwaranta 

reform rosyjskich
40

.   

 Te deklaracje pokazywały, że podejście „powstrzymywania‖ w stosunku do 

Rosji zostało ostatecznie wyparte przez koncepcje „strategicznego partnerstwa‖. 

Oficjalnie zmianę nastawienia ogłoszono na spotkaniu obu prezydentów w Moskwie w 

styczniu 1994, gdzie podpisano tzw. Deklarację Moskiewską, w której ogłoszono 
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wejście relacji amerykańsko – rosyjskich w nowe stadium strategicznego partnerstwa, 

opierającego się na równości, poszanowaniu interesów każdej ze stron i obopólnej 

korzyści. Strategiczne partnerstwo miało się opierać na dwustronnej lub wielostronnej 

współpracy: przejawem tej pierwszej miały być amerykańskie inwestycje w ramach 

modernizacji rosyjskiego przemysły naftowego, a na płaszczyźnie wielostronnej  np. 

umowa o budowie międzynarodowej stacji kosmicznej „Alfa‖. Obie strony miały 

zmienić swoje nastawienie w stosunku co do problemów, które wcześniej były 

przyczyną ostrych tarć np. broń masowego rażenia czy problem terroryzmu, kładąc 

nacisk na obustronne współdziałanie. W ramach tego wydano oświadczenia o 

nieproliferacji broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia oraz o 

poszanowaniu praw człowieka. Obaj prezydenci wyrazili również poparcie dla 

rozwoju programu NATO Partnership for Peace
41

.  

Andriej Kozyriew w artykule w „Foreign Affairs‖ podkreślał, że „partnerstwo‖ jest 

najlepszym strategicznym wyborem zarówno dla Rosji jak i Stanów Zjednoczonych, 

odwrót od tego pomysłu byłby utratą historycznej szansy na otwarcie się państwa 

rosyjskiego i jego transformacji. Narodowe interesy obu państw już ze sobą nie 

kolidują, wręcz w kwestiach międzynarodowych mogą się uzupełniać. Obecnie USA 

nie mają możliwości unipolarnej dominacji, a Rosja powoli odzyskuje cechy wielkiego 

mocarstwa – naturalnym więc będzie stosowanie w nowoczesnym środowisku 

międzynarodowym rozwiązań multilateralnych
42

. 
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2.2  Kwestia kontroli zbrojeń i nieproliferacji broni masowego rażenia 

 

 Deklaracja Moskiewska wyglądała na piękne uwieńczenie pewnego okresu w 

stosunkach amerykańsko – rosyjskich, w literaturze znanego pod nazwą honeymoon. 

Jak napisał Zbigniew Brzeziński w swojej Wielkiej szachownicy,  rząd w Moskwie, 

utwierdzony działaniami Ameryki, uwierzył, że oto nadeszła era nowego układu na 

świecie, gdzie dominować będzie rządzący, demokratyczny duet amerykańsko – 

rosyjski.  W ramach tego duetu Rosja będzie w stanie podtrzymać swoją 

uprzywilejowana pozycję geopolityczną na obszarze było ZSRR i krajów- satelitów
43

. 

Dlatego też administracja Clintona nie sprzeciwiała się zbytnio, gdy Rosja pragnienie 

pozostania stabilizatorem regionu zaczęła wcielać w życie zbrojnie np. w 

rozwiązywaniu problemów w Górnym Karabachu
44

, wręcz przeciwnie, zostało to 

przyrównane do amerykańskich interwencji na Haiti, Panamie, czy Grenadzie
45

. 

Waszyngton akceptował przygotowywanie sobie przez Rosję strefy wpływów, przy 

okazji autorem kolejnego skandalu ( zamierzonego lub nie) znów został Peter Tarnoff,  

kiedy na łamach The Washington Times opublikowano dokument rzekomo jego 

autorstwa, noszący dużo mówiący tytuł Jałta II. Domniemany autor dokumentu 

postulował, żeby Rosja posiadała dalej swoją strefę wpływów, obejmującą obszar 

dawnego ZSRR, na co USA nie będą zgłaszały swojego sprzeciwu pod warunkiem, że 

proces będzie przebiegał bez naruszania prawa międzynarodowego i bez odradzania 

się rosyjskiego imperializmu
46

. W kontekście pierwszej wojny w Czeczenii i 

postulatów o ochronie praw człowieka tego typu deklaracje dla opinii publicznej nie 

wyglądały najlepiej. 

 W ramach „strategicznego partnerstwa‖ Amerykanie usiłowali zrealizować 

własne cele polityki zagranicznej, a mianowicie współpracę w ramach kontroli zbrojeń 

i nieproliferacji broni masowego rażenia. W tym wypadku poprzednik Billa Clintona 

pozostawił czyste pole, gdyż jeszcze pod koniec kadencji Bushowi udało się podpisać 

dwa układy: START I i START II. Jeszcze w ramach Deklaracji Moskiewskiej 

Clinton i Jelcyn ogłosili, że 30 maja 1995 będzie nieprzekraczalnym terminem 
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rozbrojenia rakiet wycelowanych w terytorium byłego już wroga. Oprócz tego ogłosili 

poparcie dla pomysłu całkowitego zakazu prób jądrowych, przedłużenie 

bezwarunkowe traktatu NPT i jak najszybszą ratyfikację podpisanych jeszcze przez 

George‘a Busha traktatów
47

. Co prawda niektórzy eksperci, jak np. Ted Galen 

Carpenter sugerowali, że przywódcy amerykańscy powinni jeszcze raz ocenić 

amerykańską politykę pod kątem nieproliferacji, zaangażowania w system 

bezpieczeństwa czy nuklearnego odstraszania, aby zaadaptować je do obecnie 

panujących warunków międzynarodowych. Pierwotne podejście miało sens, gdy istniał 

Związek Radziecki, obecnie brak jest super rywala. W tej sytuacji, gdy USA są 

zagrożone wplątaniem się w konflikty regionalne, których uczestnicy mają już broń 

atomową lub będą ją mieć, Waszyngton powinien zaniechać bezowocnych starań 

zachowywania postanowień traktatu NPT i wyplątać się z obecnie istniejącego 

systemu nierozprzestrzeniania broni nuklearnej
48

. 

Rok później, na szczycie nowojorskim na jesieni 1995 r. a potem w ramach szczytu 

moskiewskiego w kwietniu 1996 r. Bill Clinton i Borys Jelcyn potwierdzili chęć 

ratyfikacji układu START II
49

. Miesiąc po szczycie w Nowym Jorku grupa 

przedstawicieli resortów spraw zagranicznych Rosji i USA ustaliła kryteria 

rozróżnienia dozwolonych i niedozwolonych przez traktat ABM systemów obrony 

przeciwrakietowej. Chodziło o usunięcie terminologicznych luk, które mogłyby być 

wykorzystane przez którąkolwiek ze stron do obejścia ustaleń traktatu ABM
50

.  

 Generalnie rzez biorąc Amerykanie i Rosjanie zgadzali się co do pewnych 

podstawowych kwestii w dialogu na temat zbrojeń strategicznych. Obie strony 

wyraziły zgodę, że należy dążyć do dalszego ograniczania arsenałów nuklearnych, 

ograniczyć ryzyko przypadkowego wybuchu konfliktu jądrowego poprzez obniżanie 

standardów stopnia gotowości strategicznych sił nuklearnych, zwiększyć nakłady 

finansowe na demontaż rosyjskich systemów uzbrojenia i na zapobieżenie 

„rozprzestrzenianiu się‖ tych systemów w innych krajach byłego ZSRR oraz 
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utrzymywać w mocy postanowienia układu ABM
51

. W przypadku traktatu ABM 

sprawa negocjacji wyglądała nieco prościej, pomimo nieporozumień w sprawie 

rozszerzenia NATO – administracja Clintona od początku odcięła się od pomysłu SDI 

(Strategic Defense Initiantive), pretekstem były właśnie negocjacje nad ABM i 

masowa redukcja sił zbrojnych. Amerykanom bardziej zależało na rozwoju systemu 

THAAD, a w tym czasie z powodu narastającego konfliktu na Kaukazie Rosjanie 

przychylniejszym okiem spoglądali na systemy balistyczne, stąd większa elastyczność 

w negocjowaniu nowych warunków traktatu ABM przez Jelcyna
52

. 

 Zarówno Rosja jak i Stany Zjednoczone zdawały sobie sprawę z tego, że 

ówczesna liczba głowic nuklearnych przypadająca wtedy na siły strategiczne obu stron 

była za duża jak na panujące wtedy warunki międzynarodowe. Podczas kolejnych 

szczytów przedstawiciele USA i Rosji doszli do wniosku, że optymalnym górnym 

pułapem będzie liczba głowic nie przekraczająca 2,5 tys. sztuk, jednak strona rosyjska 

zaproponowała, żeby przy projektowaniu ustaleń układu START III limit posiadanych 

głowic ograniczyć do 1,5 szt. po każdej stronie
53

.      

 Cała sprawa rozbiła się o inne aspiracje polityczne: jakkolwiek w styczniu 1996 

w amerykańskim Senacie przyjęto rezolucję w sprawie ratyfikacji START II, tak w 

rosyjskim Zgromadzeniu Federalnym ratyfikacja utknęła w martwym punkcie. 

Rosjanie postanowili wykorzystać chęć USA do ograniczeń w arsenale nuklearnym do 

targów z zakresu innych problemów w relacjach amerykańsko – rosyjskich np. kwestii 

rozszerzenia NATO na Wschód, zaangażowania w kryzys bałkański czy w końcu 

projektów strategicznej obrony przeciwrakietowej
54

.  Pomimo, jakby się wydawało, 

klarownej sytuacji, rosyjscy politycy zaczęli zarzucać Amerykanom chęć 

doprowadzania do asymetrii w strategicznych potencjałach nuklearnych, oczywiście 

na niekorzyść Rosji: Rosjanie w ramach START II mieli zniszczyć rakiety MIRV, 

stanowiące podstawę Rakietowych Wojsk Strategicznych w Rosji, podczas gdy 

Amerykanie zachowywali swoje pociski balistyczne Minuteman-III, oraz mieli 
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przewagę technologiczną pod kątem przenoszenia głowic nuklearnych przez samoloty 

i okręty
55

. 

Prawdą jest, że Moskwie bardzo zależało na ograniczeniach w siłach strategicznych – 

de facto Rosji, jako państwa starającego się wyjść z pokomunistycznego kryzysu nie 

stać było na utrzymywanie w gotowości nadmiernej liczby broni nuklearnej i 

obsługującego ją personelu, nie wspominając już o wprowadzaniu nowszych 

systemów. Nawet ustalony pułap 1,5 tys. głowic nuklearnych mógł być niebezpieczny 

dla wypełniania przez wojska strategiczne postawionych przed nimi celów. 

Rozwiązanie tego dylematu było proste: dokonać radykalnych cięć i z uzyskanych 

dzięki temu oszczędności modernizować nadający się do tego sprzęt lub uzyskane 

pieniądze przeznaczyć na badania i rozwój z zakresu technologii wojskowej
56

.  

 Oceniając działania na rzez redukcji broni masowego rażenia profesor Harvard 

Kennedy School, Philip Zelikow stwierdził,  że pomimo faktu, iż administracja 

Clintona swoją politykę w stosunku do Rosję przedstawiała jako sukces, szczególnie w 

sferze ekonomicznej, to w sferze redukcji broni nuklearnej Bill Clinton nie wypadł za 

dobrze, a to z powodu braku jasnej i klarownej strategii na rzecz redukujących działań. 

Jak stało się jasne w przypadku kwestii NATO, „strategiczne partnerstwo‖ 

propagowane przez Busha i Clintona nie okazało się niczym więcej, jak quasi-

sojuszem, zawartym w świetle braku wyraźnych celów amerykańskiej polityki wobec 

Rosji. W efekcie nieudolne działania doprowadziły do antyamerykańskich nastrojów w 

społeczeństwie
57

. 
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2.3. Kontrowersje wokół planów rozszerzenia NATO i program „Partnerstwo 

dla Pokoju” 

 

 Patrząc na sposób postrzegania przez Waszyngton na próby poszukiwania przez 

Rosję swojego miejsca w świecie, początkowo Amerykanie wykazywali duże 

zrozumienie dla podejmowanych prób odbudowy jedności terytorialnej Rosji.  Jednak 

wyrozumiałość skończyła się w momencie, gdy Moskwa zdecydowanie zawetowała 

plany włączenia do NATO państw Europy Środkowo – Wschodniej. Politycy rosyjscy 

tradycyjnie uznawali ten region za „swój‖, więc włączanie go w strefę wpływów 

wybitnie zachodnich było nie do pomyślenia – świadczyło to o utracie wpływów w 

dawnej rosyjskiej sferze oddziaływania
58

. Pomimo wzajemnych, amerykańsko – 

rosyjskich deklaracji o wzajemnej pomocy , poszanowaniu i współpracy, NATO wciąż 

było uznawane za instytucję Rosji wrogą, bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej wciąż 

było postrzegane przez pryzmat odległości granic państw należących do Sojuszu od 

granicy rosyjskiej
59

.  

Administracja Billa Clintona początkowo wyszła z założenia, że lęk Rosji w 

kwestii rozszerzenia NATO na kraje Europy Środkowo – Wschodniej jest zrozumiały, 

więc w pewnym momencie doszło do paradoksalnej sytuacji, kiedy to Stany 

Zjednoczone blokowały negocjacje akcesyjne, by nie sprowokować i nie urazić Rosji. 

W pewnym momencie pojawiła się kuriozalna idea uzależnienia rozszerzenia NATO 

od postępów w procesie demokratyzacji państwa rosyjskiego
60

. Oprócz tego Rosjanie 

błyskawicznie wpadli na pomysł powiązania problemu negocjacji o redukcji zbrojeń 

strategicznych z rozszerzaniem Sojuszu. Politycy amerykańscy otrzymywali sygnały o 

wycofywaniu się z porozumienia o ograniczeniu broni konwencjonalnej w Europie, 

nowa rosyjska doktryna wojskowa miała być zmieniona tak, by można było szybko 

przesunąć wojska na zachodnią granicę, a ratyfikacja układu START II okazała się 
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nagle wielką niewiadomą
61

. Minister spraw zagranicznych Rosji, Andriej Kozyriew 

wyraźnie żądał od Waszyngtonu uznania Rosji za równego partnera, który ma swoje 

własne interesy i chce odgrywać w świecie ważną rolę
62

.  

Pomimo początkowej niechęci administracji Demokratów wobec rozszerzenia 

Sojuszu pod wpływem rządów krajów środkowoeuropejskich, mniejszości 

narodowych i rzeczników rozszerzenia z Partii Republikańskiej osiągnięto pewnego 

rodzaju kompromis: sekretarz obrony Les Aspin ogłosił koncepcję Partnership for 

Peace podczas konferencji w Travemunde pod koniec 1993r., a podczas wizyty w 

kwaterze głównej NATO w styczniu 1994r. Bill Clinton przedstawił ją oficjalnie. 

Program zakładał współpracę NATO i krajów deklarujących chęć przystąpienia  w 

szerokim spektrum działań – od wspólnych wojskowych ćwiczeń, poprzez udział w 

misjach pokojowych czy humanitarnych. Propozycja została przedstawiona 22 

państwom, w tym i Rosji
63

.  

Kwestia Rosji i rozszerzenia NATO stała się przyczyną kolejnej debaty wśród 

opinii publicznej. Na temat rozszerzenia dominowało dwojakie podejście: jedna grupa 

wychodziła z założenia, że rozszerzenia NATO na wschód jest konieczne ze względu 

na powrót imperialnych zakusów Moskwy, druga grupa z kolei wychodziła z 

założenia, że przyjęcie byłych państw bloku komunistycznego pozwoli na stworzenie 

pomostu porozumienia, który ułatwi Rosji szybszą i głębszą integrację ze strukturami 

Zachodu.  James M. Goldgeier podzielił uczestników debaty na dwie grupy:  

 

 „wilsoniści‖ (wilsonians): należeli do nich m.in. Bill Clinton czy Anthony Lake, 

mieli nadzieję, że rozszerzenie NATO wspomoże wprowadzenie demokracji 

rynkowej i szerszego przestrzegania praw człowieka w Europie Środkowo – 

Wschodniej, 

 „umiarkowani‖ (hedgers): Jesse Helms, Henry Kissinger czy Zbigniew 

Brzeziński, rozszerzenie Sojuszu miało zapobiegać próbom odzyskiwania przez 

Rosję wpływów w regionie Europy Środkowo – Wschodniej
64

. 
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 Niektórzy eksperci proponowali nawet utworzenie wspólnoty obronnej w 

ramach „strategicznego partnerstwa‖
65

. Strona krytykująca wyrażała niepokój i 

zdziwienia zbyt rozbudowana rolą Rosji w amerykańskiej polityce. Henry Kissinger 

ostrzegał, że postawienie Rosji w centrum amerykańskiej polityki zagranicznej 

oznacza powierzenie ogromnej odpowiedzialności państwu, które jest jednym z 

najbardziej niestabilnych na świecie
66

. Michael Mandelbaum, w ogóle przeciwny 

jakiemukolwiek rozszerzaniu Sojuszu, przypomniał, że NATO nie zostało 

zaprojektowane jako efektywny instrument wprowadzania demokracji i reform 

wolnorynkowych bo jest z założenia organizacja wojskową, a powiększenie sojuszu z 

pewnością nie pomoże rosyjskiej demokracji
67

. Zbigniew Brzeziński ostrzegał przed 

odżywającymi imperialnymi ambicjami rosyjskimi oraz przed przyjmowaniem Rosji 

jako państwa już demokratycznego, gdyż kształtowanie jej ustroju demokratycznego 

nie jest jeszcze wcale przesądzone W takiej sytuacji deklarowanie prawdziwego 

partnerstwa wydaje się być pomysłem raczej ryzykownym
68

. W zamian za to 

proponował ideę wpierania niepodległych państw byłego ZSRR, gdyż ich wsparcie 

finansowe, umacnianie niezależności politycznej i poczucia bezpieczeństwa 

pozwoliłoby na zatrzymanie odradzania się rosyjskiego imperializmu, dzięki czemu 

procesy demokratyczne  toczyłyby się bez przeszkód. Taki „geopolityczny pluralizm‖ 

pozwoliłby również na poszerzenie strefy stabilizacji w Europie
69

.  

Na bazie tej koncepcji amerykańscy politycy doszli do wniosku że nadszedł 

czas na zmodyfikowanie wizji „strategicznego partnerstwa‖ na rzecz tzw. polityki 

dwutorowej. W świetle sprzeciwu Rosji wobec rozszerzania NATO założono, że nie 

należy kompletnie ignorować rosyjskich obaw co do powiększenia sojuszu czy 

domniemanego poczucia izolacji, tylko równolegle do procesu przyjmowania nowych 

państw należy zaproponować Rosji budowanie nowej struktury bezpieczeństwa. Taki 

system miałby polegać na powołaniu układu współpracy NATO – Rosja oraz 

stworzenia nowego mechanizmu konsultacji w ramach OBWE
70

. W sytuacji 
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zaproponowania stałej współpracy równolegle do NATO poczucie izolacji i 

ignorowania Rosji zmniejszyłoby się, a zwiększenie roli OBWE zadowoliłoby 

Moskwę, która od dawna zgłaszała propozycje większego wykorzystywania tej 

organizacji w ramach europejskiego systemu bezpieczeństwa
71

. 

 

Możne stwierdzić, że od 1994r. Bill Clinton i jego administracja zrezygnowali z 

idealistycznego podejścia do Rosji i przyjęli postawę nieco bardziej pragmatyczną. W 

National Security Strategy of Enlargement and Engagement of 1994 widać było kryzys 

amerykańsko – rosyjskiego partnerstwa: pozycja Rosji w strategicznej wizji USA 

została poważnie okrojona. Co prawda dalej była pewnego rodzaju testem na którym 

opierały się założenia engagement i enlargement, jak przeprowadzenie ekonomicznej 

transformacji, ale już wprowadzanie demokracji zostało określone jako „praca 

pokoleń‖ a z tych trzech głównych problemów, według których do tej pory USA 

definiowały działania wobec nowej Rosji tylko regulacja zagrożenia nuklearnego 

została zawarta w namacalnej i jednoznacznej agendzie działań
72

. 

 Duży wpływ miała również postawa Kongresu, po ostatnich wyborach w 

większości opanowanego przez Grand Old Party. Republikanie nie zmienili swojego 

poglądu na zachowania Rosji, postulując o nieco bardziej efektywniejsze 

wykorzystanie zwycięstwa w zimnej wojnie i traktowanie Rosji nadal jako rywala na 

arenie międzynarodowej, zwłaszcza, że szanse na pomyślne zakończenie transformacji 

demokratycznej w Rosji według republikanów nie były duże
73

. 

 Propagatorem koncepcji polityki dwutorowej był ówczesny zastępca sekretarza 

stanu Richard Holbrooke. Według tej nowej strategii bezpieczeństwo europejskie 

miało być oparte na dwóch głównych filarach: NATO razem z państwami 

środkowoeuropejskimi i strategicznej współpracy Rosji i Sojuszu – miało to 

doprowadzić do integracji Rosji ze stabilnym systemem bezpieczeństwa 

europejskiego. W kwestii rozszerzenia NATO Holbrooke ogłosił siedem kluczowych 

punktów:  
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 Głównym celem pozostają żywotne interesy Sojuszu i stabilizacja Europy,  

 Przesłanki i sam proces rozszerzania NATO ma być przejrzysty,  

 Nie ma ustalonej listy państw, które będą zaproszone do NATO,  

 Każde państwo będzie traktowane indywidualnie, a nie w kontekście grupy,  

 Decyzja o przyjęciu nowych członków NATO będzie podejmowana przez 

Sojusz, a żadne zewnętrzne państwo nie będzie miało w tej kwestii prawa weta,  

 Pomimo braku ściśle zdefiniowanych kryteriów przyjęcia, fundamentalne 

założenia Traktatu Waszyngtońskiego nadal pozostają w mocy,  

 Każdy nowy członek NATO podpisze z USA bilateralny traktat o rozciągnięciu  

nad nim ochronnego parasola bezpieczeństwa Ameryki
74

.  

 

Miało to doprowadzić do zgodnego udziału Stanów i Rosji we wspólnych 

przedsięwzięciach – rozwiązywaniu konfliktu bałkańskiego, ograniczenia zbrojeń, 

redukcji arsenału nuklearnego czy zwalczania terroryzmu i walki z międzynarodową 

przestępczością
75

. Na tej podstawie Stany Zjednoczone postanowiły włączyć Rosję do 

programu „Partnerstwa dla Pokoju‖ jako element tworzenia płaszczyzny, na której 

można by było zapobiegać podziałom na kontynencie europejskim. Jednak Rosja 

przystąpienia do programu zdecydowanie odmówiła. Andriej Kozyriew argumentował, 

że PdP jest etapem przejściowym dla państw aspirujących do NATO, więc dla Rosji 

jest to niewystarczająca rekompensata za poczucie zagrożenia i izolacji, które 

rozszerzenie Sojuszu multiplikuje
76

.  

Tym sposobem Rosja starała się uzyskać od Zachodu jak największe korzyści. Można 

nawet stwierdzić, że stopniowe usztywnianie stanowiska i rzucanie coraz to bardziej 

otwartych gróźb pod adresem potencjalnych nowych członków NATO lub zerwania 

współpracy ze Stanami Zjednoczonymi miało doprowadzić do objęcia wyjątkowej 

pozycji w stosunkach transatlantyckich, czy nawet doprowadzić do prób wpływania na 

podejmowanie decyzji
77

. Kiedy w 1995r.  NATO opublikowało Studium o 

                                                           
74

 Richard Holbrooke, America, A European Power, ―Foreign Affairs‖ Mar/Apr 1995. 
75

 Ch. Warren, U.S. policy toward the New Independent States: A pragmatic strategy grounded in 

America's Fundamental Interests, ―U.S. Department of State Dispatch‖, 3.04.1995,  Al Gore, The United 

States and Russia: A vision for the future, ―U.S. Department of State Dispatch‖, 30.10.1995. 
76

 Th. Lane, NATO-Russia Relations after the Cold War, ―Le Monde Atlantique‖, December 1997. No. 

65, str. 26-29. 
77

 K. Malak, Rosja wobec NATO, w: „Rosja – między współczesnością a historią‖ A. Głowacki, A. 

Stępień – Kuczyńska (red.), Łódź 2002, str. 30. 



125 
 

rozszerzeniu NATO, Kreml ostrzegł że może podjąć działania równoważące 

niekorzystne skutki poszerzenia Sojuszu
78

. Wystosowano nawet ostrzeżenia o 

przemieszczenie broni jądrowej w pobliże polskiej granicy i podjęcia innych, 

adekwatnych środków
79

.  

Rząd w Moskwie zdawał sobie jednak sprawę z nieuchronności procesu 

rozszerzania Sojuszu. Granie antyzachodnią retoryką było obliczone na uzyskanie 

przychylności rosyjskiego społeczeństwa, które powoli otrząsało się z 

proamerykańskich sympatii ze względu na wciąż niestabilną sytuację polityczną i 

ekonomiczną oraz brak widocznej poprawy w tych kwestiach
80

. Zastosowanie w 

praktyce powtarzanych z dużą regularnością gróźb niosło ze sobą duże ryzyko w 

postaci kasacji różnorakich praw i koncesji, jakie Zachód od 1991 r. przyznawał 

Federacji Rosyjskiej, a także z pewnością pociągnęłoby za sobą dotkliwe sankcje 

ekonomiczne, do których Rosjanie nie chcieli dopuścić. W pewien sposób rosyjska 

taktyka przyniosła korzyść w postaci opóźnienia przyjęcia nowych państw – jeszcze w 

maju 1995 podczas szczytu w Moskwie Bill Clinton oświadczył, że w sprawie NATO 

nie podjęto żadnych konkretnych decyzji
81

.  

Jednak od początku 1995r. z Moskwy płynęły sygnały o ewentualnym wyrażeniu 

zgody z pewne ustępstwa ze strony NATO. Propozycje strony rosyjskiej ze względu 

na duży stopień absurdalności miały na celu prawdopodobnie rozbicie Sojusz od 

środka: Rosja zaproponowała rewizję Traktatu Waszyngtońskiego w celu 

przekształcenia NATO w strukturę zbiorowego bezpieczeństwa, Rosja miałaby 

również swój udział w podejmowaniu decyzji przez jej przyjęcie do Komitetu 

Politycznego NATO, co miałoby bezpośredni wpływ na przyjmowanie nowych 

członków
82

.  

Propozycje nieco bardziej osadzone w rzeczywistości otrzymał Warren 

Christopher podczas szczytu w Genewie w styczniu 1995r., kiedy to Kozyriew 

obwieścił chęć nawiązania przez Rosję szerokiej współpracy z Sojuszem, jednak po 

podjęciu przez NATO działań, które zniwelowały by rosyjskie poczucie zagrożenia: 

odejście od stricte militarnej struktury NATO, stworzenie mechanizmu podejmowania 
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wspólnych decyzji, zagwarantowanie nierozmieszczenia na terenie państw 

członkowskich sił konwencjonalnych i nuklearnych, utworzenie wspólnego rynku 

handlu bronią w krajach Europy Środkowo – Wschodniej
83

. W ramach zachęty dla 

strony amerykańskiej w maju 1995 r., czyli w prawie rok po zgłoszeniu akcesji Rosja 

przystąpiła do PdP, co jednakże nie spowodowało rewizji antynatowskiego 

stanowiska
84

. Wśród rosyjskich polityków nadal przeważała antynatowska retoryka. 

Generał Aleksander Liebied określał plany rozszerzania NATO nie jako proces 

pogłębiania bezpieczeństwa Europy ale działania na rzecz chronienia Sojuszu i pozycji 

„amerykańskiego starszego brata‖ w Europie 
85

. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa FR, 

Jurij Baturin określił proces powiększania NATO jako zagrożenie wojenne dla Rosji
86

.   

Rok 1996 był czasem wyborów prezydenckich zarówno w USA jak i w Rosji. 

Administracja Billa Clintona, oskarżana przez opinię publiczną o nieudolność w 

prowadzeniu polityki zagranicznej, postarała się zweryfikować nieco swoje podejście 

do Rosji, i zapowiedziała, że podczas szczytu madryckiego w 1997r. kandydaci do 

NATO zostaną zaproszeni do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, bez względu na 

opinię rządu w Moskwie
87

. Podczas kampanii wyborczej Clinton podkreślał, że 

pomimo konieczności prowadzenia dialogu z Moskwą nie można dopuść, aby państwo 

spoza Sojuszu miało prawo weta
88

. Niechętnie o Rosji zaczął wypowiadać się Strobe 

Talbott, krytykując antynatowskie postawy rosyjskich polityków oraz o ich 

stereotypowym, zimnowojennym podejściu, opierającym się na twierdzeniu, że 

gwarancjami bezpieczeństwa jest zastraszanie i agresja
89

. 

W międzyczasie w Rosji doszło do politycznych przetasowań, i na stanowisku 

ministra spraw zagranicznych znalazł się Jewgienij Primakow w miejsce Kozyriewa
90

. 
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Primakow, do tej pory zdecydowany przeciwnik rozszerzenia, w obliczu sygnałów o 

zaostrzaniu amerykańskiej polityki wybrał kurs bardziej pragmatyczny. Jeśli Rosja 

miałaby być w stanie wyznaczać kierunek bezpieczeństwa europejskiego i wpływać na 

ład światowy, to jednak musi przystąpić do rozmów z NATO – uznanym gwarantem 

bezpieczeństwa. W grudniu 1996 Primakow wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji 

nad formalnym dokumentem regulującym relacje Rosji i NATO, w odpowiedzi na 

wrześniową propozycję Warrena Christophera o projekcie karty porządkującej sprawy 

konsultacji i wspólnych działań Rosji i NATO
91

.   

Komentując pierwszy rok rządów Billa Clintona Paul Wolfowitz wyraził swój 

niepokój o to, że Stany Zjednoczone całą swoja politykę wobec Europy Środkowo – 

Wschodniej uzależniły od sukcesu Borysa Jelcyna, nad którym możliwość 

sprawowania kontroli jest niewielka. Bill Clinton, identyfikując swoją politykę 

zagraniczną z działaniami Jelcyna, ryzykuje powtórzenie błędu, jaki popełnił George 

Bush w stosunku do Michaiła Gorbaczowa – deklarując bezbrzeżne poparcie, wypiera 

się możliwości wyrażania swojej krytyki. Tego typu podejście może doprowadzić do 

niebezpiecznego paradoksu: Stany Zjednoczone będę prowadziły politykę wobec 

innych państw w regionie pod kątem tego, jaki wpływ będzie ona miała na Jelcyna, 

podczas gdy de facto interesy USA mogą w regionie być obszerne a rzeczywisty 

wpływ amerykańskiej polityki na Rosję niewielki. Istnieje niebezpieczeństwo zmiany 

amerykańskiej polityki pod hasłem Russia First na chaotyczne działania pod szyldem 

Russia Only
92

.  

Z kolei F. Stephen Larrabee i Allen Lynch z RAND przyjęli nieco odmienny punkt 

widzenia:  twierdzili, że obawy Rosji przed rozszerzeniem NATO wynikały z 

poczucia, że w ten sposób Rosja zostanie odizolowana od Europy Zachodniej i Stanów 

Zjednoczonych, wobec słabości innych organizacji międzynarodowych NATO po 

rozszerzeniu stałoby się nowym trzonem europejskiego bezpieczeństwa, z którego 

Rosja mogła zostać wykluczona. Co prawda część zachodnich obserwatorów 

optowałaby za przyznaniem Rosji „specjalnego statusu‖ w stosunkach z NATO, ale 

problemem byłby jego zakres. Obecnie zarówno rosyjska polityka wobec Zachodu jak 

i polityka zachodnia wobec Rosji wchodzą w nową fazę – skończył się „okres 
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romantyczny‖, Amerykanie odchodzą od  polityki Russia Only, co ma większy 

związek z tym, co dzieje się w wewnętrznej polityce rosyjskiej
93

. 

Kim R. Holmes z Heritage Foundation rozważając, dlaczego strategia Yeltsin Only 

zawiodła, podkreślała znacznie konfliktów wewnętrznych i podziałów wśród 

rosyjskich reformatorów. Co więcej, znaczna część finansowej pomocy obiecanej 

przez Stany Zjednoczone została wstrzymana przez IMF, co spowodowało zaostrzenie 

kursu polityki zagranicznej Borysa Jelcyna, sprzeciw wobec rozszerzania NATO i 

interwencjonizm w krajach „bliskiej zagranicy‖. Clinton musi ostrzec Rosjan, że 

powrót do zapędów dyktatorskich i imperializmu może mieć wysoką cenę w postaci 

izolacji politycznej, ekonomicznej i militarnej
94

. 

 

 

3. Rosja „zapomnianym”  beneficjentem amerykańskiej pomocy  ekonomicznej. 

 

Obok bojów o kształt NATO i problemów politycznych wewnątrz Rosji, 

pojawił się dodatkowy problem w postaci słabo funkcjonującej, pomimo prób reform 

wspomaganych z zewnątrz, gospodarki rosyjskiej. Jak pisał Samuel Huntington, brak 

ograniczeń tzw. pozornej demokracji spowoduje niemożliwość zaprowadzenie ładu 

gospodarczego, politycznego czy prawnego, co jest podstawowym warunkiem rozwoju 

gospodarczego. Z kolei słaba gospodarka, warunkująca jakość bytu danego narodu, 

doprowadzi do przyblokowania budowy porządku demokratycznego
95

. Dodatkowo w 

polityce rosyjskiej dominowało przekonanie, że tylko odrodzenie gospodarcze sprawi, 

że Rosja odzyska pełnoprawną pozycję jako mocarstwo, a wtedy będzie jej prościej 

bronić swoich interesów narodowych
96

. 

 Jednak w latach 90. nieustający kryzys gospodarczy nękał Rosję, co było 

spuścizną jeszcze błędów gospodarki centralnie sterowanej Związku Radzieckiego. 

Rosyjscy reformatorzy gospodarki w spadku otrzymali galopująca inflację, spadek 

produkcji powodujący upadanie kolejnych przedsiębiorstw i ogólną destabilizację 

ekonomiczna, nad którą ciężko było zapanować. Przemiany rynkowe w Rosji były 

                                                           
93

 F. Stephen Larrabee, Allen Lynch, Russian, Ukraine and European Security, Implications for Western 

Policy. Project AIR FORCE, National Defense Research Institute, RAND 1994, str. 17-20. 
94

 Kim R. Holmes, Hoping for the Best, Preparing for the Worst: Rethinking U.S. Policy Toward Russia, 

―Backgrounder‖#971, December 28, 1993. The Heritage Foundation, str. 1-3.  
95

 Samuel P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 1995, str. 67-81. 
96

 Założenia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (dokument zatwierdzony dekretem prezydenta 

Rosji w 1993r.), „Eurazja‖ 1994, nr 5-6. 



129 
 

realizowane w sposób bardzo chaotyczny, co było rezultatem niezrozumienia ich 

mechanizmu i braku poparcia przez społeczeństwo rosyjskie. Rosjanom reformy 

wolnorynkowe zaczęły się kojarzyć wyłącznie z korupcją i kradzieżą środków 

finansowych, pochodzących z zachodnich pakietów pomocowych, gdyż portfel 

obywatela klasy średniej nie odczuwał większych zmian finansowych. Rozdział 

środków pomocowych, płynących z funduszu zachodnich, wyglądał fatalnie. Jak pisze 

Sarah L. Henderson, tworzenie na bazie pomocy Zachodu pozarządowych organizacji 

zajmujących się dystrybucją pieniędzy, poprzez błędy organizacyjne (np. zatrudnianie 

personelu nie znającego języka rosyjskiego), doprowadził do powstania nowej elity 

społecznych „aktywistów‖, która działała w większości w obrębie rosyjskiej stolicy. W 

efekcie pozostałe regiony Rosji pozostawały zapomniane
97

. A nie było to zjawisko 

korzystne. Od momentu reform Jegora Gajdara  nastąpiło uwolnienie cen, co w efekcie 

poskutkowało hiperinflacją
98

. W związku z tym władze w regionach wprowadziły 

kontrolę cen, dotowanie żywności i usług. Problem pojawił się, gdy Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy postawił Rosji żądania, które mogły poskutkować obcięciem 

dotacji z centrali w Moskwie dla regionów
99

. Ogólnie rzecz biorąc rosyjska 

współpraca z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, o którą tak bardzo zabiegał 

Jelcyn podczas spotkań z Billem Clintonem, nie układała się najlepiej - tzw. „miękkie‖ 

porozumienia zawierane przez MFW i Rosję  nie były realizowane. Obiecywany więc 

przez Zachód wkład MFW w reformy gospodarki rosyjskiej był nieznaczny, 

kontrowersje wzbudzały również warunki udzielanej pomocy finansowej i brak 

mechanizmów kontroli jej wykorzystania. W efekcie, zamiast w reformy strukturalne 

rosyjskiej ekonomii, pieniądze z Funduszu płynęły szerokim strumieniem do 

skorumpowanych kręgów rządowych. Część pieniędzy, której udało się dotrzeć, 

przeznaczono na  stabilizowanie chwiejącego się nieustannie rubla i równoważenie 

budżetu
100

.  

Podczas przesłuchania przed Komisją ds. Bankowości i Służb Finansowych 

Izby Reprezentantów, Dimitri Simes i Paul Sanders zarzucili przedstawicielom władzy 

państwowej i byłym członkom partyjnej nomenklatury czerpanie nadmiernych 
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korzyści z prywatyzacji rosyjskich przedsiębiorstw, np. poprzez ich zawłaszczenie
101

. 

Poczuciu ekonomicznego opuszczenia sprzyjał również niski poziom zagranicznych 

inwestycji w procesie prywatyzacji. Zagranicznych inwestorów zniechęcała 

przestarzała infrastruktura, niechęć władz rosyjskich w stosunku co do dopuszczania 

do rodzimego rynku przedsiębiorców z zewnątrz, głównie pod naciskiem rosyjskich 

oligarchów. Na tle powyżej opisanych faktów aspiracje Rosji mogły wydawać się co 

najmniej wygórowane. Posługując się rozwijającym się rynkiem surowców Rosja 

pragnęła stać się członkiem grupy G-7 oraz aspirowała do członkostwa w Światowej 

Organizacji Handlu (WTO). 

Ale też strona amerykańska nie była bez winy – pieniądze bardzo wolno 

docierały do Rosji i innych krajów WNP, często nie trafiając do obszarów o 

największym zapotrzebowaniu. Zwykle USAID potrzebowało około 24 miesięcy, by 

zaprojektować programy pomocowe, od ośmiu lub dziewięciu jeżeli chodzi o Rosję i 

państwa WNP. Lecz zmiany w Rosji następowały znacznie szybciej niż się 

spodziewano, więc amerykańskie programy pomocowe zostawały w tyle, co z kolei 

powodowało spowolnienie postępów rosyjskich, tworząc błędne koło nieporozumień. 

Styl prowadzenia polityki pomocowej Clintona został skrytykowany przez Kongres. 

Kongresmeni Richard Gephardt i Robert Michel wybrali się z delegacją do Rosji, po 

swoim powrocie w memo do doradców prezydenta Clintona podkreślali, że nie ma 

ważniejszego projektu amerykańskiej polityki zagranicznej niż pomoc dla Rosji, 

Ukrainy i innych krajów WNP, a na chwilę obecną programy pomocowe posuwają się 

bardzo powoli, pomimo tego że powinny działać na zasadzie „od ręki‖, gdyż „czas nie 

jest po naszej stronie‖
102

. Wyglądało jednak na to, że amerykański rząd nie rozumie 

powagi sytuacji. W swojej wypowiedzi dla Associated Press Robert Boyer, 

administrator ds. pomocy, twierdził, że nie jest to konieczne, by pomoc do Rosji trafiła 

szybko, gdyż może wywołać to szok i zdziwienie, a nigdy nie było intencją 

administracji czy Kongresu przerzucać tej pomocy zbyt szybko
103

.  

W swoim raporcie dla Heritage Foundation Ariel Cohen podkreślał, że 

problemem jest też brak zainteresowania amerykańskich instytucji pomocowych 

regionami, pomimo tego, że administracja Clintona obiecała przeznaczyć ok. 75 
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procent pomocy na tereny znajdujące się z dala od Moskwy. Problem w tym, że 

większość projektów jest nadal zarządzana z Waszyngtonu, podczas gdy amerykańskie 

i rosyjskie zespoły przebywają w Moskwie – ani jedna ani druga grupa nie jest w 

stanie odpowiednio zarządzać projektami odległymi o tysiące mil. Pomimo 

prezydenckich obietnic, amerykańska pomoc nadal jest umiejscowiona w stolicy
104

. 

Cohen proponował kilka punktów dla usprawnienia całego procesu: 

 

 USAID powinna skoncentrować swe programy pomocowe w rejonach, gdzie 

mogą mieć one największy wpływ i być najbardziej efektywne,  

 Skrócić proces planowania projektów od trzech do dwunastu miesięcy,  

 Upewnić się, że osoby zatrudnianie przy programach posiadają odpowiednią 

wiedzę o ekonomicznych ( i nie tylko) aspektach rejonu, w którym będą 

pracować,  

 Stworzenie niezależnych rad składających się z ekspertów amerykańskich i 

pochodzących z państw WNP, zajmujących się oceną projektów,  

 Prośba o ocenę i audyt programów pomocowych dla Rosji i WNP przez General 

Accounting Office i innych niezależnych audytorów,  

 Połączyć pomoc z ochroną zagranicznych inwestycji, redukcją państwowych 

subsydiów dla przedsiębiorstw, uproszczeniem i redukcją podatków oraz 

uregulowaniem polityki monetarnej przez państwa WNP,  

 Administracja Clintona powinna wspomóc Rosje i państwa WNP w ich 

staraniach o członkowstwo w GATT,  

 Zwiększyć ubezpieczenie prywatnych inwestycji w WNP z 2,5 do 3,5 miliarda 

USD w ramach OPIC (Overseas Private Investment Corporation),  

 Pomóc w tworzeniu amerykańskich prywatnych konsorcjów inwestycyjnych w 

krajach WNP,  

 Administracja Clintona powinna wynegocjować z innymi światowymi 

przywódcami państw G7 utworzenie 3 letniej sieci bezpieczeństwa socjalnego 

dla zwalnianych pracowników w Rosji i na Ukrainie,  

 Pomoc dla rządów WNP w walce z przestępczością,  
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 Pomoc w tworzeniu kodeksów prawnych i procedur dla zaawansowania reform 

ekonomicznych,  

 Przeznaczyć dodatkowe 68 mln USD dla amerykańskich NGO‘s i 

uniwersytetów dla propagowania długoterminowych programów wymian 

edukacyjnych i szkoleniowych z krajami WNP
105

. 

 

Jeszcze przed amerykańsko – rosyjskim szczytem w Waszyngtonie moskiewski 

ekspert Heritage Foundation Jewgienj Wolk zalecał Borysowi Jelcynowi nacisk na 

Billa Clinton, aby ten anulował ustawę Jacksona – Vanika z 1973r. łączącej handel ze 

sprawami emigracyjnymi, odmawiającej normalnych stosunków handlowych 

państwom komunistycznym , ograniczającym swobodę emigracji. Powoływał się na 

wypowiedź ministra Kozyriewa, który podkreślał, że zamiast pomocy ekonomicznej z 

USA Rosji przydałoby się raczej „równe ekonomiczne partnerstwo‖, w świetle czego 

funkcjonowanie ustawy Jacksona- Vanika jest dyskryminujące. Oprócz tego zachęcał 

również do:  

 

 zwrócenie się o pomoc do USA w przyznaniu Rosji statusu MFN (Most 

Favored Nation), 

 zaproszenie amerykańskiego prywatnego sektora inwestycyjnego i pomocy 

technicznej do rosyjskiej gospodarki
106

.   

 

Sytuację ekonomiczną Rosji dobitnie opisał Jurij Afanasjew: pomimo prób 

decentralizacji gospodarki, ogromne monopole państwowe determinują produkt 

narodowy brutto. Planowanie centralne może i zmieniło swoją nazwę , funkcje i 

sposób działania pozostały takie same. Ministerstwa i różne instytucje nazywają siebie 

obecnie spółkami holdingowymi lub koncernami, ale nadal zakazują wolnorynkowej 

konkurencji. Bank Centralny przejął wiele funkcji dystrybucyjnych jak np. finanse na 

szczeblu federalnym, co jest równoznaczne z dystrybucją środków ekonomicznych i 

ustalania rozmiaru produkcji. Na poziomie regionalnym dystrybucja jest kontrolowana 

przez miejscowa nomenklaturę. Podobnie wygląda sprawa z różnymi gałęziami 
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przemysłu i rolnictwem które są w opłakanym stanie
107

. Z kolei John Guardiano 

zalecał uzdrowienie rosyjskiej ekonomii poprzez zwrócenie większej uwagi na sektor 

energetyczny rosyjskiego przemysłu, w którym Rosja do tej pory zrobiła najmniejsze 

postępy, jeśli chodzi o reformy. A jest to ta część gospodarki, w której Rosja może z 

łatwością dogonić państwa Zachodnie, chociażby ze względu na olbrzymie zasoby 

ropy ( 10% zasobów światowych), gazu ziemnego  i węgla kamiennego ( również 10% 

zasobów światowych) oraz 20 % światowych zasobów węgla brunatnego. Proces 

można przeprowadzić wyłącznie przez prywatyzację, eliminację biurokratycznych 

reguł i regulacji – tendencja Clintona do rozwiązywania tego problemu przez pomoc 

finansową jest błędna, jest pompowanie pieniędzy w źle działający system, mało tego, 

może to jeszcze jego działanie pogorszyć. Lepiej skupić się na prywatnych 

inwestycjach, których na razie w rosyjskim sektorze energetycznym brak. Profity 

takich działań mogą odbudować rosyjską gospodarkę
108

.  

 

 

4. Wpływ polityki USA na  kształt rosyjskiej polityki. 

 

 

 Prorosyjskie nastawienie polityki zagranicznej Billa Clintona w ostatecznym 

rozrachunku przyniosło efekt przeciwny do zamierzonego. Już pod koniec 1993 r. 

władza na Kremlu doszła do wnioski, że okres „miodowego miesiąca‖ w relacjach z 

USA należy uznać za zakończony
109

. Uczucie rozczarowania niespełnionymi wizjami 

„strategicznego partnerstwa‖ zadawało się być wszechobecne – Rosjanie byli 

zawiedzeni amerykańska polityką w sferze geopolitycznej i gospodarczej. Wyraz tego 

dali w swoich wyborach politycznych, kiedy uznawana za prozachodnią ekipa Jegor 

Gajdar – Andriej Kozyriew została usunięta w cień, szczególnie po załamaniu się tzw. 

reform Gajdara w latach 1992 – 1993. Rozczarowane społeczeństwo zaczęło 

postrzegać Gajdara jako twórcę uzależnienia Rosji od Zachodu, w szczególności 

takich instytucji jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rosjanie 
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poczuli się dyskryminowani jako naród, okazało się , że państwa zachodnie 

bynajmniej nie miały tak bardzo prorosyjskiego nastawienia jak by się to mogło 

wydawać po licznych zapowiedziach. W kolejnych latach administracja Jelcyna 

wyczuła zmieniające się nastawienie narodu rosyjskiego, gdyż w wypowiedziach 

ministra Kozyriewa zaczęły powoli przebijać tendencje powrotu do imperialnej 

przeszłości np. potępienie mieszania się Zachodu do kwestii relacji Rosji z państwami 

bałtyckimi jako elementem polityki poradzieckiej i postimperialnej, której Rosja 

będzie bronić wszelkimi możliwymi sposobami
110

.  

Atakowanie przez innych polityków rosyjskich Kozyriewa de facto niewiele 

miało wspólnego ze sposobem prowadzenia przez niego polityki zagranicznej – należy 

w tym miejscu zaznaczyć, że jego działania sprawiły, że w oczach Zachodu Rosja 

zaczęła być postrzegana jako państwo , z którym da się współpracować na 

normalnych, uczciwych zasadach, bez radzieckiej retoryki
111

. Wiązało się raczej z 

problemami wewnętrznymi, narastaniem kłopotów ekonomicznych i społecznych , 

więc bardzo popularna stała się nagle obrona interesu narodowego. Bardziej skrajni 

politycy opierali się na manipulacjach, łącząc nadciągający kryzys gospodarczy z 

działaniami Rosji na arenie międzynarodowej. Jednym z ciekawszych argumentów był 

powrót do rywalizacji w produkcji zbrojeniowej, która poprawi warunki bytowe 

Rosjan
112

. 

 W efekcie w wyborach do Dumy Państwowej  1993 r. dla Zachodu 

zaskoczeniem było duże poparcie procentowe partii nacjonalistycznych i 

komunistycznych, które stworzyły tzw. „czerwono – brunatną‖ koalicję
113

. Na jej czele 

stali Władimir Żyrinowski i Gienadij Ziuganow, w oparciu o teorie spiskowe atakując 

Zachód za pognębienie i zredukowanie roli Rosji w świecie i  zrujnowanie 

gospodarki
114

. Jak napisał Daniel Pipes w swojej książce Potęga spisku, teorię 

spiskową wykorzystuje się zwykle do wyjaśniania zjawisk politycznych w oparciu o 

trzy elementy: wiara w istnienie potężnej i zakonspirowanej organizacji aspirującej do 

ogólnoświatowej hegemonii, przekonanie o istnieniu świadomych lub nieświadomych 
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wykonawców poddających świat wpływom tej organizacji oraz trwanie grupy 

„zbawców‖ przeciwstawiających się katastrofie
115

. I tak Ziuganow uważał kraje 

zachodnie za główne centrum antyrosyjskich planów, które wykorzystują 

międzynarodowe korporacje, światowe instytucje finansowe i rządy państw 

kapitalistycznych, a wszystko to w celu doprowadzenia do katastrofy krajów 

rozwijających się
116

. Podobnie wypowiadał się Żyrinowski, obwieszczając, że celem 

zachodnich działań jest realizowanych przez tamtejszą agenturę jest doprowadzenie do 

zniszczenia Rosji, zniewolenia narodu rosyjskiego i zawłaszczenie rosyjskich bogactw 

naturalnych. Dowodzi tego dotychczasowa polityka obecnego rządu, której efektem 

jest ubóstwo i ogólna zapaść Rosji
117

. W ramach odwetu Żyrinowski wróżył Stanom 

Zjednoczonym szybki upadek poprzez ich własną pierestrojkę, chorobę i degradację, a 

Gorbaczowa i Jelcyna oskarżał o cofnięcie swojego kraju,  aby pomóc „Zachodowi, 

USA, CIA czy Izraelowi‖
118

. 

 

SKŁAD DUMY PAŃSTWOWEJ WEDŁUG PARTII 

Partia/Blok Liczba głosów w 

głosowaniu 

proporcjonalny

m (w %) 

Miejsca z 

list 

partyjnyc

h 

Miejsca z 

okręgów 1-

mandatowych 

Miejsca 

ogółem 

Całość 

(w %) Wybór Rosji 

 

15,38 40 

 

26 66 14,86 

Liberalni demokraci 

 

22,79 59 5 64 14,41 

Partia Komunistyczna 

 

12,35 32 16 48 10,81 

Partia Agrarna 

 

7,90 21 12 33 7,43 

Jabloko (blok 

Jawliński Bołdyriew-

Łukin) 

 

7,83 20 7 27 6,08 

Kobiety Rosji 

 

8,10 21 2 23 5,18 

Partia Rosyjskiej 

Jedności i 

Porozumienia 

6,76 18 1 19 4,27 

Partia Demokratyczna 5,50 14 1 15 3,37 

Mniejsze partie 

 

   22 4,95 

Kandydaci niezależni    127 28,60 

Razem 

 

   444 100.0 

 

Źródło: Ariel Cohen, Balance of Power in the Russian Duma Tilts Against Reform, February 25, 1994, 

The Heritage Foundation, str.2 

 

Podobnie sytuacja wyglądała w roku 1995 r., kiedy  w trakcie tzw. „gorącej 

jesieni‖ na scenie polityczne pojawiło się całe spektrum skrajnych orientacji 

politycznych: od wolnorynkowych radykałów, zgromadzonych w ugrupowaniu 
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„Demokratyczny Wybór Rosji‖ Jegora Gajdara, poprzez neokomunistów , aż do 

lewicy i  narodowych patriotów, znanych również pod nazwą „nieprzejednanych‖ 

(nieprimirimije/ непримиримийe), którym usiłował przewodzić Aleksander Rutskoj, 

były wiceprezydent
119

. Jeszcze przed wyborami Eewgienij Volk i Ariel Cohen 

zalecanie rządowi amerykańskiemu i Kongresowi wysłanie jasnej i czytelnej 

wiadomości do rosyjskich elit politycznych i opinii publicznej, że wygrana 

komunistów czy nacjonalistów podkopie postęp reform w Rosji oraz narazi na 

niebezpieczeństwo międzynarodową stabilność i bezpieczeństwo. W ramach 

dodawania odwagi demokratom strona amerykańska powinna jeszcze raz podkreślić, 

że proces rozszerzania NATO nie jest wymierzony w naród rosyjski
120

. 

 Jak zauważył Leon Aron, polityczna cena  transformacji wolnorynkowej i dróg, 

jakimi kształtuje się kształt demokracji jest zwykle wysoka dla reformatorów – 

wskazał na przykład Litwy, Węgier i Polski, gdzie po początkowej fazie przemian 

wyborcy w latach 1993 – 1995 również poparli lewą stronę sceny politycznej
121

.   

 

Skrajne tendencje nie ominęły również samego Borysa Jelcyna i jego działań: 

pod koniec1995r r. sondaże wskazywały, że 59 procent Rosjan uważa, że demokracja 

poległa, więcej niż połowa obwiniała za sytuację centralne i lokalne władze, a 32 

procent winiło samego Jelcyna i jego „świtę‖. W oczach Rosjan rewolucyjny 

antykomunizm, którego symbolem był Jelcyn, nie był już synonimem demokracji. Im 

głębiej Rosja wchodziła w nową fazę pomiędzy rewolucją a instytucjonalizacją 

demokracji, tym bardziej notowania Borysa Jelcyna wśród narodu rosyjskiego 

spadały
122

.   

Nastroje społeczne okazały się sygnałem dla rewizji rosyjskiej polityki 

zagranicznej. Borys Jelcyn, którego prezydentura przed wyborami w 1996r. była 

zagrożona, postanowił zmienić swoją filozofię polityczną, w efekcie przyjęto program 

gloryfikujący szeroko pojęty interes narodowy i zakładający poszukiwania nowej „idei 

rosyjskiej‖. Pojawiły się opinie o unikalnym charakterze państwa rosyjskiego – dla 

podbudowania nadszarpniętej dumy Rosjan, podrasowane antyzachodnim 
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nastawieniem ze względu na poczucie zdrady i osamotnienia.  Relacje rosyjsko – 

amerykańskie od pierwszej połowy lat 90., zwane przez co poniektórych 

„nierównorzędnym partnerstwem‖ okazały się dość trudne ze względu na ilość 

problemów do rozwiązania, które były w rosyjskiej opinii kreowane właśnie przez 

Stany Zjednoczone
123

. Rosjanom nie odpowiadało również umacnianie się pozycji 

amerykańskiej na terenach dalej traktowanych jako tradycyjną strefę wpływów 

rosyjskich – państwa Europy Środkowo-Wschodniej poprzez swoje aspiracje do 

NATO i innych zachodnich struktur integracyjnych stawały się coraz bardziej 

samodzielne i niezależne, pojawiały się tendencje niepodległościowe na terenach 

samej Rosji np. w Czeczenii, a po wojnie w Zatoce Perskiej umacniały się również 

wpływy amerykańskie, polityczne i ekonomiczne na Bliskim Wschodzie, również 

dawnej radzieckiej politycznej enklawie
124

.  

Rosjan ogarnęła nostalgia za czasami Związku Radzieckiego, kiedy ich kraj, 

przynajmniej w ich oczach był bogaty i potężny. W 1995 r. wielu Rosjan wątpiło w to, 

czy kraje , które uzyskały niepodległość po 1989r, są rzeczywiście niepodległe – w 

mniemaniu niektórych polityków nie są one w stanie przetrwać bez pomocy Rosji
125

. 

Raport przygotowany przez analityków z Carnegie Endowment for Peace dowodził, że 

pomoc i instrukcje  udzielane przez administrację Clintona czy międzynarodowe 

instytucje finansowe w ramach reformy gospodarczej, z założenia liberalne i z tego 

powodu  nieprzystające do rosyjskich realiów, zaczęły wywoływać nieufność i opinie 

o celowym osłabianiu Rosji przez państwa zachodnie
126

.  

 

Polityka amerykańska w stosunku do Rosji, pomimo zapewnień o partnerstwie 

i pomocy skłaniała się do traktowania Rosji jako nie podmiotu Stanom Zjednoczonym 

równego, ale jako mocarstwa drugiej kategorii. Oprócz tendencji antyzachodnich 

oficjalnym wyrazem narastającej nieufności w stosunku do Stanów Zjednoczonych  

była „Polityka bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej na lata 1996 – 2000‖, 

zatwierdzona przez Jelcyna w czerwcu 1995. Twórcy tego dokumentu wskazywali na 

pewnego rodzaju dwoistość współpracy amerykańsko – rosyjskiej. Polegała ona na 

utrzymaniu Rosji jako kraju silnego politycznie i gospodarczo, który pełniłby rolę 
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stabilizująca w rejonie Eurazji, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone były niechętne 

pojawieniu się konkurencyjnego mocarstwa, silnego gospodarczo i politycznie. Rosja 

przyznaje sobie wysoki status na arenie międzynarodowej, ze względu na to 

współpraca amerykańsko – rosyjska powinna brać pod uwagę żywotne interesy obu 

krajów, tym bardziej że część tych interesów jest zbieżna. Do problemów 

wymagających pola wspólnego działania zaliczono: 

 groźba terroryzmu międzynarodowego, 

 proces rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, 

 wzrost potęgi wojskowej innych państw, 

 handel narkotykami
127

. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że Rosjanie celowo podkreślali zbieżne problemy 

związane z bezpieczeństwem i zagrożeniem konfliktami zbrojnymi – ta kwestia mogła 

być uznana przez Amerykanów , w obliczu słabości rosyjskiej gospodarki, za 

rzeczywiście istotną do rozwiązania. 

 

 Niektórzy z amerykańskich ekspertów również negatywnie odnosili się do 

amerykańskiej polityki wobec Rosji. Ariel Cohen podkreślał, że pomoc w 

transformacji rosyjskiej jest ważna, tak samo jak istotna była pomoc w denazyfikacji 

Niemiec czy Japonii po II wojnie światowej. W tym aspekcie Bill Clinton zawiódł, 

należy jeszcze raz przemyśleć programy pomocowe, które powinny skupić się nie na 

tradycyjnych celach, ale na nowoczesnej drodze w kierunku demokracji i wolnego 

rynku. Wina też leży po stronie Rosji, która nadal sprzedaje swoje reaktory nuklearne 

do Iranu czy podejmuje brutalną interwencję w Czeczenii. Stany Zjednoczone nadal 

powinny kontynuować pomoc we wprowadzaniu demokratycznego kapitalizmu w 

Rosji i likwidacji arsenału nuklearnego w ramach programu Nunna-Lugara, chociażby 

ze względu na tendencje nacjonalistyczne, szczególnie w kręgach wojskowych
128

 oraz 

szerzenie się kryminalnych trendów w polityce i  gdyż bez amerykańskiego wsparcia 

sprawa z przemianami w Rosji może wyglądać tylko gorzej
129

. 
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5. Wnioski 

 

Prezydent Bill Clinton rozpoczynał swoją pierwszą kadencję z globalną wizją 

amerykańskiej polityki, jednak polityka zagraniczna miała dość niską pozycję na liście 

jego priorytetów. Głównym zagadnieniem były sprawy wewnętrzne, Clinton z polityki 

zagranicznej uczynił przedłużenie polityki wewnętrznej, aczkolwiek realizowanej za 

pomocą innych środków. Jak pisze Zbigniew Brzeziński, uwypuklenie kwestii 

globalizacji pozwoliło Clintonowi uzasadnić to połączenie, co amerykański prezydent 

skrzętnie wykorzystał, nie określając jasnych celów polityki zagranicznej przez kilka 

pierwszych miesięcy swoich rządów
130

.  Tego typu podejście miało odbicie w doborze 

liberalnych współpracowników, którzy nie mieli większego doświadczenia w 

sprawach kreowania strategii działania. Należy jednak zaznaczyć, że przed Clintonem 

wcale nie stało proste zadanie – świat, wbrew pozorom, nadal był miejscem 

skomplikowanym i pełnym wyzwań, nawet po degradacji głównego oponenta . 

  Stan środowiska międzynarodowego, jaki Clinton zastał po kadencji swojego 

poprzednika i definitywnym końcu Związku Radzieckiego, pozwoliły jednak na 

podjęcie konkretnych wyzwań. Czysta karta pozostawiona przez George‘a Busha 

pozwoliła na podjęcie amerykańsko – rosyjskich starań dla ograniczenia proliferacji 

broni masowego rażenia oraz na podjęcie prób wciągnięcia Rosji w budowę szerszego 

systemu światowego bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone mogły spróbować 

wykorzystać zapaść gospodarki rosyjskiej w zatrzymaniu wyścigu zbrojeń, co 

początkowo dzięki kontynuowaniu programu Nunna – Lugara i  podpisaniu  układu 

START II wyglądało na sukces – zamiast poczucia zagrożenia osiągnięto przeciwwagę 

sił.  

Tą chwilową równowagę zburzyła decyzja o rozszerzeniu NATO – Rosja poczuła 

się odstawiona na boczny tor w podejmowaniu decyzji o kształcie światowych relacji, 

a w zanadrzu rosyjscy politycy mieli argumenty w postaci priorytetowej pozycji 

Federacji Rosyjskiej w polityce zagranicznej Clintona. Przez pierwsze kilkanaście 

miesięcy Rosji udawało się sterować reakcjami Stanów Zjednoczonych, co opinia 

publiczna miała Clintonowi bardzo za złe – wtedy nastąpił szybki zwrot w kierunku 

dwutorowej polityki w stosunku do Rosji. Nie zakończyło się to jednak sukcesem, 
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gdyż w tym czasie Rosja, znajdująca się poważnej zapaści gospodarczej, cierpiąca na 

społeczny nawrót społeczeństwa w kierunku partii skrajnych politycznie, obiecujących 

powrót do starego, radzieckiego porządku, zmieniła tor swojej polityki zagranicznej, 

częściowo reagując ze strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi.  

Efektem polityki Clintona w stosunku do Rosji była zmiana w rosyjskiej doktrynie 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w kierunku działań bardziej  multilateralnych, 

samodzielnych i skierowanych na powrót do pozycji mocarstwowych. Z drugiej strony 

administracja Clintona, wbrew „postawieniu‖ na Rosję w polityce zagranicznej, nie do 

końca zdawała sobie sprawy z tego, czego od Rosji oczekuje -  niektórzy amerykańscy 

politycy wychodzili z założenia, że Rosjanie w swojej sytuacji nie mają wyjścia i 

powinni uznać amerykańską definicję rosyjskiej pozycji w świecie. Oficjalnie Clinton 

bronił wszystkich wyczynów Borysa Jelcyna jak np. rozpętanie wojny w Czeczenii czy 

rozwiązanie parlamentu niekonstytucyjnym dekretem, gdyż osoba Borysa Jelcyna była 

żywym świadectwem na słuszność wyboru „promocji demokracji‖ przez Clintona.  

 

W samej Rosji naciski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 

niedostosowane do ówczesnych rosyjskich realiów ekonomicznych i mało konkretna 

Stanów Zjednoczonych zostały potraktowane jako wsparcie dla niepopularnej polityki 

gospodarczej, co z kolei pozwoliło na usunięcie członków prozachodniej ekipy 

rządzącej. Należy zauważyć, że władze rosyjskie wykorzystywały  chęć stabilizacji 

przez Stany Zjednoczone sytuacji w Rosji.  Wynikało to z dbałości Waszyngtonu o 

swoje bezpieczeństwo – retoryka straszenia, która w szczególności nasiliła się po 

wyborze przez USA polityki dwutorowej, miała na celu uzyskanie wsparcia 

politycznego i militarnego, czy wymuszenie wręcz określonych zachowań.  

Amerykanie nie bardzo wiedzieli,  w jaki sposób reagować na rosyjskie działania,  i 

jak interpretować procesy zachodzące w kraju o tak specyficznej, europejsko – 

azjatyckiej mentalności jak Rosja, zaczęli więc stopniowo obniżać status partnerstwa z 

Rosja do poziomu partnerstwa pragmatyczno – realistycznego, co doprowadziło do 

postawienia przez komentatorów pytania: Who Lost Russia.  
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ROZDZIAŁ IV: Ewolucja „strategicznego partnerstwa” w polityce administracji  

Billa Clintona – amerykańska polityka realizmu a formułowanie się rosyjskich 

koncepcji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.  

 

1. Ewolucja polityki zagranicznej Billa Clintona w końcu pierwszej i w 

początkach drugiej kadencji.  

 

1.1.Amerykańskie kroki w kierunku unilateralizm. 

 

 

 Druga kadencja Billa Clintona z perspektywy spojrzenia na sprawy 

międzynarodowe rozpoczynała się pod znakiem przemian. Prowadzenie polityki 

zagranicznej stało się przedmiotem większego zainteresowania ze strony prezydenta i 

jego team‘u.  Sekretarzem stanu została Madeleine Albright, wprowadzając określony 

kierunek w amerykańskiej polityce i kładąc duży nacisk na rozszerzenie NATO i 

pogłębioną współpracę z Europą
1
. Na stanowisko  sekretarza obrony został mianowany 

republikański senator William Cohen, co pogłębiło wpływ Republikanów na 

podejmowanie strategicznych decyzji. Madeleine Albright w obronie globalnych 

interesów USA opowiadała się nawet za wykorzystaniem interwencji zbrojnej, jeżeli 

wymagałaby tego sytuacja. Albright wychodziła z założenia, że USA jako główne 

światowe supermocarstwo nie może sobie pozwolić na rezygnację ze swoich 

międzynarodowych zobowiązań. W czasie przesłuchania przed senacką komisją ds. 

stosunków międzynarodowych sekretarz stanu podkreślała, że amerykańska zdolność 

podejmowania roli przywódcy to nie tylko kwestia tendencyjna, ale również kwestia 

patriotyzmu, a u progu XXI w nie ma miejsca na amerykański zwrot w kierunku 

izolacjonizmu
2
. Z kolei Cohen jako senator z ramienia Partii Republikańskiej popierał 

utrzymanie roli „światowego żandarma‖ przez Stany Zjednoczone, czego wyrazem było 

popieranie pomysłu Strategic Defense Initiative, powstałego jeszcze za czasów Ronalda 

Reagana
3
 – USA powinny być w gotowości do podjęcia przeciwdziałania na skalę 
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globalną. Te zmiany personalne pokazywały, że Bill Clinton w czasie swojej drugiej 

kadencji ma zamiar skupić się w większym stopniu na polityce zagranicznej, gdyż 

bezpieczeństwo i sukces Stanów Zjednoczonych jest uzależniony od sytuacji 

międzynarodowej. 

Podczas gdy pierwsza kadencja była wstępem do wprowadzenia działań stricte 

unilateralnych, kiedy jeszcze decyzje były podejmowane pod hasłami „stanowczego 

multilateralizmu‖, to w trakcie drugiej kadencji nacisk na termin engagement 

(„zaangażowanie‖) był coraz większy. Administracja Billa Clintona uznała ze 

konieczne wzmocnienie swojego przywództwa i wpływów w obliczu postępującego 

osłabienia skuteczności ONZ, co najlepiej widoczne było podczas przeprowadzania 

operacji pokojowych w Somalii i na Haiti oraz na Bałkanach. Podstawowym 

przykazaniem dla administracji Clintona wydawało się być stwierdzenie: 

„multilateralny – kiedy to możliwe, unilateralny – kiedy to konieczne‖ 
4
.  

Prawdopodobnie duży wpływ na zmianę stanowiska w kwestii amerykańskiej 

polityki zagranicznej miała wygrana Republikanów w wyborach do Kongresu w 1994r., 

i ich krytyka opieszałości Billa Clintona i brak zainteresowania sprawami 

międzynarodowymi. Jak pisze Zbigniew Brzeziński, sytuację komplikował również 

fakt, że w tym czasie Kongres razem z grupami nacisku i mediami były na etapie 

poszukiwania początkowo bliżej nieokreślonego wroga, wszczynając kampanie 

przeciwko poszczególnym krajom np. Libii, Irakowi, Iranowi czy Chinom, 

podkreślając, jakie niebezpieczeństwo grozi Stanom Zjednoczonym ze strony tych 

państw
5
. Dlatego też podejście engagement and enlargement było bardzo dobrze 

widziane wśród elit politycznych – można stwierdzić, że odbywająca się zaraz po 

zimnej wojnie debata na temat kierunków działań Stanów Zjednoczonych , teoretycznie 

zakończona, przyniosła skutek uboczny w postaci zapełniania pustki po 

zimnowojennych problemach, które zostały zastąpione chęcią propagowania 

demokracji i ochrony praw człowieka.  

Aby utrzymać pozory multilateralizmu, kolejne amerykańskie koncepcje 

strategiczne opierały się na pojęciu „kooperatywnego bezpieczeństwa‖ funkcjonującego 

na amerykańskich zasadach. Koszt realizacji amerykańskiej polityki mieli ponosić 
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strategiczni partnerzy w zamian za zwiększenie dostępu do ich rynków amerykańskich 

produktów. Odwrotna procedura nie była przewidywana
6
.  Siła gospodarcza Stanów 

Zjednoczonych i postawienie na rozwój nowych technologii oraz rozszerzanie sieci 

handlowych pozwoliła administracji Clintona na podejmowanie działań coraz bardziej 

samodzielnych, bez konsultacji z zewnętrznym środowiskiem międzynarodowym
7
. 

Wyrazem tego mogła być koncepcja sekretarza obrony Williama Perry‘ego, 

przedstawiona jeszcze za czasów jego pierwszej kadencji – preventive defense. Perry 

wychodził z założenia, że we współczesnym świecie Stany Zjednoczone maja ogromna 

możliwość oddziaływania na globalne bezpieczeństwo – USA to kraj o globalnym 

zasięgu swoich interesów, więc groźba wybuchu konfliktów w Europie, Azji czy na 

Bliskim Wschodzie godzi w żywotne amerykańskie interesy. Dlatego też tego typu 

zagrożeniom należy zapobiegać, powstrzymywać lub w ostateczności eliminować przy 

użyciu siły. Koncepcja preventive defense zakładała szerzenie demokracji, pomoc w 

rozwijaniu gospodarek wolnorynkowych oraz pomoc w łagodzeniu i rozwiązywaniu 

konfliktów w państwach transformacji ustrojowej i gospodarczej
8
. Nadmiernemu 

ingerowaniu w sprawy światowe sprzeciwiał się Ted Galen Carpenter, twierdząc, że 

przekonanie o niemożności tolerowania jakichkolwiek przejawów niestabilności w 

Europie, gdyż ma to wpływ na Stany Zjednoczone jest błędne. W odniesieniu do 

konfliktu na Bałkanach politycy amerykańscy powinni się nauczyć odróżniać 

„prowincjonalne sprzeczki‖ od poważnych zagrożeń. A nie każdy konflikt wybuchający 

w Europie, trwający lub potencjalny, będzie miał szersze implikacje na amerykańskiego 

interesu bezpieczeństwa
9
.  

Znamiona unilateralizmu miał również pomysł stworzenia kategorii „państw 

zbójeckich‖. Kraje zaliczane do tej kategorii miały wspierać terroryzm, łamać prawo 

międzynarodowe i prawa człowieka oraz dążyły do uzyskania dostępu do broni 

masowego rażenia. W czasie urzędowania Billa Clintona na liście znajdowały się: Iran, 

Irak, Kuba, Syria, Libia, Sudan i Korea Północna, sam prezydent wzywał Amerykanów 

i cały świat do walki z zagrożeniami ze strony „państw zbójeckich‖, gdyż w 
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przeciwnym wypadku wszyscy poniosą konsekwencje zaniechania‖
10

. Podsekretarz 

stanu Strobe Talbott przekonywał, że im bardziej społeczność międzynarodowa, 

szczególnie państw demokratycznych będzie zżyta, tym prosperity Stanów 

Zjednoczonych będzie stało na lepszym poziomie. Postulował, aby konstruowanie 

amerykańskiej polityki zagranicznej było oparte zarówno na real- jak i idealpolitik, 

gdyż Stany Zjednoczone to kraj opierający się o ideały docierające do wszystkich ludzi. 

Talbott dowodził, że filar clinonowskiej polityki zagranicznej, czyli szerzenie 

demokracji jest imperatywem dla obu amerykańskich partii, jest ponadczasową 

uniwersalną ideą, realizowaną przez USA od 20 lat. Ponieważ świat szuka przywódcy, 

więc Amerykanie nie tylko jako kraj przodujący ekonomicznie i militarnie, ale również 

doświadczony w obronie pewnych idei powinni szerzyć nowoczesną demokrację – na 

wzór myśli H.L. Menckena – „lekarstwem na zło demokracji jest więcej demokracji‖
11

. 

Z kolei konserwatywny publicysta Fareed Zakaria utrzymywał, że w miejsce 

promowania demokracji Stany Zjednoczone powinny raczej skupić się na 

konsolidowaniu istniejących już demokracji, które respektują wolności obywatelskie, 

reguły prawa i separację władz. Proklamowanie konstytucjonalnego liberalizmu ma być 

warunkiem koniecznym dla tzw. „liberalnej demokracji‖. Bez spełnienia tego założenia 

każde wybory będą prowadziły do tzw. „demokracji nieliberalnej‖ wiodącej do 

ekstremalnego nacjonalizmu, konfliktów etnicznych i wojny.  Zamiast „rozpieszczania‖ 

nieliberalnych demokracji, Stany Zjednoczone powinny propagować „liberalne 

autokracje‖ w krajach mniej rozwiniętych, gdzie pomimo niedemokratycznie 

wybranego rządu szanuje się prawa człowieka
12

. 
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1.2. Fundament polityki zagranicznej Clintona – A National Security 

Strategy: Engagement and Enlargement of 1996. 

 

Jeszcze pod koniec pierwszej kadencji Billa Clintona wyrazem idei przyszłej 

sekretarz stanu Madeleine Albright stał się dokument National Security Strategy: 

Engagement and Enlargement, opublikowany w lutym 1996 r. Dla umocnienia 

amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego postanowiono zrealizować trzy 

podstawowe cele:  

 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa: sytuacje, których USA mogą użyć sił zbrojnych 

zostały zdefiniowane w kontekście  interesów kluczowych, istotnych oraz 

humanitarnych. Amerykańskie siły zbrojne miały za zadanie powstrzymywanie i 

pokonanie agresora w czasie konfliktu regionalnego ( np. Korea Płn, Iran, Irak), 

utrzymywanie wiarygodnej obecności za granicą, zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się broni masowego rażenia, wkład w wielostronne operacje pokojowe, 

przeciwdziałanie terroryzmowi, walka z handlem narkotykami itd.  

 

2. Wpieranie narodowego dobrobytu: wzmacnianie konkurencyjności amerykańskiej 

gospodarki, wzmacnianie dostępu do rynków zewnętrznych za pomocą rozwoju 

WTO, NAFTA, FTAA, APEC, podpisanie porozumienia USA – Japonia, rozwój 

rynku USA – UE, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wspieranie 

trwałego rozwoju poza granicami USA.  

 

3. Promocję demokracji: konieczność poszerzania wspólnoty narodów 

demokratycznych z gospodarką wolnorynkową w oparciu o nowe państwa – Rosję, 

Ukrainę, kraje Europy Środkowo – Wschodniej, kraje Azji i Pacyfiku
13

.  
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Jako instrumenty służące realizacji wymienionych celów wyodrębniono trzy rodzaje 

działań:  

 

1. Działania jednostronne – wykorzystywane w sytuacji, gdy chodzi o 

bezpośrednie amerykańskie interesy, 

2. Działania podejmowane wspólnie z członkami danego sojuszu lub partnerstwa, 

w sytuacji gdy amerykańskie interesy pokrywają się z interesami innych 

podmiotów, 

3. Działania wielostronne, w przypadku występowania problemów natury ogólnej, 

który mogą być skutecznie rozwiązane przy udziale międzynarodowej 

społeczności
14

.  

 

Treść tej strategii pokazała, że w ogólnonarodowej debacie o kierunkach polityki 

zagranicznej USA stanowczo odrzucono wszelkie przejawy tendencji 

izolacjonistycznych. Pomimo początkowych wątpliwości Bill Clinton w trakcie swojej 

pierwszej kadencji sprawił, że Ameryka przyjęła na siebie rolę światowego przywódcy. 

Clinton, początkowo obawiając się krytyki podobnej zarzutom, jakie spotkały 

poprzedniego prezydenta George‘a  Busha, sterował polityką zagraniczną w kierunku 

multilateralizmu w jego czystej postaci. Brak pozytywnych efektów tej działalności 

spowodował, że już pod koniec pierwszej kadencji multilateralizm Clintona w jego 

„stanowczej‖ postaci pod kątem działań praktycznych zaczął dryfować w kierunku 

unilateralizmu. Jeszcze przed ogłoszeniem strategii Richard Holbrooke, ówczesny 

asystent sekretarza stanu ds. europejskich i kanadyjskich, pisał załamach „Foreign 

Affairs‖, że Stany Zjednoczone stały się mocarstwem europejskich w szerszym tego 

słowa znaczeniu, niż tradycyjne do tej pory zaangażowanie. Europa potrzebuje 

aktywnego działania USA, gdyż jej destabilizacja zagroziłaby amerykańskiemu 

bezpieczeństwu. USA powinny szczególnie skupić się na kreowaniu architektury 

bezpieczeństwa w Europie Środkowo – Wschodniej, jako klucza do europejskiego 

bezpieczeństwa. Sprawy finansowe tych działań maja leżeć w gestii krajów 

europejskich, ale to Stany Zjednoczone mają grać wiodącą rolę
15

.  
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John L. Harper, ekspert zajmujący się amerykańską polityką zagraniczną i Europą 

na John Hopkins University zauważył, że rozsądna polityka zagraniczna powinna być 

budowana w oparciu o to, w jaki sposób Stany Zjednoczone są postrzegane przez resztę 

świata – wiele krajów, które szuka u Amerykanów pomocy, niekoniecznie chce od razu 

przejmować amerykańskie wartości ekonomiczne i polityczne. Amerykańskie elity 

polityczne muszą zrozumieć, że stosowanie do każdego państwa liberalnej ideologii 

może w przypadku błędnej interpretacji popchnąć obie strony nawet do wojny. 

Uniwersalizacja ideologii liberalnej jako siły ukrytej w idealizmie będzie w 

rzeczywistości imperialpolitik
16

.  

Robert Kagan w swoim eseju Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku 

świata podkreślił, że Stany Zjednoczone nie mają cierpliwości do używania 

dyplomacji jako narzędzia, dlatego też wolą uciekać się do wykorzystania rozwiązań 

siłowych. Polityka amerykańska jest zdominowana przez myślenie „zerojedynkowe‖: 

na świecie istnieją wyłącznie dobrzy i źli, przyjaciele i wrogowie. Ameryka preferuje 

stosowanie przymusu, polityki sankcji zamiast perswazji i zachęty do poprawy 

postępowania. Rozstrzygnięcia problemów międzynarodowych mają być szybkie i 

stanowcze – stąd wynika chęć działań unilateralnych, pośrednictwo organizacji 

międzynarodowych jak np. ONZ, współpraca z innymi krajami czy reguły prawa 

międzynarodowego są traktowane w sposób pragmatyczny: wykorzystuje się wtedy 

gdy jest to niezbędne czy użyteczne
17

. 

 

2. Rosja w polityce Stanów Zjednoczonych – niedoceniony partner. 

 

Pod koniec pierwszej kadencji Billa Clintona zaczęto wycofywać się ze swojego 

bezkrytycznego poparcia dla rosyjskich działań – Rosja spadła z pozycji czołowego 

partnera w amerykańskiej polityce, co wynikało z osłabienia Federacji Rosyjskiej 

zarówno na arenie międzynarodowej jak i w kwestiach wewnętrznej polityki. Rosja 

znalazła się w kategorii państw drugorzędnych, a wbrew deklarowanemu partnerstwu 

strategicznego amerykański zwrot w kierunku polityki unilateralnej spowodował wzrost 
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poziomu asymetrii w stosunkach amerykańsko – rosyjskich. Pomimo lansowanej od 

połowy lat 90-tych koncepcji polityki „dwutorowej‖ związanej z planami poszerzenia 

NATO i jednoczesnego zacieśnienia rosyjskich związków z tą organizacją atmosfera 

konkurencji narastała
18

. Jak pisze Jadwiga Stachurska, plany amerykańskie nie 

przewidywały Rosji na pozycji mocarstwa dominującego na obszarze Eurazji, Rosja 

miała być państwem o statusie potęgi, ale współistniejącym z innymi państwami, 

których potencjał polityczny i gospodarczy byłby równie silny i stabilny
19

.  

Początkowo Rosjanie usiłowali maksymalizować korzyści z uległości USA i 

polityki „dwutorowej‖ – w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju‖ rosyjscy 

negocjatorzy uzyskali lepsze od spodziewanych warunki integracji z NATO. Pod koniec 

maja 1995 r. Rosja podpisała Indywidualny Program „Partnerstwa dla Pokoju‖ w 

zamian za obietnicę intensywniejszego dialogu z Sojuszem. Ten rodzaj dialogu, 

pomimo sprzeciwu Rosji co do rozszerzenia NATO na kraje Europy Wschodniej 

zaowocował zawarciem w maju 1997 r. Aktu stanowiącego o wzajemnych stosunkach, 

współpracy i bezpieczeństwie między NATO a Federacją Rosyjską
20

. Obie strony 

oświadczały, że nie uważają już siebie za wrogów i deklarowały polityczne 

zaangażowanie w budowaniu trwałego pokoju na obszarze euroatlantyckim. Madeleine 

Albright określała podpisanie tego aktu jako zjednoczenie Europy po 50 latach 

podziału
21

. Pomimo przyjacielskich gestów pojawiały się kolejne punkty zapalne w 

stosunkach Ameryki z Rosją – oprócz postępującego procesu rozszerzania NATO, USA 

przeprowadziły operację w Iraku „Desert Fox‖. Rosja zaczęła odnosić wrażenie, że 

oprócz odebrania priorytetowej pozycji w amerykańskiej polityce, Stany Zjednoczone 

zaczęły ignorować legitymizację swoich działań w ramach systemu bezpieczeństwa 

ONZ. A dla rosyjskiej polityki zagranicznej ONZ i Rada Bezpieczeństwa miała bardzo 

duże znaczenie, gdyż Rosja jako Stały Członek RB miała tam silną pozycję
22

.  
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Stany Zjednoczone negatywnie odnosiły się do rosyjskiej współpracy wojskowej z 

państwami uznanymi przez USA za niebezpieczne: Iranem, Syrią, Libią czy Koreą 

Północną
23

. Amerykańskie naciski były odbierane jako negowanie multilateralnych 

założeń rosyjskiej polityki zagranicznej – największą kontrowersję stanowiła 

współpraca rosyjsko – irańska, szczególnie dlatego, że dla Rosji Iran był 

wypróbowanym sojusznikiem w rejonie Zatoki Perskiej, a dla Amerykanów – wręcz 

przeciwnie. Dodatkowo Rosjanie obawiali się rosnących amerykańskich wpływów, 

gospodarczych i politycznych w rejonie Azji Środkowej i terenów Zakaukazia. Kiedy w 

grę wchodziła ropa naftowa, Stany Zjednoczone zdawały się ignorować niepisaną 

zasadę, że kraje WNP stanowią naturalną strefę wpływów rosyjskich, i , oprócz 

wspierania prób uniezależniania się republik radzieckich od Rosji, nosiły się z 

zamiarem budowy alternatywnej dla rurociągów rosyjskich sieci przesyłowej Baku – 

Tbilisi- Ceyhan dla ropy wydobywanej w Azerbejdżanie, nad Morzem Kaspijskim, 

odrębnych rurociągów dla ropy wydobywanej w Kazachstanie i gazociągów dla 

surowca z Turkmenistanu
24

. Amerykańska obecność w tamtym regionie mogła 

wzmocnić niepodległościowe dążenia narodów zamieszkujących Północny Kaukaz, co 

dla Rosji, bardzo poważnie traktującej swoje wpływy w tzw. „miękkim podbrzuszu‖ 

było nie do przyjęcia
25

.  

Ogólnie rzecz biorąc, od 1995 r. amerykańska polityka wschodnia stała się bardziej 

zróżnicowana: nie traktowano już byłych republik radzieckich przez pryzmat relacji 

amerykańsko – rosyjskich, ale kierowano się raczej zindywidualizowaniem stosunków z 

danym krajem i chęcią zabezpieczenia amerykańskich interesów w danym rejonie
26

. 

Polityka administracji Billa Clintona w stosunku do swojego „strategicznego 

partnera‖ – Rosji przez ekspertów była oceniana niejednoznacznie. W ostatnim roku 

pierwszej kadencji Billa Clintona były amerykański ambasador przy Związku 

Radzieckim, Jack F. Matlock, Jr. wskazywał na postawę Jelcyna, który, tracąc na 

popularności, pozbył się z rządu wszystkich „reformatorów‖ oraz dołączył do chóru 
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krytyków Andrieja Kozyriewa, ministra spraw zagranicznych popierającego powiązanie 

rosyjskich interesów z Zachodem. Kozyriew został „poświęcony‖ na rzecz Jewgienija 

Primakowa propagującego wizję bardziej konfrontacyjnego nastawienia Rosji w 

stosunku do świata.  

Do tej pory rosyjska polityka zagraniczna pozostawała zgodna z amerykańskimi 

interesami, z wyjątkiem okazjonalnych okresów wrogiej retoryki. Jack F. Matlock 

postulował, że ale tego typu zwroty w rosyjskiej polityce jak np. sojusz komunistów z 

nacjonalistami nie mogą być przez amerykańskich polityków ignorowane. Ameryka 

powinna wspierać rosyjskich przywódców w zrozumieniu własnych interesów oraz 

właściwym przekazaniu ich rosyjskiej opinii publicznej. Oprócz tego należy zapewnić 

Rosję o jej istotnej pozycji w europejskich strukturach bezpieczeństwa, poprzez umowę 

z NATO, OBWE lub w ramach innego mechanizmu. Na czas negocjacji umowy proces 

rozszerzania NATO na wschód powinien zostać odroczony, aby nie potęgować uczucia 

zagrożenia Rosji 
27

.   

Z drugiej strony pod koniec 1997 r. tematem gorącej dyskusji była intensywna 

współpraca Rosji z Iranem w kwestii sprzedaży technologii rakietowej, co zagroziło 

poważnie vital interest Stanów Zjednoczonych i postawiło pod znakiem zapytania 

porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń. Rosyjska pomoc dla irańskiego przemysłu 

zbrojeniowego wynikała z potrzeby dofinansowania rosyjskiego sektora 

zbrojeniowego
28

. Ariel Cohen twierdził, ze była to również część antyamerykańskiej 

strategii zawartej w doktrynie Primakowa, jako odpowiedzi na wynik zimnej wojny i 

proces rozszerzania NATO. Sam Primakow i jego irański odpowiednik Ali Akbar 

Velayati na początku 1997 wystosowali wspólne oświadczenie, w którym obecność 

USA w Zatoce Perskiej określili jako „nieakceptowaną‖. Primakow chciał utworzyć 

przeciwwagę dla Euro – atlantyckiego sojuszu w postaci partnerów takich jak Chiny 

czy Iran
29

. Dlatego rząd amerykański w stosunkach z Rosją powinien brać pod uwagę 

fakt, że jest to osłabiona great power, szukająca swojego miejsca w postsowieckiej 

przestrzeni. Jednak Bill Clinton nie może sobie pozwolić na bezkrytyczne wspieranie 
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rosyjskiego rządu , ważne, żeby amerykańska polityka była oparta o realistyczne 

założenia – od 1992 Rosja dla USA nie była ani wrogiem ani przyjacielem. Obecnie 

amerykańscy politycy zbyt mocno związali swoje działania z konkretnymi osobami: 

Borysem Jelcynem, Wiktorem Czernomyrdinem i rządzącymi na Kremlu. Może to 

stanowić problem w stosunkach z potencjalna nową administracją. Nowe relacje 

amerykańsko – rosyjskie powinny opierać się na trzech założeniach: 

1. Zasada wzajemności  

2. Połączenie reform w Rosji i zachodniego wsparcia ekonomicznego 

3. Sprawiedliwsza równowaga się w Eurazji
30

. 

 

Stephen M. Walt twierdził, że pogorszenie stosunków z Rosją było jednym z 

poważniejszych „plam‖ podczas rządów Clintona. Bezdyskusyjnie, stan relacji 

amerykańsko – rosyjskich jak i wewnętrznej sytuacji w Rosji w tym czasie bardzo się 

pogorszył. Sytuacja ekonomiczna była zła – szalała biurokracja i korupcja, co 

spowalniało rozwój liberalnych instytucji, projekt rozszerzenia NATO, wchodzenie 

Stanów Zjednoczonych w tradycyjne strefy rosyjskich wpływów jak np. obszar 

Bałkanów, Kaukazu czy basenu Morza Kaspijskiego napędzał antyzachodnie nastroje w 

społeczeństwie. Clinton został oskarżony o poświęcenie strategicznych problemów na 

rzecz zajmowania się kwestiami mniej istotnymi, co z kolei zaowocowało 

zaprzepaszczeniem szansy na umocnienie stosunków z byłym rywalem
31

. Walt nie do 

końca zgodził się z tymi oskarżeniami: winienie Clintona za spowolnienie procesów 

demokratyzacyjnych i pogłębienia trudności ekonomicznych nie jest do końca zasadne, 

gdyż winą za te błędy należy obarczyć głównie samych Rosjan. Pomimo tego , pewne 

tendencje demokratyczne zostały w rosyjskim narodzie zasiane, na co wbrew pozorom 

wskazują wyniki wyborów. Wzajemne relacje nie są na najlepszym poziomie, ale nadal 

trwają połączone wysiłki na rzecz kontrolowania rosyjskich materiałów nuklearnych a 

rosyjskie siły wspomagają jednostki NATO w Bośni. Pomimo wyrządzonych szkód 

Clinton starał się je zrekompensować poprzez dyplomatyczne gesty jak np. Akt 
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stanowiący… NATO – Rosja z 1997 r. lub wyciszenie krytyki działań Rosji w 

Czeczenii
32

.  

Aleksiej Bogaturow w swojej analizie relacji amerykańsko – rosyjskich zaznaczył, 

że nowo sformułowana idea miejsca Ameryki w świecie  określiła nową hierarchię 

zadań dla administracji Clintona, opierająca się na „potrójnym‖ celu: odbudować 

ekonomiczną pozycję USA jako lidera światowej ekonomii, zapobiec pojawieniu się 

jakiegokolwiek równego rywala oraz założyć ekonomiczno – strategiczną platformę 

porozumienia między partnerami i sojusznikami USA. Dało to Stanom Zjednoczonym 

możliwość do szybkiego przejęcia dominacji na świecie, ale amerykańska koncepcja 

przywództwa należy raczej do sfery siły i polityki niż gospodarki.  Dla Rosji, 

propagującej multilateralne podejście do świata, koniecznym jest obrać w stosunkach z 

USA specjalną taktykę: należy uniknąć pozycji pasywnego obiektu zachodnich 

wpływów, Rosja pozostaje jednym z głównych właścicieli nieodnawialnych zasobów 

naturalnych, co daje jej możliwość ustanowienia harmonijnych stosunków w 

społeczności światowej. Głównym niebezpieczeństwem jest fakt, że Waszyngton nie 

jest w stanie wykreować własnej hegemonii bez użycia NATO czy negowania ONZ. 

Dlatego Rosja powinna dbać o multilateralny porządek, pamiętając, że z nowego 

bipolarnego układu może zostać łatwo wykluczona ( np. na rzecz Chin)
33

.   

Z kolei Anders Aslund dowodził, w obliczu tendencji zwrotnych w polityce 

rosyjskiej, że kraje zachodnie miały swoją szansę na poprawę sytuacji w początkach 

1992r., kiedy to Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone miały w Rosji bardzo dobre 

notowania i możliwości pozytywnego wpływania na rozwój sytuacji. Należało pomóc 

przeprowadzić Rosji wszelkie niezbędne reformy ekonomiczne, na zasadach przyjętych 

w IMF, lecz prośby Borysa Jelcyna o pomoc były skierowane w próżnię. Kiedy IMF w 

czerwcu 1992 r. zaakceptował małe porozumienie z Rosją, dla rosyjskich reformatorów 

było już za późno, paradoksalnie dlatego, że liczyli na zachodnią pomoc. Zamiast tego 

Zachód przeznaczał kolejne kwoty na kredyty dla podejrzanych przedsiębiorców. 

Późniejsze działania IMF, jak np. przeznaczenie wiosną 1996 r. 10 miliardów USD na 

program pożyczkowy dla następców  Anatolija Czubajsa, było bezowocne, gdyż nie 

byli już oni zaangażowani w żadne reformy. Za to cel polityczny kredytów IMF był 
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jasny: w obliczu zagrożenia zwycięstwa komunistów należy pomóc wygrać Borysowi 

Jelcynowi w kolejnych wyborach – tym samym IMF stracił swoją ekonomiczną 

wiarygodność
34

. Kontynuowanie pomocy ekonomicznej zalecał Michael McFaul, 

twierdzą, że słaba gospodarczo i opóźniona pod kątem reform demokratycznych Rosja 

stanowi dla USA większe zagrożenie, podczas gdy sukces reform przyniósłby 

wzajemne profity dla obu stron. Nawet słaba Rosja jest w stanie zawetować rezolucje 

ONZ w sprawie Kosowa, wysłać broń nuklearną do Iraku czy grozić państwom 

bałtyckim
35

. 

Problem pozycji Rosji w amerykańskiej polityce bezsprzecznie zależał od osoby 

rosyjskiego prezydenta – Borysa Jelcyna. Ze względy na nastroje panujące w rosyjskim 

społeczeństwie Jelcyn poprzez zamiany kolejnych rządów starał się odciąć od 

prozachodniej postawy i klęski reform wolnorynkowych
36

. Dla USA był to duży cios, 

gdyż dla Billa Clintona Borys Jelcyn był nie tylko użytecznym symbolem udanej 

polityki w stosunku do Rosji, ale także trzonem amerykańsko – rosyjskiego partnerstwa. 

Skutkiem ubocznej tej postawy było ignorowanie lub minimalizowanie przez 

amerykańskim polityków chybionych decyzji prezydenta Jelcyna. W efekcie Rosja 

zaczęła wypełniać tzw. „scenariusz bułgarski‖  gdzie komuniści powrócili do władzy po 

pierwszym okresie demokratycznych rządów po upadku ZSRR, a ich polityka 

doprowadziła do gospodarczej ruiny
37

. Co gorsze, efekt amerykańskiego poparcia dla 

Borysa Jelcyna i dodatkowej pomocy ze strony IMF, postrzeganego jako pełnomocnika 

USA w czasie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i politycznej Rosji, szczególnie 

w okresie rosyjskiej kampanii prezydenckiej w 1996r. był postrzegany przez rosyjską 

opinię publiczną jako chęć osłabienia Rosji przez Stany Zjednoczone. Potwierdzała to 

ugodowość Jelcyna w stosunku do amerykańskiej polityki zagranicznej, po operacji 

NATO w Kosowie Jelcyn został oskarżony o „sprzedanie‖ swoich słowiańskich braci 

Serbów NATO
38

.  W obliczu kolejnych czystek w rosyjskim rządzie  - w latach 1998 – 
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1999 Rosja miała siedmiu premierów
39

 - Paul J. Saunders z The Nixon Center 

postulował, aby- zamiast faworyzowania Borysa Jelcyna, mającego w maju 1999r. 2-

procentowe poparcie- wspierać rosyjską konstytucję, prawdziwą gwarancję demokracji 

i stabilizacji w Rosji. Dotychczasowa polityka Billa Clintona, polegająca na 

bezdyskusyjnym poparciu dla Jelcyna, jak w przypadku wydarzeń w październiku 

1993кю czy wojny w Czeczenii, utwierdziła Rosjan w przekonaniu, że Amerykanie 

forsują Jelcyna na stanowisko prezydenta wyłącznie w celu osłabienia Rosji
40

.   

Mark Gage wyróżnił trzy główne przyczyny pogorszenia się amerykańskich 

stosunków z Rosją: 

1. Problemy bilateralnego bezpieczeństwa – Rosja do tej pory nie ratyfikowała 

traktatu START III pomimo wyraźnych ustępstw Billa Clintona w kwestii 

negocjowanego kolejnego układu START III. Pomimo akceptowania pomocy w 

wypełnieniu postanowień START I ze strony programu Nunna-Lugara, Rosja 

nadal prowadzi badania nad rozwojem zaawansowanej broni. 

2. Wewnętrzne reformy gospodarcze – niezdecydowane poparcie Jelcyna dla 

reform w ciągu jego prezydentury zaowocowało dziwnym stanem „quasi-

reform‖,  zatrzymanym wzrostem gospodarczym i rozprzestrzenieniem się 

korupcji, tego stanu nie udało się do tej pory naprawić pomimo prób 

przesunięcia przez administrację Billa Clintona programów pomocowych z 

centrum Rosji w odleglejsze regiony. 

3. Rosyjskie reformy demokratyczne – Jelcynowska tendencja do działań 

mających wyłącznie na celu umocnienie jego władzy była największą 

przeszkodą dla tych reform, ale należy jeszcze wymienić w tym miejscu dwie 

kwestie: operację zbrojną w Czeczenii, rozpoczętą bez zgody parlamentu i 

prowadzoną bez jakiegokolwiek poszanowania praw człowieka oraz 

manipulowanie mediami publicznymi i rządowym budżetem dla zgarnięcia 

zwycięstwa w wyborach prezydenckich w 1996
41

. 

Z kolei Celeste Wallander wymieniła również trzy powody złych relacji USA – Rosja w 

postzimnowjennym świecie: 
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1. Zamiast zaakcentowania rosyjskiego dostępu do międzynarodowego systemu 

handlowego i budowania interesów w Rosji Zachód zajął się negocjowaniem 

długu, programami IMF i specyficznymi zestawami reform ekonomicznych. 

Dyskusyjnym był, na ile Zachód był w stanie zarządzać mikroprocesami 

ekonomicznymi w Rosji w przypadku braku adekwatnych do tego instytucji 

politycznych. W efekcie tzw. pomoc Zachodu stała się przedmiotem sporów 

pomiędzy poszczególnymi grupami politycznymi i społecznymi a nie spełniła 

swoich podstawowych zadań. 

2. Zachód przegrał w kwestii międzynarodowej integracji politycznej Rosji. Rosja 

była krytykowana za jednostronne myślenie o NATO jako wyłącznie sojuszu 

militarnym i na tym opierała swój sprzeciw wobec poszerzenia, z kolei Zachód 

przestał polegać na instytucjach takich jak OBWE czy ONZ, w ramach których 

taka integracja miałaby rzeczywisty sens i szansę powodzenia.  

3. Zachód zawiódł, bo nie zajął się problemami, których rozwiązanie niekoniecznie 

zależało od współpracy z „reformatorami‖. Stany Zjednoczone nie powinny 

angażować się w nic co dotyczy niesprawności Rosji jako państwa lub korupcji 

pod przykrywką reform
42

.  

Efektem zdyskredytowania Rosji przez Stany Zjednoczone było pojawienie się na 

rosyjskiej scenie politycznej szeregu różnych opcji politycznych, często skrajnych w 

swoich poglądach – Rosja w tym czasie mogła być określana jako typowa młoda 

demokracja, gdzie do głosu dochodzą kontrowersyjne koncepcje, z tą różnicą, że w 

przypadku Rosji te grupy były bardzo blisko ośrodka podejmowania decyzji. 
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3. Rosyjskie koncepcje polityki zagranicznej prezentowane przez różne opcje 

rosyjskiej sceny politycznej i ich stosunek do polityki USA 

 

3.1. Gosudarstwienniki i Oboronniki. 

 

 Kiedy od połowy lat 90-tych Stany Zjednoczone zaczęły być uznawane za 

jedyne światowe supermocarstwo i stały się punktem odniesienie dla definiowania reguł 

polityki zagranicznej kolejnych państw,  rosyjskie elity polityczne zaczęły traktować 

relacje z USA jako „nierównorzędne‖ partnerstwo
43

. Rosyjska opinia publiczna 

uważała, że Stany Zjednoczone są przyczyną większości problemów, jakie dotykały 

Federację Rosyjską, amerykańskie działania pomocowe były wręcz uznawane za 

celowe szkodzenie w odbudowie państwa rosyjskiego, co odbiło się negatywnie na 

dotychczasowych przedstawicielach prozachodnich liberalnych opcji politycznych. 

Reprezentanci ugrupowań nacjonalistycznych obok wrogości do Zachodu byli 

przekonani o istnieniu spiskujących grup w zachodnim establishmencie, które 

podporządkowują sobie Rosję poprzez zawłaszczenie jej bogactw
44

.   

Kryzys w relacjach amerykańsko – rosyjskich był przyczyną rośnięcia w siłę 

grupy politycznej, określanej w literaturze mianem gosudarstwienniki dierżawniki czyli 

„państwowców‖. W obliczu narastającej w społeczeństwie rosyjskim krytyki 

zapadników, dotychczasowi „atlantyści‖ razem z Andriejem Kozyriewem na czele 

zaczęli przechodzić do szeregów „państwowców‖ – jak twierdzi Hannes Adomeit, 

przyczyną takiego stanu rzeczy była chęć utrzymania się przy władzy, gdyż rządzący 

zaczęli odchodzić od prozachodnich koncepcji
45

.  Początki „państwowców‖ sięgają 

1992 r. i centrowej koalicji Związku Obywatelskiego, popieranej przez wiceprezydenta 

Aleksandra Ruckoja, byłego sekretarza Rady Bezpieczeństwa FR Jurija Skokowa, 

wicepremiera Olega Łobowa czy Siergieja Karaganowa i Andrieja Zubowa
46

. Za silnym 

państwem optowali również doradca Borysa Jelcyna Andranik Migranian i 

przewodnicząca partii Nasz Wybór Irina Hakamada. „Państwowcy‖ postrzegali Rosję 

jako kraj zarówno europejski jak i azjatycki, stawiali na rozwój siły państwa, mającej 
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poradzić sobie ze słabościami ekonomicznymi i wewnętrzną niestabilnością.  Optowali 

za tradycyjną rolą państwa w gospodarce, reformy wolnorynkowe należało spowolnić, a 

jednocześnie przywrócić większe możliwości działania dla grup wpływu skupionych 

wokół państwowych przedsiębiorstw czy sektorze obrony
47

. W polityce zagranicznej 

głoszono hasła samoograniczenia i autarkii – ze względu na niestabilną sytuację 

polityczną i gospodarczą Rosja nie może konkurować z innymi światowymi potęgami, 

upadek ZSRR sprawił, że Rosja spadła do rangi mocarstwa średniej wielkości. Siergiej 

Karaganow twierdził, że Federacja Rosyjska nie jest już w stanie ani w sposób militarny 

zagrozić krajom Zachodu ani poszerzać swoje wpływy w skali globalnej
48

. Jako 

zwolennicy teorii interesu narodowego, „państwowcy‖ uznawali za słuszne skierowanie 

rosyjskiej polityki zagranicznej w kierunku wschodnim  i podwyższenie priorytetu tzw. 

„bliskiej zagranicy‖
49

. Teoretycznie, takie podejście nie miało na celu powrotu do 

polityki mocarstwowej – „państwowcy‖ przekonywali, że próby odrodzenia ZSRR 

doprowadziłyby do izolacji Rosji w środowisku międzynarodowym – można by było 

jedynie stworzyć luźną konfederację kontrolującą niestabilności regionu, ale przyjazne 

stosunki z państwami zachodnimi nie mogą zmniejszać rosyjskich wpływów na terenie 

„bliskiej zagranicy‖
50

.  Rosja powinna współpracować z Zachodem w sprawach 

będących w żywotnym interesie Rosji jak np. kontrola nad bronią jądrową, 

powstrzymanie konfliktów regionalnych i tendencji separatystyczno – 

ekstremistycznych czy hegemonicznym zapędom potencjalnych mocarstw światowych.  

Jednocześnie w myśli gosudatstwienników pojawiła się koncepcja o oddzieleniu 

kontaktów z państwami Wschodu i Zachodu, co miało związek z procesem rozszerzania 

NATO, organizacji z punktu widzenia „państwowców‖ wrogiej, wywołującej groźbę 

powrotu zimnowojennego klimatu
51

. Zamiast NATO należy utworzyć w Europie nowy 

system bezpieczeństwa, a „miłość‖ do USA przekuć na zainteresowanie innymi 
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europejskimi państwami zachodnimi
52

. Kryzys realizacji „strategicznego partnerstwa‖ 

ze Stanami Zjednoczonymi wynikał głównie z osłabienia instytucji państwowych i 

bezkrytycznego podejścia do zachodnich propozycji i zaleceń przeprowadzenia reform 

polityczno – gospodarczych. Dlatego też dymisja premiera mającego uzdrowić rosyjski 

system gospodarczy i polityczny Jegora Gajdara na rzecz Wiktora Czernomyrdina 

gosudarstwienniki poczytywali za wielki sukces. W kategorii polityki zagranicznej 

podobnie postąpiono z Andriejem Kozyriewem na rzez Jewgienija Primakowa, który 

zastąpił go na stanowisku ministra spraw zagranicznych w 1996 r. Wybór Primakowa 

na stanowisko ministra spraw zagranicznych był charakterystyczny dla Borysa Jelcyna i 

miejsca polityki zagranicznej wśród jego priorytetów – jak pisze Leon Aaron, Jelcyn 

używał jej raczej do godzenia opozycji niż do użytkowania politycznego kapitału
53

. A 

Primakow był przydatny jako polityk ogłaszający reguły wielobiegunowego świata bez 

hegemoni Ameryki, a równocześnie nie proponował rozpoczęcia nowej zimnej wojny. 

 Pewien wpływ na rosyjską politykę zagraniczną mieli przedstawiciele resortów 

siłowych. Jeszcze za czasów Związku Radzieckiego armia miała bardzo wysoką 

pozycję w wewnętrznym układzie sił, nie tylko przy podziale narodowych zasobów 

narodowych w postaci ogromnej części państwowego budżetu
54

.  Rozpad ZSRR był dla 

wojskowych polityczną katastrofą, przyczyną nie tylko strat terytorialnych i 

politycznych, ale również utraty ogromnych wpływów. Dlatego też w nowej 

rzeczywistości tzw. oboronniki twierdzili, że otoczenie geopolityczne Rosji składa się 

wyłącznie z samych wrogów: członków NATO, państw do NATO aspirujących oraz 

Stanów Zjednoczonych.  Lista państw stanowiących zagrożenie rozciągała się także na 

Turcję, Pakistan, Arabię Saudyjską i Japonię, ale „tradycyjni‖ przyjaciele Rosji, czyli 

Iran i Chiny, zostały z niej wykluczone
55

. Kluczową rolę w wizjach polityki 

oboronników odgrywała koncepcja odstraszania za pomocą broni jądrowej – niezwykle 

popularna wśród wojskowych w roku 1997r., kiedy to NATO rozważało przyjęcie 

nowych państw. Użycie broni jądrowej zostało poparte przez polityków wysoko 

notowanych na Kremlu: Siergieja Jastrzembskiego i Borysa Bieriezowskiego oraz 

wojskowych – ministra obrony Igora Siergiejewa i szefa Sztabu Generalnego Sił 
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Zbrojnych FR gen. Anatolija Kwasznina
56

. Wpływy tej grupy najbardziej były 

widoczne w przypadku ogłaszania nowych doktryn bezpieczeństwa Federacji 

Rosyjskiej, o których będzie mowa później. 

 

3.2.Koncepcja multipolaryzmu Jewgienija Primakowa jako wyraz rozczarowania 

polityką amerykańską 

 

 W odpowiedzi na zmianę tendencji w polityce Stanów Zjednoczonych Rosjanie 

zaczęli propagować koncepcję multipolarnego ładu światowego, ogłoszoną na 51. Sesji 

Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1996 r. przez Jewgienija Primakowa, następcy 

Kozyriewa
57

. Ściśle wiązała się ona z rozpowszechnianym przez „państwowców‖ 

przekonaniem o istotnym znaczeniu polityki wobec państw „bliskiej zagranicy‖, a 

jednocześnie negowała Stany Zjednoczone na stanowisku jedynego i zwycięskiego 

supermocarstwa. W zamian za to należało tworzyć wiele ośrodków wpływu jako 

systemu równoważącego potęgę USA, która rozszerzała się na poradzieckie obszary, 

zagrażając interesom Moskwy. W tej sytuacji Rosja byłaby oddzielnym centrum siły i 

wpływów, zapewniającej równowagę na świecie, konstruującym świat 

wielobiegunowy
58

.  Doktryna Primakowa zakładała ścieranie się dwóch tendencji: 

1. Tendencja umacniania ekonomicznych i politycznych pozycji państw oraz 

tworzonych przez nich integracyjnych struktur, 

2. Tendencja polegająca na próbach wykreowania systemu dominacji rozwiniętych 

państw zachodnich w stosunkach międzynarodowych, ze Stanami 

Zjednoczonymi jako liderem – grupa państw w ramach systemu rozwiązuje 

problemy w sposób jednostronny, głównie sposobami wojskowo – siłowymi, 

omijając reguły prawa międzynarodowego. 

Balansując między tymi trendami, Rosja, mimo swojej słabości, może 

wykorzystywać swoje kontakty z państwami z tych dwóch sprzecznych opcji, aby 

oddziaływać na stosunki międzynarodowe - chodziło głównie o ograniczenie 

                                                           
56

 „Wiadomości OSW‖ nr 18, 14.05.1997, str. 5, „Wiadomości OSW‖ nr 192, 23.10.1998, str. 3. 
57

 Justyna zając, Cele polityki zagranicznej, str. 30-31., 
58

 Dimiti Trenin, The End of Eurasia….. str. 283 - 284 



160 
 

unilateralnych zapędów Stanów Zjednoczonych
59

. Pomimo słabej kondycji państwa 

Rosjanie nie mieli ochoty mieć do czynienia  z amerykańskim punktem widzenia na 

światowy ład,  które wywoływało konflikt w kilku kluczowych dla obu krajów 

kwestiach: w trwającej rywalizacji o pozycję i wpływy na terenach „bliskiej zagranicy‖, 

kaspijskiej ropy, rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia, amerykańskiej 

polityce wobec Bałkanów oraz w polityce dual containment wobec Iraku i Iranu
60

. 

Doktryna Primakowa skonstruowana była na podstawie trzech tradycyjnych kręgów 

rosyjskich zainteresowań: 

1. WNP – strefa wyłączności wpływów Rosji, dla której utrzymanie krajów WNP 

w związku gospodarczym, politycznym i militarnym było jednym z 

najistotniejszych celów polityki zagranicznej. Wypchnięcie Rosji z tej strefy 

wpływu oznaczałoby degradację do roli drugorzędnego mocarstwa azjatyckiego; 

2. Europa Środkowa, kraje bałtyckie  i Bałkany – strefa buforowa, gdzie Rosja 

mierzyła poziom wpływu w sposób negatywny: im mniejsze zaangażowanie 

państw Zachodu w tej strefie, tym dla Rosji lepiej, gdyż istnieje szansa na ich 

całkowite wyeliminowanie w przyszłości. Stąd sprzeciw na rozszerzenie NATO 

o Polskę, Czechy i Węgry. 

3. Reszta świata – kraje w regionach, gdzie swoje wpływy miał jeszcze ZSRR, i 

dlatego Rosja powinna tam powrócić jako sojusznik. Problem w  tym, że Rosja 

nie miała dużych możliwości budowy strefy wpływu środkami ekonomicznymi, 

stąd zastosowanie środków politycznych, oraz zaszłości historycznych i 

świadomości narodowej, w których Zachód stał na pozycji ciągłego zagrożenia 

dla rosyjskiej państwowości w aspekcie ekonomicznym, kulturowym, 

politycznym i wojskowym 
61

. 

Według Primakowa, Federacja Rosyjska powinna podjąć działania, aby powrócić na 

pozycję światowego mocarstwa, ale z uwzględnieniem swoich możliwości. Rosja nie 

była jednak na tyle silna, by samodzielnie przeciwstawiać się dominacji amerykańskiej i 

odzyskiwać utracone wpływy, dlatego należało rozważyć koncepcje budowy 
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strategicznych trójkątów: europejskiego – Rosja – Francja – Niemcy, azjatyckiego – 

Rosja – Chiny – Indie, egzotycznego – Rosja – Iran – Irak. Wymagałoby to od Rosji 

wysiłku poświęconego na usunięcie Stanów Zjednoczonych z Europy Zachodniej, 

odbudowania stosunków z Chinami oraz poparcia reżimów z Zatoki Perskiej
62

. 

Jakkolwiek tworzenie takich powiązań w przypadku trójkąta europejskiego na lata 90. 

było nierealne, a w przypadku trójkąta egzotycznego wręcz niebezpieczne, to w 

przypadku realnego utrzymywania równowagi pomiędzy poszczególnym ośrodkami 

siły Rosja miałaby możliwości do swobodnego i elastycznego poruszania się na arenie 

międzynarodowej
63

. Taka „strategia dystansu‖ zabezpieczała Rosję przed konfrontacją z 

mocarstwami, a równocześnie pozwalała bronić się przed zależnością
64

. Ważnym 

instrumentem w doktrynie Primakowa stała się Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

ONZ powinna zająć miejsce istotnego ośrodka regulowania stosunków 

międzynarodowych, więc niektóre państwa dążą do obniżenia jej statusu. Ponieważ, 

według Rosjan, jedynie Rada Bezpieczeństwa ONZ jest uprawniona do podejmowania 

decyzji użycia siły, więc jakiekolwiek próby osłabienia jej stałych członków, np. 

poprzez zmianę prawa weta, są niedopuszczalne
65

.  

 Jewigienij Wolk w swojej analizie na temat rządu Primakowa twierdził, że Wiktor 

Primakow jako minister spraw zagranicznych będzie działał przeciwko światowej 

dominacji USA, ale jest również politykiem zbyt pragmatycznym, aby pozwolić na 

drastyczne pogorszenie się stosunków Rosji ze Stanami Zjednoczonymi –jeżeli będzie 

to leżało w rosyjskim interesie, może nawet skłonić Dumę do szybkiej ratyfikacji 

układu START II, ale nie zaprzestanie swojego flirtu z reżimami wrogimi USA
66

. Volk 

podkreślał, że tendencje politycznych działań Primakowa mogą być niebezpieczne dla 

interesu narodowego USA: całkowite odejście od reform wolnorynkowych spowoduje 

pogorszenie się sytuacji wewnętrznej w Rosji  i gwałtowne niezadowolenie 

społeczeństwa, szczególnie w biedniejszych, peryferyjnych obwodach. To z kolei 

doprowadzi do wzrostu tendencji separatystycznych i przyśpieszy rozpad Rosji na 
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grupę izolowanych i źle zarządzanych regionów. Taki chaos zagrozi centralnemu 

dowództwu i kontroli nad bronią nuklearną, która stanie się łatwiej dostępna dla 

lokalnych wataszków, kryminalistów czy ugrupowań terrorystycznych – proliferacja 

broni masowego rażenia może nastąpić w bardzo gwałtowny sposób. Łagodniejszym 

scenariuszem jest zrzucanie przez Primakowa na Amerykanów odpowiedzialności za 

kryzys, kreując USA na wroga Rosji i tym samym nadwyrężając i tak już napięte 

wzajemne relacje 
67

. 

 

3.3.Koncepcja bezpieczeństwa narodowego z 17 grudnia 1997r.  

 

Opisany w poprzednim punkcie stan polityki rosyjskiej w drugiej połowie lat 90. 

oraz obowiązująca doktryna polityki zagranicznej znalazły swoje odzwierciedlenie w 

„Koncepcji bezpieczeństwa narodowego‖ przyjętej przez Borysa Jelcyna w 1997r. 

Twórcy „Koncepcji…‖ wyraźnie pokazali, że o honeymoon już można zapomnieć, a 

„strategiczne partnerstwo‖ z USA zostało przemianowane na „ konstruktywne 

partnerstwo‖, bez uprzywilejowanej pozycji Ameryki w stosunkach z Rosją – od tej 

pory Stany Zjednoczone w oczach polityków rosyjskich stanęły w jednym rzędzie z 

innymi „ośrodkami siły‖: Chinami, Japonią, czy Unią Europejską
68

.  Na kształt 

„Koncepcji…‖ miały wpływ proces rozszerzania NATO, kryzys na Bałkanach oraz zła 

sytuacja wewnętrzna w Rosji. Skonstruowana według wykładni doktryny Primakowa 

jednym z naczelnych priorytetów była współpraca i rozwój dobrych relacji z krajami 

WNP, ale też utrzymanie poprawnych relacji z tradycyjnymi partnerami.  

Koncepcja bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej z 1997 dzieli się na 

cztery rozdziały:  

 

I. Rosja we wspólnocie światowej; 

II. Interesy narodowe Rosji; 
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III. Zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej; 

IV. Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. 

Zły stan gospodarki określono jako główną przyczynę powstawania zagrożeń dla 

bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej. Zagrożenia te miały się przejawiać w 

spadku produkcji, obniżeniu aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej, zniszczeniu 

potencjału naukowo-technicznego, stagnacji sektora rolnego, rozchwiania systemu 

płatniczo-pieniężnego, zmniejszeniu dochodowej części budżetu federalnego, wzroście 

zadłużenia państwowego. Co interesujące, twórcy „ Koncepcji…‖ podkreślali, że duże 

niebezpieczeństwo stanowi zwiększanie się udziału sektora paliwowo-surowcowego w 

gospodarce rosyjskiej co z kolei ma prowadzić do wykreowania takiego modelu 

ekonomicznego, który byłby oparty na eksporcie paliw i surowców i imporcie  

żywności i artykułów konsumpcyjnych – miało to doprowadzić do opanowania rynku 

rosyjskiego przez zagraniczne firmy, ze szkodą dla rozwoju analogicznego sektora 

rosyjskiego. Tak więc w kwestii zagrożeń dla Rosji „Koncepcja…‖ dużo większy 

nacisk kładła na problemy wynikające z wewnętrznego stanu państwa niż z implikacji 

międzynarodowych
69

. 

 W 1997 roku Moskwa stała na stanowisku, że tendencje sprzyjające powstania 

świata wielobiegunowego będą się pogłębiać, co zaznaczono w I rozdziale 

„Koncepcji…‖. Autorzy dokumentu podkreślili jednakże, że niektóre kraje ponawiają 

próby oparcia stosunków międzynarodowych na działaniach jednostronnych, wliczając 

w to działania siłowe w celu rozwiązania palących problemów światowej polityki. 

Jednak obecny klimat w środowisku międzynarodowym sprzyja podkreślaniu i 

umacnianiu roli reguł prawa międzynarodowego. W tym samym miejscu przyznają 

jednak, że niebezpieczeństwo bezpośredniej agresji na Rosję zmalało, więc istnieje 

możliwość większego skupienia się na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych 

Federacji Rosyjskiej . Pomimo zacieśniania się więzów Rosji z innymi krajami po 

kątem przeciwdziałania proliferacji broni masowego rażeniu, regulowania i 

rozwiązywania konfliktów regionalnych, to jednak Rosji ma mniejszy wpływ na 

rozwiązywanie istotnych problemów międzynarodowych. A w tej sytuacji wiele państw 

dąży do osłabienia politycznej, ekonomicznej i wojskowej pozycji Rosji, co przejawia 
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się w występowaniu przeciwności w kreowaniu wspólnego modelu bezpieczeństwa dla 

Europy według rosyjskich propozycji
70

. 

W Rozdziale IV „Koncepcji…‖ postawiono na realizację zasady rzeczywistego 

powstrzymywania – Rosja będzie gotowa na adekwatne użycie siły wojskowej w celu 

zapobieżenia agresji. Sporo miejsca poświęcono powstrzymywaniu jądrowemu, które 

miało być najważniejszym zadaniem Sił Zbrojnych FR – miało to zapobiec atomowej 

lub konwencjonalnej wojnie na dużą lub regionalną skalę oraz miało służyć 

wypełnieniu sojuszniczych zobowiązań. Dlatego też Rosja powinna dysponować 

odpowiednim potencjałem sił jądrowych , dla wyrządzenia ewentualnej szkody państwu 

–agresorowi lub koalicji państw – agresorów. Użycie siły wojskowej dla zapewnienia 

bezpieczeństwa narodowego zostało oparte o prawo użycia wszelkich sił i środków, 

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, jeżeli w wyniku agresji zostanie zagrożona 

niepodległość i suwerenność Federacji Rosyjskiej
71

. Aczkolwiek atak nuklearny 

przeciwko Rosji czy państwom WNP  według Rosjan był najmniej prawdopodobny, 

niskie prawdopodobieństwo przeprowadzenia miał również atak konwencjonalny na 

Rosję lub kraj WNP, to Rosjanie bardzo realistycznie patrzyli na rozpętanie się 

potencjalnego konfliktu wewnątrz WNP lub samej Rosji, określając go jako dużo 

bardziej prawdopodobne
72

. 

 

4. A National Security Strategy for a New Century of 1998  - kolejny etap 

unilateralnej ewolucji. 

 

 National Security Strategy for a New Century, opublikowana w październiku 

1998 r. stanowiła rozwiniętą i poszerzoną kontynuację założeń „Narodowej Strategii…‖ 

z roku 1996, kiedy to Bill Clinton skierował amerykańską politykę zagraniczną na tory 

„stanowczego multilateralizmu‖, ocierającego się wręcz o tendencje do podejmowania 

działań samodzielnych. Dokument z 1998r. w pełni potwierdzał amerykańską 

rezygnację z jakichkolwiek dążeń w kierunku izolacjonizmu i ogłaszał przyjęcie przez 

Stany Zjednoczone na siebie roli światowego przywódcy. 
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 Już we wstępie autorzy dokumentu ogłaszają, że Stany Zjednoczone Ameryki 

pozostają najpotężniejszą na świecie siłą przyczyniającą się do szerzenia pokoju, 

dobrobytu i uniwersalnych wartości demokracji i wolności. Wyzwaniem, i zarazem 

odpowiedzialnością,  dla narodu amerykańskiego jest wykorzystanie sił globalnej 

integracji dla korzyści zarówno Amerykanów jaki i ludzi na całym świecie. Jednak ta 

sama siła zwiększa współzależność oraz wzmaga wrażliwość na negatywne czynniki 

takie jak: ekstremalny nacjonalizm, terroryzm lub przestępczość
73

. Dlatego USA 

powinny dostosować swoją strategię bezpieczeństwa do nowych realiów 

międzynarodowych u progu XXI-wieku. W porównaniu do „Strategii…‖ z 1996r. nie 

zmieniły się trzy główne cele: 

 

 Umocnienie amerykańskiego bezpieczeństwa, 

 Ugruntowanie gospodarczego prosperity, 

  Promowanie demokracji za granicą, 

 

Sama strategia zakładała szerokie spektrum amerykańskich inicjatyw: od poszerzania 

sojuszu militarnych , poprzez szerzenie idei wolnego handlu, poprawę systemu kontroli 

zbrojeń, tworzenie koalicji na rzecz  zwalczania terroryzmu, korupcji, przestępczości i 

handlu narkotykami aż do zaangażowania w ochronę środowiska i praw człowieka. W 

tym celu USA potrzebują odpowiednich narzędzi do realizacji tych założeń. Ponieważ 

światowe „środowisko bezpieczeństwa‖ jest bardzo dynamiczne i niepewne, więc 

należy założyć, że Ameryka musi przewodzić na świecie, jeżeli obywatele amerykańscy 

mają czuć się bezpieczni we własnym kraju – działa to w obie strony: aby przewodzić, 

USA musza być silne wewnętrznie
74

. Co prawda, wspólnota międzynarodowa jest w 

stanie funkcjonować bez amerykańskiego przywództwa, jednak w wielu przypadku 

tylko Stany Zjednoczone są jedynym państwem zdolnym do utrzymania pozycji  

światowego lidera, posiadającego możliwości międzynarodowej odpowiedzi na 

wspólne wyzwania – taka możliwość jest nie tylko kluczowa dla vital interest 

amerykańskiego bezpieczeństwa, ale także dla całego świata
75

. Amerykańskie 
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przywództwo jest kluczowe dla możliwości zawierania różnych traktatów 

zwiększających światowe bezpieczeństwo.   

Dla Billa Clintona strategiczne priorytety globalnego przywództwa to:  

 

 Wzmacnianie regionalnych wysiłków wspólnoty demokratycznych narodów na 

rzecz promowania pokoju i dobrobytu w kluczowych regionach, 

 Zwiększenie współpracy w zakresie nowych zagrożeń, których nie da się 

rozwiązać za pomocą unilateralnych działań, 

 Umacnianie sił zbrojnych, dyplomacji i narzędzi prawnych niezbędnych dla 

zmierzenia się z tymi zagrożeniami, 

 Utworzenie więcej miejsc pracy i możliwości dla Amerykanów w ramach 

otwartego i konkurencyjnego systemu gospodarczego, co przyniesie także 

korzyści reszcie świata
76

. 

 

Stany Zjednoczone muszą być przygotowane na samotne podejmowanie działań, 

kiedy jest to najbardziej korzystne,  jednak wiele celów można osiągnąć poprzez 

działania w sojuszach lub innych formalnych strukturach bezpieczeństwa lub poprzez 

zajęcie pozycji lidera w koalicji ad hoc, uformowanej dla osiągnięcia określonego celu. 

Zasadniczym cele „Strategii…‖ jest umocnienie i dostosowanie stosunków 

bezpieczeństwa z kluczowymi dla USA państwami i wykreowanie nowych relacji i 

struktur, kiedy będzie to konieczne. Ameryka nie pozwoli na dominację wrogiego 

państwa w jakimkolwiek regionie istotnym  z punktu widzenia amerykańskich 

interesów
77

. Stany Zjednoczone powinny być przygotowane do udzielenia adekwatnej 

odpowiedzi na szerokie spektrum potencjalnych zagrożeń – ze względu na ograniczone 

zasoby reakcje powinny być selektywne, ograniczone do przypadków bezpośrednio 

godzących w amerykańskie interesy. Odpowiedź może być zbrojna, dyplomatyczna, 

ekonomiczna prawna lub wypadkową tych rodzajów, USA mają w obowiązku użyć 
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odpowiedniego narzędzia – w ramach działań multilateralnych, lub działając 

jednostronnie, kiedy wymaga tego interes narodowy
78

. 

„Strategia…‖ dzieli amerykański interes narodowy na trzy kategorie: 

1. Żywotne interesy (vital interests):  istotne ze względu na przetrwanie, 

bezpieczeństwo oraz witalność narodu amerykańskiego. Dokument nie podaje 

konkretnych przykładów zagrożeń, podkreśla jednak, że USA zrobię co będzie 

konieczne dla ochrony tego rodzaju interesów, włącznie z unilateralnym i 

stanowczym użyciem siły zbrojnej. 

2. Ważne narodowe interesy (import ant national interests): wpływają na jakość 

dobra narodowego i pomyślności swiata. Jako przykład obrony tej kategorii 

interesów autorzy dokumentu przytaczają powstrzymanie napływu uchodźców 

z Haiti, udział w operacji NATO w Bośni i wysiłki na rzecz ochrony globalnego 

środowiska. 

3. Interesy humanitarne i inne (humanitarian and other interests): działania 

podejmowane, kiedy wymagają tego narodowe wartości np. katastrofy 

naturalne lub wywołane przez działalność ludzką, naruszenie praw człowieka, 

wspieranie demokratyzacji i kontroli obywatelskiej nad siłami zbrojnymi, 

promowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju
79

.  

 

Wśród głównych zagrożeń dla amerykańskiego interesu narodowego na uwagę 

zasługuje punkt o tzw.  failed states – państwach , które pomimo międzynarodowych 

wysiłków nie są wstanie utrzymać rządu czy służb państwowych, generujących 

wewnętrzne konflikty, kryzysy humanitarne i regionalną niestabilność. Niemożność 

rządu do utrzymania dobrobytu swoich obywateli prowadzi do masowych migracji, 

niepokojów społecznych, głodu, masowych mordów lub agresji przeciwko sąsiadom 

albo grupom etnicznym, a to wszystko może doprowadzić do zagrożenia 

bezpieczeństwa USA
80

. Aby przeciwdziałać wymienionym w dokumencie 

zagrożeniom, nie wystarczy budowanie koalicji składającej się z podobnie myślących 

państw – dlatego Stany Zjednoczone powinny wzmacniać i konsolidować dyplomację, 

wojsko, służby wywiadowcze i możliwości prawne dla działania w pojedynkę, kiedy 
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będą musiały w efektywny sposób przewodzić społeczności międzynarodowej w celu 

przeciwdziałania tymże zagrożeniom.  „Strategia…‖ podkreśla również skuteczność 

stosowania dyplomacji prewencyjnej (preventive diplomacy) – zapobieganie upadkowi 

danego państwa jest o wiele bardziej efektywne niż odbudowa po wewnętrznym 

kryzysie
81

. Dokument zastrzega również dla USA prawa posługiwania się nuklearnym 

odstraszaniem – Stany Zjednoczone muszą dalej utrzymywać silną triadę sił 

strategicznych zdolnych odstraszyć wrogie państwo z dostępem do technologii 

nuklearnych
82

.  

W powyższym dokumencie poruszono również kilka kwestii dotyczących Rosji w 

sposób mniej lub bardziej pośredni. „Strategia…‖ wyraziła amerykańskie stanowisko 

co do obrony antyrakietowej, której to systemy powinny być stale wzmacniane i 

unowocześniane w celu ochrony sił amerykańskich oraz sił sojuszników prze atakami 

rakietowymi
83

. Na tą chwilę chodziło o  rakiety krótkiego zasięgu i system TMD 

(theatre missile defense), gdyż podczas szczytu w Helsinkach Bill Clinton i Borys 

Jelcyn potwierdzili, że traktat ABM jest trzonem stabilności strategicznej
84

. 

Amerykanie liczyli na to, że porozumienie oddzielające TMD od układu ABM, 

podpisane 26 września 1997 r. w Nowym Jorku wyraźnie pokaże, że limity 

ustanowione przez traktat ABM nie będą miały zastosowania do systemu TMD. 

Pomimo zachowywania dyplomatycznych pozorów Rosjanie mogli zacząć obawiać się 

o siłę obowiązywania układu ABM. Kolejnym kamieniem wrzuconym w rosyjskie 

podwórko było zaznaczenie w „Strategii…‖ ważnej roli rejony basenu Morza 

Kaspijskiego i zasobów ropy naftowej, jakie tam się znajdują, obliczanych wtedy na 

ok. 160 miliardów baryłek. Dokument zakładał intensyfikację współpracy z państwami 

regionu, jaki Rosjanie uważali za swoją kolejną tradycyjną strefę wpływów jako 

państwo również azjatyckie, w budowie rurociągów oraz w umacnianiu demokracji i 

niepodległości tychże państw. A w żywotnym interesie USA leży zapewnienie sobie 

dostępu do zagranicznych źródeł ropy naftowej i jej swobodnego przepływu, stąd 
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niezbędne jest wytworzenie sytuacji bezpieczeństwa i stabilności w kluczowych 

obszarach
85

.  

Problem Rosji poruszono w rozdziale „Strategii…‖ dotyczącym promowania 

demokracji, aczkolwiek sformułowania tam zawarte również godziły w tezy doktryny 

Primakowa. Oprócz wspierania reform wolnorynkowych i demokratycznych w Europie 

Środkowo – Wschodniej i krajach WNP, Amerykanie postulowali integrację krajów 

Europy Śrd.-Wsch. w ramach takich struktur bezpieczeństwa i integracji gospodarczej 

jak NATO czy Unia Europejska. Osobną uwagę poświęcono Ukrainie, która dzięki 

zdecydowanym posunięciom i amerykańskiemu zaangażowaniu wkroczyła na ścieżkę 

reform, niezbędną dla osiągnięcia długotrwałej stabilności, oraz kontynuowała redukcje 

broni strategicznej i przystępowanie do międzynarodowych porozumień o 

nieproliferacji broni masowego rażenia
86

.   

Ponieważ europejska stabilizacja została zaliczona do kategorii interesów 

żywotnych USA, podporą realizacji celów strategicznych w Europie miało być NATO, 

jako organizacja gwarantująca europejskie bezpieczeństwo grająca główną rolę w 

europejskim systemie, gotowa na przyjęcie nowych wyzwań. Dlatego rozszerzenie 

NATO jest kluczowym elementem amerykańskiej strategii, pomimo że koniec zimnej 

wojny zmienił naturę zagrożeń w Europie
87

.  Dla Stanów Zjednoczonych istotnym było 

włączenie Rosji i Ukrainy oraz innych krajów WNP w nowy porządek bezpieczeństwa 

europejskiego poprzez wzmocnienie ich udziału w programie „Partnerstwo dla Pokoju‖ 

oraz budowaniu partnerstwa Rosja – NATO czy Ukraina - NATO. Pozwoli to na 

zredukowanie ryzyka wojny atomowej, rozprzestrzeniania się materiałów nuklearnych, 

zwłaszcza w ramach działań państw „wyjętych spod prawa‖
88

.  Dlatego też również w 

kategorii żywotnych interesów USA leży ewolucja Rosji i państw WNP w 

wolnorynkowe demokracje, zintegrowane ze światową społecznością. Stany 

Zjednoczone będą kontynuowały wspieranie rosyjskich reform i integrację z resztą 

środowiska międzynarodowego – jednak wsparcie nie będzie już bezkrytyczne – będzie 
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zależeć od rosyjskiego zaangażowania w wewnętrzne reformy i od prowadzenia 

„odpowiedzialnej‖ polityki zagranicznej
89

. 

 Założenia nowej strategii amerykańskiej polityki zagranicznej i esencję 

„stanowczego multilateralizmu‖ uściśliła dodatkowo na łamach „Foreign Affairs‖ 

sekretarz stanu Madeleine K. Albright, twierdząc, że do osiągania strategicznych celów 

należy używać wszelkich narzędzi polityki zagranicznej, a dla bezpieczeństwa 

światowego Stany Zjednoczone powinny skłonić każdy naród do podążania w kierunku 

demokracji i przestrzegania norm globalnych. Tworzenie międzynarodowych koalicji 

jest niezwykle istotne, i większość światowych przywódców , pragnących 

wielobiegunowego porządku, powinna bronić spraw, za które jest odpowiedzialna. 

Jednak efektywna koalicja jest konsekwencją, a nie alternatywą dla światowego 

przywództwa USA
90

. 

 Z postrzeganiem świata przez ekipę Billa Clintona próbował polemizować 

Samuel Huntington w swoim artykule „The Lonely Superpower‖. Huntington 

oświadczył, że fakt bycia przez USA jedynym supermocarstwem nie oznacza z góry, że 

świat stał się jednobiegunowy. Obecnie system światowy stał się hybrydą, którą 

Huntington określał jako uni-multipolar system, gdzie istnieje jedno supermocarstwo 

oraz kilka major powers. Rozwiązywanie kluczowych problemów międzynarodowych 

wymaga akcji supermocarstwa, ale zawsze z jakimś wkładem major powers. Jednak 

supermocarstwo zawsze może akcję przeprowadzaną przez grupę takich państw 

zawetować. Widząc dążenia Ameryki do bycia hegemonem w systemie 

jednobiegunowym, inne mocarstwa czują się zagrożone, gdyż preferowałby system 

wielobiegunowy. Z drugiej strony amerykańscy politycy - mający tendencję do 

działania, jakby świat już był jednobiegunowy - czują się sfrustrowani swoimi błędami 

w dążeniu do hegemonii. W efekcie obecne status quo nikogo nie zadowala, a Stany 

Zjednoczone traktujące siebie według słów Madeleine Albright jako indispensable 

nation („naród niezbędny‖) działają mniej lub bardziej unilateralnie, co nie sprzyja 

konstruowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej i jej akceptacji przez inne 

państwa
91

. 
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5. Realizacja polityki unilateralnej przez Stany Zjednoczone  a  stanowisko Rosji 

– przyczyny kryzysu polityki amerykańskiej wobec Rosji w 1999r. 

 

5.1. Rozszerzenie NATO 

 

W drugiej połowie lat 90. Amerykanie nie skrywali już swojego dążenia do 

utrzymania pozycji światowego lidera, wręcz, jak pokazała to National Security 

Strategy for a New Century z października 1998 r., chęć zbudowania  ładu opartego o 

działania unilateralne wynikała z troski nie tylko o swoje narodowe interesy, ale 

również o dobrą kondycję reszty świata. Na drugim biegunie stała Rosja, która po 

latach prób realizacji bardziej prozachodnich strategii działania dokonała zwrotu „do 

wewnątrz‖ swojej polityki zagranicznej, wynikającego ze skomplikowanych związków 

pomiędzy nieudolnością władz rosyjskich w odbudowie i reformowaniu Rosji po 

zimnej wojnie a niechęcią do niespójnej polityki amerykańskiej w stosunku do Rosji.  

Pomimo złej kondycji państwa Rosjanie nadal postrzegali siebie jako kraj wiele 

znaczący w regionie, wytrwale broniąc swoich dotychczasowych stref wpływu w 

Europie i w Azji przed amerykańskimi zakusami. Politycy rosyjscy znaleźli się w 

niewygodnej sytuacji - wbrew twierdzeniom zawartym w dokumentach dotyczących 

kierunków polityki zagranicznej i bezpieczeństwa nadal postrzegali Stany Zjednoczone 

jako istotny element, wokół którego definiowana była rosyjska polityka zagraniczna, ze 

względu właśnie na ingerencje amerykańskie na tradycyjnych dla Rosjan terenach 

wpływu. Kamieniami milowymi, prowadzącymi do kryzysu stosunków amerykańsko – 

rosyjskich w 1999r. były amerykańskie starania prowadzące do obniżenia wartości 

Organizacji Narodów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, którą Rosja 

uważała za gwaranta i instrument bezpieczeństwa zarówno, europejskiego jak i 

światowego,  rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry, a także przeprowadzenie 

antyserbskiej operacji na Bałkanach – a Serbowie byli przez Rosjan uważani za „braci 

– Słowian‖. 

Problemem, który dla Rosjan ciągnął się jeszcze za czasów prezydentury George‘a 

Busha były projekty rozszerzenia NATO i program „Partnerstwo dla Pokoju‖, który 
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miał być sygnałem dla Rosji, że powiększenie się Sojuszu jest jak najbardziej realne
92

. 

A przecież jeszcze w czasie pierwszej kadencji Billa Clintona Zbigniew Brzeziński 

sformułował koncepcję polityki „dwutorowej‖, mającej na celu rozszerzenie NATO na 

kraje Europy Środkowo – Wschodniej oraz zawarcie specjalnego porozumienia między 

Rosją a NATO
93

, co miało doprowadzić do utworzenia dwóch głównych filarów 

bezpieczeństwa europejskiego: nowych członków NATO – krajów 

wschodnioeuropejskich oraz strategicznej współpracy Rosji z Sojuszem. Drogą 

wiodącą do tego miały być próby włączenia Rosji w program „Partnerstwa dla 

Pokoju‖, co równocześnie uniemożliwiłoby używanie przez rosyjskich polityków 

argumentów, że Federacja Rosyjska staje się państwem zapomnianym i izolowanym 

przez kraje zachodnie
94

.  Rosja odrzuciła tą propozycję, twierdząc, że nawet 

indywidualne warunki dla Rosji w ramach „PdP‖ nie zrekompensuje negatywnych 

skutków rozszerzenia NATO o byłych sojuszników ZSRR dla bezpieczeństwa 

Federacji Rosyjskiej
95

. Dla Rosji program „PDP‖ był niczym więcej jak podstawą do 

dalszej ekspansji NATO
96

.  

By złagodzić te obawy Stany Zjednoczone chciały zaproponować Rosji propozycje 

współpracy w ramach rekompensaty za utracone poczucie bezpieczeństwa. Jak pisze 

Jadwiga Kiwerska, w tym czasie w USA w dyskusji wokół oferty dla Rosji i przyszłej 

Karty Rosja - NATO wyłoniły się trzy kierunki poglądów na rozszerzenie NATO i 

związaną z tym pozycję Rosji. Politycy konserwatywni, jako bezkompromisowi 

zwolennicy poszerzenia Sojuszu, sprzeciwiali się jakimkolwiek próbom porozumień z 

Rosją, gdyż mogłoby to osłabić zachodni potencjał obronny
97

. Na drugim biegunie 

znajdowali się przedstawiciele liberalnej lewicy, sprzeciwiający się rozszerzeniu 

NATO oraz twardemu stanowisku wobec Rosji, gdyż mogło to zaprzepaścić wysiłki na 

rzecz nieproliferacji broni masowego rażenia
98

. Trzecią stroną był Bill Clinton i jego 

administracja usiłująca zachować całość NATO, a równocześnie cokolwiek z Rosją 
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wynegocjować, jednak bez prawa weta, za to w ramach tzw. członkostwa politycznego, 

z konsultacjami i kontaktami wojskowymi
99

.  

Ronald Asmus i Stephen Larrabee twierdzili, że strategia rozszerzenia NATO 

przyjęta przez Waszyngton polegała na uniknięciu wytypowania małej grupy państw, 

przeciwnie, zróżnicowanie potencjalnych kandydatów ma zapobiec walce kandydatów 

o dostanie się „na listę‖. Tym samym drzwi dla Rosji i Ukrainy pozostawały otwarte, 

jeżeli oba kraje chciałby zmniejszyć poczucie izolacji od Zachodu
100

. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, że kampania prasowa przeciw rozszerzeniu Sojuszu, rozpoczęta w 

USA, potęgowała w Rosjanach nadzieję na zablokowanie procesu powiększenia 

NATO, lub uzyskaniu ewentualnych korzyści dla Rosji, osłabiających przy okazji 

Sojusz. 

Kwintesencją sposobu myślenia amerykańskiego rządu stała się sekretarz stany 

Madeleine Albright jako wielka zwolenniczka rozszerzenia Sojuszu i równoczesnego 

porozumienia z administracją na Kremlu. Albright wychodziła z założenia, że Rosja 

powinna być włączona w europejskie struktury bezpieczeństwa, ale nie za cenę prawa 

weta w kwestii przyjęcia nowych członków Sojuszu i przyznania jej praw 

przysługujących jedynie pełnoprawnym uczestnikom NATO
101

.  Amerykańska 

sekretarz stanu zaproponowała Rosji powołanie organu konsultacyjnego i zmiany w 

traktacie CFE dotyczący zmniejszenia swobody rozmieszczania sił NATO na terenie 

nowych członków. Propozycje miały być omawiane na szczycie w Helsinkach w marcu 

1997 r., który miał być spotkaniem ostatniej szansy przed madryckim szczytem, gdzie 

miano oficjalnie zaprosić nowe państwa. Problem polegał na przekonaniu strony 

rosyjskiej, że działania NATO po zakończeniu zimnej wojny nie są wymierzone w 

Rosję. Ariel Cohen postulował, by prezydent Clinton przekonał Rosję, że ma ważną 

rolę w systemie europejskiego bezpieczeństwa, ale nie za cenę uzyskania prawa weta w 

sprawie powiększenia Sojuszu oraz złożył obietnicę nieumieszczania broni nuklearnej 

na terytoriach nowych państw członkowskich
102

. 
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 Spotkanie w Helsinkach przyniosło efekt w postaci ogłoszenia współpracy między 

USA, NATO a Rosją, ale równocześnie Borys Jelcyn podtrzymywał swoją opinię, że 

kontynuowanie procesu powiększania NATO jest poważnym błędem
103

. Wstępnie 

przyjęty projekt karty NATO-Rosja miał powoływać do życia radę konsultacyjną i 

zobowiązywać NATO do nieumieszczania na terenach nowych państw członkowskich 

broni jądrowej, infrastruktury wojskowej i wojsk sojuszniczych. Po szczycie Henry 

Kissinger  stwierdził, że Rosja zyskała współuczestnictwo w NATO przed nowymi 

członkami, więc powołanie Rady NATO-Rosja powinno opóźnić się do końca procesu 

ratyfikacyjnego przyjmowania nowych państw, a Rosja powinna zaprzestać swej 

antynatowskiej retoryki
104

. 

W efekcie podpisano 27 maja 1997r., Akt stanowiący o wzajemnych stosunkach, 

współpracy i bezpieczeństwie między NATO a Federacją Rosyjską czyli tzw. Karty 

NATO - Rosja oraz utworzenie Stałej Wspólnej Rady NATO- Rosja
105

. Żadna ze stron 

umowy nie otrzymała prawa weta w stosunku do suwerennych decyzji partnera, ale 

Rosja uzyskała zapewnienie, że na terenie nowych państw członkowskich nie będzie 

rozmieszczana ani składowana broń nuklearna. Na żądanie strony rosyjskiej w 

dokumencie określono NATO jako organizację wojskową przekształcającą się w 

organizację polityczną, a na żądanie Sojuszu wspomniano o Rosji budującej 

społeczeństwo demokratyczne
106

. Pomimo możliwości wyrażania przez Rosję opinii w 

kluczowych sprawach, większość rosyjskich polityków nadal twierdziło, że 

rozszerzenie NATO godzi w rosyjskie bezpieczeństwo. Celem rosyjskich polityków 

było uzyskanie jak największych wpływów na proces podejmowania decyzji w NATO, 

dla Rosji bardzo niewygodnym był status Rady, która była organem o charakterze 

konsultacyjnym. Członkowie NATO wyrazili sprzeciw zajmowaniem się w ramach 

Rady sprawami infrastruktury wojskowej na terenach nowych państw członkowskich 

lub decyzjami dotyczącymi konfliktów na Bałkanach.  Jak pisał Jeremy D. Rosner, 

przyjęcie do Sojuszu krajów Europy Środkowo – Wschodniej było kwestią zasadniczą 
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dla europejskiego bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny, NATO jest również 

gwarantem vital interests Stanów Zjednoczonych jakim jest bezpieczeństwo Europy. 

Wszelkie argumenty przeciwko rozszerzeniu nie mają racji bytu ze względu na to, że 

dwie trzecie Amerykanów chce, by ich kraj odgrywał „aktywną rolę‖ na świecie
107

.  

Poprzez podpisanie Karty NATO- Rosja zrealizowano jeden z głównych celów 

polityki USA wobec Rosji tzn. włączono Federację Rosyjską do architektury 

bezpieczeństwa europejskiego
108

. Stephen Larrabee wyrażał ostrożny sceptycyzm co do 

nadziei na potencjalne członkostwo Rosji w NATO, ale nawoływał w ramach 

polepszania relacji Rosja – NATO do większej efektywności prac Stałej Rady NATO-

Rosja
109

.  Problem polegał na pytaniu, czy rzeczywiście rosyjscy politycy mają zamiar 

respektować postanowienia Karty i współpracować z NATO.  

Rosyjski politolog Wiaczesław Nikonow twierdził, że Karta nie ma żadnego znaczenia, 

jest tylko deklaracją polityczną, gdyż nawet bez tego dokumentu Rosja w stosunkach z 

NATO nie osiągnęła niczego, czego Sojusz nie miałby wcześniej 

zagwarantowanego
110

. Zwłaszcza, że Borys Jelcyn, zapowiadając brak swojego 

uczestnictwa na szczycie NATO w Madrycie, obwieszczał brak rosyjskiej zgody na 

rozszerzenie NATO
111

. Rosyjska krytyka nie ustała nawet po zakończeniu szczytu. 

Aleksiej Arbatow określił powiększenie NATO jako zdradę, a akceptację Rosji uznał 

za wymuszoną – w tym momencie państwa zachodnie nie będą już neutralne, a raczej 

staną się wrogami i rywalami dla Rosji, dla której jest to koniec strategicznego 

partnerstwa
112

. Nikolai Sokov pisał, że pomimo współczesnych „trudności‖ z 

zaklasyfikowaniem danego państwa jako „parwdziego przyjaciela‖ lub „wroga‖, dla 

rosyjskich polityków Stany Zjednoczone stały się kandydatem w kategorii „wróg‖ z 

następujących powodów: 

  Są winne rozszerzania NATO (rola Niemiec w całym procesie jest pomijana) 

 Dzięki swojej aktywności w rejonie Morza Kaspijskiego i Azji Środkowej 
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 Są podejrzane o próby zwrócenia Ukrainy przeciwko Rosji 

 Stany Zjednoczone chcą zniszczyć Rosję i rozbić na mniejsze części
113

. 

 

 

5.2. Negowanie znaczenia ONZ przez USA : kryzys bałkański i problem 

Kosowa 

 

Punktem zapalnym, pogłębiającym napięcia w relacjach amerykańsko – rosyjskich 

były zróżnicowane oceny i podejście do roli Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Paradoksalnie, problemy Stanów Zjednoczonych związane ze współpracą z Organizacją 

Narodów Zjednoczonych zaczęły się, gdy ekipa Clintona podczas pierwszej kadencji 

ogłosiła kierowanie się założeniami multilateralizmu, czyli reagować na światowe 

problemy przy pomocy międzynarodowych organizacji. Jak pisze Krzysztof Michałek, 

od początku lat 90. administracje amerykańskie, republikańska lub demokratyczna, 

próbowały za pomocą finansowych nacisków wymusić rozpoczęcie reform z zakresu 

zarządzania, struktury i operowania finansami. Składka członkowska została obcięta o 

pokaźną kwotę, a dodatkowo strona amerykańska domagała się redukcji udziału USA w 

finansowaniu działań ONZ z 25 do 22 procent
114

.  Dla Amerykanów palącym 

problemem w sposobie działania NATO był sposób głosowania w Radzie 

Bezpieczeństwa ONZ – akceptację dla rozważanych decyzji musieli wyrazić wszyscy 

stali członkowie Rady, oprócz USA – Francja, Rosja, Wielka Brytania, Chiny. 

Osiągnięcie kompromisu bywało niezwykle ciężkie, dlatego też Stany Zjednoczone 

optowały za poszerzeniem statusu stałych członków na mocarstwa regionalne np. 

Japonię czy Niemcy.  

ONZ pokazało swoją bezsilność w stosunku do Iraku – państwa znajdującego się na 

liście rouge states
115

.  Przyczyną kryzysu było niewypełnianie przez Irak postanowień 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 715, jeszcze z 1993r., o poddaniu kontroli 

programów wojskowych i  raport przewodniczącego UNSCOM Richarda Butlera o 

                                                           
113

 Nikolai Sokov, Russia‘s Relations with NATO: Lessons from the History of the Entente Cordiale, 

PONARS Policy Memo 29, August 1998 str.2. 
114

Krzysztof Michałek, Amerykański stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych 1900-2001,Warszawa 

2004,str. 740. 
115

 Anthony Lake, Confronting Backlash States, ―Foreign Affairs‖ Spring 1994, Vol. 73, Iss. 2. 



177 
 

niewypełnianiu obowiązku współpracy Iraku z inspektorami ONZ
116

. Ewakuacja 

inspektorów otworzyła drogę dla możliwości zbrojnej interwencji, Stany Zjednoczone 

zdecydowała się wspomóc Wielka Brytania, Rosja i Francja stanowczo sprzeciwiały się 

użyciu siły w stosunku do Iraku. Siergiej Iwanow sugerował, że szef UNSCOM 

powinien ustąpić ze stanowiska, a Igor Iwanow podczas oficjalnej wizyty w Madrycie 

prorokował pogorszenie się sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Stany Zjednoczone i 

Wielka Brytania zignorowały sprzeciw społeczności międzynarodowej – w dniach 16-

19 grudnia 1998r. przeprowadzono serię ataków lotniczych na cele w Bagdadzie  i 

okolicach
117

.  

Kontrowersyjnym z rosyjskiego punktu widzenia na rolę ONZ i swoją pozycję 

na arenie międzynarodowej był konflikt bałkański i sprawa Kosowa
118

. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, że część elit rosyjskich, szczególnie nacjonalistów, przyjmowało 

powstanie tzw. Wielkiej Serbii jako automatyczną gwarancję dominacji Federacji 

Rosyjskiej w rejonie Bałkanów
119

. Jednak nacjonaliści byli w mniejszości, bardziej 

umiarkowane opcje polityczne stały na stanowisku nie ingerowania w konflikty na 

Półwyspie Bałkańskim, jeżeli Rosja dalej ma zajmować pozycję partnera Zachodu i 

Stanów Zjednoczonych
120

.  

Kiedy na arenę wkroczył Jewgienij Primakow ze swoją doktryną, doszło do 

pewnego rodzaju przewartościowania w kwestii Bałkanów, polegającego na 

podkreśleniu rosyjskiej pozycji w tamtym rejonie. Samoistnie prowadziło to w kierunku 

konfliktu z Zachodem, szczególnie w sytuacji, gdy zadanie poradzenia sobie z 

bałkańskimi wojnami zostało scedowane przez ONZ, UE i Grupę Kontaktową na 
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NATO, organizację postrzeganą przez rosyjskich polityków za problematyczną
121

. 

Dlatego też ze strony rosyjskiej starano się o zwiększenie roli ONZ i OBWE na rzecz 

ograniczenia pozycji NATO w rozwiązywaniu problemów na Bałkanach. W rosyjskiej 

polityce zagranicznej obszar Bałkanów awansował na miejsce rywalizacji o 

mocarstwową pozycję między Rosją a Zachodem. Narastające animozje wewnątrz 

grona państw zachodnich co do kwestii bośniackich mogły być okazją dla Rosji do 

nawiązania głębszych relacji z mocarstwami europejskimi, niechętnymi działaniom 

amerykańskim – Niemcami czy Francją. Rozwiązanie kryzys kosowskiego mogło być 

doskonałym pretekstem do zacieśnienia więzów współpracy z tymi państwami, a przy 

okazji umożliwiało dopilnowanie jedności terytorialnej, istotnej dla granic z WNP
122

. 

Władimir Baranowski, dyrektor Instytutu Światowej Ekonomiki i Stosunków 

Międzynarodowych w Rosyjskiej Akademii Nauk  utrzymywał, że polityczna obecność 

na Bałkanach ma dwa zasadnicze priorytety w ramach interesów regionalnych. Po 

pierwsze, Rosja powinna być obecna w regionie, żeby być w biegu wydarzeń, 

szczególnie w obliczu operacji NATO, postrzeganej jako narzędzie do kompletnego 

usunięcia Rosjan z tamtych terenów. Po drugie, rosyjska obecność w tym regionie może 

służyć jako ważny element równoważący. Równocześnie Rosja powinna się starać 

zapobiec erozji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz sformować nowy międzynarodowy 

system oparty o arbitraż w wewnętrznych kwestiach humanitarnych danych państw
123

.  

   Władze na Kremlu utrzymywały, że negocjacje to jedyny sposób na rozwiązanie 

konfliktu, bez nacisków siłowych i interwencji zbrojnych. Jednak to właśnie w Bośni 

Rosja nawiązała z NATO prawdziwą współpracę wojskową w ramach sił IFOR/SFOR, 

co dało nadzieję na podobną współpracę przy innych okazjach
124

. Ale kiedy groźba 

użycia sił zbrojnych przez NATO wzrastała, Rosjanie coraz ostrzej wyrażali swój 

sprzeciw – władza na Kremlu twierdziła, że interwencja jest możliwa dopiero po 

udzieleniu przez Radę Bezpieczeństwa ONZ mandatu, a samodzielne działania Sojuszu 

bez akceptacji ONZ naruszają prawo międzynarodowe. ONZ i OBWE ma polityczne 

metody rozwiązywania problemu kosowskiego, opierające się na sankcjach 
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politycznych i ekonomicznych, a nie zostały one w całości wykorzystane
125

.  Wielkie 

oburzenie w Rosji wywołały naloty NATO na Jugosławię 24 marca 1999r., łącznie z 

takimi demonstracjami jak zawrócenie rządowego samolotu przez lecącego na 

spotkanie z Alem Gorem Primakowa do Moskwy. Przedstawiciel Rosji przy kwaterze 

głównej NATO został wycofany, a Moskwa ogłosiła całkowite zamrożenie współpracy 

w ramach „Partnerstwa dla Pokoju‖ i Karty NATO – Rosja
126

. Niektórzy politycy 

skupili się na antynatowskiej i antywschodniej propagandzie, ogłaszając pogwałcenie 

prawa międzynarodowego, niebezpiecznego ciosu dla ONZ, zdradę byłych rosyjskich 

sojuszników w Europie Wschodniej. Stany Zjednoczone zostały oskarżone o wywołanie 

destabilizacji Jugosławii w celu ugruntowania amerykańskiej dominacji w Europie i na 

świecie
127

. Rosyjscy liberałowie nie odbiegali w opiniach od swoich skrajnych kolegów 

– Gawrił Popow twierdził, że Amerykanie użyli sprawy Kosowa, aby zapobiec 

utworzeniu entente między Rosją a Europą i utrzymania światowej dominacji. Inni 

liberałowie winili USA za światowy kryzys finansowy i chęć rozpętania III wojny 

światowej
128

. 

W obronie istniejącego porządku Rosja usiłowała na forum Rady 

Bezpieczeństwa ONZ przekonać państwa do uchwalenia rezolucji o natychmiastowym 

wstrzymaniu nalotów, opierając się na postanowieniach Karty ONZ o niepodejmowaniu 

akcji militarnych bez zgody RB ONZ – bezskutecznie
129

. Wśród opinii publicznej 

podniosły się głosy o adekwatnych środkach odwetowych, od zerwania „Aktu 

stanowiącego…‖ do zablokowania procesu ratyfikacji układu START II ( który i tak do 

tej pory nie był ratyfikowany. Kimberly Marten Zisk ostrzegała przed ignorowaniem 

reakcji Rosji na przegraną w RBONZ – Federacja Rosyjska może być państwem 

słabym, ale należy brać pod uwagę fakt sprzedaży broni do państw takich jak Irak czy 

Serbia, a Stany Zjednoczone i NATO powinny unikać zaangażowania militarnego w 
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„tradycyjnych‖ strefach wpływów rosyjskich
130

. Jednak pragmatyzm zwyciężył , kiedy 

Borys Jelcyn obwieścił, że Rosja nie ma zamiaru konfrontować się ze Stanami 

Zjednoczonymi i NATO – dlatego pomimo oficjalnego zawieszenia stosunków z 

NATO nie wystąpiła z Grupy Kontaktowej
131

. Jednocześnie władze na Kremlu nadal 

trzymały się założeń doktryny Primakowa – postulowano wprowadzenie do Kosowa sił 

pokojowych będących pod auspicjami ONZ a nie NATO. Po odrzuceniu tego pomysłu 

Rosjanie zażądali własnego sektora w Kosowie w ramach sił KFOR-u, co zostało 

zaakceptowane w czerwcu 1999 przez USA
132

. Na tle tej współpracy doszło do 

konfliktu, kiedy to rosyjskie dowództwo zadecydowało o przejęciu lotniska w Prisztinie 

na użytek rosyjskich sił zbrojnych przez rosyjskie jednostki stacjonujące w Bośni i 

Hercegowinie w składzie sił SFOR.  

 

6. Koncepcja polityki zagranicznej i doktryna bezpieczeństwa Federacji 

Rosyjskiej z 2000r.  

 

 Rok 1999 należał do wyjątkowo ciężkich w historii rosyjskiej sceny politycznej. 

Pozycja Borysa Jelcyna nieustająco słabła, nie tylko z powodu chybionych decyzji, ale 

również problemów zdrowotno – alkoholowych. W ciągu ostatnich  miesięcy jego 

prezydentury zmiany w składzie rządu rosyjskiego były na porządku dziennym, 

ostatnim „kandydatem‖ na urząd premiera Rosji okazał się dotychczasowy szef 

Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Władimir Putin
133

. Kiedy 31 grudnia 1999r. Borys 

Jelcyn zrezygnował ze stanowiska prezydenta, Putin,  zgodnie z art. 92 ust. 3 

Konstytucji Federacji Rosyjskiej, pełnił obowiązki prezydenta Rosji
134

. W wyborach 

prezydenckich, które odbyły się 26 marca 2000 został wybrany na stanowisko głowy 

państwa. Uzyskał 52,9% głosów. Rajan Menon, ekspert Rady ds. Stosunków 

Międzynarodowych, wyrażał obawy, że  po Putinie jako polityku energicznym i 
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młodym spodziewane są duże rezultaty w kierowaniu Rosją, ale rosyjska opinia 

publiczna nie określiła dokładnie, jakie miałyby one być
135

. Niektórzy ekspercie 

twierdzili, że rosyjska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa będzie oparta o budowanie 

„paneuropejskiej architektury bezpieczeństwa‖, a w tym kontekście duże znaczenie 

będzie miało zapewnieni żywotnych potrzeb wewnętrznych poprzez zabezpieczenie 

terytorialnej integralności i stabilności ekonomicznej
136

. Dalsze konsekwencje 

prezydentury Władimira Putina zostaną poruszone w następnym rozdziale, w tym 

miejscu autorkę interesują dokumenty dotyczące polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa, przyjęte co prawda już po wygranych przez Putina wyborach 

prezydenckich, ale zaprojektowane w odpowiedzi na wydarzenia z okresu rządów 

Jelcyna. 

Dla dalszego kształtowania się rosyjskiej polityki zagranicznej wydarzenia na 

Bałkanach i proces rozszerzania NATO miały dużą polityczną cenę w postaci 

narastającego antyamerykanizmu i negatywnego nastawienia wobec Zachodu, nie tylko 

wśród radykałów i nacjonalistów ale także w obozie dotychczasowych liberałów i 

polityków bezpośrednio związanych z władzą na Kremlu
137

. Przykładowo, w 

kwietniu1999r., w Niezawisimajej gazietie opublikowano program polityki 

zagranicznej, którego autorzy starali się zdystansować od poglądów komunistów i 

nacjonalistów, ale przy tym zakładali, że Rosja jest skazana na istnienie w świecie 

międzynarodowego nieładu, w środowisku bardziej niebezpiecznej, niż za czasów 

zimnej wojny. Państwo rosyjskie musi zerwać stosunki z NATO, gdyż ta organizacja 

nie jest w stanie egzystować bez wrogów, więc wciąż ich poszukuje
138

. Andrei 

Fedorow proponował, aby nowa pragmatyczna polityka zagraniczna Rosji była oparta 

na podstawowym filarze – Wspólnocie Niepodległych Państw, oraz konstruowana na 

podstawie współpracy politycznej, ekonomicznej i militarnej. Rzeczywistość po 

                                                           
135

 Rajan Menon, Leaders, Structural Conditions, and Russia‘s Foreign Policy, ORBIS, Vol. 45 No.4 

(Fall, 2001), Foreign Policy Research Institute, str. 579. 
136

 Baidya Bikash Basu, Russian National Security Thinking, ―Strategic Analysis: A Monthly Journal of 

the IDSA‖, October 2000 (Vol. XXIV, No. 7).  
137

 Szerzej: Stephen J. Blank, Threats to Russian Security: The View From Moscow, July 2000, Strategic 

Studies Institute, str. 1 – 41. 
138

 Vladimir Shlapentokh, The Balkan war, the Rise of Anti-Americanism and the Future of Democracy in 

Russia, ―International Journal of Public Opinion Research‖ Vol.11, No.3, str. 285. 



182 
 

Kosowie i rozszerzeniu NATO wymaga, aby Rosja pełniła strategiczną rolę w systemie 

nowych międzynarodowych stosunków i bezpieczeństwa
139

. 

 Animozje i napięcie we wzajemnych stosunkach, które swoją kulminację 

osiągnęły w 1999r. nie były bez znaczenia, jeżeli chodzi o treść nowej doktryny 

polityki zagranicznej i nowej doktryny bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. 

„Koncepcja polityki zagranicznej‖ z 28 czerwca 2000r. zakładała rolę Rosji w 

kształtowaniu multilateralnego porządku w stosunkach międzynarodowych, co miało 

doprowadzić do bardziej kolektywnego rozwiązywania problemów, i tym samym do 

większej demokratyzacji w stosunkach międzynarodowych i zwiększenia możliwości 

realizacji interesów narodowych przez poszczególne kraje
140

. Rosja rezerwowała sobie 

również prawo rozwiązywania konfliktów w rejonach świata dalszych, niż „bliska 

zagranica‖ tj. w krajach Bliskiego Wschodu i Półwyspie Koreańskim
141

. Aleksander 

Sergounin zwraca uwagę na fakt, że Rosję niepokoi odradzanie się w rejonie Azji i 

Pacyfiku wpływów amerykańskich, a Amerykanie w ostatnich czasach mają tendencje 

do ignorowania stanowiska Rosji w dyskusjach na temat ważnych problemów 

regionalnych. Amerykańskie inicjatywy w ramach bezpieczeństwa np. plan utworzenia 

wschodnioazjatyckiego systemu ochrony antyrakietowej i militarna współpraca z 

Japonią są postrzegane przez rosyjskich strategów jako zagrożenie dla rosyjskiego 

bezpieczeństwa
142

.    

Dodatkowo państwa „bliskiej zagranicy‖ powinny zbliżyć się do siebie w 

ramach walki z ekstremizmami, fundamentalizmem islamskim i terroryzmem 

międzynarodowym.  W ogólnych założeniach regionom leżących w pobliżu rosyjskich 

granic poświęcono sporo uwagi – postulowano zapobieganie powstawania 

potencjalnych ognisk napięcia i usuwania konfliktów właśnie w tych regionach
143

. W 

tym miejscu należy zauważyć, że „Koncepcja…‖ z 2000r. jako dokument jest mniej 

szczegółowa w kwestiach bezpieczeństwa w porównaniu z dokumentem z 1993r. W 

porównaniu do poprzednich wersji dokumentu, „Koncepcja…‖ z 2000 stwierdza, że 
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częściowo udało się zrealizować włączanie Rosji w grono społeczności 

międzynarodowej, postrzeganej jako mocarstwo z długą historią, potencjałem 

technologicznym, intelektualnym i moralnym
144

. 

 Autorzy „Koncepcji polityki zagranicznej‖ z 2000r. bez pardonu podkreślali 

występujące trudności i kolejne różnice, pojawiające się we wzajemnych relacjach 

amerykańsko – rosyjskich. Rosjanie za największe niebezpieczeństwo dla swojego 

interesu narodowego uznali tendencje do kształtowania się ładu unipolarnego na 

świecie, za czym szły militarna i ekonomiczna przewaga Ameryki, ale przyznawali, że 

na pewnym poziomie współpraca pomiędzy dwoma państwami jest koniczna dla 

rozwiązywania niebezpiecznych konfliktów regionalnych, zagrażających stabilności 

strategicznej
145

. Jednak chęć dominacji Stanów Zjednoczonych w skali globalnej, 

według „Koncepcji…‖ mogła poprzez powodowanie napięć i wyścigu zbrojnego, 

prowadzić do destabilizowania ładu międzynarodowego poprzez wzmaganie efektów 

sprzeczności pomiędzy państwami, prowokowania konfliktów etnicznych i 

religijnych
146

.  Amerykańskie lekceważenie postanowień i praw zawartych w Karcie 

NZ w przypadku kryzysu kosowskiego w 1999r. wywołało u rosyjskich polityków 

niepokój, stąd sprzeciw wobec amerykańskim koncepcjom „ograniczonej 

suwerenności‖ i wobec amerykańskiego sposobu pojmowania  pojęcia „interwencja 

humanitarna‖
147

. 

 Zarzuty wobec Stanów Zjednoczonych kontynuowała w swojej treści 

„Koncepcja bezpieczeństwa narodowego‖ z 10 stycznia 2000r., gdzie działania „innych 

państw‖ przeciwko kształtowania pozycji Rosji jako jednego z ośrodków wpływu w 

świecie wielobiegunowym określono jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego 

Rosji
148

. Sam projekt tekstu został zatwierdzony przez rosyjską Radę Bezpieczeństwa 5 

października 1999r., jeszcze przed rezygnacją Borysa Jelcyna ze stanowiska prezydenta 

w grudniu 1999r. Najważniejszymi czynnikami zmian w koncepcji określono kryzys na 
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Bałkanach, rozszerzanie NATO, wewnętrzny kryzys oraz wzrost zagrożenia ze strony 

islamskiego fundamentalizmu
149

.  Tym samym wszelkie próby osłabiania rosyjskiej 

pozycji na terenach Azji Środkowej i Zakaukazia, czyli „tradycyjnych strefach 

wpływu‖ autorzy „Koncepcji…‖ określili jako zagrożenie dla rosyjskiego 

bezpieczeństwa narodowego
150

. Jeszcze raz podkreślono unikalną rolę ONZ jako 

gwaranta międzynarodowego porządku w ramach stosowania wielostronnych 

mechanizmów zarządzania procesami politycznymi i ekonomicznymi na arenie 

międzynarodowej. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zostać umocniona jako 

kluczowy organ dla wielostronnego kierowania światowymi procesami, a w 

szczególności dla regulowania konfliktów i działalności pokojowej ONZ
151

. 

 Za główne cele polityki zagranicznej w zapewnieniu Rosji bezpieczeństwa 

„Koncepcja…‖ uznaje: 

 Sojusznicze, utrzymane na dobrym poziomie stosunki z krajami WNP, 

 Rozwój stabilnego partnerstwa z „tradycyjnymi partnerami‖, 

 Rozwój międzynarodowej współpracy z międzynarodowym terroryzmem i 

przestępczością
152

.  

Główne zagrożenia w ramach stosunków międzynarodowych to: 

 Dążenia państw lub związków państw do obniżenia znaczenia mechanizmów 

bezpieczeństwa światowego takich jak ONZ i OBWE, 

 Niebezpieczeństwo politycznego, ekonomicznego i militarnego osłabienia 

rosyjskich wpływów na świecie, 

 Rozszerzenie NATO na wschód oraz wzmacnianie innych bloków i sojuszów, 

 Możliwość umieszczenia w pobliżu rosyjskich granic obcych baz wojskowych i 

kontyngentów, 

 Rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, 

 Osłabienie procesów integracyjnych w WNP, 

 Pojawianie się i eskalacja konfliktów w pobliżu rosyjskiej granicy lub 

zewnętrznych granic WNP, 

 Roszczenia terytorialne wobec Rosji
153

. 
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Głównymi kierunkami zapewniania przez Rosję bezpieczeństwa narodowego 

określono zapewnienie suwerenności i integralności terytorialnej państwa, utrzymanie 

bezpieczeństwa obszarów przygranicznych, mechanizm wczesnego wykrywania 

zagrożeń, rozwój gospodarczy, zlikwidowanie uzależnienia Rosji od pomocy z 

zewnątrz w dziedzinach naukowej i technologicznej, rozwój współpracy z wiodącymi 

państwami na świecie, umocnienie zasad i reżimu nieproliferacji broni masowego 

rażenia i środków jej przenoszenia
154

. W „Koncepcji bezpieczeństwa…‖ z 2000r. dużą 

uwagę zwrócono na kwestie ekonomiczne, co było spowodowane kryzysem rosyjskiej 

gospodarki z 1998r. – w zapisach dokumentu autorzy stwierdzili, że stabilizacji sfery 

ekonomicznej Rosji, jej bezpieczeństwo i ochrona rosyjskich interesów są priorytetami 

w polityce Rosji, podobnie jak utworzenie wspólnej przestrzeni gospodarczej z krajami 

WNP. Duże obawy budził także odpływ kapitału finansowego oraz emigracja cennych 

zasobów ludzkich – osób inteligentnych i wykształconych
155

 

 

7. Wnioski: Who Lost Russia? 

 

Koniec kadencji Billa Clintona i kolejna kampania wyborcza stały się czasem 

rozliczeń i rachunków co do sposobu prowadzenia, realizacji i efektów amerykańskiej 

polityki wobec Rosji. Przeważały opinie negatywne, a głównym hasłem tego okresu 

stał się tytuł recenzji autorstwa Roberta Kaplana, opublikowanej w opiniotwórczym 

dzienniku  „New York Times‖: „Who Lost Russia?‖
156

.  W kampanii kandydata 

Republikanów, George‘a W. Busha „utracona‖ Rosja była głównym punktem ataku na 

duet Clinton – Gore. Rosja stała się wręcz symbolem złego prowadzenia polityki 
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zagranicznej przez Billa Clintona, który przez pryzmat swojej ostatniej kadencji nie był 

postrzegany pozytywnie
157

.  

Problem z Rosją był rozpatrywany trzech kategoriach: gospodarczej, wprowadzania 

demokracji i polityki zagranicznej. Gospodarczo, Rosja była przedstawiana jako kraj 

ekonomicznego „trzeciego świata‖, który po ośmiu latach od momentu przełomu nie 

osiągnął nawet minimum gospodarki rynkowej, a wspierane przez Stany Zjednoczone i 

Zachód reformy przyniosły Rosjanom ubóstwo, korupcję uprawianą przez oligarchów i  

alkoholizm
158

. Demokracja rosyjska była na podobnym poziomie jak rosyjska 

gospodarka, Rosja była przedstawiana jako kraj upadający, przez reprezentantów Partii 

Republikańskiej, wymieniany w jednym rzędzie z Irakiem, Iranem czy Koreą 

Północną.  Dick Armey, lider większości w Izbie Reprezentantów określił Federację 

Rosyjską jako „splądrowaną i zrujnowaną strefę nuklearnej anarchii‖
159

. Nadzieje Billa 

Clintona pokładane w osobie Borysa Jelcyna jako katalizatora nowego sposobu 

uprawiania rosyjskiej polityki zagranicznej określono jako błędne i zmarnowane.  

Kim R. Holmes uważała, że utożsamianie Borysa Jelcyna z reformami i demokracją 

doprowadziło do antyamerykanizmu i cofnięcia się efektów reform, co wielu Rosjan 

utożsamiało właśnie z polityką USA. W rezultacie Borys Jelcyn, ze wsparciem ze 

strony Clintona zdyskredytował ideę demokracji i reform wolnorynkowych, co gorsza, 

administracja Clintona nadal aprobowała poczynania rosyjskiego prezydenta, nawet w 

sytuacji gdy było już jasne, że nie prowadzą do niczego dobrego. Poprzez wybór 

Jelcyna na symbol potencjalnych sukcesów swojej polityki Clinton nie pozostawił 

sobie możliwości wyboru innej alternatywy, a poczynania Jewgienija Primakowa jako 

ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej stały się gwoździem do trumny  

amerykańskich nadziei na bardziej proamerykańską i prozachodnią rosyjską politykę 

zagraniczną
160

. 

 W ogóle polityka administracji Clintona na podstawie chybionych interwencji w 

formowanie się rosyjskiego kapitalizmu i demokracji miała doprowadzić do powstania 

antyzachodniej nacjonalistycznej dyktatury podszytej tęsknotą za czasami komunizmu. 
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Michael McFaul wyróżnił dwa „nurty‖ ataków na politykę Clintona wobec Rosji. Jedna 

ze „szkół‖ argumentowała, że amerykańska polityka wobec Rosji w ostatniej dekadzie 

poniosła porażkę we wprowadzaniu demokracji i kapitalizmu, co napędziło korupcję, 

przestępczość i antyamerykanizm. „Szkoła‖ druga  umieszczała na pierwszym miejscu 

amerykańskie próby konstruowania wewnętrznych przemian w Rosji jako przyczynę 

klęski
161

. McFaul skrytykował  próby obwiniania przez opinię publiczną administracji 

Clintona o wybuch wojny w Czeczenii, rosyjskie bezprawie czy zapaść gospodarczą. 

Twierdził, że Bill Clinton słusznie wierzył, że powodzenie rosyjskiej reform 

wewnętrznych będzie miało pozytywne konsekwencję dla amerykańskich interesów 

bezpieczeństwa. A de facto do tej pory Rosja nie wróciła do komunizmu, Zachód 

powinien myśleć o przesunięciu sposobu myślenia o relacjach bilateralnych z Rosją na 

wyższy poziom, niż tradycyjne relacje międzypaństwowe. Należy porzucić 

postrzeganie rosyjskiej sceny politycznej w kategoriach starego, dwubiegunowego 

porządku, dzieląc ich na „komunistów‖ i „antykomunistów‖ 
162

. 

Polityka Billa Clintona wobec Rosji w czasie jego drugiej kadencji z pewnością 

była narażona na większe trudności i zawirowania, szczególnie ze względu na kierunek 

kursu polityki rosyjskiej obrany przez władze na Kremlu. Aby utrzymać się przy 

władzy rosyjscy politycy w swoich działaniach wykorzystywali Stany Zjednoczone 

jako kozła ofiarnego dla usprawiedliwienia własnej nieudolności w rozwiązywaniu 

kryzysu polityczno – społecznego, z kolei coraz bardziej unilateralne działania Stanów 

Zjednoczonych, obniżenie pozycji Rosji w amerykańskiej polityce i nie do końca 

przemyślane działania w stosunku do Rosji dawały im doskonały pretekst do tego typu 

działań.  Dało to początek dla samonakręcających się wydarzeń, pogarszających 

wzajemne stosunki. Pomimo poważnych błędów w działaniu nie należy jednak 

obwiniać wyłącznie Billa Clintona i jego gabinetu za „utratę‖ Rosji, gdyż Clinton w 

dużej części kontynuował działania zapoczątkowane przez swojego poprzednika, 

wynikające z niezrozumienie rosyjskiej politycznej mentalności, a coraz bardziej 

„samodzielne‖ poczynania USA godziły w dumę Rosji, która wśród swoich obywateli 

pomimo wyraźnych oznak kryzysu gospodarczego i społecznego forsowała wizję Rosji 

jako mocarstwa. 
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ROZDZIAL V: Amerykańska polityka wobec Federacji Rosyjskiej w czasie 

pierwszej kadencji George’a W. Busha: nowe oblicze Rosji na arenie 

międzynarodowej (lata 2000-2004). 

 

1. Neokonserwatywne założenia polityki George’a W. Busha. 

 

George Walker Bush obejmował urząd prezydenta w 2001 r. w atmosferze 

politycznego napięcia. Nieczęsto w historii amerykańskich wyborów o desygnacji 

kandydata decyduje Sąd Najwyższy – a tym bardziej w sytuacji, kiedy kontrowersje 

dotyczą stanu, w którym rządzi brat kandydata na prezydenta
1
. Zarówno jego 

kontrkandydat Al Gore jak i rywal do nominacji z ramienia Partii Republikańskiej John 

McCain mieli o wiele większe doświadczenie w sprawach prowadzenia jakiekolwiek 

polityki, a lista „politycznych‖ niedostatków Busha według niektórych ekspertów i 

analityków była zbyt długa
2
. Wcześniej George W. Bush zajmował się w większości 

działalnością w prywatnym biznesie, jako właściciel kompanii naftowych, a jego 

jedynym politycznym stanowiskiem było objęcie urzędu gubernatora Teksasu
3
.  Ze 

względu na brak doświadczenia politycznego Bush starał się otoczyć ludźmi 

doświadczonymi w kwestiach politycznych, większość z nich pochodziła z 

administracji jego ojca , Georga H.W. Busha. Większość z nich stanowili zwolennicy 

nurtu neokonserwatyzmu, krytykujący politykę zagraniczną poprzednika, Billa 

Clintona. 

 

1.1.Geneza neokonserwatyzmu. 

Myśl neokonserwatystów była bardzo specyficznym zjawiskiem w sferze polityki 

Stanów Zjednoczonych, a kluczowe zasady neokonserwatyzmu, kształtujące się 

wyraźniej od zakończenia II wojny światowej, były bardzo zakorzenione w tradycji 

                                                           
1
 Chodzi o Jeba Busha i problemy z kartami do głosowania podczas wyborów przeprowadzanych na 

Florydzie. Bush zwyciężył nieznaczną przewagą głosów elektorskich, a Al. Gore uzyskał więcej głosów 

w skali całego kraju. Szerzej: How to Make Over One Million Votes Disappear, Electoral Sleight of Hand 

in the 2000 Presidential Election, A Fifty-State Report Prepared for Rep. John Conyers, Jr. Ranking 

Member, House Committee on the Judiciary Dean, Congressional Black Caucus, Democratic 

Investigative Staff House Committee on the Judiciary, August 20, 2001. 
2
 I.H. Daalder, J.M. Lindsay, Ameryka bez ograniczeń, Warszawa 2005, str. 26 - 27 

3
 Longin Pastusiak, Jaki człowiek, jaki prezydent?, Toruń 2004, 29-35.  
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amerykańskiej polityki. Za „ojców chrzestnych‖ neokonserwatyzmu powszechnie 

uważa się Normana Podhoretza i Irvinga Kristola. Jak twierdzi w swojej publikacji Jan 

Tokarski, de facto nie ma żadnego dokumentu, który byłby całościowym i spójnym 

ujęciem neokonserwatywnych idei, pomimo tego, że ewolucja tego nurtu jest dobrze 

udokumentowana dzięki dwóm czasopismom, reprezentatywnych dla środowiska 

neokonserwatystów: „The Commentary‖, i „The Public Interest‖
4
. Nawet książka 

Irvinga Kristola, Neoconservatism: Autobiography of an Idea, to tylko zbiór esejów 

autora
5
. Pomimo ogromnie zróżnicowanych poglądów wśród członków nurtu F. 

Fukuyama wyróżnia cztery podstawowe zasady myśli neokonserwatywnej: 

1. Przekonanie, że immanentny charakter ustrojów państwowych ma duże 

znaczenie -  natura tego ustroju wpływa na sposób i charakter postępowania 

danego państwa. Według nekons w polityce zagranicznej  powinny mieć 

znaczenie podstawowe wartości liberalne i wartości społeczeństw 

demokratycznych 

2. Ameryka ma możliwość i powinna wykorzystywać swoją potęgę dla realizacji  

celów moralnych, więc nadal powinna się angażować w sprawy 

międzynarodowe. Neokonserwatyści biorą po uwagę wymiar realistyczny 

polityki zagranicznej: użycie siły jest niekiedy konieczne dla osiągnięcia celów 

moralnych, a jako mocarstwo Stany Zjednoczone ponoszą szczególną 

odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa ( vide: kryzys bałkański, II wojna 

światowa); 

3. Negatywne podejście wobec projektów inżynierii społecznej – niepożądane 

konsekwencje wysiłków na rzecz społecznego planowania w myśli 

neokonserwatystów są połączone z krytyką stalinizmu i sceptycznym 

nastawieniem co do programów Wielkiego Społeczeństwa prezydenta Lyndona 

Johnsona realizowanego w latach 60-tych. 

4. Sceptycyzm wobec działania i skuteczności prawa międzynarodowego  oraz  

instytucji międzynarodowych jako środków zapewniania bezpieczeństwa lub 

sprawiedliwości. Według neokonserwatystów (i realistów) prawo 

międzynarodowe jest zbyt niedookreślone aby mogło wyegzekwować 

                                                           
4
 Jan Tokarski, Neokonserwatyści a polityka USA w nowym wieku, str. 12-13.,  

5
 Szerzej: Irving Kristol, Neoconservatism, Autobiography of an Idea, Elephant Paperback, 1995. 
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przestrzeganie reguł i znieść agresję, stąd krytyka odnosząca się do ONZ ale już 

nie do NATO
6
. 

 

Po 1945 r. neokonserwatyści znajdowali się po lewej stronie sceny politycznej, 

identyfikując się z Demokratami. Jednakże nie zagrzali tam długo miejsca, czego 

przyczyną był ich negatywny stosunek do amerykańskich komunistów, a jak się później 

okazało, do komunizmu w ujęciu całościowym. W związku z tym na przełomie lat 60. i 

70. Neokonserwatyści krytykowali również konserwatystów za zbyt tradycyjne i 

izolacjonistyczne ( w przypadku administracji Nixona – realistyczne) podejście do 

pozycji Stanów Zjednoczonych w skali światowej
7
. W następnych latach nastąpił także 

całkowity odwrót od zasad liberalizmu – Irvin Kristol określił neokonserwatystów jako 

„liberałów okradzionych ze złudzeń przez rzeczywistość‖
8
. Chodziło o nikłe efekty 

pomocy rządowej mającej na celu likwidację ubóstwa i zapewnienie wszystkim 

równych szans. Nadmierne wydatki w ramach polityki socjalnej wpływały negatywnie, 

w opinii neocons na stopień finansowania amerykańskiego wojska. Ostatecznie 

neokonserwatyści zaczęli żegnać się z Partią Demokratyczną w trakcie wyborów 

prezydenckich w 1972 r., kiedy to nominację z ramienia Demokratów otrzymał senator 

George McGovern, polityk o lewicujących poglądach. Po jego przegranej do 1976r. 

usiłowali uzyskać jeszcze jakieś wpływy, ale te wysiłki nie zakończyły się sukcesem
9
.  

 Zakończenie wojny w Wietnamie i debata nad kształtem amerykańskiej polityki 

zagranicznej, oscylującej wokół pytania: „interwencja czy nie?‖ ujawniły odmienność 

poglądów neokonserwatystów na tle innych nurtów. Widoczna w tamtych czasach 

tendencja izolacjonalistyczna i łagodzenie polityki wobec Związku Radzieckiego nie 

wywoływała entuzjazmu w szeregach neocons
10

. Epoka Nixona i doktryny detente 

wzbudziły zdecydowany sprzeciw środowisk neokonserwatywnych, którzy odprężenie 

w relacjach amerykańsko – radzieckich traktowali jako kompletny brak reakcji na 

poszerzanie wpływów Związku Radzieckiego
11

. Komunizm był ustrojem wrogim, gdyż 

negował najważniejsze cechy liberalnej demokracji tj., polityczny pluralizm, wolność 

                                                           
6
 Francis Fukuyama  Ameryka na rozdrożu: demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu, Wyd. 

Rebis,  Poznań 2006, str. 53 
7
 David Hoeveler Jr., Watch On The Right, Conservative Intellectuals In Reagan Era, The University of 

Wisconsin Press, Wisconsin, 1991, str. 150-151.  
8
 Marcin Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Wydawnictwo Arche, 

Gdańsk 2003, str. 257-258. 
9
 John Ehrman, Neokonserwatyzm, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000, str. 146. 

10
  Szerzej: Edmund Stillman, America After Vietnam, ―The Commentary‖, October 1971.  

11
 Norman Podhoretz, The Present Danger,  ―The Commentary‖ March 1980, str. 31. 
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jednostki, gospodarkę wolnorynkową czy demokratyczne mechanizmy wyboru 

rządzących. Dlatego należało działać według „twardej linii‖ , czyli nie tylko 

przeciwstawić się ekspansji komunizmu, ale także podjąć próbę pozbycia się go
12

.  

W związku z tym w kolejnym dziesięcioleciu neokonserwatyści zwrócili się w 

kierunku Republikanów i prezydenta Ronalda Reagana, który dzięki swojej retoryce i 

zwiększaniem budżetu amerykańskiej armii został symbolem „stanowczej‖ postawy i 

„twardego kursu‖ wobec Związku Radzieckiego
13

.  Wpływy neokonserwatystów w 

Białym Domu niezwykle wzrosły, szczególną rolę pełniła Jeane Kirkpatrick, późniejszy 

ambasador USA przy ONZ. Oprócz niej przy administracji Regana pracowało jeszcze 

kilku znaczących neokonserwatystów: Richard Perle, Elliot Abrams, Carl Gershmann, 

Richard Pipes i Robert Kagan.  Wizja kreowania polityki zagranicznej autorstwa Jeane 

Kirkpatrick była opozycyjna do idei zarówno Henry‘ego Kissingera jak i Zbigniewa 

Brzezińskiego. „Doktryna Kirkpatrick‖ postulowała ograniczenie wpływów ZSRR w 

krajach Trzeciego Świata poprzez wspieranie antykomunistycznych, prawicowych 

rządów dyktatorskich, które w jej pojęciu były autorytarne, a więc mające na celu 

utrzymanie pełni władzy politycznej, nie kontroli nad sferą ludzkiego życia
14

. Stąd 

wzrost znaczenia obszaru Trzeciego Świata w amerykańskiej strategii przeciwko 

Związkowi Radzieckiemu.  

Koniec zimnej wojny i lata 90. to ciężki czas dla neokonserwatystów, którzy nagle 

znaleźli się niebezpiecznie blisko strefy politycznego niebytu. Zimna wojna oznaczała 

sukces ich polityki ale też zarazem jej koniec – Związek Radziecki rozpadł się, w USA 

trwała wielka debata o kształcie amerykańskiej polityki zagranicznej nie tylko w 

stosunku do Rosji ale również co do wymiaru globalnego, więc tezy nawołujące do 

polityki opartej na rywalizacji nie miały już większego sensu. Neokonserwatyści 

wypowiadali się tylko w przypadku konkretnych spraw np. popierali demokratyczne 

przemiany w Rosji i interwencję w Iraku w 1991 r. oraz krytykowali nieudolne 

prowadzenie polityki zagranicznej przez Billa Clintona
15

. W 1995 r. Irving Kristol 

obwieścił śmierć neokonserwatyzmu, rok później w tym samym tonie wtórował mu 

                                                           
12
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Norman Podhoretz
16

. Nie wszyscy zwolennicy ruchu zgodzili się z tym stwierdzeniem 

W 1996 r. William Kristol ( syn Irvinga) i Robert Kagan opublikowali na lamach 

„Foreign Affairs‖ artykuł  proponujący tzw. życzliwą hegemonię USA tzn. opór wobec 

dyktatorów i wrogich ideologii , wspieranie interesów amerykańskich i zasad liberalnej 

demokracji oraz udzielania pomocy tym, którzy walczą z negatywnymi objawami. 

Autorzy popierali dominację USA jako mocarstwa w stosunkach międzynarodowych, 

występującego z pozycji kraju, który pokonał „imperium zła‖ i broni demokracji przed 

niebezpieczeństwem ze strony rouge states
 17

. Na kanwie krytyki administracji Clintona 

Dick Cheney, Richard Perle, Donald Rumsfeld i Paul Wolfowitz, późniejsi 

współpracownicy George‘a W. Busha, działający w ramach think-tanku Project for a 

New American Century w 1997 r. przedstawili Billowi Clintonowi deklarację 

nawołującą do: 

 Zwiększenia wydatków na obronę w celu „wypełniania obowiązków wobec 

świata‖, 

 Umacniania więzów z demokratycznymi sojusznikami i sprzeciwiania się 

wrogim dla USA reżimom, 

 Propagowania za granicą wolności politycznej i ekonomicznej, 

 Przyjęcia odpowiedzialności za wyjątkową rolę Ameryki w ramach 

zachowywania i rozszerzania międzynarodowego ładu na świecie
18

. 

 

W czasie kadencji George‘a W. Busha nastąpił wielki powrót neocons do Białego 

Domu. Wiceprezydentem został Dick Cheney, na stanowisko sekretarza stanu powołano 

Collina Powella, sekretarzem obrony został Donald Rumsfeld. Byli to wypróbowani 

współpracownicy z czasów rządów ojca  obecnego prezydenta. Oprócz tego w skład 

najbliższych współpracowników weszli członkowie tzw. zespołu „Wulkanów‖, czyli 

specjalistów do spraw międzynarodowych wspierających Busha. Doradcą ds. 

bezpieczeństwa została Condoleeza Rice, była dyrektor ds. ZSRR i Europy Wschodniej 
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w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zastępcą Rumsfelda został Paul Wolfowitz, 

wśród doradców znaleźli się również Richard Armitage i Richard Perle
19

.   

 

 

1.2. Krytyczny obraz polityki zagranicznej Billa Clintona w oczach 

neokonserwatywnych doradców G.W. Busha 

 

 

Sposób prowadzenia polityki zagranicznej za czasów Billa Clintona poddano 

bezlitosnej krytyce. George W. Bush był kolejnym prezydentem w historii USA 

powołującym się na twierdzenia T.W. Wilsona, o szczególnej roli Ameryki w świecie, o 

konieczności misji, ze względu na wybitnego cechy Ameryki – bastion wolności , 

demokracji równości. Bush jeszcze podczas kampanii wyborczej głosił, że celem 

Ameryki jest demokratyczny pokój osiągnięty właśnie dzięki amerykańskiej dominacji, 

a izolacjonizm i protekcjonizm mogą być ku temu przeszkodami
20

. Co do realizacji 

polityki zagranicznej Bush działał w oparciu o zasadę ABC - Anything But Clinton. 

Brak wyraźnej wizji, brak jasnych celów i priorytetów – to były, według George‘a W. 

Busha główne wady rządów Billa Clintona, powodujące marnotrawienie energii USA 

na angażowanie się w drugorzędne sprawy
21

. Podczas debaty z kontrkandydatem Ale‘m 

Gore‘m Bush dowodził, że Stany Zjednoczone nie mogą rozwiązywać każdy problem 

na świecie, jaki się pojawi, że „Ameryka nie może być wszystkim dla wszystkich‖
22

. 

Kolejnym dowodem niekonsekwencji Busha była jego wypowiedź, krytykująca 

działania administracji Clintona w stosunku co do Władimira Putina. Bush ostrzegał, że 

Clinton wysyłał cały szereg sygnałów utwierdzających rosyjskiego prezydenta w jego 

polityce - rok później George Bush mówił już o „bardzo dobrym dialogu‖ i 

„odnalezieniu sensu duszy‖ Putina
23

. 
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 Konieczność ponownego zdefiniowania interesu narodowego Stanów 

Zjednoczonych szczególnie podkreślała Condoleeza Rice. Według niej Bill Clinton, 

skupiając się na kolejnych humanitarnych kryzysach, nie zdefiniował prawdziwego 

interesu narodowego. Również zaangażowanie się w światowe problemy bez 

konkretnych sukcesów wzmocniło pozycję zwolenników izolacjonizmu. Obie kadencje 

Clintona spowodowały zastąpienie interesu narodowego pojęciem interesu 

humanitarnego. Przykładowo, interwencja wojsk amerykańskich podczas konfliktu w 

Kosowie podjęta decyzją Clirnona, była przeprowadzona wyjątkowo niekompetentnie, 

w sytuacji zmieniających się celów politycznych i wątpliwości co do słuszności 

podjętych decyzji
24

. Rice krytykowała również Clintona za nadmierne przywiązanie do 

„symbolicznych‖ porozumień i „iluzorycznych‖ norm międzynarodowych. Umowy i 

członkostwo w organizacjach międzynarodowych nie powinny być jedynym celem 

państwa, mocny sojusz czy korzystna umowa ma służyć państwu. Realizacja celów 

amerykańskiej polityki zagranicznej ( o których będzie mowa później) może, ale nie 

musi odbywać się we współpracy z międzynarodową społecznością. Polityka George‘a 

W. Busha będzie budowana w oparciu o założeniu internacjonalizmu, ale głównym 

założeniem będzie realizacja amerykańskiego interesu narodowego, a nie interesu 

międzynarodowej społeczności
25

.  Był to wyraźny krok naprzód, od Clintonowskiego  

assertive multilateralizm w stronę unilateralizmu.  

Dimitri K. Simes krytykował Clintona za szereg nieudanych interwencji 

militarnych, które znacznie pogorszyły postrzeganie Ameryki przez inne kraje. 

Administracja Clintona tłumaczyła wzrastający antyamerykanizm, przywołując teorię 

wskazującą na niechęć „skostniałych obcokrajowców‖ do wszelkich działań Stanów 

Zjednoczonych, niezależnie od tego, na czym one polegają, ponieważ USA są 

najpotężniejszym krajem na  świecie, oddanym demokracji i zasadom wolnorynkowym. 

Powyższe podejście administracji Clintona do problemu antyamerykanizmu pozwalało, 

zdaniem Simesa, przedstawić amerykańską politykę interwencji typu nation-building 

oraz angażowania się w wewnętrzne sprawy innych państw, w tym lokalne spory 

polityczne, jako relatywnie tanią i nie generującą wysokich kosztów, gdyż  USA 

ponosiły jedynie wydatki na pokrycie samych operacji, nie zaś związane z ich 

konsekwencjami w szerszym spektrum 
26

. Mnogość interwencji humanitarnych 
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wyczerpywała energię i zasoby Stanów Zjednoczonych, odwracając uwagę od bardziej 

palących problemów, jak np. wzrastające zagrożenie ze strony Al. Kaidy, oraz psując 

relacje z Rosją i Chinami, które mogły wspomóc Amerykę w walce z zagrożeniem 

terrorystycznym w okresie przed 11 września
27

.  

 

1.3. Doktryna Busha z 2002r. – zwrot w polityce zagranicznej USA. 

 

 Koncepcja polityki zagranicznej George‘a Busha została ukształtowana na 

podstawie idei i propozycji Condoleezy Rice, późniejszego doradcy prezydenta ds. 

bezpieczeństwa narodowego, która jeszcze w trakcie kampanii wyborczej na łamach 

„Foreign Affairs‖ przedstawiła główne założenia polityki według przedstawiciela Partii 

Republikańskiej. Jak wcześniej zostało odnotowane, interes narodowy leżał w centrum 

zainteresowania administracji Busha. Jej główne punkty to: 

 Użycie sił amerykańskich dla zaprezentowania potęgi USA na świecie i 

zapobieżenia zagrożeniom, w razie braku efektów tych działań – walka w 

obronie interesów Ameryki; 

 Reforma sił zbrojnych – dla zapobiegania wrogim działaniom, ze strony państw 

tj. Korea Północna czy Chiny, a jednocześnie dla sprawniejszego 

przeprowadzania interwencji zbrojnych ( RMA –Revolution in Military Affairs, 

reforma strukturalna); 

 Poszerzanie wolnego i rynku i stabilizacja międzynarodowego systemu 

walutowego, mające na celu promocję wzrostu gospodarczego i politycznej 

otwartości; 

 Odnowienie więzi z sojusznikami podzielającymi amerykańskie, uniwersalne 

dla wszystkich  wartości, mogących i chcących partycypować w kosztach 

promowania demokracji, wolności i prosperity; 

 Współpraca z mocarstwami, szczególnie z Rosją i Chinami; 

 Stanowcza reakcja na zagrożenie ze strony państw zbójeckich, potencjalnych 

mateczników terroryzmu i rozwoju broni masowego rażenia – Iraku, Iranu i 

Korei Północnej 
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 Utrzymywanie korzystnej równowagi sił, co ma doprowadzić do stopniowego 

rozprzestrzeniania się amerykańskich ideałów politycznych
28

. 

  

Rice bardzo podkreślała niemożliwość oddzielenia od siebie zasad funkcjonowania 

polityki zagranicznej i czynnika wojskowego – Stany Zjednoczone Ameryki są 

jedynym na świecie gwarantem stabilności i światowego pokoju, więc potęga militarna 

USA jest bardzo istotna i nie powinna być w żaden sposób ograniczana
29

.  Jak pisze 

Grzegorz Nycz w swojej rozprawie doktorskiej, poglądy Condoleezy Rice były 

ugruntowane w realizmie, uzupełnionym o elementy unilateralizmu, hegemonizmu i 

nacjonalizmu. Tego typu podejście łączyło frakcję „jastrzębi‖ ze strony Republikanów z 

ekspertami w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, funkcjonujących w 

szeregach neokonserwatystów
30

.  W koncepcji Rice widać wpływy poglądów Roberta 

Kagana i Williama Kristola, przedstawionych w wyżej wspomnianym artykule, 

propagującym doktrynę „dobrotliwej hegemonii‖ , a także Charlesa Krauthammera, 

który w okresie wielkiej, postzimnowojennej debaty opowiadał się za unilateralistyczną 

koncepcją, według której USA jako supermocarstwo dzięki użyciu sił zbrojnych za 

granicą samodzielnej decyduje w kwestiach wojny i pokoju
31

.  

 W praktyce pierwsze miesiące urzędowania George‘a W. Busha nie przyniosły 

większej konkretyzacji założeń amerykańskiej polityki zagranicznej – działania 

republikańskiego prezydenta były zgodne z koncepcją jego doradcy ds. bezpieczeństwa 

narodowego, nakłaniającą do porzucania niewygodnych umów i sojuszy. Stany 

Zjednoczone w tym okresie wycofały się z traktatu ABM z 1972, aby umożliwić sobie 

realizację projektu National Missile Defense , nie dopuściły do urzeczywistnienia się 

postanowień Protokołu z Kioto oraz nie pozwoliły na utworzenie Międzynarodowego 

Trybunału Karnego
32

. Dopiero atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. zaimplikował 

rozpoczęcie działań uskuteczniających wcześniej określone cele, co przyspieszyło zwrot 

Ameryki w kierunku unilateralnych zachowań. Wyraźnie to widać na przykładzie 

podjętych akcji zbrojnych, gdzie nie chodziło już o uzyskanie politycznego mandatu ze 

strony innych państw, ale o skuteczne działania jednostronne.  
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 Tendencje unilateralne wyraźnie widoczne są w założeniach i treści tzw. 

„Doktryny Busha‖ czyli Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z 2002,  gdzie wyraźnie 

określono cele polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Dokument ten był 

wypadkową następujących, kluczowych wypowiedzi prezydenta George‘a W. Busha: 

 

 Przemówienie w Kongresie z 20 września 2001r. 

 Orędzie o stanie państwa ze stycznia 2002r. 

 Przemówienie w West Point z 1 czerwca 2001r
33

.  

 

Podczas przemówienia w Kongresie Bush ogłosił walkę z terroryzmem priorytetową 

misją Stanów Zjednoczonych . Wtedy, oprócz wezwania do przyłączenia się do walki, 

w kierunku innych krajów padło słynne stwierdzenie: „Jesteście z nami albo jesteście z 

terrorystami‖. Jako główne instrumenty wykorzystywane w działaniach 

antyterrorystycznych, Bush wymieniał środki dyplomatyczne, akcje militarne, tajne 

operacje, zwalczanie nielegalnych źródeł finansowania terroryzmu i walka z państwami 

wspierającymi terroryzm
34

. Bezpośrednim skutkiem była operacja Enduring Freedom, 

rozpoczęta w Afganistanie 7 października 2001r., w tym przypadku potwierdzona 

mandatem Rady Bezpieczeństwa ONZ i wsparciem ze strony Sojuszu Atlantyckiego – 

jak od tej pory, był to ostatni przypadek multilateralnego działania USA, które zostały 

wsparte przez 55 państw.  

Dalsze rozwinięcie swojej strategii George Bush zaprezentował w West Point w 

czerwcu 2002 r., kiedy ostrzegał przed groźba użycia broni masowego rażenia przez 

któreś z państw zbójeckich, możliwość przechwycenia jej przez terrorystów, i 

konieczność wyprzedzającej reakcji Stanów Zjednoczonych. Słowo „prewencja‖ było 

kluczowe w wywodzie prezydent. Bush uznał dotychczasowe środki za 

niewystarczające, jedynie słusznym było aktywne przeciwdziałanie, traktowane w 

kategoriach samoobrony. Głównym źródłem zagrożenia była radykalizacja organizacji 
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terrorystycznych, związanych z państwami – sponsorami rozwijającymi programy 

pozyskiwania broni masowego rażenia. Według Busha wojna z terrorem była wojną 

całego świata, w trakcie której należy współpracować z innymi państwami, a Stany 

Zjednoczone podejmują się pełnić funkcję przywódcy ze względu na swój potencjał i 

interesy, aczkolwiek zastrzegają sobie w razie potrzeby podjęcie akcji indywidualnej
35

.  

National Security Strategy Busha została ogłoszona prawie rok po rozpoczęciu 

interwencji w Afganistanie, we wrześniu 2002 r. i była rozwinięciem treści 

zaprezentowanych wyżej przemówień. Składała się z dziewięciu części: 1) przegląd 

międzynarodowej strategii USA, 2) działalność na rzecz promocji demokratycznych 

wartości, 3) wzmocnienie sojuszu dla wspólnego przeciwdziałania globalnemu 

terroryzmowi i zapobiegania ewentualnym atakom na USA i ich przyjaciół, 4) 

współpraca na rzecz rozwiązywania konfliktów regionalnych, 5)  obrona przed użyciem 

broni masowego rażenia przeciwko USA i ich sojusznikom, 6) zapoczątkowanie nowej 

ery globalnego rozwoju ekonomicznego poprzez wolny handel i przemiany 

wolnorynkowe, 7) pomoc w budowie otwartych, demokratycznych społeczeństw 

poprzez wspieranie demokracji, 8) utworzenie programów współpracy z innymi silnymi 

państwami, 9) przemiany i reorganizacja w amerykańskich instytucjach bezpieczeństwa 

pod kątem wyzwań i zagrożeń XXI w
36

. Powyższe założenia powinny zostać 

zrealizowane za pomocą czterech głównych instrumentów polityki zagranicznej: 

 

1. Uderzenie wyprzedzające, 

2. Dominację wojskową
37

, 

3. „Nowy multilateralizm‖ oparty zarówno o dotychczasowe sojusze  i 

międzynarodowe instytucje jak i o „koalicje dobrej woli‖ ( coalition of the 

willing) – tworzone w razie potrzeby i konieczności, 

4. Eksport demokracji
38
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Celem o najwyższej wadze jest osiągnięcie światowego pokoju poprzez walkę z 

terroryzmem i różnego pokroju tyranami, dążącymi do zdobycia broni masowego 

rażenia . Dokument zakłada, ze na każdym państwie leży odpowiedzialność wobec 

środowiska międzynarodowego , wobec tego istotna jest wspólnota wielkich mocarstw, 

gdyż jeden kraj nie może walczyć w pojedynkę z tak negatywnymi zjawiskami
39

.  

 

Clue Strategii było zredefiniowania pojęcia akcji prewencyjnej (preemptive action),  

ściśle powiązanym z wojną z terroryzmem. Według dokumentu, ponieważ terroryści 

polegają na aktach terroru i dążą do uzyskania broni masowego rażenia, która będzie 

stosowana bez żadnego ostrzeżenia, dlatego też Stany Zjednoczone podejmą działania 

wyprzedzające w celu zapobiegania ewentualnej agresji, gdyż Ameryka nie może być 

bezczynna wobec narastającego niebezpieczeństwa
40

. Stany Zjednoczone w razie 

konieczności nie zawahają się podjąć akcji prewencyjnej dla obrony obywateli 

amerykańskich i granic swojego państwa , jeżeli będzie tego wymagać amerykańska 

racja stanu i narodowy interes
41

.  Problem polegał na tym, że autorzy Strategii wyraźnie 

rozszerzyli znaczenie pojęcie akcji prewencyjnej na  preemptive strike czyli działanie 

uprzedzające, omijając zasadniczy wyznacznik zasadności zastosowania, czyli 

„nieuchronnej groźby‖ (imminent attack)
42

. Strategia bowiem przewiduje użycie ataku 

wyprzedzającego, zanim potencjalne zagrożenie będzie bezpośrednie, nieuchronne i 

zanim się zmaterializuje
43

, nawet w sytuacji gdy istnieje niepewność co do miejsca i 

czasu wrogiego ataku
44

. Kłopot w tym, że działanie uprzedzające, w wypadku Strategii 

określone na bazie uderzenia prewencyjnego jest sprzeczne z prawem 

międzynarodowym
45

. 

 W tym miejscu należy podkreślić kontrowersje w świetle prawa 

międzynarodowego, jeżeli chodzi o zastosowanie w praktyce preemptive actions. 

Przepisy prawa międzynarodowego nie dopuszczały siły w stosunkach 

                                                                                                                                                                          
38
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międzynarodowych, oprócz dwóch wyjątków:  art. 51 Karty ONZ dopuszczał użycie 

siły tylko w przypadku zbrojnej napaści w celu indywidualnej lub zbiorowej obrony
46

, 

oraz art. 42 KNZ mówiący o akcji zbrojnej podjętej z ramienia Rady Bezpieczeństwa 

ONZ w obronie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  Przesłanki  wypadków 

zastosowania działań prewencyjnych, ogłoszone w powyższym dokumencie są dość 

nieprzejrzyste. Miały zostać poparte zintegrowaniem zdolności wywiadowczych w celu 

uzyskania precyzyjnych informacji o zagrożeniach, koordynacji działań z sojusznikami 

dla wspólnej oceny zagrożeń oraz reformą sił zbrojnych dla sprawnego 

przeprowadzenia skomplikowanych operacji i osiągnięcia zadowalających rezultatów
47

. 

Dla realizacji tych postulatów utworzono Departament ds. Bezpieczeństwa Publicznego 

( Department of Homeland Security), właśnie dla koordynacji działań i procesów 

decyzyjnych na rzecz bezpieczeństwa
48

.  Doktryna Busha przewidywała podjęcie 

działań prewencyjnych nawet w sytuacji, gdy zagrożenie nie było wystarczająco 

konkretne, lub był brak jednoznacznie określonych zagrożeń – celem akcji ma być 

eliminacja niebezpieczeństwa grożącego Ameryce, je przyjaciołom i sojusznikom
49

.  

 Kolejnym ciekawym elementem Strategii jest określenie rouge states, czyli 

państw zbójeckich – w V dziale dokumentu tym mianem określa się państwa, które: 

 Traktują brutalnie swoich obywateli i roztrwaniają zasoby naturalne dla 

zaspokojenia korzyści rządzących, 

 Nie przestrzegają zasad prawa międzynarodowego, zastraszają swoich sąsiadów 

i gwałcą zasady międzynarodowych traktatów, którymi są członkami, 

 Pracują na rzecz zdobycia broni masowego rażenia i innych zaawansowanych 

technologii militarnych, dla podkreślenia swoich właściwości ofensywnych, 

 Sponsorują terroryzm na świecie, 

 Odrzucają podstawowe ludzkie wartości i nienawidzą Stanów Zjednoczonych 

oraz ich przyjaciół.
50
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Głównymi podejrzanymi zostały kraje takie jak Irak i Iran, teoretycznie produkujące 

broń nuklearną, chemiczną i  biologiczną. Amerykańska odpowiedź na działania rouge 

states miała opierać się na pełnym zaangażowaniu wzmocnionych sojuszy, 

utworzonych z nowymi partnerami lub z byłymi wrogami, innowacji w użyciu sił 

zbrojnych, nowoczesnych technologii – włączając w to rozwój systemu tarczy 

antyrakietowej, oraz położeniu nacisku na efekty działalności wywiadowczej
51

.  Na 

temat kategorii państw zbójeckich ciekawe spostrzeżenia poczynił Peter Baker, 

zwracając uwagę na niejasną pozycję Korei Północnej, która pomimo rozwiniętego 

programu WMD, nie jest postawiona w jednym szeregu z Irakiem i Iranem, nie jest 

adresatem groźby ewentualnego ataku
52

.  

G. John Ikenberry w swoim artykule w ―Foreign Affairs‖ podsumował nowe 

paradygmaty w polityce zagranicznej USA jako prowadzące do rozluźnienia więzi 

Ameryki z dotychczasowymi partnerami, co mogło spowodować dalsze ruchu w 

kierunku unilateralizmu w zwalczaniu zagrożenia terrorystycznego i kontroli 

rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia. Nowa „wielka strategia‖, zrywająca z 

dokonaniami poprzedników administracji Busha swoimi założeniami może 

spowodować szereg problemów. Stany Zjednoczone, zamiast wprowadzania nowych 

założeń, powinny wzmocnić starsze strategie, bazujące na zasadzie, że amerykańskie 

sojusze na rzecz bezpieczeństwa to nie narzędzia lecz komponenty światowego 

porządku, w którym dominuje Ameryka. Neoimperialna i unilateralna taktyka może 

pozostawić świat o wiele bardziej niebezpieczny, niż jest obecnie
53

. W podobnym tonie 

wypowiadał się P. Edward Haley, argumentując, że strategia Busha może spowodować 

drastyczne zmiany polityczne i ekonomiczne w innych krajach, oraz będzie wymagać 

ogromnych nakładów materialnych i w postaci zasobów ludzkich. Unilateralna i 

neokonserwatywna konstrukcja idei amerykańskiej supremacji jest zbudowana w 

błędny sposób – jest relatywna, nie absolutna, oraz jakościowa, a nie ilościowa
 54

.  

Z ostrą krytyką wystąpił Michael Lind z New American Foundation, twierdząc, że tak 

naprawdę Doktryna Busha powinna nazywać się doktryną Wolfowitza – dzięki 
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zapełnianiu wszelkich braków siłą militarną jakiej nie posiadają potencjalni rywale – 

Rosja, Chiny , Indie czy państwa europejskie -  „imperialiści‖ Wolfowitza chcą 

zredukować inne mocarstwa do poziomu Niemiec Zachodnich i Japonii po II wojnie 

światowej, a uprawianie dyplomacji traktują jako przeszkodę dla światowego 

przywództwa USA. Plan „Ameryki – Imperium‖ Busha – Wolfowitza może mieć 

tragiczne skutki poprzez dwa krytyczne błędy – znaczne przecenienie siły gospodarczej 

i militarnej USA oraz zdezawuowanie dyplomacji jako instrumentu niezbędnego do 

rządzenia państwem
55

.  Stany Zjednoczone powinny odejść od tej quasi-imperialnej 

doktryny  i powrócić do powojennej polityki nawiązywania za obopólną zgodą sojuszy 

z innymi mocarstwami przeciw autentycznym zagrożeniom. Należy odrzucić idee 

wojny prewencyjnej, której zasady wszczynania w świetle prawa międzynarodowego 

nie są jasne oraz koncepcję wojny z terroryzmem ze względu na moralne niejasności – 

jeżeli USA uznaje za swojego wroga Hezbollah i Hamas to dlaczego tego samego nie 

robi z IRA czy baskijskimi terrorystami w Hiszpani
56

? 

Z kolei Stephen G. Brooks i William C. Wohlforth optymistycznie twierdzili że 

na początku XXI w. Stany Zjednoczone dominują zarówno na arenie ekonomicznej jak 

i militarnej, przewyższając jakąkolwiek potęgę w historii najnowszej świata. Ta 

wyższość konstytuuje unipolarność, a tym, co wyróżnia Amerykę, jest fakt, że dominuje 

w każdej kategorii równomiernie, co dyskwalifikuje potencjalnych rywali jak np. 

Chiny, Rosję, Japonię lub Niemcy. W efekcie na świecie nie ma hegemonicznego 

rywala, mogącego zagrozić potędze, a dodatkowym plusem unilateralizmu jest wolność 

i nieskrępowanie w podejmowaniu decyzji dla amerykańskich polityków Według 

autorów, żadne globalne wyzwanie nie zagrozi USA w przewidywalnej przyszłości
57

. 

Wtórował im Thomas Donnely z AEI, uznając, że podstawowe założenie 

Doktryny Busha jest prawidłowe – Stany Zjednoczone posiadają siłę dyplomatyczną, 

ekonomiczną i militarną niezbędną do realizacji geopolitycznej ekspansji, a dwójka 

potencjalnych rywali – balansjerów dla amerykańskiej supremacji – Chiny i Unia 

Europejska nie są w stanie podjąć wyzwania.  Doktryna Busha jest kombinacją dwóch 

czynników  - amerykańskich uniwersalnych politycznych zasad i bezprecedensowej siły 
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i globalnych wpływów – a to daje duże szanse na sukces
58

. Na tym tle interesująco 

wypowiadał się sekretarz stanu Colin Powell, twierdząc , że amerykańskie podejście do 

rzeczywistości zaprezentowane w Strategii nie jest oparte o unilateralizm ani o akcje 

uprzedzające – de facto polityka Busha miała polegać na istotnej roli NATO i innych 

amerykańskich sojuszników, w tym ONZ, o czym miało świadczyć zaakceptowanie 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w stosunku co do Iraku
59

.      

 

 Pomimo odwoływania się na każdym kroku do współpracy z „przyjaciółmi 

Ameryki‖, w ramach istniejących lub nowo nawiązywanych sojuszu amerykańska 

polityka zagraniczna wykonała kolejny, tym razem dość stanowczy krok w kierunku 

unilateralizmu. W stosunku do poczynań George‘a W. Busha assertive multilateralizm 

propagowany za czasów Billa Clintona i Madeleine Allbright był nieśmiałą próbą 

podejmowania samodzielnych działań. Ewidentnym przejawem unilateralizmu było 

uderzenie na Irak w marcu 2003r., podjęte bez mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ i 

ostrej krytyki ze strony Europy. Frakcja „jastrzębi ( m.in. Dick Cheney, Donald 

Rumsfeld i Paul Wolfowitz) wyraźnie dominowała w Białym Domu
60

. 

Neokonserwatywne przekonanie o mesjanizmie i wyjątkowości Stanów Zjednoczonych 

miało silny wpływ na formowanie się polityki zagranicznej. Jak w swoim artykule 

trafnie ocenił to Z.J. Pietraś, polityka Busha przedstawiana jako walka „dobra ze złem‖ 

opierała się na czterech filarach: mesjanizmie, unilateraliźmie, militaryzmie i 

prewencji
61

. 
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1.4. Rosja i jej obraz w oczach neokonserwatystów i w Doktrynie Busha. 

 

 W trakcie pierwszej kadencji George‘a W. Busha okazało się, że relacje z 

Federacją Rosyjską będą jednym z dość problematycznych punktów amerykańskiej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Nowa administracja nie kwapiła się do 

uwzględniania w swoich planach interesów Rosji w takim stopniu, w jakim robiła to 

ekipa Billa Clintona. Celeste A. Wallander twierdziła, że problemy Rosji i jej słabości 

mogą być jednym z powodów, dla którego ten kraj będzie odgrywał mniejszą rolę w 

amerykańskiej polityce zagranicznej niż za czasów Billa Clintona, a to z tego powodu, 

że w diagnozie administracji George‘a Busha niewiele dla Rosji da się zrobić, gdyż jest 

sama odpowiedzialna za własne sukcesy i porażki. Prezydent Bush z radością powitałby 

głębszą integrację Rosji ze strukturami zachodnimi, ale obecnie Rosja nie jest ani 

głównym zagrożeniem dla amerykańskich interesów, ani nie daje wyraźnych 

możliwości współpracy w realizacji ich poza granicami USA. Rosja jest częścią 

różnych problemów i ewentualnych rozwiązań, ale sama ich nie definiuje
62

.  

Początek kadencji Busha dla amerykańsko – rosyjskich relacji nie odznaczył się 

niczym pozytywnym, wręcz przeciwnie, w marcu 2001 r. z terytorium USA wydalono 

grupę rosyjskich dyplomatów podejrzanych o szpiegostwo
63

. Jeszcze w trakcie 

kampanii wyborczej Richard Haas, późniejszy dyrektor ds. planowania polityki w 

Departamencie Stanu za rządów Colina Powella wysnuł wniosek, że założenie o 

odbudowie pozycji Rosji jako mocarstwa za kadencji Władimira Putina wcale nie jest 

takie pewne, poza tym postrzegał Rosję nadal jako siłę raczej pejoratywną. Dla 

amerykańskiej polityki wobec Rosji zalecał dwa podstawowe cele: po pierwsze, starać 

się zminimalizować negatywną rolę Rosji, aby nie stała się przeszkodą dla USA w 

międzynarodowych relacjach, po drugie  - Rosja powinna stać się społeczeństwem 

bardziej otwartym pod kątem politycznym i ekonomicznym, ale nie powinno by  to 

głównym celem polityki USA wobec Rosji
64

.       
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Ariel Cohen zalecał administracji Busha skupienie amerykańskiej polityki 

wobec Rosji na kilku podstawowych celach: budowie tarczy antyrakietowej, 

ograniczeniu, na ile to możliwe, strategicznej współpracy Rosji i Chin, zapobieżenie 

pozyskaniu przez Iran broni nuklearnej i rakiet balistycznych, powstrzymanie Iraku i 

Saddama Husseina. Bush powinien pewnie bronić amerykańskiego interesu 

narodowego i bezpieczeństwa i wysłać rosyjskim elitom sygnał, że Ameryka szuka 

okazji do dialogu o wolności i gospodarce
65

.  Z kolei Jeremy R. Azrael, dyrektor 

Centrum Rosji i Eurazji w RAND proponował, że w odpowiedzi na amerykańsko – 

rosyjski konflikt o rozwój projektu tarczy antyrakietowej i przyjęcia państw bałtyckich 

do NATO, Stany Zjednoczone powinny zaakceptować rosyjskie propozycje współpracy 

przy budowie wielonarodowego systemu obrony przeciwrakietowej, który chroniłby 

wszystkich zaangażowanych przed atakiem lub przypadkowym wystrzeleniem rakiet 

oraz rozpocząć z Moskwą poważny dialog na temat jej potencjalnego członkostwa w 

NATO jako karty przetargowej dla przyjęcie Litwy, Łotwy i Estonii
66

.  

 

Przed 11 września wydawało się, że Amerykanie za wszelką cenę będą bronić 

swoich żywotnych interesów, nie dbając zbytnio o pogarszające się relacje z Rosją, 

pomimo iż, Condoleeza Rice  jednym z priorytetów polityki zagranicznej uczyniła 

poprawę stosunków z Moskwą. Rice postrzegała Rosję nie przez pryzmat jej siły, wręcz 

przeciwnie, uznała, że największym zagrożeniem dla USA są rosyjskie słabe punkty – 

pozorna kontrola nad własnym arsenałem nuklearnym lub problemy ze zbuntowanymi 

republikami na terenie Federacji Rosyjskiej, które mogły stać się matecznikiem 

terroryzmu i rozpętać nowe regionalne konflikty. Dominującym przykładem była wojna 

w Czeczenii i, jej zdaniem, nieudolna polityka Władmira Putina. Innym problemem 

były rosyjskie kontakty z Iranem i domniemany handel rosyjską bronią
67

. Dodatkowo 

Waszyngton zamierzał zrealizować projekt tarczy antyrakietowej, czemu na 

przeszkodzie stał układ ABM. Początkowo zakładano możliwość renegocjacji z Rosją 

warunków układu, aczkolwiek bardziej prawdopodobna wersja wydarzeń 

przewidywała, w razie niepowodzenia w negocjacjach, wycofania się Stanów 
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Zjednoczonych z układu
68

. Według neokonserwatystów amerykański interes narodowy 

był ważniejszy niż poprawne stosunki z Rosją. Na zarzuty krytyków, że wycofanie się 

Stanów Zjednoczonych z układu ABM może doprowadzić do drugiej zimnej wojny, a 

sam traktat był „kamieniem milowym‖ globalnego bezpieczeństwa,  Richard Perle, 

doradca prezydenta Busha, odpowiadał, że traktat ABM jest pozostałością okresu, w 

którym Stany Zjednoczone i Rosja obawiały się ataku uprzedzającego. W obecnych 

okolicznościach, kiedy nie ma już tego typu obaw, układ ABM nie jest już konieczny, 

ale trzeba czasu, aby opinia publiczna to zrozumiała
69

. 

 W Narodowej Strategii Bezpieczeństwa z 2002r. wbrew pozorom poświęcono 

Rosji całkiem sporo miejsca. Podkreślono chęć budowy strategicznych relacji w oparciu 

o założenie, że Stany Zjednoczone i Rosja nie są już dłużej wrogami. Symbolem 

„nowych czasów‖ miał być Traktat Moskiewski – SORT (The Moscow Treaty on 

Strategic Reductions), oznaczający budowę nowych, długotrwałych relacji we 

wspólnocie euroatlantyckiej
70

. Doceniono głębokie zaangażowanie Rosji podczas 

wojny z terroryzmem, aczkolwiek zapowiedziano dalsze pomoc w uzyskiwaniu 

niepodległości i stabilizacji dla krajów byłego Związku Radzieckiego, co miało 

pogłębić integrację Rosji z Zachodem. Jednak słabe postępy Rosji w reformach 

wolnorynkowych czy zapanowaniu nad rozprzestrzenianiem się broni masowego 

rażenia pozostawały powodem do niepokoju. Te słabości ograniczały możliwości 

kooperacji, które, jednakże były i tak znacznie większe niż w latach poprzednich
71

. 

Dimitri K. Simies w swojej analizie nowej polityki zagranicznej Stanów 

Zjednoczonych podkreślał, że budowanie konstruktywnych relacji z kluczowymi 

graczami na arenie międzynarodowej, zwłaszcza z Rosją, może być istotne dla 

wygrania wojny z terroryzmem i działaniom na rzecz powstrzymywania proliferacji 

broni masowego rażenia. Administracja Busha ma słuszność w argumentowaniu na 
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rzecz preemptive action , jednak w przypadku toczenie pojedynczych, selektywnych 

wojen może spowodować wyobcowanie znaczących sojuszników
72

. 

 

2. Praktyczna realizacja polityki George’a W. Busha w stosunku do Rosji. 

 

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o niekontynuowaniu „personalnej‖ polityki w 

stosunku co do Rosji z czasów Billa Clintona już w połowie 2001 r. okazało się, że 

George W. Bush przyjął bardzo podobny model współpracy z Władimirem Putinem
73

. 

Wbrew zapowiedziom Condoleezy Rice o nadaniu wyjątkowego priorytetu stosunkom z 

Rosją wydawało się, że pozycja Federacji Rosyjskiej w amerykańskiej polityce nie jest 

zbyt silna. Pozostawało wiele problemów, które były płaszczyzną do toczenia sporów – 

niektóre, jak np. problem statusu Kosowa, czy „braterskie‖ relacje Rosji z Irakiem, 

Iranem i Syrią, były jeszcze spuścizną po poprzednim prezydencie, a inne 

problematyczne sprawy – np. zamiar wycofania się USA z układu ABM wynikały już z 

poczynań obecnej administracji. W trakcie prezydentury Busha najistotniejszymi 

kwestiami okazały się problemy związane z bezpieczeństwem i nieproliferacją broni 

masowego rażenia, co ustalono podczas pierwszego spotkania obu prezydentów w 

Lublanie w czerwcu 2001 roku
74

.  Zmiany na Kremlu i w Białym Domu w latach 2000 

– 2001 mogły dawać szanse na polepszenie wzajemnych relacji. Jednak, jak pisze 

Siergiej Kortunow, George W. Bush na początku ogłosił szereg oświadczeń 

bagatelizujących rolę Rosji we współczesnym świecie, które poddawały pod 

wątpliwość wypracowany przez lata system wzajemnych interakcji tzn. szczególnie w 

kwestii broni masowego rażenia i perspektywy rozwoju amerykańskiej obrony 

antyrakietowej czy sprawa wydalenia rosyjskich dyplomatów pod zarzutem 

szpiegostwa
75

. 

 

                                                           
72

 Dimitr K. Simes, America‘s Imperial Dilemma, ―Foreign Affairs‖ Nov/Dec 2003, Vol.82, Iss. 6 str. 91-

102.  
73

 Zbigniew Brzeziński, Druga szansa, Warszawa 2008, str. 141. 
74

 Press Conference by President Bush and Russian Federation President Putin  Brdo Castle, Brdo Pri 

Kranju, Slovenia, For Immediate Release Office of the Press Secretary June 16, 2001, 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010618.html (10.05.2011.) ,               

Bob Woodward, Wojna Busha, str. 96 
75

 Сиергией Кортунов, Российско – американское партнерство и вызовы ХХ1 века. Шанс на 

начало нового диалога существует. «Международная жизнь» 2004-04-01 Ho. 004, стр. 69. 



208 
 

2.1.Wzrost znaczenia Rosji w polityce USA po 11 września 2001r. 

 

Punktem zwrotnym stały się ataki terrorystyczne z 11 września 2001r., kiedy to 

walka z międzynarodowym terroryzmem wysunęła się na czoło listy priorytetów 

amerykańskiej polityki zagranicznej, będąc podstawą dla powstania „doktryny Busha‖. 

Dla stosunków amerykańsko – rosyjskich było to niesłychanie istotne – Rosja jako 

pierwsza zadeklarowała pomoc dla amerykańskich działań poprzez zaprezentowanie 

planu pomocy, który obejmował: 

1. Wymianę informacji wywiadowczych na temat infrastruktury i baz terrorystów 

w Afganistanie; 

2. Udostępnienie rosyjskiej przestrzeni powietrznej dla pomocy humanitarnej;  

3. Udostępnienie korytarzy powietrznych przez republiki środkowoazjatyckie; 

4. Udział w akcjach poszukiwawczych; 

5. Pogłębienie współpracy z NATO
76

. 

Dodatkowo podczas posiedzenia Rady Państwowej Federacji Rosyjskiej
77

 ustalono 

następujące punkty: 

1. Okazać polityczne i moralne wsparcie dla międzynarodowych wysiłków na 

rzecz walki z terroryzmem; 

2. Wzmacniać działalność instytucji międzynarodowych powołanych dla ochrony i 

rozwiązywania problemów bezpieczeństwa międzynarodowego; 

3. Wzmocnienie ram prawnych powołanych na rzecz przeciwdziałania 

terroryzmowi; 

4. Pogłębić współpracę między służbami specjalnymi; 

5. W razie konieczności, okazać pomoc w międzynarodowych operacjach 

ratowniczych i poszukiwawczych; 

6. Wpisanie wojny w Czeczenii w kontekst walki z międzynarodowym 

terroryzmem; 
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7. Wzmocnić wysiłki na rzecz współpracy z uznanym międzynarodowo rządem w 

Afganistanie i innymi krajami arabskimi
78

. 

W tym kontekście dla Stanów Zjednoczonych zniwelowanie negatywnych skutków 

działań podjętych wobec Rosji w latach 90. było bardzo istotne. Jak stwierdzili 

prezydenci Bush i Putin we wspólnym oświadczeniu wygłoszonym podczas spotkania 

w Szanghaju, amerykańsko – rosyjska współpraca jest kluczowym elementem dla 

światowych wysiłków w walce z terroryzmem. To wyzwanie zostanie podjęte w ramach 

współpracy zarówno bilateralnej, jak i w ramach międzynarodowych instytucji
79

. 

Vladimir Orlov zwracał uwagę na ewentualne oczekiwania Rosji w ramach współpracy 

z USA – władze rosyjskie mogły oczekiwać swojego uczestnictwa we wspólnej ocenie 

zagrożenia czy dostępu do mechanizmów podejmowania decyzji związanych z walką 

przeciwko terroryzmowi. W ramach tej walki Rosja wolałaby skupić się na reżimach 

jak np. Talibowie lub niepaństwowych uczestnikach stosunków międzynarodowych niż 

na określonych państwach
80

.  Dla Rosji było to szczególnie istotne, gdyż, jak dowodzi 

Ariel Cohen, jednym z czterech filarów polityki zagranicznej Władimira Putina było 

ustabilizowanie pragmatycznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, co było niezwykle 

istotne dla postrzegania Rosji jako mocarstwa. Nie bez znaczenia była również chęć 

wzmocnienia ekonomicznych więzi z krajami Zachodu i Unią Europejską, szczególnie 

pod kątem eksportu surowców naturalnych
81

. Z drugiej strony Nikolaj Babicz zauważał, 

że po 11 września Rosja nie musiała korygować kursu swojej polityki zagranicznej w 

kierunku prozachodnim , nacelowanym na walkę z terroryzmem, gdyż jeszcze przez 

atakami władze na Kremlu  niejednokrotnie postulowały działania antyterrorystyczne 

oparte o szerokie, międzynarodowe zaangażowanie
82

. 
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Według niektórych ekspertów zbliżenie z Rosją dla Stanów Zjednoczonych było 

koniecznością. Bardzo wartościowe było wyrażenie zgody przez Władimira Putina na 

szeroką i zaawansowaną pod kątem wojskowym współpracę USA z krajami Azji 

Środkowej, tradycyjnej strefy wpływów rosyjskich. Kazachstan i Turkmenistan 

pozwoliły na korzystanie ze swoich baz wojskowych, a Uzbekistan, Kirgistan i 

Tadżykistan udzieliły pozwolenia na korzystanie bez ograniczeń z ich przestrzeni 

powietrznej, w tym również baz powietrznych w Uzbekistanie ( Karshi Khanabada). 

Niektórzy analitycy posuwali się do stwierdzenia, że w tym momencie Rosja była dla 

Waszyngtonu o wiele bardziej wartościowym partnerem niż kraje NATO
83

. Oprócz tego 

Rosja walczyła z terroryzmem i grupami ekstremistów już od połowy lat 90. Retoryka 

neokonserwatystów w sprawie terroryzmu nie pozostawiała cienia złudzeń – można 

było albo się przyłączyć, albo znaleźć się po wrogiej stronie. Z punktu widzenia Rosji 

to nastawienie można było wykorzystać jako usprawiedliwienie wojny z „terroryzmem‖ 

w Czeczenii, co zaowocowało żądaniami w kierunku Gruzji, dotyczącymi obozów 

szkoleniowych Szamila Basajewa w Wąwozie Pankiskim
84

. Dla Rosji amerykańska 

interwencja w Afganistanie była niezwykle korzystna, ponieważ od lat władze na 

Kremlu dążyły do zniszczenia reżimu Talibów jako jednego z głównych 

niebezpieczeństw zagrażających Rosji. Fundamentalizm islamski zagrażał rosyjskim 

wpływom na terenach rosyjskiego „miękkiego podbrzusza‖ i Azji Środkowej. Ponadto 

Rosja w praktyce nie miała wyboru wobec amerykańskiej interwencji – więcej można 

było zyskać, udostępniając informacje wywiadowcze i dozbrajając walczącą z Talibami 

opozycję niż  trwać na pozycji sprzeciwu.  

Jednak po 2003 r. okazało się, że długookresowa obecność Amerykanów na terenie 

Azji Środkowej była dla Rosjan nie do końca akceptowalna, trend ten zwyżkował po 

wyborach do Dumy właśnie w 2003 r., w czasie których do władzy doszły ugrupowania 

nastawione narodowo – kiedy w 2004 r. sekretarz obrony Collin Powell omawiał w 

Moskwie plany Pentagonu, polegające na przesunięciu amerykańskich baz na wschód, 

to media rosyjskie spekulowały o utworzeniu przez Waszyngton stałych baz 
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wojskowych na terenie Kaukazu i Azji Środkowej
85

. Rosjanie spodziewali się, że 

wojska amerykańskie wycofają się, jak tylko zakończa misję w Afganistanie
86

. 

Jekaterina Stepanowa z Instytutu Światowej Ekonomiki i Stosunków 

Międzynarodowych zaznaczyła, że jakkolwiek w przypadku walki z reżimem Talibów 

amerykański unilateralizm w ramach prawa do obrony przed terroryzmem jest 

uzasadniony, to jednak ta walka wymaga działań wielostronnych, ale bez ograniczenia 

użycia sił zbrojnych
87

. 

 

2.2. Koniec drugiego honeymoon: główne przyczyny pogorszenia wzajemnych   

relacji.  

    

Dużą nagrodą za solidarną postawę była decyzja Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych o przyznaniu Rosji statusu gospodarki rynkowej, podczas spotkania 

grupy G7 w lecie 2002 r. USA, UE, Japonia i Kanada wyasygnowały dla Rosji 20 mld 

USD na zwiększenie bezpieczeństwa obiektów atomowych i  likwidację broni jądrowej 

i chemicznej. Pojawiło się również pytanie, co dalej z relacjami Rosja – NATO w 

świetle zmienionej po 11 września sytuacji na arenie międzynarodowej. Celeste W. 

Wallander z Center for Startegic and International Studies argumentowała, że 

zbudowanie konstruktywnych stosunków pomiędzy Rosją a Sojuszem 

Północnoatlantyckim nie tylko pogłębi rosyjską integrację z Zachodem, ale także jest 

niezbędne dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego ze względy na sytuację w 

Afganistanie. Oprócz wspólnego frontu przeciwko terroryzmowi Wallander zwracała 

uwagę na „zachodnią‖ ewolucję polityki zagranicznej w wykonaniu Władimira Putina , 

ale podkreślała, że nie tylko NATO ale i Rosja będzie musiała wykazać się dobrą wolą i 

zaangażowaniem
88

.  

 W maju 2002 r. w Pratica di Mare pod Rzymem została powołana do życia Radę 

NATO-Rosja na miejsce Stałej Wspólnej Rady Rosja NATO. Przyjęta deklaracja 
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ogłaszała  nowy rozdział w dwustronnych stosunkach w celu wzmocnienia możliwości 

współpracy w dziedzinach wspólnego zainteresowania oraz zjednoczenia wysiłków w 

walce ze wspólnymi zagrożeniami. Obszarami współdziałania uznano: zwalczanie 

terroryzmu, zarządzanie kryzysami, nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, 

kontrolę zbrojeń i środki budowy zaufania, obronę przeciwrakietową na teatrze działań, 

akcje poszukiwawczo-ratownicze na morzu, współpracę wojskową oraz cywilne 

sytuacje nadzwyczajne. Nowością był tzw. mechanizm „20‖  - państwa członkowskie 

NATO dopuściły możliwość współpracy z Rosją na zasadzie 20 równorzędnych 

partnerów
89

. W tym miejscu należy zaznaczyć przełomowość powołania do życia nowej 

Rady – Stany Zjednoczone zwykle uznawały Sojusz Północnoatlantycki za narzędzie 

transformacji obszaru bezpieczeństwa Europy, oraz nadzorowania procesu budowy 

demokracji w Rosji. Zahamowanie tego procesu było postrzegane przez pryzmat 

potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa USA i Europy. Z kolei Rosja postrzegała 

całość bezpieczeństwa europejskiego jako proces całościowy, funkcjonujący w oparciu 

o współpracę dwustronną i wielostronną, gdzie NATO nie odgrywało roli głównej, w 

przeciwieństwie do OBWE. Proces rozszerzania NATO Federacja Rosyjska traktowała 

jako naruszenie interesów bezpieczeństwa w Rosji oraz budowę systemu 

bezpieczeństwa zbiorowego bez rosyjskiego uczestnictwa. Dlatego też dla Moskwy 

było dość istotnym aby, wynegocjować dla siebie realny głos w sprawach Sojuszu
90

. 

Wydarzenia 11 września mogły spowodować wejście współpracy Rosji i NATO na 

nowy etap. Ze strony amerykańskiej podczas pierwszej kadencji George‘a W. Busha 

doszło z kolei do zmiany w podejściu co do roli Rosji na terenie krajów WNP – w 

bliższej perspektywie należało podtrzymywać dążenie do niezależności i integracji z 

Europą tych państw, co miało mieć wpływ na reformy demokratyczne w Rosji,  w 

dalszej perspektywie Rosja była postrzegana jako podmiot gwarantujący 

bezpieczeństwo na obszarze WNP.  

  Kolejną praktyczną realizacją założenia intensywnej współpracy było powołanie 

amerykańsko – rosyjskiej grupy roboczej do spraw walki z terroryzmem 

międzynarodowym oraz podpisanie wspólnej deklaracji o nowym strategicznym 
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partnerstwie 24 maja 2002 r. 
91

. W deklaracji zawarto stwierdzenie o tworzeniu nowych 

stosunków strategicznych i współpracy w imię rozszerzania stabilności, bezpieczeństwa 

i integracji ekonomicznej, wypracowaniu wspólnego frontu dla odpowiedzi globalnym 

wyzwaniom i rozwiązywania konfliktów regionalnych
92

. Ta sama data była również 

szczególna z punktu widzenia amerykańsko – rosyjskiej równowagi strategicznej. 

Jeszcze w trakcie wspólnego szczytu w Lublanie w czerwcu 2001 r. Bush i Putin 

zapowiedzieli początek intensywniejszych konsultacji w kwestii ofensywnych i 

defensywnych systemów
93

. W efekcie właśnie 24 maja 2002r. Rosja i USA podpisały w 

Moskwie traktat SORT (Strategic Offensive Reductions Treaty), który przewidywał 

redukcję potencjału militarnego każdej ze stron do poziomu 1700-2000 głowic. 

Dokument potwierdzał obowiązywanie układu START I do 31 grudnia 2009 r., poza 

tym obie strony w ramach uzgodnionych liczb mogły swobodnie kształtować skład i 

strukturę swoich strategicznych arsenałów ofensywnych
94

.  Nikolai Sokov stwierdził, że 

Rosjanie zaakceptowali SORT z powodu przekonania, że możliwości odstraszania będą 

zachowane nawet wtedy, gdy rosyjski potencjał nuklearny będzie wynosił nie więcej 

niż 1500 głowic nuklearnych
95

. 

Był to bardzo pozytywny sygnał w obliczu chęci wycofania się przez Stany 

Zjednoczone z układu ABM, który był bardzo istotnym instrumentem zapobiegającym 

wyścigowi zbrojeń ofensywnych, a jednocześnie dzięki zapisowi o posiadaniu 

maksymalnie dwóch systemów obrony antyrakietowej przez każdą ze stron zapewniał 

równowagę i stabilizację w strategicznym wymiarze.  Dlatego też informacje o chęci 

wyjścia USA z układu  zapoczątkowały kampanię polityczną w Rosji – władze na 

Kremlu ogłosiły, że rezygnacja Stanów Zjednoczonych z uczestnictwa w układzie ABM 

spowodowałaby upadek światowego systemu kontroli zbrojeń jądrowych, tym samym 
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dostęp do materiałów i technologii niezbędnych do produkcji broni atomowej byłby 

ułatwiony dla państw postrzeganych w kategorii zagrożenia, a przecież tego George W. 

Bush obawiał się najbardziej
96

. Alternatywą miał być proponowany przez Moskwę 

europejski system ochrony przeciwrakietowej, działający w oparciu o środki 

przechwytujące rakiety niezakazane przez inne traktaty
97

. Propozycja nie znalazła 

jednak pozytywnego odzewu, kiedy 13 grudnia 2002 r. USA ostatecznie wycofały się z 

układu, argumentując, że jego postanowienia nie są dostosowane do współczesnych 

zagrożeń, uniemożliwiając obronę przed atakiem rakietowym ze strony grup 

terrorystycznych lub „państw zbójeckich‖ i rozwój nowoczesnych systemów obrony 

antyrakietowej
98

. Minister obrony Federacji Rosyjskiej, Siergiej Iwanow stwierdził, że 

jeżeli układ ABM był reliktem zimnej wojny, to w ten sam sposób można przyjrzeć się  

traktatowi START I oraz innym umowom tego typu
99

.  Paul J. Sanders z The Nixon 

Center ostrzegał, że pomimo łagodnej reakcji Władimira Putina na wycofanie się USA z 

postanowień traktatu, nie należy liczyć na preferencyjne traktowanie amerykańskich 

starań o współpracę z Rosją w ramach wojny z terroryzmem, interwencji w Iraku i 

rozszerzenia NATO. Od tego momentu wszelkie posunięcia Waszyngtonu będę 

wymagały dużej wrażliwości na rosyjskie potrzeby, gdyż Władimir Putin będzie musiał 

zademonstrować narodowi rosyjskiemu, że współpraca z USA przynosi korzyści
100

. 

Aleksander Pikajew z Carnegie Moscow Center zalecał zarówno stronie rosyjskiej jak i 

amerykańskiej przeanalizowanie priorytetów i celów dialogu bilateralnego  do czasu 

konferencji przeglądowej w 2005 r. w ramach traktatu NPT. Należy oszacować 

rzeczywiste zagrożenie wspólną redukcję zagrożeń oraz przedyskutować, które 

postanowienia START I należy utrzymać pomimo jego wygaśnięcia w 2009 r
101

. Joseph 

Cirincione, dyrektor Carnegie Endowment‘s Non-Proliferation Project stwierdził, że 

jakkolwiek Waszyngton uważa z poważne ryzyko rozprzestrzeniania się broni 

masowego rażenia, to administracja Busha wydawała się jednak wątpić w skuteczność 

                                                           
96

 Kazimierz Malak, Czynnik wojskowy… str.213. 
97

 В. Шустов, Российско-американская договоренность важна и для Европы, «Международная 

жизнь» 2000, но. 5, 33-36. 
98

 Szerzej: Marek Mienkiszak, USA wypowiadają ABM: cios w prestiż Rosji, „Komentarze OSW‖, 20 

grudnia 2001. 
99

 Op.cit. Nikolai Sokov, The ABM Treaty: The End of One Saga and the Start of Another, PONARS 

Policy Memo No. 218, January 25, 2002, str. 2. 
100

 Paul J. Saunders, Withdrawal Imperils U.S- Russian Bond, The Nixon Center, reprinted from the 

December 14, 2001 edition of Newsday. 
101

 Alexander Pikayev, The Future of. U.S. – Russian Nuclear Relations. A Rip Van Winkle Approach, 

PONARS Policy Memo No. 276, October 2002, str. 3. 



215 
 

wprowadzanych reżimów, z powodu braku namacalnych efektów. To mogło tłumaczyć 

wolę użycia preemtive force przez prezydenta Busha
102

. 

 Animozje na tle amerykańskiej interwencji w Iraku pokazała, że odnowa 

„strategicznego partnerstwa‖ nie była tak solidna jak się początkowo wydawało. Z 

jednej strony Waszyngton oczekiwał, że jego działania wobec Iraku nie spotkają się z 

rosyjskim sprzeciwem, a drugiej władze na Kremlu spodziewały się możliwości 

nieskrępowanego działania na obszarze byłych republik radzieckich. Dlatego też ostra 

reakcja Moskwy na politykę wobec Bagdadu, która stanęła w jednym rzędzie z takimi 

„antyamerykańskimi‖ krajami Europy jak Niemcy czy Francja, była sporym 

zaskoczeniem. Stronie amerykańskiej mogło się wydawać, że w ramach wzajemnej 

przyjaźni Rosjanie będą popierać każdą amerykańską akcję – zarówno wojnę w Iraku 

jak i  amerykańskie oskarżenia skierowane wobec irańskiego programu nuklearnego
103

.  

Rosja, w zamian mogła się spodziewać przyzwolenia USA na usankcjonowanie czegoś 

w rodzaju kremlowskiej „doktryny Monroe‖ w odniesieniu do krajów WNP
104

. Pomimo 

„moralnego zwycięstwa‖ Rosjan w przypadku klęski wojny w Iraku oraz pojednania na 

szczycie Rosja – USA w Sankt Petersburgu we wrześniu 2003 r. nie było już mowy o 

powrocie do atmosfery honeymoon po  11 września. Według niektórych analityków w 

tym okresie Rosja potrzebowała wzmocnić swoją pozycję w środowisku 

międzynarodowym i dlatego musiała pokonać opór ze strony niektórych państw czy 

organizacji dla swojej aktywnej polityki zagranicznej. Dla Stanów Zjednoczonych 

kryzys iracki pokazał, że nawet przy ograniczonych zasobach Rosja może być 

pragmatycznym i racjonalnym partnerem. Pod warunkiem, że władze na Kremlu będą 

widziały oznaki zmieniającej się postawy USA wobec Rosji – np. zweryfikowanie 

postanowień ustawy Jacksona – Vanika czy uproszczenie procesu wizowego
105

.   

Z perspektywy rosyjskiego bezpieczeństwa narodowego przyszłość Iraku jako państwa 

miała małe znaczenie, dużo większe miało zapobieganie islamskiemu ekstremizmowi. 

W ramach wspólnego projektu think-tanków Carnegie Moscow Center i RAND o 

przyszłości Bliskiego Wschodu w perspektywie amerykańsko – rosyjskiego partnerstwa 
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eksperci doszli do wniosku, że Stany Zjednoczone potrzebowałyby rosyjskiego 

politycznego wsparcia w rekonstrukcji Iraku. Rosja byłaby bardziej przychylna, gdyby 

wzięto pod uwagę interesy rosyjskich firm, szczególnie Łukoilu, oraz akceptację 

realizacji interesów, jakie te firmy  rozpoczęły za czasów Saddama Husajna
106

. 

Dodatkowym czynnikiem był dług iracki, zaciągany od czasów Związku Radzieckiego 

w wysokości 8 mld USD – powstanie nowego demokratycznego rządu mogłoby ułatwić 

spłatę oraz jeszcze bardziej ułatwić współpracę przemysłów naftowych. Co poniektórzy 

eksperci widzieli w tym możliwość wspólnego, amerykańsko - rosyjskiego zarządzania 

naftowym biznesem
107

. Faktem jest, że Rosja nie była skora do ustępowania pola w 

regionie, gdzie od lat konsekwentnie budowała sobie wpływy, starając się wyprzeć 

Amerykanów – poczynając od przemysłu naftowego poprzez handel bronią z takimi 

krajami jak Libia, Syria czy Irak, Federacja Rosyjska odnawiała dawne strefy 

radzieckich wpływów
108

.  Dodatkowo Moskwie zależało na ochronieniu partnerstwa z 

Iranem, a dużo wskazywało na to, że USA po zwycięskiej kampanii w Iraku mogą 

zacząć wywierać na Rosję i  Iran silniejsze naciski polityczne w celu zablokowania 

rosyjsko – irańskiego partnerstwa
109

. Nie należy zapominać, że Rosja była od dawna 

traktowana przez Irak i Iran jako dobry i wypróbowany partner oraz jako przeciwwaga 

dla amerykańskich wpływów w regionie
110

. Rosyjskim kompaniom naftowym bardzo 

zależało na tym, by sankcje ze strony Amerykanów nie zniechęciły Saddama Husajna 

do prowadzenia dalszych interesów, również dla rosyjskiego przemysłu nuklearnego 

ograniczenia wobec irańskiego programu wzbogacania uranu nie były zjawiskiem 

pozytywnym
111

.         

 William Perry, był sekretarz obrony w administracji Billa Clintona zarzucał 

prezydentowi Bushowi, że nie wykorzystuje w pełni potencjału Stanów Zjednoczonych 

do działania w dużej koalicji składającej się z państw europejskich i azjatyckich oraz 

instytucji międzynarodowych. Perry dowodził, że jest to jedyny sposób na zwalczenie 
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międzynarodowego terroryzmu. A współpraca z Rosją powinna również polegać na 

wsłuchaniu się w to, co Rosjanie mają do powiedzenia – tak jak Amerykanie popełniają 

błąd, wierząc, że w Iraku poradzą sobie bez pomocy Rosjan, tak Rosjanie błędnie 

zakładają, że poradzą sobie z rekonstrukcją państwa i gospodarki bez zewnętrznej 

pomocy
112

.  

 

2.3.Polityka amerykańska wobec obszaru „bliskiej zagranicy” Rosji. 

 

Pomimo widocznej odwilży po  atakach terrorystycznych z 11 września nie 

ustawała rosyjsko-amerykańska rywalizacja w obszarze „bliskiej zagranicy‖. Ten 

poradziecki region właśnie po atakach Al Kaidy nabrał dla Stanów Zjednoczonych 

strategicznego znaczenia w ramach przeciwdziałania rozprzestrzeniania się terroryzmu. 

Dla Amerykanów wspieranie przemian demokratycznych w tychże krajach miała na 

celu zwalczanie autokratycznych rządów, zagrożenia niestabilnością polityczną i 

gospodarczą oraz wzrastających wpływów islamskiego fundamentalizmu. Dzięki 

nawoływaniom do demokratyzacji i proponowaniu wsparcia finansowego USA zaczęły 

rozszerzać swoje wpływy na obszar poradziecki, co nie wywołało wielkiej radości w 

szeregach rosyjskich polityków ze względu na chęć utrzymania rosyjskich wpływów w 

krajach byłego Związku Radzieckiego
113

.  Fala tzw. „kolorowych rewolucji‖ na 

Ukrainie, Gruzji i w Kirgistanie była w pełni satysfakcjonująca dla amerykańskich 

planów co do tego regionu, gdyż – w przypadku Gruzji i Ukrainy – spowodowała 

przejęcie władzy przez elity polityczne sprzyjające Zachodowi. Fiaskiem okazała się 

„tulipanowa rewolucja‖ w Kirgistanie, która ,co prawda, doprowadziła do zmiany elit 

rządzących, ale nie pociągnęło to za sobą demokratycznych zmian. De facto, dla 

Stanów Zjednoczonych największe znaczenie miała baza wojskowa Ganci pod 

Biszkekiem, z której można było prowadzić działania zbrojne koalicji 

antyterrorystycznej w Afganistanie, mniejsze znaczenie miał skład ekipy rządzącej – 

amerykańskie interesy pozostały niezmienione, związane z korzystnym położeniem 
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Kirgistanu w stosunku co do Rosji i Chin oraz z surowcami naturalnymi znajdującymi 

się na jego terenie.   

Dla Stanów Zjednoczonych niezwykle istotna była Gruzja, która miała napięte 

stosunki z Rosją już od początku lat 90. Z powodu ormiańsko-azerskiego konfliktu o 

Górny Karabach przez gruzińskie tereny biegł szlak, którym można było bezpiecznie 

eksportować ropę i gaz z Azerbejdżanu, co dla Rosji było niezwykle istotne. 

Problemem był fakt, że po 1991 r. zarówno Gruzja jak i Azerbejdżan bardzo zbliżyły 

się do Stanów Zjednoczonych, co spowodowało nasilenie się amerykańsko – rosyjskiej 

rywalizacji.  Po 11 września dla Amerykanów przychylność ze strony Gruzji była 

bardzo istotna ze względu na możliwość izolacji Iranu, najbardziej antyamerykańskiego 

kraju regionu oraz ze względy na użycie gruzińskiej przestrzeni powietrznej dla 

przelotów wojsk amerykańskich z Afganistanu. Kiedy w 2001 r. władze w 

Waszyngtonie obawiali się obecności na terenie Gruzji islamskich bojowników 

powiązanych z Al-Kaidą, wysłano amerykańskich doradców dla przeszkolenia 

oddziałów armii gruzińskiej w ramach wojskowego programu szkoleniowego  Georgia 

Train and Equip Program
 114

. Ze swojej strony Gruzja wysłała wojskowy kontyngent do 

Mosulu w Iraku. Gruziński opór wobec rosyjskich wpływów na własnym terytorium, 

spowodował, że w Rosji to państwo zaczęto określać jako wrota do islamu – faktem 

jest, że Gruzja tolerowała działalność grup czeczeńskich w Wąwozie Pankiskim, w 

pobliżu rosyjskiej granicy
115

.  

Dla Rosji Gruzja była niezwykle istotna przez pryzmat położenia geograficznego i 

dostępu do surowców energetycznych, dlatego też zaczęto powoływać się na 

amerykańską retorykę działań prewencyjnych aż do powołania się na art.51 Karty ONZ 

o podjęciu działań zbrojnych w ramach prawa do samoobrony. Należy zaznaczyć, że od 

momentu upadku Związku Radzieckiego Rosja utrzymywała w Gruzji cztery bazy 

wojskowe, utworzone w strategicznych rejonach: Suchumi w Abchazji, Batumi w 

Adżadrii, Achalkalaki w Dżawachettii, oraz w Waziani niedaleko od gruzińskiej stolicy, 

Tbilisi. Poczucie zagrożenia sprawiło, że Gruzja jako pierwsza wystąpiła z propozycją 

integracji ze strukturami zachodnimi jako przeciwwagi dla wpływów rosyjskich, a na to 

Rosja nie mogła sobie pozwolić, więc zaczęła wykorzystywać problemy z 

separatystycznymi regionami na obszarze Gruzji – prorosyjskimi Abchazją i Osetią 
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Południową.  Kryzys związany z Wąwozem Pankiskim został zażegnany dzięki 

amerykańskiej pomocy, kiedy to Stany Zjednoczone wymogły na Gruzji oczyszczenie 

wyżej wspomnianego terenu z czeczeńskich bojowników.  

Kiedy 23 sierpnia w wyniku tzw. „rewolucji róż‖, po konsultacjach zarówno ze 

stroną amerykańską jak i rosyjską doszło do ustąpienia prorosyjskiego prezydenta 2003 

r. Eduarda Szewardnadze, wybory w styczniu 2004 r. wygrał w pełni prozachodni 

polityk Michaił Saakaszwili, postrzegany jako działacz na rzecz głębszych więzi ze 

Stanami Zjednoczonymi, co powiększyło skalę obaw ze strony Kremla co do 

amerykańskich wpływów na Kaukazie
116

. Jak pisze Viatcheslav Avioutskii, 

amerykański wkład w gruzińską rewolucję, głównie finansowy jest tematem niezwykle 

delikatnym i kontrowersyjnym. Prasa rosyjska donosiła, że działalność Khmary, 

studenckiej organizacji będącej motorem powstania, była finansowana przez Fundacje 

George‘a Sorosa, a jej członkowie w zakresie stosowania metod oporu bez użycia 

przemocy byli szkoleni przez serbską organizację Otpor, która finansowała podróże 

Saakaszwiliego do Serbii. Z drugiej strony prasa gruzińska twierdziła, że za wyjazdy 

przyszłego prezydenta Gruzji płaciła gruzińska filia amerykańskiej organizacji 

pozarządowej National Democratic Institute
117

. Pomijając kwestie finansowania, należy 

zaznaczyć, że Michaiłowi Saakaszwiliemu nawet po spektakularnym zwycięstwie nie 

udało się wywalczyć usunięcia rosyjskich jednostek z Abchazji i Osetii Południowej, co 

w późniejszych latach doprowadziło do konfliktu zbrojnego z Rosją.     

Ariel Cohen określał Gruzję jako geostrategiczny klucz do południowego Kaukazu, 

mający dobre stosunki z prorosyjską Armenią i Azerbejdżanem, a równocześnie mający 

dostęp do złóż surowców energetycznych w rejonie Morza Kaspijskiego. Dlatego też 

USA powinny wspierać nowy , demokratyczny i prozachodni rząd gruziński, co 

pozwoli skuteczniej walczyć z międzynarodowym terroryzmem w regionie oraz 

skutecznie bronić się przed rozpadem Gruzji, ale jednocześnie należy utrzymywać 

dobre i stabilne stosunki z Kremlem. Narzędzia rosyjskiego nacisku w Gruzji są duże – 

są to zarówno rosyjski monopol w gruzińskich sieciach elektrycznych i gazowych, jak i 

ogromna liczba obywateli gruzińskich pracujących na terenie Rosji. Dlatego też Michaił 

Saakaszwili powinien trzeźwiej patrzeć na realizację niektórych reform, których w 
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osłabionej korupcją i politycznym zamieszaniem w Gruzji nie da się bardzo szybko 

zrealizować
118

. Cohenowi wtórował Stephen Blank z Strategic Studies Institute,  dla 

którego Gruzja i Azerbejdżan były terenami, na które mogłyby wycofać się wojska 

amerykańskie stacjonujące w Azji Centralnej, więc podzielenie się Gruzji dla USA jest 

nie do przyjęcia ze względów strategicznych. Amerykańskie wsparcie dla Gruzji może 

być też zachętą dla innych państw WNP w dążeniu do demokracji, a których 

destabilizację wykorzystuje obecnie Rosja
119

. 

Innym przykładem wejścia przez Amerykanów na rosyjskie geopolityczne 

podwórko była kwestia Ukrainy, która od początku lat 90. miała duże znaczenie dla 

mocarstwowych ambicji Rosji, więc wszelkie wpływy zdystansowania się ukraińskiego 

rządu w stosunku co do Kremla wywoływały bardzo duży odzew wśród rosyjskich elit 

politycznych. Problem własności broni atomowej, podział Floty Czarnomorskiej czy 

przynależność państwowa Krymu to tylko niektóre z newralgicznych punktów spornych 

w relacjach ukraińsko – rosyjskich
120

.  

Początkowo Ukraina zaczęła szukać pomocy w próbach nawiązania ściślejszych 

relacji z NATO
121

, ale późniejsza sprawa zabójstwa dziennikarza Grigorija Gongadze i 

krytyka płynąca ze strony Zachodu spowodowała ukraiński zwrot w kierunku Rosji, w 

wykonaniu prorosyjskiego prezydenta Ukrainy, Leonida Kuczmy
122

. Do początku XXI 

w Ukrainy jawiła się jako rosyjski przyczółek w Europie, dopiero wybory prezydenckie 

w 2004 r. i pojawienie się prozachodniego kandydata Wiktora Juszczenki pozwoliły 

Stanom Zjednoczonym rozpocząć działania zmierzające do zwiększenia wpływów na 

Ukrainie
123

. Rosja bardzo otwarcie zaangażowała się w kampanię wyborczą 

kontrkandydata Juszczenki, Wiktora Janukowycza poprzez osobę Gleba Pawłowskiego, 

doradcy Władimira Putina, który zaczął równocześnie pełnić funkcję doradcy sztabu 

Janukowycza.  
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Waszyngton ostrzegał władze w Kijowie, że od uczciwego przebiegu wyborów zależeć 

będzie integracja Ukrainy ze strukturami zachodnimi, a naruszenie zasad elekcji zmusi 

USA do gruntownej rewizji stosunków z Ukrainą
124

. Wszelkie tendencje 

separatystyczne wschodniej części kraju zostały skrytykowane przez sekretarza stanu 

Colina Powella
125

. W trakcie II tury wyborów obserwatorem z ramienia Waszyngtonu 

został senator Richard Lugar. Przy okazji Waszyngton uruchomił pomoc finansową na 

dofinansowanie niezależnych ukraińskich mediów, szkolenia pracowników instytucji 

organizujących punkty do głosowania oraz szkolenia obserwatorów z ramienia OBWE 

w wysokości ok. 13,8 mld USD
126

. Kiedy okazało się, że wyniki II tury wyborów 

prezydenckich na Ukrainie można uznać za co najmniej kontrowersyjne, prezydent 

Bush zwrócił się z prośbą do władz w Kijowie o niepublikowanie oficjalnych wyników, 

a sekretarz stanu Colin Powell ogłosił, że USA uznały wybory na Ukrainie za 

„nieprawomocne‖, w związku z tym, jeśli władze ukraińskie nie przeprowadzą 

gruntownej rewizji wyników, doprowadzi to do przewartościowania relacji 

amerykańsko – ukraińskich. Dopiero III tura wyborów, kiedy wygrał Juszczenko 

została uznana za uczciwą.  

Faktem jest, że w czasie między II a III turą wyborów Amerykanie i państwa Europy 

Zachodniej zaczęły wywierać bardzo dużą presję polityczną, każda decyzja Kijowa była 

podejmowana przez pryzmat amerykańskiej opinii. George W. Bush wychodził z 

założenia, że powodzenie „aksamitnych rewolucji‖, sposobu, w jaki Europa Środkowo-

Wschodnia wyzwoliła się z komunizmu, może być doskonałym przykładem 

pozytywnego aspektu wprowadzania zmian demokratycznych dla Środkowego 

Wschodu. Dla zwalczania korzeni terroryzmu przemiany demokratyczne były 

niezbędne
127

. W lutym 2005 r. zastępca sekretarza stanu John Tefft w wystąpieniu przed 

chicagowską Radą ds. Stosunków Międzynarodowych oświadczył, że Stany 

Zjednoczone wydały ok. 18 mln USD na liczne formy wsparcie w trakcie kampanii 

prezydenckiej i wyborów na Ukrainie – przeszkolenie członków komisji wyborczych, 

sfinansowanie grup edukujących głosujących, bezstronna pomoc dla partii politycznych 
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w organizowaniu kampanii. Waszyngton zwrócił się również do Rosji o zaniechanie 

działań, które miałyby na celu ograniczenie możliwości wolnego wyboru Ukraińców, 

oraz o nietraktowanie Ukrainy jako przyczółka rosyjskiego imperium. Po 

„pomarańczowej rewolucji‖ Ukraina miała zbliżyć się do zachodnich struktur 

integracyjnych i bezpieczeństwa
128

. Podobnie rozumował Zbigniew Brzeziński, kiedy w 

2004 r. wyznaczył włączenie Ukrainy i innych krajów postsowieckich do NATO, w 

ramach trzeciej rundy „kijowskiej‖
129

. Zdemokratyzowanie Ukrainy przyśpieszy proces 

demokratyzacji w innych państwach postsowieckich i będzie również bodźcem dla 

ożywienia demokracji w Rosji
130

. Niewątpliwie kolejne wizyty Wiktora Juszczenki w 

Waszyngtonie, Berlinie, Sztrasburgu i w Brukseli pokazywały, że po pomarańczowej 

rewolucji Ukraina zaczęła eksponować swoje europejskie ambicje. Teoretyczne wejście 

Ukrainy do Unii Europejskiej lub NATO mogłoby być wykreowaniem takiej sytuacji 

geopolitycznej, na którą Rosja nie była do końca przygotowana
131

. 

Newralgicznym dla Rosjan punktem w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi 

okazała się coraz większa ingerencja Amerykanów w obszar tzw. „bliskiej zagranicy‖ 

czyli byłych republik Związku Radzieckiego, które okazały się strategiczne pod kątem 

problemów dostaw energetycznych. W drugiej połowie lat 90. oba kraje wstąpiły na 

ścieżkę konfrontacji, szczególnie jeżeli chodzi o działalność i wpływy w rejonach 

Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego
132

. Amerykanom udało się uzyskać 

przychylniejszą rosyjską postawę dla amerykańskich inwestycji w tym regionie dopiero 

po 11 września, , kiedy to zaczęto rozbudowywać infrastrukturę i intensyfikować 

rosyjsko – amerykańską współpracę na podstawie wspólnego oświadczenia Putina i 

Busha o rozwoju rosyjsko-amerykańskiego dialogu energetycznego
133

. Siergiej 

Karaganow podkreślał, że prozachodnia orientacja Ukraina może zagrozić zachodniej 
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części byłego ZSRR, gdyż na dłuższą metę również Mołdowa i Białoruś byłby gotowe 

przystąpić do NATO i UE
134

. 

Eugene B. Rumer twierdził, że Rosja ma pełne prawo do obawy o swoje interesy 

gospodarcze i bezpieczeństwa na terenie własnych peryferii, a w świetle chęci 

odbudowy wzajemnego partnerstwa zarówno USA jak i Rosja nie mogą sobie pozwolić 

na utrzymanie kursu kolizyjnego. W stosunku do podstawowych zasad zaangażowania 

Ameryki w byłych państwach ZSRR Rumer postulował: 

 Stabilizację, bezpieczeństwo i postęp w kierunku pełnej niepodległości i 

integracji z międzynarodową społecznością, 

 Współpraca z innymi stronami dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów jest 

pożądana, ale nie powinna tym celom zaszkodzić, 

 Żaden naród nie powinien nadzorować swoich sąsiadów. 

W wzajemnych relacjach należy stosować się do reguł przejrzystości i konsultacji 

dotyczących interesów, motywów i prowadzonej polityki, a w razie konfliktu powinien 

dominować kompromis
135

. 

Marcin Kaczmarski twierdzi, że zbliżenie Rosji i USA po 11 września było możliwe 

tylko dzięki temu, że w stosunkach z Ameryką Władimir Putin przyjął strategię 

bandwagoning  czyli przyłączenia się do silniejszego, a oprócz tego wycofał się 

zarówno z prowadzenia polityki globalnej jak i z rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi 

poprzez odejście od propagowania koncepcji świata wielobiegunowego
136

. Nie do 

końca można zgodzić się z tym podejściem – „efekt‖ 11 września nie był trwały, w 

tamtym okresie dla Władimira Putina wygodniej było przyjąć pozycję obrońcy 

suwerenności państwa i wojownika z ekstrem izmami w świetle tego, co działo się w 

tym czasie w Czeczenii. Nie należy też mówić o odwrocie od koncepcji świata 

wielobiegunowego a tym samym rywalizacji z USA – w rosyjskiej polityce 

zagranicznej najpierw w 2003 r. w ramach problemów z akceptacją amerykańskiej 

polityki w Iraku nastąpił utworzenie wspólnego antyamerykańskiego frontu na forum 
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ONZ, gdzie Rosja lansowała siebie na równi z Francją i Niemcami jako jednego z 

filarów Rady Bezpieczeństwa NZ i gwaranta działań multilateralnych. Również 

rywalizacja na gruncie geopolitycznym zaczęła przenosić się w obręb trójkąta USA – 

Chiny – Rosja. Sarah H. Mendelson przestrzegała zachodnich polityków przed 

traktowanie Władimira Putina w kategorii liberalnego internacjonalizmu, tylko dlatego, 

że wydawał się on obeznany z Zachodem, gdyż jego działania wskazywały na większe 

identyfikowanie się z nacjonalistami. Dlatego też, pomimo przyjaznego nastawienia, nie 

należy zaniedbywać problemów reform demokratycznych w Rosji oraz opierać polityki 

amerykańskiej wobec Rosji tylko na personalnej „chemii‖
137

. 

 

3. Wpływ amerykańskiej polityki zagranicznej na działania rosyjskie. 

 

3.1. Kryzys personalny na Kremlu: jego przyczyny, zmiana na stanowisku 

prezydenta i wybory 2000r. 

 

Ostatnie miesiące drugiej kadencji Borysa Jelcyna uwypukliły wszelkie słabości 

rosyjskiego systemu politycznego. Cechą charakterystyczną dla rządów pierwszego 

demokratycznego prezydenta  były różnego rodzaju układy i koterie, funkcjonujące 

wokół władz na Kremlu
138

. Oficjalnie mówiło się o tzw. „Rodzinie‖ (Familia) Jelcyna 

jako głównej grupie nacisku, aczkolwiek poza nią funkcjonowały także inne grupy, a 

utrzymywanie równowago pomiędzy poszczególnymi grupami interesów wymagało 

dużej sprawności. Niektórzy analitycy twierdzili, że demokratyczna transformacja, jaką 

usiłowano przeprowadzić w latach 90. XX w.  zakończyła się porażką, gdyż demokracja 

w postaci funkcjonującej w tym okresie w Rosji jest tworem dla Rosjan obcym pod 

kątem historycznym i realiów
139

. Faktem jest, że określenie „reformy demokratyczne‖ 

dla Rosjan są tożsame z upadkiem radzieckiego imperium w wyniku pierestrojki 

Michaiła Gorbaczowa , a w czasach Jelcyna kojarzyło się z gwałtownym kryzysem 

gospodarczym wywołanym przez reformy Jegora Gajdara oraz krachem finansowym w 
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roku 1998, dodatkowo tym negatywnym wrażeniom towarzyszyło poczucie 

zdegradowania Rosji na arenie międzynarodowej.   Kazimierz Malak stwierdził, że 

założenia liberalnej demokracji nie rozumiały rosyjskiej specyfiki, a istniejące 

problemy nie tylko nie zostały rozwiązane, wręcz przeciwnie, poprzez wprowadzanie 

demokracji zaostrzyły się
140

. 

Negatywny stosunek rosyjskiego społeczeństwa do efektów prezydentury 

Jelcyna i jego „wysiłków‖ na rzecz wprowadzania demokracji najlepiej odzwierciedlały 

badania przeprowadzone w ramach Russian Domestic Politics Project fundacji 

Carnegie:  

 

Zgoda ze stwierdzeniem: „System polityczny istniejący dziś w Rosji to demokracja” 1996  i 

1999 ( podane w procentach) 

Stanowisko 1996a 1999b 

W pełni się zgadzam 3 4 

Zgadzam się 31 15 

Obojętny 20 19 

Nie zgadzam się 23 39 

Zupełnie się nie zgadzam 6 13 

Nie wiem 17 11 

a – wywiad przeprowadzony po wyborach prezydenckich w 1996 

b – wywiad przeprowadzony przed wyborami parlamentarnymi w 1999 

 

Źródło: Timothy J. Colton, Michael McFaul, Are Russians Undemocratic? Working Papers, 

Number 20, June 2001, Carnegie Endowment for International Peace, str.4 

 

Zadowolenie z rozwoju demokracji w Rosji, 1996 i 1999 ( podane w procentach) 

 

Stanowisko 1996a 1999b 

W pełni się zadowolony 1 1 

Zadowolony 25 11 

Niezadowolony 42 56 

Zupełnie niezadowolony 15 24 

Nie wiem 17 9 

a – wywiad przeprowadzony po wyborach prezydenckich w 1996 

b – wywiad przeprowadzony przed wyborami parlamentarnymi w 1999 

 

Źródło: Timothy J. Colton, Michael McFaul, Are Russians Undemocratic? Working Papers, 

Number 20, June 2001, Carnegie Endowment for International Peace, str.5 
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Schorowany Borys Jelcyn najwyraźniej nie do końca panował nad sytuacją – 

finansowi oligarchowie nie dopuszczali do przeprowadzenia reform gospodarczych, co 

z kolei było jedną z przyczyn osłabienia jelcynowskiej prezydentury i ogólnego kryzysu 

funkcjonowania systemu władzy, która skupiła się wyłącznie w rękach ścisłego kręgu 

ludzi, należących do wyżej wspomnianej „Rodziny‖
141

.  Dodatkowym problemem dla 

Jelcyna były negatywne skutki wojen czeczeńskich, gdyż większość rosyjskiego 

społeczeństwa negatywnie odnosiła się do operacji wojskowych na obszarze 

Zakaukazia
142

.  Kiedy na scenie politycznej Rosji pojawił się Władimir Putin, nieznany 

szerzej opinii publicznej polityk rodem z Petersburga, mianowany na premiera, 

społeczeństwo było ogarnięte strachem przed muzułmańskimi ekstremistami i 

kolejnymi atakami czeczeńskich terrorystów. Nowy premier ogłosił konsekwentną i 

bezwzględną walkę z kaukaskimi terrorystami, armia rosyjska zaczęła odnosić sukcesy 

na czeczeńskiej wojnie, a w atmosferze paniki prowadzenie działań wojennych 

wydawało się w pełni uzasadnione
143

.  

Kiedy 31 grudnia 1999 r. Borys Jelcyn ogłosił, że przekazuje obowiązki głowy państwa 

młodemu premierowi, Rosjanie uważali Putina za osobę niezwykle skuteczną, mogąca 

zaprowadzić porządek i spokój po latach chaosu jelcynowskiej prezydentury. 

Dodatkowo dwa wystąpienia Putina: „Rosja na styku tysiącleci‖ i „List otwarty 

Władimira Putina do rosyjskich wyborców‖ wypełnione były obietnicami odbudowy 

Rosji, zakończenia kryzysu poprzez wykreowanie efektywnej gospodarki oraz 

niepogorszenia warunków bytowych Rosjan
144

.  Dlatego też wyniki wyborów 

prezydencki z 26 marca 2000r. nie były dla nikogo zaskoczeniem.  

 

 Po wyborze na stanowisko prezydenta w 2000 r. Władmir Putin doszedł do 

wniosku że ustabilizowanie sytuacji w Rosji najlepiej zostanie zrealizowane poprzez 

centralizację władzy w państwie. Miało to na celu ukrócenie działalności grup 

wpływów i nacisków z ich strony – jedną z pierwszych decyzji Putina było ograniczenie 
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władzy gubernatorów regionów poprzez wyrzucenie ich z Rady Federacji. Dodatkowo, 

aresztowanie Michaiła Chodorkowskiego, szefa Jukosu, w 2003 r.  wspierającego 

opozycyjną partię „Jabłoko‖ było wyraźnym sygnałem dla oligarchów, aby ograniczyli 

swoje ambicje polityczne i chęć wpływania na decyzje Kremla, a zarazem nie 

angażowali się w działania opozycji
145

. Lee Wolosky, ekspert z Council on Foreign 

Relations, stwierdził, że Putin musi zapanować nad plutokratami okupującymi Rosję – 

nowy prezydent musi dokonać czynu, na który nie zdobył się jego poprzednik. A 

obecnie oligarchowie jak np. Borys Bieriezowski, Michaił Chodorkowski, Roman 

Abramowicz czy Michaił Fridman paradoksalnie zagrażają rosyjskiej transformacji w 

kierunku demokracji, a tym samym zagrażają witalnym interesom amerykańskim, gdyż 

w okresie długofalowym amerykańska polityka bezpieczeństwa jest gwarantowana 

przez sukces rosyjskiej transformacji
146

. Realna opozycja polityczna dla Władimira 

Putina w Dumie rozpadła się w wyniku wyborów parlamentarnych w roku 1999, kiedy 

to zaczęły dominować ugrupowania posłuszne władzy na Kremlu, a frakcje „lewicowe‖ 

i „prawicowe‖ były opozycyjne tylko z nazwy. W ten sposób Duma stała się dla 

prezydenta ugodowym instrumentem polityki ustawodawczej
147

. Nikolai Petrov z 

Carnegie Moscow Center określił wybory parlamentarne i prezydenckie w latach 1999 

– 2000 wbrew oczekiwaniom co do ich demokratycznego charakteru jeszcze raz 

okazały się narzędziem dla utrzymania władzy a nie drogą dla wprowadzenia 

instrumentów demokratycznych w rosyjskim społeczeństwie
148

.  

 Jeżeli chodzi o styl prowadzenia polityki zagranicznej, to Władimir Putin nie 

różnił się od swoich poprzedników. Jak pisze Lila Shestova, ekspert Carnegie Moscow 

Center, polityczny system Rosji można określić jako „superprezydencki‖
149

 – chodziło 

o kultywowany od lat nieformalny prymat jednostki rządzącej nad instytucjami. Dla 

Putina polityka zagraniczna stawała się narzędziem polityki wewnętrznej – Putin 

równocześnie chciał zakończyć debatę o wyborze zagranicznych partnerów Rosji i 
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zyskać przychylność społeczeństwa dla prozachodnich tendencji
150

. Jeszcze Borys 

Jelcyn preferował tzw. spotkania bez krawatów z innymi przywódcami, a politykę 

zagraniczną prowadził samodzielnie. Władimir Putin kontynuował te tradycje, 

aczkolwiek o pewnych decyzjach zaważyło jego doświadczenie zawodowe. Putin 

ograniczył samodzielne działania instytucji dyplomatycznych, a zwiększył rolę resortów 

siłowych w polityce zagranicznej, szczególnie wtedy, gdy ministrem obrony był jego 

najbliższy współpracownik, Siergiej Iwanow. W tym miejscu należy zaznaczyć, że było 

to wzmocnienie wyłącznie prestiżowe, gdyż armia ze względu na osobę swojego 

głównodowodzącego znajdowała się pod kontrolą służb specjalnych
151

. W ogóle, za 

czasów Putina rosyjskie służby bezpieczeństwa wzmocniły swoją pozycję, od momentu 

przejęcia władzy przez ich byłego funkcjonariusza stając się zapleczem analitycznym i 

kadrowym. Pewien niepokój wywołały hasła Putina o wprowadzeniu demokracji jako 

„dyktatury prawa‖ , lecz Putin teoretycznie rozumiał przez to przestrzeganie prawa 

zarówno przez zwykłego obywatela jak i politycznego dygnitarza
152

. Podczas 

wystąpienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rosyjski prezydent podkreślał, że 

rosyjska dyplomacja, jak nigdy do tej pory, powinna pomagać w rozwiązywaniu 

krajowych problemów gospodarczych jak np. podwyższenie konkurencyjności 

rosyjskiej gospodarki, polepszenie PKB i pogłębienie integracji Rosji z gospodarką 

światową oraz przyciąganie zagranicznych inwestorów. Podkreślał że ewolucja systemu 

stosunków międzynarodowych będzie zależał od organizacji takich jak Szanghajska 

Organizacja Współpracy Gospodarczej
153

. 

 Roman Bäcker podkreślał, że nie należy w stosunku co do Rosji stosować pojęć w 

kategoriach pojmowanych przez Zachód – słowa demokracja i liberalizm dla Rosjan 

niekoniecznie będą oznaczać to samo, co dla np. Francuzów
154

. Garri Kasparow 

twierdził, ze poprze swoje działania Putin nie może doszczętnie zrujnować 
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demokratycznych instytucji w Rosji, ale nie może równocześnie pozwolić by 

demokratyczne procedury decydowały, kto będzie u władzy. Kasparow Rosję Putina 

określił mianem „państwa – nomenklatury‖ zarządzanego na wzór Bizancjum
155

. 

Co do kształtu polityki zagranicznej Władimira Putina, z pewnością można 

stwierdzić, że od początku była ona pragmatyczna i sprawiała wrażenie pozbawionej 

ideologii, co wynikało ze specyficznych warunków geopolitycznych i potencjału 

rosyjskiego państwa
156

. Jej kierunek był nadal kreowany w oparciu o rozumienie 

interesu narodowego, wielosektorowo. Putin stanął przed klasycznym dylematem 

rosyjskiej polityki wielkomocarstwowej: jaki priorytet nadać poszczególnym 

wyzwaniom, nadchodzącym z różnych stron? Część rosyjskiej elity politycznej 

wychodziła z założenia,  że Rosja jest samotną siłą, pozbawioną sojuszników, a w 

światowej polityce chodzi głównie o stosunki władzy. Fakt, że w stosunkach z 

Zachodem do tej pory Rosja nie zaznała integracji na zasadzie „jak równy z równym‖ 

tylko w oparciu o podporządkowanie było nie do zaakceptowania. Dlatego Putin 

wyszedł z założenia,  że lepsze będą tymczasowe sojusze np. z  USA, Francją czy 

Niemcami, co miało być wyrazem zimnego pragmatyzmu
157

.  

Wiaczesław Nikonow, prokremlowski politolog,  podkreślał, że konceptualne podstawy 

rosyjskiej koncepcji polityki zagranicznej bardzo się zmieniły, nie tylko ze względu na 

nowo przyjętą doktrynę, ale także ze względu na zmianę punktu widzenia na polityczne 

cele i priorytety. Doktrynę Putina Nikonow określił jako „rosyjski degaullizm‖ – Putin, 

tak samo jak de Gaulle, działając w mało przyjaznym środowisko chce zachować 

niepodległość, pragmatyzm i dynamizm. Po zmianie na pierwszym miejscu rosyjskich 

priorytetów znalazła się w końcu Wspólnota Niepodległych Państw, co było dużą 

zmianą w porównaniu z błędnym podejściem atlantysty Andrieja Kozyriewa. Według 

Nikonowa należy jeszcze bardziej skonsolidować jądro WNP w postaci Białorusi, 

Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu i Armenii oraz zastanowić się nad tymi krajami, 

które nie przykładają się do pogłębienia integracji np. nad Gruzją. Na kolejnych 

pozycjach rosyjskich priorytetów polityki zagranicznej stały kolejno‖ Europa 

Zachodnia jako istotny partner dla Rosji, Azja – szczególnie Chiny, Indie i Japonia, a 
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dopiero na czwartym miejscu Stany Zjednoczone. Ta odległa pozycja miała wynikać z 

rosnącej asymetrii i dystansu , która narastały między Rosją USA przez całe lata 90, a 

których kwintesencją jest pomysł wybudowania tarczy antyrakietowej przy 

jednoczesnym postulacie cięcia strategicznym arsenałów
158

.  

 

3.2.Odbiór amerykańskiej polityki interwencyjnej przez Rosję. 

 

 Rosyjskie elity polityczne były bardzo rozczarowane linią polityki 

amerykańskiej wobec Rosji. Z ich punktu widzenia po 11 września 2001r., Rosja 

podjęła wiele pomocnych dla USA kroków, a Stany Zjednoczone nie tylko nie dokonały 

jakiegokolwiek zadośćuczynienia dla  Moskwy, to jeszcze amerykańskie działania 

zaczęły godzić w rosyjskie interesy. Od 2003 r. relacje amerykańsko – rosyjskie były 

obarczone wieloma komplikacjami. Ze swojej strony Rosja potępiła interwencję w 

Iraku, kontynuowała współpracę militarną z Iranem, zacieśniała więzi z Chinami oraz 

próbowała toczyć antyamerykańską rozgrywkę w ramach stosunków z krajami Europy 

Zachodniej. Dziedzictwo totalitarnej przeszłości imperialnej Rosji głęboko wpływało na 

zagraniczną retorykę Moskwy. Efektem był anty-amerykanizmu, wyolbrzymianie 

różnic między Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią. Rosyjskie elity polityczne 

postrzegały globalnego przywództwo Ameryki jako apodyktyczne, wiec dominowało 

przekonanie, że Rosja jest wielkim mocarstwem zdolnym konkurować z USA na pewno 

na płaszczyźnie regionalnej, o ile nie światowej.  Rosyjscy przywódcy dążyli do 

maksymalizacji swobody manewru poprzez wiarę w świat wielobiegunowy, w którym 

Rosja nadal byłaby częścią wielkiego koncertu mocarstw. W kwestii stacjonowania 

wojsk amerykańskich na terenie Afganistanu minister spraw zagranicznych Igor 

Iwanow wezwał ONZ do uregulowania ram czasowych amerykańskiej obecności w 

ramach misji pokojowej w Afganistanie. Szef Sztabu Generalnego, generał Anatolij 

Kwaszin oskarżył Waszyngton o używanie wojny z terroryzmem jako przykrywki dla 

rozszerzenia kontroli nad źródłami energii Azji Środkowej i zakłócenia funkcjonowania 
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wewnętrznych polityk tamtejszych państw
159

.  Jak pisze Leon Aron, wśród rosyjskich 

polityków zaniepokojenie wywoływały następujące punkty: 

 nadal obowiązująca ustawa Jacksona – Vanika, pomimo oficjalnego 

potwierdzenia przez USA, że Rosja jest zaliczana do gospodarek rynkowych, 

oraz pomimo faktu, że 70% rosyjskiej gospodarki stanowi sektor niepaństwowy. 

Pomimo obietnic Busha o uchyleniu ustawy, procedura została zablokowana 

przez przewodniczącego senackiej komisji ds. stosunków międzynarodowych, 

Joe Bidena. Biden argumentował, że Rosja nie zniosła zakazu na eksport 

amerykańskiego drobiu do Rosji. 

 Światowa Organizacja Handlu i dług w Klubie Paryskim: Rosja liczyła na 

amerykańską pomoc w przystąpieniu do WTO i rozłożenia na raty ponad 100 

mld USD rosyjskiego długu. Żadna z tych spraw nie została rozwiązana, tym 

gorzej to wyglądało w obliczu umorzenia długu Polski i rozważania skasowania 

długów Saddama Husajna dla powojennego Iraku
160

. 

 Rosyjscy liberałowie, a szczególnie analitycy wywodzący się z opozycyjnej 

partii „Jabłoko‖, Aleksiej Arbatow i Władimir Łukin wiele miejsca, w prowadzonych 

analizach poświęcali Stanom Zjednoczonym. Postulowali odejście od myślenia w 

kategoriach dwubiegunowości i postrzegania USA jako jedynego światowego lidera. 

Ten sposób myślenia doprowadził do problemów podwójnego rodzaju: z jednej strony 

Rosja przez całe lata 90. poświęcała władne interesy dla utrzymania nierealnych 

związków ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony kolejne rosyjskie rządy miały 

doskonały pretekst do szerzenia antyamerykańskich nastrojów, traktując USA jako 

strategicznego przeciwnika
161

. Utożsamianie Waszyngtonu z decyzyjnym centrum 

Zachodu spowodowało zignorowanie innych podmiotów międzynarodowych i 

przebiegających tam procesów jak np. integracji europejskiej. Arbatow i Łukin 

skrytykowali Stany Zjednoczone za nadużywanie swojego potencjału dla 

ukształtowania jednobiegunowej hegemonii, co może przyczynić się do dużej 

światowej niestabilności – antyamerykańskie nastroje mogą spowodować wzrost sił 

ekstremistycznych, czego przykładem mogą być „czerwono – brunatne‖ 
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ugrupowania
162

. Na początku 2002 r. Władimir Łukin, zastępca przewodniczącego 

rosyjskiej Dumy zastanawiał się nad potrzebą partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi w 

kontekście rosyjskich relacji z Europą. Łukin dowodził, że krajom Europy Zachodniej 

do niczego nie przyda się Rosja, postrzegana jako posłuszny partner USA. Z 

europejskiego punktu widzenia jakiekolwiek rozmowy i negocjacje nie mają sensu. Ale 

równocześnie Europa nie pragnie współpracować z Rosją, będącą w stanie 

permanentnego konfliktu z USA. Utrzymanie równego dystansu między tymi dwoma 

podmiotami jest szansą na sukces Rosji w stosunkach międzynarodowych
163

. 

Genrih Trofimienko z moskiewskiego Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej 

Akademii Nauk, podsumowując poczynania George‘a W. Busha, krytykował Biały 

Dom za zmuszanie innych państw do funkcjonowania w oparciu o amerykańskie 

„prawo siły‖ i   przedstawił reguły, według których ma funkcjonować świat według 

Stanów Zjednoczonych: 

- nikt nie powinien przeciwstawiać się USA, ani krytykować ich działań na arenie 

międzynarodowej, 

- żadne warunki, zasady czy sankcje zawarte w prawie i umowach międzynarodowych 

(nawet z udziałem USA), nie mogą być zastosowane do Stanów Zjednoczonych bez ich 

wyraźnej zgody, 

- wszyscy znaczący uczestnicy światowego „koncertu narodów‖ powinny konsultować 

każde swoje międzynarodowe akcje z Waszyngtonem i uzyskiwać nie jego zgodę. 

Odejście od tej reguły może skutkować sankcją ze strony USA. 

Jak zauważa Trofimienko, ta „zgoda‖ jest tym bardziej wymagana z powodu tego, że 

wojska amerykańskie stacjonują prawie w każdym regionie planety, a przykładem 

amerykańskich sankcji może być fatalnie przeprowadzona kampania w Iraku
164

.  

 Nikolaj Zlobin, dyrektor rosyjskiego i azjatyckiego programu w Instytucie 

Bezpieczeństwa Światowego, waszyngtońskiego Centrum Informacji Obronnej, 

zarzucał prezydentowi Bushowi, że pomimo krytyki Billa Clintona za „utratę Rosji‖ 

jego polityka ograniczała się do relacji w obrębie oficjalnych struktur w sferze 
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militarnej i politycznej. Ta tendencja znacznie wzrosła po atakach 11 września, a 

administracja Białego Domu nie zwróciła uwagi na ewolucję rosyjskiej polityki 

zagranicznej zachodzącą na Kremlu, dopóki nie zwróciła się do Władimira Putina o 

pomoc w walce z terroryzmem. Ta ignorancja doprowadziła do utraty wpływów na 

poczynania rosyjskie, w wyniku czego Rosja znalazła się jeszcze dalej od osiągnięcia 

demokracji
165

.  

 Z kolei Dimitri Glinski – Vassiliev z Instytutu Światowej Ekonomiki i 

Stosunków Międzynarodowych krytykował polityczną strategię Putina za zbyt 

pozytywne podejście do USA i administracji Busha. Suma wypadków na arenie 

międzynarodowej była ujemna dla strony rosyjskiej: traktat ABM został unieważniony, 

nagle szereg sąsiadów Rosji znalazło się w Sojuszu Północnoatlantyckim, podczas gdy 

plan odświeżenia stosunków Rosja – NATO poprzez formułę „grupy 20‖ z równym 

głosem dla Kremla został wstrzymany. Rosyjskie elity powinny zrozumieć, że dla 

George‘a W. Busha Federacja Rosyjska jest pokonanym wrogiem, a na przestrzenie 

ostatnich dziesięciu lat wszelkie wysiłki Moskwy mające na celu przypodobanie się 

Zachodowi pogłębiały ten smutny obraz
166

. 

Andranik Migranian, rosyjski politolog, obszernie skomentował poczynania 

amerykańskie na obszarze Azji Centralnej, kwestię NATO, wycofania się z traktatu 

ABM i problemu Czeczenii.  Stany Zjednoczone, wkraczając do Afganistanu  i do Azji 

Środkowej, regionów bogatych w surowce naturalne będą w stanie określić kierunek 

rurociągów gazowych i naftowych, podobnie będzie na Kaukazie, gdzie może zostać 

utworzony nowy „Jedwabny Szlak‖ dla ropy naftowej i gazu. Część rurociągów 

gazowych i naftowych ominie prawdopodobnie Rosji, co znacznie osłabia jej obecności 

w regionie. Przykładem może być budowa rurociągu Baku - Ceyhan , który przez 

współzależności gospodarcze i energetyczne powiąże ze sobą wszystkie kraje, zarówno 

w Azji Środkowej i Zakaukazia. Dlatego też USA zintensyfikowały wysiłki w celu 

normalizacji stosunków między Turcją i Armenią, Azerbejdżanem i Armenią. W ten 

sposób Rosja będzie musiała ostatecznie pożegnać się nie tylko do Azji Środkowej, ale 

także z Zakaukaziem.  Ostentacyjnie wyjście z traktatu ABM w sytuacji planów 

budowy tarczy antyrakietowej nie jest niczym dziwnym, tak samo jak brak chęci 

zawarcia wiążącego traktatu z Rosją w sprawie liczby głowic - to oznacza, że USA 
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przenoszą swoje stosunki z Rosją na innym poziom.   Z kolei naszczycie w Pradze 

NATO może zostać podjęta decyzja w sprawie nowego rozszerzenia NATO na wschód, 

włączenia byłych republik bałtyckich ZSRR. Oznaczałoby to, że Zachód pokona 

czerwoną linię między USA – a Rosją i Zachodem  i  Rosja. Jest to pozytywny sygnał, 

aczkolwiek następnym celem amerykańskim może być Białoruś, gdzie Waszyngton 

będzie chciał zrealizować podobny scenariusz jak na Ukrainie. Tym samym pewność że 

USA i Zachód zatrzymają się na granicy Rosji jest błędna. Ponieważ stosunki 

międzynarodowe nie znoszą próżni to rozczłonkowanie Rosji i redystrybucja jej 

zasobów w końcu będzie głównym celem polityki zagranicznej USA i innych krajów 

zachodnich
167

.  

Siergiej Kortunow, jeden z czołowych przedstawicieli konserwatywnego realizmu  ironicznie 

dodawał, że amerykańska tradycja polityki zagranicznej nie zna fenomenu partnerstwa 

między równymi stronami. Przecież amerykańska dyplomacja przez lata zajmowała się 

w praktyce współpracą z krajami wielokrotnie słabszymi od USA, czego przykładem 

mogą być próby nawiązywania głębszych relacji z Niemcami i Japonią po II wojnie 

światowej – partnerstwo nawiązywane z pozycji przewagi,  polegające na redystrybucji 

finansowych obciążeń na korzyść sojuszników ale z bezdyskusyjnym przywództwem 

większego partnera. Tą koncepcję USA próbują realizować w stosunku co do Rosji, w 

przypadku sprzeciwu zadając sobie pytanie – czy w takim razie Rosja jest sojusznikiem, 

klientem, czy po prostu wrogiem, którego trzeba pokonać
168

? 

 Aleksander Jurij zastanawiał się nad stanem relacji amerykańsko – rosyjskich w 

kontekście wojny w Iraku i rosyjskich strat finansowych. Jurij podkreślał, że strona 

amerykańska jest zaniepokojona współpracą Rosji z reżimami Korei Północnej, Iraku i 

Iranu. Waszyngton z pewnością zdaje sobie sprawę z faktu, że te relacje dla Rosji 

oznaczają ogromne korzyści finansowe, nie wspominając już o ogromnym irackim 

długu. Dlatego też straty, jakie Rosja poniosła w wyniku rozpętania przez Amerykanów 

wojny w Iraku są i będą ogromne. W tym kontekście rozwiązanie problemów Iraku i 

Iranu będzie musiało odbywać się z uwzględnieniem rekompensaty dla Rosji za 

utracone możliwości współpracy w tym regionie i poniesione szkody. W ramach 
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poprawy wzajemnych stosunków Amerykanie nie będą mogli zignorować 

strategicznych interesów Rosji
169

.  

 Siergiej Karaganow wyłamał się z szeregu krytyków działań amerykańskich, i 

negatywnie odniósł się do linii polityki zagranicznej Rosji w kontekście wojny z 

Irakiem. Karaganow zalecił rezygnację z rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i 

niekontynuowanie rozgrywania przeciwko sobie Stanów Zjednoczonych i krajów 

zachodnioeuropejskich, zamiast tego Rosja mogłaby odegrać rolę „transatlantyckiego 

integratora‖ w sytuacji pogłębiającego się kryzysu między USA a Europą Zachodnią. 

Również stawianie na ONZ jako gwaranta światowego bezpieczeństwa jest błędem, 

ponieważ konieczna reforma organizacji nie będzie możliwa bez udziału USA, a 

operacja iracka właśnie pokazała, że to Ameryka jest obecnie jedynym 

supermocarstwem. Stanięcie w jednym szeregu z Francją i Niemcami oraz silne 

forsowanie idei wielobiegunowości dla Amerykanów może oznaczać rosyjską 

rezygnację z obrony swoich ekonomicznych interesów w Iraku. Potencjalny silny sojusz 

z Ameryką nie oznacza rezygnacji ze swojego interesu narodowego, gdyż ten jest 

chroniony przez potencjał nuklearny Rosji. A sama wojna w Iraku i destabilizacja w 

rejonie Bliskiego Wschodu jest dla Rosji szansą na uzyskanie większych dochodów ze 

względu na utrzymanie korzystnych cen ropy naftowej
170

.  

 

 

3.3. Koncepcja dynamicznej równowagi – wyznacznik prowadzenia polityki 

zagranicznej Rosji czy doktrynalne zilustrowanie „realpolitik” Putina?  

Ambicje mocarstwowe Federacji Rosyjskiej. 

 

Otoczenie prezydenta określało siebie mianem narodowych liberałów, którzy 

mieli doprowadzić do gospodarczego i światowego odrodzenia Rosji, przy 

uwzględnieniu tradycji i uwarunkowań historycznych. Po objęciu przez Putina urzędu 

rozpoczęła się dyskusja nad kształtem koncepcji polityki zagranicznej, jaką będzie 

realizowała Rosja. Rada ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej, organ powiązany z 

władzami na Kremlu, zanegowała obowiązującą od czasów Jewgienija Primakowa 
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koncepcję wielobiegunową, argumentując, że w danym momencie historycznym 

rosyjskie działania w tej sferze powinny opierać się o aspekty geoekonomiczne a nie 

geopolityczne. Dla realizacji koncepcji wielobiegunowej niezbędne byłby narzędzia 

mocarstwa globalnego, których Rosja u progu XXI w nie posiada. Oprócz tego ta idea 

bardzo utrudnia utrzymanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ 

jej realizacja zakłada z góry pełną sprzeczność interesów rosyjskich i amerykańskich. 

Zakładano, że procesy globalizacyjne po pewnym czasie ograniczą możliwości 

amerykańskiego oddziaływania na świat, więc Rosja powinna obserwować zmieniające 

się trendy w międzynarodowym środowisku
171

. Eksperci Rady zaproponowali 

koncepcję „selektywnego zaangażowania‖, mającą opierać się następujących zasadach: 

1. Obrona wyłącznie żywotnych interesów Federacji Rosyjskiej – w przypadku 

innych problemów Rosja powinna zajmować stanowisko stanowcze, ale nie 

konfrontacyjne; 

2. Uświadomienie sobie, że Rosja nie jest już supermocarstwem, i traci na 

międzynarodowym znaczeniu – należy wzmocnić państwo rosyjskie od 

środka i odbudować gospodarkę; 

3. Należy zapewnić Rosji odpowiednią pozycję w tworzącym się porządku – 

należy unikać konfrontacji, szczególnie z USA, ponieważ stosunkach z 

Ameryką należy poszukiwać korzyści ekonomicznych
172

. 

Nieco inne podejście prezentował Dimitrij Trenin, proponując w ramach relacji 

rosyjsko – amerykańskich zastosować model „konstruktywnej asymetrii‖. Wynikało to 

z różnicy potencjałów obu państw – według Trenina dla USA największą wartością 

było bezpieczeństwo, a dla Rosji – rozwój gospodarki, inwestycji i technologii. 

Ameryka jeszcze długo pozostanie podmiotem dominującym w stosunkach 

międzynarodowych, więc obecnie dla Rosji wygodniej będzie zaakceptować Pax 

Americana i wyciągnąć z niego korzyści.  Gdyby w danym momencie doszło do 

konfrontacji z innymi mocarstwami regionalnymi, właśnie w ramach systemu 

wielobiegunowego, to Rosja raczej nie wytrzymałaby konkurencji. Należy więc 
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utrzymywać fikcję wielkiego mocarstwa, zrezygnować z konfrontacji i zająć się 

kwestiami wewnętrznymi
173

.   

Sam Władimir Putin zwracał uwagę na rangę stosunków z Zachodem. Dla 

Federacji Rosyjskiej miały one być niezwykle istotne ze względu na korzyści 

wynikające z europejskich procesów integracyjnych dla współpracy regionalnej w 

ramach WNP. Również Zachód mógłby skorzystać na Rosji jako skutecznym partnerze 

ekonomicznym i politycznym
174

. Z analizy przemówień  Putina dotyczących polityki 

zagranicznej z lat 2000-2005 wynika, że prezydent  używał polityki zagranicznej jako 

kontekstu dla porównania postępów rosyjskich – według Putina polityka zagraniczna 

jest nieodłącznym elementem ekonomii i polityki wewnętrznej. Zwięzłość w 

wypowiedziach prezydenta dotycząca stosunków z zagranicą był rekompensowana 

poprzez jego działania. Przemówienia prezydenta charakteryzowała pewna wzniosłość 

oraz troska o zrozumienie pozycji Rosji w obecnym świecie. W swoim pierwszym 

przemówieniu podkreślał że jedynym wyborem Rosji jest status silnego państwa – nie 

przeciwko społeczności międzynarodowej ale razem z tą społecznością, jednak lista 

krajów czy regionów istotnych z punktu widzenia Rosji nie została wymieniona
175

.  

Trzy lata później Putin ogłosił, że Rosja może żyć i rozwijać się w istniejących 

granicach tylko jako silne mocarstwo
176

 - z drugiej strony było to powiązane z 

ostrzeżeniem przed rychłym upadkiem państwa. Wśród zagrożeń wymienił terroryzm i 

zagrożenie nuklearne oraz fakt, że armie nie używają swojej siły w celu powstrzymania 

zła tylko dla osiągnięcia strategicznych celów poszczególnych państw. W ramach walki 

z tymi zagrożeniami Putin podkreślał solidarność Rosji z innymi państwami. W 

perspektywie wojny w Iraku naciskał na zwiększenie roli Rady Bezpieczeństwa ONZ w 

światowym procesie pokojowym. Jednak wbrew ciągłemu podkreślaniu że Rosja jest 

największym narodem europejskim z ogromną tradycją, w swoich przemówieniach 

Putin często powracał do kwestii Wspólnoty Niepodległych Państw. Idei związane z tą 

organizacją pokazywały jak bardzo Putin wbrew pozorom jest związany z sowieckim 
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sposobem myślenia. W WNP Rosja miała być rdzeniem integracji  i współpracy na polu 

militarnym i politycznym ( poprzez Porozumienie na rzecz Wspólnego Bezpieczeństwa/ 

Agreement on Collective Security) ale również integracji ekonomicznej między krajami 

WNP przez utworzenie strefy wolnego handlu, a co za tym idzie, do struktury WNP 

miała być dołączona Rada Ekonomiczna. Pomysł ten później przerodził się w projekt 

Wspólnej Przestrzeni Ekonomicznej
177

. Generalnie rzecz biorąc przemówienia Putina 

zwykle nacechowane były pompatycznością i powierzchownością, w stosunku co do 

Zachodu brak w nich było konkretów
178

.  

Roman Bäcker twierdzi, że z jednej strony program polityczny Putina przybierał 

postać oficjalnych dokumentów, a z drugiej strony „był to program realny przybierający 

postać konkretnych działań‖
179

. Witold Rotkiewicz dodaje, że koncepcja polityki 

zagranicznej Władimira Putina była de facto oparta o doktrynę Primakowa, pozbawioną 

antyamerykańskich naleciałości i skorygowaną w kategoriach ekonomicznych. 

Utrzymano postulaty odbudowy mocarstwowej pozycji, ale położono większy nacisk na 

współpracę między mocarstwami – Rodkiewicz określa to jako „koncert mocarstw‖
180

.   

Można więc stwierdzić , że putinowska polityka zagraniczna stała się bardziej 

kreatywna, szczególnie w obliczu wydarzeń z 11 września Moskwa wykorzystała 

okazję na ciche usankcjonowanie prowadzenia wojny w Czeczenii. Potwierdziła to tzw. 

„doktryna Iwanowa‖ czyli dokument „Aktualne zadania rozwoju sił zbrojnych FR, 

gdzie potwierdzono doprowadzenie i utrzymanie międzynarodowej stabilizacji na bazie 

ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ
181

. Sam Siergiej Iwanow wymieniał następujące 

aspekty aktywnej polityki Rosji: 

 Postrzeganie ONZ i Rady Bezpieczeństwa ONZ jako głównych czynników 

zapewniających globalną stabilizację; 
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 Rozwój stosunków z krajami WNP jest priorytetem dla polityki zagranicznej 

Rosji, szczególnie pod kątem koordynacji polityczno – militarnej aktywności w 

ramach istniejących organizacji i struktur, jak np. Traktatu Taszkienckiego 

(Układ o bezpieczeństwie zbiorowym WNP); 

 Obserwacja transformacji NATO – jeśli Sojusz Północnoatlantycki będzie 

funkcjonował według ofensywnej doktryny, to Rosja będzie zmuszona 

adekwatnie zrewidować swoje plany militarne i rozwój armii, w tym sił 

nuklearnych; 

 Praca nad rozwojem konstruktywnych stosunków z Unią Europejską; 

 Ważna rola Szanghajskiej Organizacji Współpracy jako instytucji stabilizującej 

Azję Środkową i Daleki Wschód i praca nad jej wzmocnieniem; 

 Rosja przywiązuje szczególną wagę do stosunków z USA więc weźmie pod 

uwagę kompromis w sprawie problemów międzynarodowych,  w oparciu o ścisłe 

przestrzeganie prawa międzynarodowego i wzajemne poszanowanie interesów 

narodowych182.  

Konstatntin Kosachev podkreślał, że w czasach, kiedy Stany Zjednoczone 

przybrały pozycję światowego policjanta, Rosja jest w stanie przeciwdziałać temu w 

sferze prawa międzynarodowego, szczególnie na forum ONZ i OBWE
183

. 

Linie polityki zagranicznej nowego rosyjskiego prezydenta przyjęło się określać 

jako koncepcję „dynamicznej równowagi‖. Została ona poparta przez wielu polityków i 

ekspertów, wśród których warto wymienić Dimitrija Trenina, Gleba Pawłowskiego czy 

Siergieja Karaganowa
184

. Oprócz tego pozytywnie do niej odnosili się 

gosudarstwienniki oraz ekstremistyczne ugrupowania Władimira Żyrinowskiego i 

Georgija Ziuganowa. Sama koncepcja pozwalała Rosji na bardzo szerokie spektrum 

działania. Należało utrzymać  równą odległość i dystans w stosunku co do 

poszczególnych podmiotów międzynarodowych reprezentujących dane ośrodki siły, a 
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to dawało Rosji możliwości podejmowania dowolnych, wielowektorowych akcji w 

ramach zmieniającej się sytuacji międzynarodowej
185

.   

Trzonem koncepcji było założenie, aby nie wchodzić w żaden strategiczny 

sojusz z poszczególnymi ośrodkami siły – USA, Unią Europejską, Chinami. 

Zwolennicy koncepcji zakładali, że utrzymywana równowaga pozwoli na realizację 

dowolnych, szerokich działań w zależności od rozwoju sytuacji na arenie 

międzynarodowej
186

. Nadal stawiano na multilateralizm w ramach dobrych stosunków z 

organizacjami międzynarodowymi, podkreślano wagę relacji handlowych i współpracy 

w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa. Paradoksalnie co do głównych założeń 

koncepcji „dynamicznej równowagi‖ podkreślono istotną pozycję zajmowaną przez 

Chiny i Indie, jako dynamicznie rozwijające się mocarstwa, graniczące z Rosją na 

obszarze Azji. Chiny, Rosja i Indie dzielą wrażliwość na zagrożenia ze strony islamu – 

każdy z tych krajów ma dużą populację muzułmanów, wśród których mogą kształtować 

się ruchy terrorystyczne
187

. Oprócz chęci nawiązania pozytywnych relacji 

gospodarczych i politycznych Rosja obawiała się wzrastającej chińskiej potęgi ze 

względu na ewentualne roszczenia co do Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu
188

. 

Niezmiennym elementem koncepcji pozostało podkreślanie rosyjskiego interesu 

narodowego na tle światowej rywalizacji oraz zachowanie statusu mocarstwa 

nuklearnego w celu zapobiegania konfliktom nuklearnym, atakowi przy pomocy broni 

konwencjonalnej na rosyjskie terytorium lub kraj WNP. Igor Iwanow, minister spraw 

zagranicznych Federacji Rosyjskiej, podkreślał, że potrzebny jest nowy światowy 

porządek, który  zapewniłby na poziomie globalnym stabilizację i bezpieczeństwo, 

neutralizowałby obecne problemy i nie dopuszczał do pojawienia się nowych. Rosja 

będzie nadal odgrywać aktywną rolę w formowaniu takiego porządku, co jest 

podyktowane interesem narodowym Rosji. Każde państwo ma samodzielnie 

odpowiadać za przyszłość swoich obywateli, tak samo społeczność międzynarodowa 

ma z kolei chronić interesy każdego z członków. Dlatego też głównym celem Rosji jest 
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osiągnięcie dobrobytu i bezpieczeństwa na drodze współpracy międzynarodowej, ale z 

zachowaniem tożsamości narodowej
189

.  

Stan równowagi dawał Rosji możliwość włączania się w różne powstające 

układy np. – sojusz z Chinami przeciwko Japonii. W praktyce Rosja wykorzystała to w 

ramach kryzysu irackiego, kiedy to wykorzystała negatywne stanowisko Niemiec i 

Francji, co zakłóciło obraz relacji między Stanami Zjednoczonymi a Europą. 

Równocześnie udostępniła USA swoją przestrzeń powietrzną dla przelotu 

amerykańskich samolotów dla ataku na Irak, udostępniła swoje bazy wojskowe w Azji 

Środkowej i przekazywała dane wywiadowcze. To pozwoliło na uciszenie krytyki 

rosyjskich działań w Czeczenii. A równocześnie Rosja zaczęła umacniać swoją pozycję 

w ramach ONZ i Rady Bezpieczeństwa jako wyraz poparcia dla idei 

wielobiegunowości
190

.  Konflikt transatlantycki byłby dla Rosji niezwykle sprzyjający, 

bo w takim wypadku mogłaby funkcjonować na zasadzie korzystnego partnera zarówno 

dla Europy jak i Stanów Zjednoczonych.  

 

4. Wnioski: powrót Imperium? 

 

Spoglądając wstecz na pierwszą kadencję George‘a W. Busha z powodzeniem 

można posunąć się do stwierdzenia, że stan amerykańskich relacji z Rosją pod koniec 

2004 r. nie wyglądał lepiej od ich stanu pod koniec prezydentury Billa Clintona. 

Neokonserwatywne założenia prowadzenia unilateralnej polityki przez Stany 

Zjednoczone w żaden sposób nie mogły być pogodzone z wielobiegunowymi 

tendencjami, z których Rosja dziwnym trafem nie chciała zrezygnować, upatrując w 

nich gwarancji swojej pozycji na arenie międzynarodowej. Sytuacja wyglądała w ten 

sposób, jakby w pewnym momencie odwróciły się role na arenie międzynarodowej. 

Stany Zjednoczone, kraj demokratycznych wolności, nie były w stanie zaakceptować 

faktu, że dotychczasowy beneficjent amerykańskiej pomocy zaczyna stawiać 

samodzielne kroki, lub, co gorsza, przestaje mu na aprobacie „starszego brata‖ zależeć. 
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Nie do końca przemyślane działania amerykańskiej administracji dały władzom na 

Kremlu doskonałą okazję do osiągania wewnętrznych interesów, które daleko odbiegały 

od demokratycznych zasad. Co więcej, w pewnym momencie, dopóki wspólna wojna z 

terroryzmem nie rozbiła się o samodzielne akcje Stanów Zjednoczonych w Iraku, 

administracja amerykańska wydawała się ignorować oznaki mało demokratycznych 

rządów Władimira Putina. Dopiero po tragedii w Biesłanie, kiedy Putin ogłosił 

wprowadzenie zmian prowadzących do większej koncentracji władzy na Kremlu, 

administracja Busha skrytykowała jego poczynania. Należy zaznaczyć, że w tym czasie 

atmosfera panująca między dwoma krajami nie należała do pozytywnych, gdyż 

amerykański wkład w „kolorowe rewolucje‖, nabierające tempa plany budowy 

elementów systemu tarczy antyrakietowej w pobliżu rosyjskiej granicy równolegle z 

próbami dalszego rozszerzenia NATO na wschód powodowała wzrost rosyjskiej 

nieufności.         

 Co do stylu prowadzenia polityki amerykańskiej, Sarah Henderson skrytykowała ją 

jako dryfującą, bez adekwatnych odpowiedzi na większość skandalicznych rosyjskich 

decyzji, zagrażających demokracji – chodziło głównie o przebieg drugiej wojny w 

Czeczenii, łamanie prawa, zamachu na wolne media w Rosji i przebiegu wyborów, 

zarówno prezydenckich jaki i parlamentarnych. Henderson oskarżała administrację 

Busha o obcięcie funduszy organizacjom działającym na rzecz obrony praw człowieka i 

demokracji w Rosji z obawy przed krytyką ze strony rosyjskich autorytetów 

politycznych
191

.  Można śmiało, więc stwierdzić, że George W. Bush w stosunku do 

Rosji popełnił podobne błędy, jak jego poprzednik. Bill Clinton. 

Z drugiej strony styl działania Putina zdawał się odpowiadać obywatelom Rosji. 

Kiedy w styczniu 2004 Analityczne Centrum im. Jurija Levady zadało respondentom 

pytanie: „ czego oczekiwać od prezydenta‖, 58 procent pytanych oczekiwało podjęcia 

działań dla „przywrócenia Rosji statusu wielkiego i poważanego kraju‖
192

. Na 

przestrzeni ostatniej dekady XX w. to pojęcie w rosyjskiej polityce przyjmowało różne 

oblicza – Rosja występowała jako nuklearne supermocarstwo, potem jako globalne 

mocarstwo, a na koniec jako regionalne supermocarstwo
193

. Potem nastąpiło odejście od 
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tradycyjnego pojmowania rosyjskich kryteriów wielkości państwa. Zarówno dla 

zwykłych obywateli, jak i dla elit wyznacznik ekonomicznej konkurencyjności nabrał 

nowego znaczenia, co było widoczne w przyjmowanych dokumentach i 

wprowadzanych koncepcjach.  Dodatkowo nowe podejście Rosji było wyznaczane 

przez chęć asertywności rosyjskiego interesu narodowego – Rosjanie nie widzieli już 

dłużej potrzeby upodabniania się do Zachodu, co więcej wydarzenia lat 90. I początków 

XXI w. pokazały, że Zachód nie obroni Rosji przed zagrożeniem terrorystycznym. Jak 

pisał Dimitri Trenin, Rosjanie nie chcieli już nigdzie należeć, chcieli „być‖
194

.  

Z rosyjskiego punktu widzenia, lata jednostronnego rozbrajania się w obliczu 

posiadania „trudnych‖ sąsiadów nie przyniosły niczego dobrego, dlatego też większość 

Rosjan popierała rozbudowę i modernizację rosyjskiej armii i przemysłu 

zbrojeniowego, do czego były potrzebne odpowiednie środki finansowe. Dlatego też 

idea Władimira o służbie polityki zagranicznej rosyjskiej ekonomii wydawała się jak 

najbardziej adekwatna. Równocześnie w świetle pojawiania się nowych globalnych, 

niebezpieczeństw należało umacniać rosyjską pozycję w graniczących z Rosją 

regionach. Dobry przykładem na reorganizację rosyjskiej polityki i próby umocnienia 

rosyjskiej pozycji może być zmiana podejście administracji Władimira Putina w 

stosunku do rejonu Azji Środkowej. W latach 90. rosyjska polityka w tamtym obszarze 

funkcjonowała niespójnie. Kiedy na Kremlu pojawił się nowy przywódca, działania 

stały się bardziej skonsolidowane, biegnące dwoma torami. Pierwszym torem było 

dążenie do rozwoju możliwości ekonomicznych, głównie w sektorze energetycznym, 

gdzie głównym czynnikiem okazał się być Kazachstan. W październiku 2000 r. unia 

celna Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu została przekształcona w 

Eurazjatycką Wspólnotę Gospodarczą ( Евразийское экономическое 

сообщество, ЕврАзЭС). Według Rosji Wspólnota miała się stać się siłą napędową 

współpracy w obszarze WNP, a także jej trzonem. Za główny cel współpracy EaWG 

uznano stworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej na obszarze postradzieckim oraz 

budowę wspólnego rynku energetycznego
195

. Drugim torem okazała się potrzeba 

podtrzymywania stabilności w regionie poprzez tworzenie stref buforowych – w tym 

miejscu w stosunku do Kazachstanu, rosyjskie interesy na przedzie reprezentował 

Tadżykistan, a boczną flankę osłaniał Kirgistan, . Obie ścieżki miały na celu utrzymać 
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kraje Azji Środkowej na rosyjskiej orbicie i zminimalizować wpływy z zewnątrz. Rosja 

utrzymywała siły zbrojne stacjonujące na terenie Tadżykistanu w pełnej gotowości 

bojowej, przeprowadzała regularne ćwiczenia wojskowe oraz zaopatrywała armie 

swoich trzech sojuszników. Oprócz tego Kreml zamierzał ożywić Traktat o 

Bezpieczeństwie Zbiorowym z 1992 r. poprzez regularne konsultacji na szczeblu 

szefów obrony i sekretarzy rad bezpieczeństwa
196

.  Dodatkowo, Moskwa usiłowała 

podkreślić swoją siłę militarną w skali światowej, przeprowadzając w 2003 roku 

manewry wojskowe pod nazwą „Wostok 2003, w której brały udział floty północna i 

Pacyfiku na wodach Morza Beringa, Morza Japońskiego, Morza Kaspijskiego i Morza 

Czarnego
197

.  To wyraźnie pokazywało, jak bardzo Rosja chce mieć pod ewentualną 

kontrolą regiony ważne dla niej z punktu widzenia surowców energetycznych w 

sytuacji poszerzania swoich wpływów przez USA.    

W ciągu pierwszej kadencji Władimira Putina Rosja okazała się fuzją 

autorytarnych tendencji w polityce oraz pozornie wolnorynkowych ruchów w rosyjskiej 

gospodarce, połączonych jednak z duża ingerencją państwa w rosyjską ekonomię. Sam 

Putin określał siebie jako „patriotę‖, starając się tym samym uniknąć oskarżeń o 

nacjonalizm. Ustrój polityczny, jaki Putin zaczął konstruować został określony przez 

Julija Złotowskiego jako „ umiarkowany i oświecony autorytaryzm, z elementami 

kontrolowanej demokracji‖
198

. Pomimo odżegnywania się od chęci powrotu do pozycji 

Rosji jako globalnego mocarstwa, Putin, wbrew pozorom, nie odszedł od rywalizacji z 

USA w ramach koncepcji wielobiegunowej, czego przykładem było szybkie 

wykorzystanie antyamerykańskich nastrojów w Europie dla sformowania kontr koalicji 

dla amerykańskich działań w Iraku. Tym samym Rosja starała się ugruntować o sobie 

opinie, jako o państwie nastawionym na międzynarodową współpracę i przestrzeganie 

prawa międzynarodowego. Wycofywanie się z globalnej aktywności przez Władmira 

Putina było raczej pozorne – z jednej strony, w świetle terrorystycznych zamachów 

świat przymykał oczy na sytuację w Czeczenii, a z drugiej strony Putin spokojnie 

budował swoją pozycję jako przywódcy walczącego z ekstremizmami i zagrożeniami 

godzącymi w suwerenność państwa rosyjskiego i  stanowczo skupionego na poprawie 

warunków bezpieczeństwa i życia swoich obywateli. Wydaje się, że działania Putina, 
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prowadzone w oparciu o koncepcję dynamicznej równowagi, miały na celu powolną, 

aczkolwiek skuteczną odbudowę pozycji Rosji - ugruntowanie jej wpływów na terenie 

WNP, reforma armii rosyjskiej czy kreowanie dla państw „starej Europy‖ obrazu Rosji 

jako gwaranta prawa międzynarodowego,  miało stanowić odpowiedź na wzrastający 

unilateralizm Stanów Zjednoczonych. A pod koniec kadencji Busha, kiedy było 

wiadomo, że polityka amerykańska w żadnym razie nie doprowadziła do zmniejszenia 

się zagrożenia ze strony ugrupowań terrorystycznych, sytuacja w Iraku wyglądała 

fatalnie, a operacja w Afganistanie nie przyniosła większych sukcesów, Ameryka 

powoli staczała się na pozycję „ złego‖ gracza na arenie międzynarodowej. W trakcie 

pierwszej kadencji Władimira Putina władze na Kremlu nie wypowiadały wyraźnie 

pragnienia powrotu do statusu światowego imperium, ale podejmowane kroki 

wskazywały na konsekwentny marsz w tym kierunku.  
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ROZDZIAL VI: Polityka zagraniczna w czasie drugiej kadencji George’a W. 

Busha wobec kontynuacji imperialnych działań Federacji Rosyjskiej (lata 2004 – 

2008). 

 

1. Ewolucja amerykańskiej polityki zagranicznej w czasie drugiej kadencji 

George’a W. Busha 

 

1.1. Reelekcja G.W. Busha i zmiany poglądowo – personalne w administracji 

prezydenta. 

 

Inauguracja drugiej kadencji George‘a W. Busha oraz zmiany w składzie nowej 

administracji rozpoczęły spekulacje co do kierunku amerykańskiej polityki 

zagranicznej.  Pojawiły się głosy, że Stany Zjednoczone będą próbować odejścia od 

unilateralistycznych założeń i podejmą starania odbudowy partnerskich stosunków z 

krajami europejskimi. Miałoby to duże znaczenie dla przeciwdziałania zagrożeniom dla 

bezpieczeństwa międzynarodowego pojawiającym się na Bliskim i Środkowym 

Wschodzie. Dodatkowym problemem był upadek politycznego, bipartyjnego 

konsensusu między Republikanami a Demokratami po konflikcie między Bushem a 

Partią Demokratyczną w Kongresie1.  Większość Republikanów wychodziła z 

założenia, że siła USA zależy od posiadania i użycia siły militarnej, a współpraca w 

ramach instytucji międzynarodowych  jest utrudnieniem. Co prawda, w szeregach Partii 

Republikańskiej zostało kilku multilateralistów, jak np. senatoriwie Richard Lugar czy 

Chuck Hagel, ale w swoich poglądach byli oni odizolowani. Asertywny unilateralizm 

Busha doprowadził do politycznej niestabilności. Charles A. Kupchan z Georgetown 

University i Peter L. Turbowitz z Robert S. Strauss Center for International Security and 

Law , nawiązując do koncepcji ―politycznej wypłacalności‖ Waltera Lipmana 

proponowali stworzenie nowej strategii opartej na tym pojęciu: 

 Stany Zjednoczone powinny wzmocnić swoją wiarygodność w poszczególnych 

regionach, w oparciu o istniejące tam organizacje i instytucje, 

 W ramach wojny z terroryzmem należy zająć się walką z terrorystami, a nie 

zmianą reżimów, 
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 USA muszą odbudować swoją hard power, 

 USA powinny powstrzymać swoich wrogów przez większe zaangażowanie, 

 USA powinny uzyskać większą niezależność energetyczną, 

  Należy przedłożyć pragmatyczne partnerstwo nad sformalizowanymi 

instytucjami z okresu zimnej wojny2. 

 

Z kolei John Lewis Gaddis  doszedł do wniosku ze w trakcie pierwszych czterech 

lat swoich rządów George W. Bush podjął najszerzej zakrojoną od czasów F.D. 

Roosvelta zmianę amerykańskiej grand strategy,  której główny kierunek na kolejne 

cztery lata powinien pozostać niezmieniony – przywrócenie bezpieczeństwa w coraz 

bardziej zagrożonym świecie3. 

 Faktem jest, że poprzez strategiczne pomyłki Waszyngtonu podczas wojny z 

terroryzmem obraz Stanów Zjednoczonych na świecie bardzo ucierpiał. Między rokiem 

2000 a 2006 światowa reputacja Ameryki stopniowo spadała, wśród bliskich 

sojuszników4. Głównymi powodami szerzącego się globalnego antyamerykanizmu był 

rosnący sprzeciw wobec amerykańskiej polityki zagranicznej, postrzeganie 

amerykańskiej globalnej ekspansji jako unilateralnej, wyzyskującej sojuszników albo 

ich wykluczającej5. Coraz częściej wśród analiz pojawiały się głosy o porzuceniu 

założenia polegania wyłącznie na sile militarnej, i o konieczności odnowienia 

amerykańskiej zdolności do inspirowania innych i perswazji6. 

W swoim drugim przemówieniu inauguracyjnym Bush stanowczo twierdził, że 

pogłębianie wolności i swobód na świecie będzie dla niego celem drugiej kadencji. Jego 

potencjalna spuścizna na arenie międzynarodowej zostanie określona przez sukces w 

rozwoju demokracji a jednym z głównych celów będzie koniec tyrani. Jednak 

podstawowym założeniem będzie promocja demokracji i praw człowieka7. Michael 

Lind z New America Foundation ironicznie skomentował treść przemówienia Busha 

                                                           
2
 Charles A. Kupchan, Peter L. Trubowitz, Grand Strategy for a Divided America, ―Foreign Affairs‖ 

Jul/Aug 2007 
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stwierdzeniem, że pomimo iż prezydent przemawia ponownie do wszystkich ludzi na 

świecie, to ci ludzie nie wydają się tego słuchać, a do budowania nowego porządku 

światowego Stany Zjednoczone nie są zapraszane. Parafrazując słowa Madeleine 

Albright – „Amerykanie są niezbędnym narodem, Lind stwierdził, że dzięki 

unilateralnym działaniom Busha tendencja się odwróciła – Stany Zjednoczone stały się 

państwem jak najbardziej „zbędnym‖8.  Inaczej do „eksportu demokracji‖ podchodził 

Daniel Pipes, twierdząc, że ten cel potwierdzają trzy stwierdzenia: po pierwsze, 

demokracja w pewien sposób przynależy do Amerykanów – każdy kraj 

„demokratyzujący się‖ korzystał z amerykańskich doświadczeń, po drugie, demokracja 

rzeczywiście może być eksportowana i, po trzecie, jeżeli ludziom da się możliwość 

wyboru, wtedy pragną demokracji9. 

Nowym sekretarzem stanu została Condoleeza Rice, wcześniejszy doradca ds. 

bezpieczeństwa narodowego, a jej wypowiedzi dały podstawy do przypuszczeń, że w 

trakcie kolejnej kadencji administracja Busha wyciągnie wnioski z chybionych, 

samodzielnych działań. Podczas przesłuchania w Senacie Rice przekonywała, że nowa 

ekipa w Białym domu stawia na działania dyplomatyczne i naprawienie relacji z 

dawnymi sojusznikami – zadaniem drugiej kadencji będzie przekonanie 

poszczególnych krajów, aby zjednoczyły się dla wspólnego rozwiązywania ważnych 

problemów. Głównym punktem programu Rice było stwierdzenie: „teraz jest czas na 

dyplomację‖ (the time for diplomacy is now)10. W trakcie przemówienia w Paryżu 

sekretarz stanu wzywała Europę do wspólnego działania na rzecz wolności. Te 

wypowiedzi można było traktować jako oznaki „polityki otwarcia‖, aczkolwiek 

ponowne powierzenie stanowiska sekretarz obrony Donaldowi Rumsfeldowi mogło 

podobne przypuszczenia poddawać w wątpliwość.  

Donald Rumsfeld był jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników unilateralizm, 

wielokrotnie wyrażającym przekonanie, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo 

samodzielnie poradzą sobie z problemami światowego bezpieczeństwa. Był również 

twórcą określenia przyszłego niebezpieczeństwa w kategoriach „znane niewiadome‖ i 

„nieznane niewiadome‖ (known unknows, unknown unknows). Kategoria „znane 

                                                           
8
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niewiadome‖ odnosi się do zagrożeń wywodzących się z takich źródeł jak Irak, wojna z 

terroryzmem, ostrzeżenia Iranu o rozwoju i użyciu broni atomowej czy podobne groźby 

ze strony Korei Północnej. Są to niebezpieczeństwa, których można się spodziewać. Z 

drugiej strony kategoria „nieznane niewiadome‖ to zagrożenia pojawiające się 

błyskawicznie i nieoczekiwanie, nie dające się zweryfikować. Przykładem może być 

zwycięstwo Hamasu w wyborach w Palestynie11.  Według Lesliego H. Gelba, decyzje 

dotyczące polityki amerykańskiej były podejmowane w gronie sześciu osób: 

wiceprezydent Dick Cheney – twardogłowy konserwatywny pragmatyk, którego 

poczynania sugerują sceptycyzm wobec polityki zaprojektowanej na zmianę świata, 

sekretarz stanu Condoleeza Rice, krytycznie odnosząca się do przywoływania w 

polityce pojęć takich jak prawa człowieka i demokracja, sekretarz obrony Donald 

Rumsfeld – „ zachwycający się debatowaniem nad doktrynami, a nie ich 

wprowadzaniem‖, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Stephen Hadley, Karl Rove 

– kluczowy strateg polityczny Białego Domu i Paul Wolfowitz, obecny w Pentagonie 

podczas kreowania Doktryny Busha12.  

Podobnie można było odnieść się do nominacji Rice, która w trakcie poprzedniej 

kadencji prezentowała bardzo unilateralne poglądy. Protegowana Brenta Scowcrofta, 

Rice nadal kierowała się założeniami realizmu w kreowaniu nowych kierunków 

polityki, aczkolwiek jej podejście do globalnych zagadnień demokratycznej 

transformacji preferowało sposób „ mechaniczny‖. Jej głównym założeniem było 

włączenie na powrót Stanów Zjednoczonych w międzynarodowy dyskurs na temat 

prawa międzynarodowego, co mogło być postrzegane jako kombinacja nowego nurtu 

realizmu i  liberalnego internacjonalizmu13. Jako sekretarz stanu w ramach 

amerykańskich vital interests Rice wymieniała odnowienie silnych związków z 

sojusznikami, podzielającymi amerykańskie wartości, mogące pomóc w szerzeniu 

pokoju, dobrobytu i wolności. Sojusze i wielostronne instytucje mogły zwiększyć siłę 

państw, ale w ogólnym rozrachunku liczyła się skuteczność.  Dlatego też amerykańska 

polityka zagraniczna będzie oceniania pod katem możliwości realizacji 

międzynarodowych planów USA. podstawową zasadą prowadzenia polityki 

zagranicznej Stanów Zjednoczonych pozostała zupełna samodzielność w sprawach 
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międzynarodowych i nieskrępowanie w określaniu celów i metod działania. W ten 

sposób pojmowany unilateralizm nie wyklucza współpracy z innymi państwami, lecz w 

dużym stopniu na niej się opiera. Taka forma współpracy ma jednak przybrać formę 

„koalicji chętnych‖. Chęć ocieplenia stosunków  z Europą  była pozytywną tendencją, 

chociażby ze względu na rosnący europejski antyamerykanizm, aczkolwiek nadal 

przeważało jej postrzeganie jako „strategicznego zaplecza‖14. Jednakże nie było już 

mowy o stosowaniu takiej retoryki, jaka panowała po atakach 11 września, nie 

wspominano również o filarze polityki Busha czyli atakach prewencyjnych.  Ronald D. 

Asmus zalecał wręcz władzom amerykańskim wspieranie integracji europejskiej, gdyż 

Unia Europejska jest w stanie stać się aktorem stosunków międzynarodowych, 

mogącym odpowiadać na globalne wyzwania, co byłoby korzystne dla amerykańskiego 

interesu narodowego. Asmus dla tych starań podaje cztery fundamentalne powody: 

1. Utrzymanie pokoju i stabilizacji w Europie, 

2. Amerykańskie relacje z młodymi i wrażliwymi demokracjami, dążącymi do 

integracji europejskiej, 

3. Potrzeba strategicznej współpracy między USA i UE w celu stawienia czoła 

wyzwaniom XXI w., 

4. USA i UE mają potencjał do utworzenia naturalnej koalicji dla zwalczania 

globalnych niebezpieczeństw15. 

  

 Ciężka sytuacja w Iraku spowodowała ostrą krytykę ze strony poszczególnych 

środowisk politycznych. Konserwatyści – William F. Buckley, Chuck Hagel i Max 

Boot porównywali sytuację w Iraku do wojny w Wietnamie16. Krytycznie do pomysłu 

„eksportu demokracji‖ odnosili się były neokonserwatysta, Francis Fukuyama, Jeane 

Kirkpatrick i Samuel Huntington. Były lider Partii Republikańskiej w Kongresie, Newt 

Gingrich, patetycznie mówił o wykopaniu sobie przez Stany Zjednoczone w Iraku 

grobu. A Henry Kissinger, Michael Rubin i Kenneth Adelman ogłosili, że realizacja 

operacji w Iraku była przeprowadzona w sposób nieudolny17. Charles Krauthammer, 

twórca idei unipolar moment przyznał, że dla Ameryki skończył się czas prowadzenia 

swojej polityki zagranicznej w stylu „samotnego kowboja‖ i nadszedł czas na powrót do 
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multilateralnych założeń18. Nawet raport amerykańskiego wywiadu: Trends in Global 

Terrorism: Implications for the United States‖ opublikowany w kwietniu 2006 a 

częściowo utajniony w październiku stwierdzał, że wojna w Iraku była dla 

dżihadżystów cause celebre  i ukształtowała nowe pokolenie terrorystów19. 

Co ciekawe,  pierwsza kadencja George‘a W. Busha i jedna z jej najbardziej 

spektakularnych porażek – kampania iracka zostały skrytykowane przez prąd myślowe, 

stanowiący do tej pory zaplecze dla republikańskiej administracji.  Przejawem 

powyższego było odejście z ich szeregów Francisa Fukuyamy w 2004.  William Kristol 

twierdził, że na niekorzyść neokonserwatystów działała nieudolność administracji w 

Białym Domu w realizacji polityki zagranicznej, ale de facto neokonserwatyzm stał się 

silniejszy, gdyż nadal dostarczał najbardziej konkretnych wskazówek na temat roli USA 

na arenie międzynarodowej
20

. Według niego kwestia iracka zaszkodziła tym 

neokonserwatystom, którzy byli zwolennikami wojny, aczkolwiek nie należy 

krytykować postawy Ameryki w chwili zagrożenia terroryzmem i bronią masowego 

rażenia – świat  nie może obyć się bez amerykańskiego przywództwa, amerykańskiej 

determinacji i amerykańskiej armii. Żadna z „realistycznych‖ metod współpracy z 

dyktatorami nie przyniosła sukcesu, dlatego nadal należy rozważyć neokonserwatywną/ 

neoreaganowską doktrynę propagowania demokracji i zmiany reżimów na Bliskim 

Wschodzie. Winą Busha było to, że słuszny cel starano się osiągnąć bez odpowiednich 

środków – nie przeprowadzono reformy oraz nie zwiększono liczebności sił zbrojnych, 

nie usprawniono instytucji wywiadowczych, politycznych i dyplomatycznych, nie 

dostosowano adekwatnych instrumentów do działań w rzeczywistości po 11 września. 

Te zaniedbania są zagrożeniem nie tylko dla pozycji neokonserwatystów, ale także dla 

całości amerykańskiej polityki zagranicznej. Zmiany demokratyczne mogą spotykać się 

z oporem, tak samo jak przeprowadzanie reform przez demokratycznych przywódców 

dla rozwiązania palących problemów. Jednak Kristol był przekonany, że nie dość, że 

zmiany te zostaną wkrótce przeprowadzone, to neokonserwatyzm jest jedyną słuszną 
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opcją dla europejskiej polityki zagranicznej, i wkrótce Europejczycy sami dojdą do tego 

wniosku
21

. 

Jednak porażka neokonserwatywnej, hegemonistycznej strategii wcale nie oznaczała 

pojawienia się korzystniejszej alternatywy. Wśród establishmentu Partii 

Demokratycznej w kwestii polityki zagranicznej przeważał neoliberalizm, który co do 

celu amerykańskiej polityki zagranicznej zgadzał się z neokonserwatyzmem – globalny 

wolny rynek nadzorowany przez hegemonię USA. Co prawda neoliberaliści 

propagowali, aby Stany Zjednoczone jako światowy przywódca liczyły się z prawem 

międzynarodowym i działały poprzez organizacje międzynarodowe : NATO i ONZ, to 

jednak wielu spośród nich – Kenneth Pollack, Ivo Daalder i Peter Beinart popierali 

neokonserwatywny pomysł zmiany reżimu w Iraku
22

. 

 

1.2.Zmiany koncepcyjne w polityce USA: National Security Strategy z 16 marca 

2006r. 

 

 Przejawem częściowej reorientacji podejścia była kolejna National Security 

Strategy, która została opublikowana z pewnym opóźnieniem, spowodowanym wojną w 

Iraku, co  wiązało się z  koniecznością przemodelowania części założeń.  Po trzech 

latach wojny w Iraku dokument analizował sukcesy i porażki wojny z terroryzmem oraz 

wskazywał drogę dla ewolucji amerykańskiej polityki bezpieczeństwa. Treść strategii 

pokazała, że jej twórcy nie do końca wyciągnęli wnioski z sytuacji w Iraku i 

światowych tendencji – akt ma wydźwięk wojenny, dążenia do unilateralnych działań w 

nowej wersji dokumentu zostały potwierdzone i wzmocnione, jednak po jej założeniach 

widać większy realizm. Co prawda, potwierdzono funkcjonowanie doktryny uderzenia 

wyprzedzającego, ale też nieco większy nacisk położono na multilateralizm i 

niewojskowe instrumenty prowadzenia polityki bezpieczeństwa. Można było ten punkt 

odnieść do chęci polepszenia działania sojuszu z państwami europejskimi. Język i 

wymowa dokumentu zostały nieco złagodzone, ale wciąż nie odbiegał on zanadto od 

„Strategii…‖ z 2002 r. Jak stwierdziła Anatol Lieven z New American Foundation, 
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National Security Strategy… pokazała zaognioną debatę w Białym Domu, aczkolwiek 

pokazała „najniższy wspólny mianownik‖ myślenia administracji Busha, oraz, co jest 

niepokojące dokument ten przedstawia sposób myślenia liderów Partii 

Demokratycznej23. 

 We wstępie z góry określono strategię jako dokument „wojenny‖, co pokazuje 

na prymat wojny z terroryzmem w amerykańskiej polityce. Ciekawym jest fakt 

odniesienia się do czasów zimnej wojny – autorzy dokumentu porównują lata walki z 

terroryzmem do tego okresu, akcentując groźbę pojawienia się nowych totalitarnych 

ideologii, której założenia są bardzo podobne do tez z okresu komunizmu: terroru, 

nietolerancji i represji24. Dlatego też Stany Zjednoczone nadal powinny trzymać 

światową palmę pierwszeństwa jako przywódca odpowiedzialny za szerzenie 

demokracji i związanych z nią idei na całym świecie. Co prawda, w dokumencie nie 

wymieniono żadnych konkretów dotyczących wprowadzania procesów 

demokratycznych, ale podkreślono istotność działań realnych – nowa strategia 

bezpieczeństwa miała być ambitna w swoich założeniach, ale musiała również wziąć 

pod uwagę istniejące dla Stanów Zjednoczonych ograniczenia25. Powtórzono 

stwierdzenie z mowy inauguracyjnej George‘a W Busha: Stany Zjednoczone dołożą 

wszelkich wysiłków na rzecz zakończenia tyrani26.  

 Katalog najważniejszych zagrożeń w porównaniu z poprzednią wersją 

dokumentu nie zmienił się. Trzy kolejne miejsca na liście zajmują terroryzm, konflikty 

regionalne i proliferacja broni masowego rażenia. Jeżeli chodzi o listę „państw 

zbójeckich‖, wydłużonej porównaniu z jej poprzedniczką, tym razem na jej szczycie 

znalazł się Iran, oskarżany o próby rozprzestrzeniania broni atomowej, wsparcie 

finansowe terroryzmu, represje i terror wobec swoich obywateli, zagrażanie Izraelowi, 

Irakowi, i, ogólnie rzecz biorąc stabilizacji i pokojowi w regionie Bliskiego Wschodu. 

Kolejne miejsca zajmuje Korea Północna, dyktatury na Białorusi, Birmie, Syrii, 

Zimbabwe i na Kubie. 

 Utrzymano, wbrew wydarzeniom w Iraku, pozycję preemptive strike. Czynniki 

uzasadniające jej użycie pozostały w porównaniu z poprzednią wersją National 

Strategy… niezmienione – uderzenie wyprzedzające mogło zostać zastosowane nawet 

                                                           
23

 Anatol Lieven, There is Menace in America‘s Policy of Prevention, ―The Financial Times‖ March 20, 

2006, New America Foundation. 
24

 National Security Strategy of the United States 2006, The White House, Washington D.C., September 

2006, str. 1.  
25

 National Security Strategy… str. 49.  
26

 Ibidem, str. 3 



254 
 

bez dokładnych i potwierdzających informacji co do miejsca i czasu wrogiego ataku. 

Jedyną zmianą była brak wskazania na natychmiastowe użycie sil zbrojnych, w zamian 

wyodrębniono trzy etapy akcji uprzedzającej:  

1. Wykorzystanie metod dyplomacji prewencyjnej; 

2. Konieczność współdziałania z partnerami regionalnymi i sojusznikami; 

3. Ostatecznie, zastosowanie preemptive strike. 

 

Co dziwniejsze, autorzy dokumentu, podejmując się analizy porażek, sukcesów i 

przyszłych wyzwań, rozwiązanie irackiego problemu ogłosili sukcesem. Popełnione w 

trakcie operacji błędy zostały skwitowane jedynie potrzebą ulepszenia wywiadu. Cała 

operacja w Iraku została przedstawiona w świetle wishfull thinking, jej efektem ma być 

silny, demokratyczny rząd iracki, dający sobie radę z kwestią terroryzmu. Umocnienie 

Iraku ma nastąpić poprzez realizacje poniższych założeń: 

 Utworzenie silnych instytucji państwowych i stabilnego rządu, 

 Modernizacja i wzmocnienie irackich sił bezpieczeństwa, 

 Odbudowa irackiej infrastruktury, 

 Reforma ekonomiczna27. 

W dokumencie nie ma słowa o cyklicznych i coraz częstszych terrorystycznych atakach 

na terenie Iraku i wzroście sił partyzantki, wspieranej przez przedostające się przez 

iracką granice ugrupowania terrorystyczne, z którymi muszą zmagać się siły koalicji. 

   Podobnie wygląda sprawa operacji afgańskiej, gdzie przystąpienie Afganistanu do 

antyterrorystycznej koalicji i przeprowadzenie wyborów jest określone sukcesem, 

pominięto narastające niepokoje, brak rządowej kontroli nad terytorium całego kraj oraz 

ogólny chaos i niepokojący rozwój produkcji i handlu narkotykami. Brak jest 

następnych wytycznych co do dalszych działań Stanów Zjednoczonych w tym rejonie28. 

Co ciekawe, w dokumencie znalazło się stwierdzenie, że wygranie wojny z 

terroryzmem wymaga wygranie walk w Afganistanie i Iraku29. 

 Pośród zagrożeń „nietypowych‖ strategia wymienia kwestie bezpieczeństwa 

energetycznego, pandemie chorób np. HIV/AIDS i ptasiej grypy, rozwój narkotycznego 

biznesu, handel ludźmi i zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dla zwalczania tego 

typu niebezpieczeństw koniczne są raczej działania multilateralne i instrumenty 
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„niewojskowe‖, nadal jednak w zakresie ograniczonym przez amerykańskie 

przywództwo.   

 W „Strategii…‖ nie poświęcono wiele miejsca Rosji. Powtórzono, że Stany 

Zjednoczone będą dążyć do zacieśnienia relacji z Federacją Rosyjską w realizacji 

strategicznych kwestii, wspólnych interesów oraz określą te sfery, gdzie interesy obu 

państw są odmienne. Przyznano, że obecnie Rosja posiada ogromne wpływy nie tylko 

w Europie i najbliższym sąsiedztwie, ale także w wielu innych regionach, które są w 

„żywotnych interesach‖ Stanów Zjednoczonych: Środkowym Wschodzie, Południowej 

i Centralnej Azji, oraz w Azji Wschodniej. Podkreślono iż należy wspierać Rosję w 

respektowaniu wartości demokratycznych i wolności.  Wzmocnienie relacji uzależniono 

od zagranicznej i wewnętrznej polityki, jaką Rosja będzie prowadzić. Jak przyznano, 

obecne trendy pokazują zmniejszanie się rosyjskich wysiłków na rzecz wprowadzania 

demokracji, ale rząd amerykański będzie starał się wyperswadować władzom na 

Kremlu wycofywanie się ze ścieżki niwelowania demokracji. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami demokratyczny rozwój Rosji i jej sąsiadów  nie tylko przynosi korzyści 

obywatelom, ale także poprawia relacje z zachodnimi rządami – utrudnianie takiego 

rozwoju przeszkodzi Rosji w nawiązywaniu bliższych relacji z USA, Europą i swoimi 

sąsiadami30. 

 Treść National Security Strategy  z 2006 odzwierciedla przetasowania mające 

miejsce w Białym Domu, pokazuje podział na ugrupowania unilateralistów i 

mulitlateralistów w amerykańskiej administracji poprzez potwierdzenie  tendencji do 

działań samodzielnych, ale jeśli to będzie konieczne, o trwałej współpracy z partnerami 

i sojusznikami Ameryki. Takie podwójne założenia sprawiają wrażenie, że cały 

dokument jest niejasny i niespójny, co może przysporzyć trudności dla osób 

traktujących go jako wytyczną amerykańskiej polityki. Oderwany od rzeczywistości 

obraz sytuacji w Iraku i Afganistanie pokazuje brak realizmu i zdolności do 

samokrytyki wśród amerykańskich rządzących, co wskazuje na pewnego rodzaju 

hipokryzją. 
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1.3.Wizje polityki amerykańskiej w stosunku do Rosji – kontynuacja czy nowy 

punkt widzenia? 

 

 

 Poprawione w 2001 r. amerykańskie relacje z Rosją uległy stopniowemu 

pogorszeniu przez całą pierwszą kadencję George‘a W. Busha. Na początku kolejnej 

kadencji było już widocznym, że stosunki z Rosją podążały w złą stronę. W 

omawianym okresie niewiele rzeczy łączyło oba kraje, Rosja, zirytowana amerykańską 

polityką, postawiła na konsekwentną odbudowę wpływów w rejonie bliskiej zagranicy, 

ale także rozpoczęła nawiązywanie współpracy z nowo kształtującymi się ośrodkami sił 

np. Chinami31. To lokowało pozycję Rosji na kierunku raczej wschodnim, niż 

kooperacji z Zachodem.  A kwestii spornych podczas kolejnych czterech lat rządów 

Busha pojawiło się dużo: problem niepodległości Kosowa, amerykańskie plany budowy 

systemu NMD tuż przy rosyjskiej granicy, trwająca nadal amerykańska obecność na 

terenie Azji Środkowej, kwestia atomowych dążeń Korei Północnej czy nawet 

odmienne podejście do problemu proliferacji32.  

Niektórzy amerykańscy eksperci zastanawiali się, czy istotnie w amerykańskim 

interesie leży wspieranie Gruzji w jej etnicznej wojnie domowej oraz dlaczego Ukrainy 

była zapraszana do NATO na długo przed transformację jej gospodarki i wbrew opinii 

ukraińskiego społeczeństwa33? Wiceprezydent Dick Cheney po swojej przemowie w 

Wilnie, kiedy to oświadczył, że wobec zrujnowania przez Rosję amerykańskich starań 

na rzecz propagowania demokracji polityczny kredyt USA wyczerpał się, był oskarżany 

o chęć zniszczenia rosyjskich stref wpływów i wprowadzania na to miejsce 

Amerykanów34.  

Rosja była również zadowolona z możliwości wykorzystanie antyamerykańskich 

nastrojów i zwiększenia tą drogą wpływów w świecie muzułmańskim min. poprzez 

pokazanie na przykładzie problemów w Iraku, że amerykańska strategia dominacji w 
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tym regionie nie sprawdza się35. Pojawiły się próby ratowania sytuacji, chociażby w 

postaci zapewnień o zwiększaniu zaangażowania amerykańskiego biznesu i inwestycji 

w rosyjski rynek energetyczny oraz współprace w wypracowaniu jaśniejszych reguł 

współpracy, szczególnie w ramach wspierania współpracy rosyjskiego i 

amerykańskiego biznesu36. Po spotkaniu grupy G8 w Sankt Petersburgu w lipcu 2006 

analitycy The Heritage Foundation opublikowali analizę, w której postulowali, że 

szczyt G8 wyraża moment transformacji stosunków międzynarodowych, że świata 

jednobiegunowego w świat wielobiegunowy, co oznacza erozję ery dominacji Zachodu, 

przez co Rosja nie może być ignorowana ani traktowana jako przeciwnik37. F. Stephen 

Larrabee z RAND Corporation zwrócił także uwagę na intensyfikację kontaktów 

pomiędzy Rosją a Niemcami, szczególnie w ramach polityki energetycznej. Niemiecki 

kanclerz Gerhard Schröder działał według strategii „Russia first‖, dając władzom na 

Kremlu priorytet w wzmacnianiu więzi ekonomicznych, czego najbardziej 

kontrowersyjnym punktem było porozumienie o budowie gazociągu na dnie Morza 

Bałtyckiego, bezpośrednio łączącego Niemcy i Rosję. Dlatego Stany Zjednoczone 

powinny wspierać integrację europejską, ale w szczególności poparcie należy się 

Polsce. Polska powinna grać konstruktywna rolę w Europie, i dlatego należy też 

wzmacniać jej więzi z najbliższymi sąsiadami – w tym z Niemcami38. 

Dużym znakiem zapytania jawiły się kontrowersje wokół Iranu i jego planów 

budowy atomowych instalacji. Zarówno w tej sprawie jak i w przypadku Korei 

Północnej Rosja stała na wpływowej pozycji i mogła odegrać dużą rolę – problem 

polegał na tym, że Władimir Putin w ramach kształtowania swojego wizerunku jako 

stanowczego i samodzielnego przywódcy odnosił się do Waszyngtonu bardzo 

negatywnie, oskarżając USA o imperialistyczne zapędy39. Władze na Kremlu 

zapowiadały wycofanie się z traktatu CFE o redukcji konwencjonalnych sił zbrojnych i 

układu INF o zakazie posiadania broni balistycznej średniego zasięgu, pojawiły się 

plany rozmieszczenia rakiet w Kaliningradzie, rozpoczęto testy wielogłowicowego 
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ICBM RS-24 oraz rakiet typu Iskander-M. Według Maxa Boota z Council on Foreign 

Relations zaniepokojenie Putina nowym ―wyścigiem zbrojeń‖ trąciło hipokryzją, gdyż 

Rosja była jednym z największych eksporterów broni na świecie do krajów takich jak 

Syria czy Wenezuela, nie wspominając o wartej 700 mln USD sprzedaży pocisków 

przeciwlotniczych do Iranu40. 

W 2007 r., według Michaela McFaula ze Stanford University relacje 

amerykańsko – rosyjskie były najgorsze od 20 lat, a administracja amerykańska nie 

miała pomysłu, co z tym zrobić41. Jednak J. Nichol podkreślał, że Condoleeza Rice 

zachowała realistyczne założenie w polityce w stosunku do Rosji. Akcentując 

jednocześnie amerykańskie wsparcie dla procesów demokratycznych w Rosji, Rice 

podtrzymała główne priorytety w relacjach amerykańsko – rosyjskich: walkę z 

terroryzmem, problem rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia i współpracę w 

dziedzinie energetyki42. Dimitri Trenin z Carnegie Moscow Center postulował, że Stany 

Zjednoczone w tym najgorszym punkcie wzajemnych relacji z Rosją powinny 

zrozumieć, że dalsze uderzanie w Rosję jest daremne. Pozytywne zmiany nadejdą nie z 

kierunku demokratycznych ideałów, ale ekonomicznej rzeczywistości. Obecna 

Federacja Rosyjska nie jest drugim Związkiem Radzieckim, nie jest imperialistycznym 

agresorem, a budowanie więzi z Chinami nie jest wymierzone z USA. Ogólnie rzecz 

biorąc, obecnie Rosja nie jest ani prozachodnia, ani antyzachodnia. Zachód powinien 

traktować Rosję jako państwo, które nie stanie się automatycznie przyjacielem, ale też 

nie stanie się automatycznie wrogiem. Rosyjski rząd nie będzie stale podążał za 

zachodnim przywództwem, zaangażowanie powinno zostać oparte na wzajemnym 

zainteresowaniu. Stany Zjednoczone, jako światowy lider, nie mogą dopuścić do 

ponownej , niebezpiecznej rywalizacji między mocarstwami43. Richard Haass dodawał, 

że celem amerykańskiej polityki zagranicznej jest, aby Rosja „ grała według zasad, a nie 

je obchodziła‖44.  Igor Khrestin z American Enterprise Institute dodawał, że Stany 

Zjednoczone mają prawo wskazywać nowe realia geopolityczne – zimna wojna 

skończyła, się i takie państwa jak, Estonia, Ukraina czy Gruzja nie są już dłużej 
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rosyjskimi wasalami, ale krajami niepodległymi. Odkąd Rosja nie subsydiuje 

postsowieckich gospodarek to rządy tych państw mają prawo podejmować suwerenne 

decyzje45. 

Nikolas Gvosdev podkreślał, że Rosja nie jest już tym samym ubogim krajem, jakim 

była w 1991r. – w 2007 krajowy produkt krajowy brutto wyniósł ok. 1,3 biliona USD. 

To oznacza dla USA bardziej przemyślane oczekiwania a nie niezgodne z sobą do 

końca listy preferencji i priorytetów. Co prawda dla amerykańskiej elity politycznej 

trudnym może być potraktowanie Rosji jako partnera, z którym należy się liczyć, a nie 

petenta. Należy jednak przyjąć, że Rosja nie będzie już dłużej dążyła do dołączenia do 

euroatlantyckiej wspólnoty za wszelką cenę. USA mają dwie opcje: mogą zrezygnować 

z możliwości rosyjskiej pomocy w realizacji kluczowych priorytetów polityk 

zagranicznej, aby zachować całkowitą swobodę działania przeciwko Moskwie. Mogą 

również dostosować swoje priorytety i cele dla negocjacji quid pro quo z Rosją
46

. 

Oprócz tego Gvosdev w swojej  analizie na temat relacji z Rosją wymienił pięć iluzji 

rzutujących na kształtowanie polityki wobec Rosji: 

1. Rosja dołączy do Zachodu dzięki współpracę z USA, 

2. Rosja demokratyczna to Rosja proamerykańska, 

3. Rosja jest bliska upadku, 

4. Stany Zjednoczone i Europa mogą zasadniczo przetransformować Eurazję 

małym kosztem 

5. Amerykańska wersja „selektywnego partnerstwa‖ jest realną opcją polityczną
47

.  

Z drugiej strony Andrei Illarionov, były doradca ekonomiczny prezydenta 

Putina, wyrzucał administracji amerykańskiej brak wsparcia dla demokratycznej 

rosyjskiej opozycji w trakcie kampanii wyborczej w Rosji, kiedy to Condoleeza Rice  

ciepło wyrażała się na temat „desygnowanego‖ przez Władmira Putina na swojego 

zastępcę Dmitrija Miedwiediewa, ówczesnego wicepremiera, zapominając o 

wcześniejszych zaleceniach „objęcia bardziej demokratycznego kursu‖,  a nie 

wspomniała osób pozostałych kandydatów: Garry‘ego Kasparowa czy Władimira 
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Ryżkowa48. Wagę wyborów w 2008 r. podkreślał również Stephen Sestanovich, jak 

wskazywał, mogą mieć ogromny wpływ na rozwój rosyjskiej demokracji49.  

James Goldgeier i Michael McFaul, profesorowie Standford University 

skonstatowali, że Rosja jest obecnie jedynym krajem na świecie, który w trakcie 

prezydentury Busha obrał złą drogę trakcie demokratycznych reform. Niektórzy 

„realiści‖ w obecnej administracji twierdzili, że relacje z Rosją były najlepsze wtedy, 

kiedy unikano mówienia o wartościach i demokracji. Takie podejście jest błędne –

zmniejsza wiarygodność Busha jako prezydenta, a należy pamiętać, że tylko 

demokratyczna Rosja może być stabilnym i wiarygodnym partnerem dla Stanów 

Zjednoczonych. Według analityków, Bush powinien sięgnąć do doświadczeń drugiej 

kadencji Ronalda Reagana, kiedy to prowadzono w stosunku do ZSRR strategię 

dwutorową, angażującą zarówno państwo radzieckie jak i radzieckie społeczeństwo. 

Dlatego dla poprawy swojej wiarygodności w szerzeniu wolności w Rosji George W. 

Bush powinien: 

 Pozytywnie podejść do zawieszenia walk w Czeczenii i wzmocnić Czecznów, 

którzy chcą negocjować z Moskwą, 

 Może zablokować wniosek o obcięcie funduszy pomocowych dla 

prodemokratycznych organizacji w Rosji w ramach FREEDOM Support Act, 

 Zaoferować pomoc we wzmacnianiu OBWE, którą Putin chce zdegradować i 

osłabić, 

 Obniżyć status Rosji we Wspólnocie Demokracji – bowiem Rosja demokracją 

na razie nie jest 

 Mówić szczerze o erozji rosyjskiej demokracji50. 
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2. Wzmocnienie pozycji Rosji jako podstawowy wyznacznik strategii 

politycznej prezydenta Putina . 

 

2.1.Kontynuacja budowy sieci nowych sojuszy. 

 Politykę Rosję na początku drugiej kadencji Władimira Putina można było 

określić jako dążącą do odnowienia mocarstwowej pozycji Rosji. Cennym narzędziem 

dla Rosjan okazały się zasoby surowców mineralnych. Można stwierdzić, że inne 

państwa dzięki temu postrzegały Rosję jako mocarstwo polityczne i gospodarcze, nie 

dopuszczając do jej izolacji
51

. Gaz i ropa naftowa były traktowane przez rosyjskie elity 

polityczne jako skuteczny instrument strategicznych wpływów w stosunkach 

międzynarodowych, dla zwiększania swojej pozycji na arenie międzynarodowej
52

.  

Można było również zaobserwować wzrost poziomu krytyki Stanów Zjednoczonych i 

Zachodu. Jednak bardziej alarmującym faktem było odchodzenie przez Kreml od 

wprowadzania reguł demokratycznych wzorowanych na demokracjach zachodnich. 

Rosyjski ustrój, kształtujący się od 1991 r. można było określić mianem „demokracji 

delegacyjnej‖ – szef państwa posiadał silna i niekontrolowaną przez nikogo władzę, a 

swoje poparcie społeczne uzyskiwał w sposób plebiscytarny, omijając instytucję 

demokracji reprezentacyjnej
53

. Należy także zauważyć, że rosyjska elita polityczna 

często powoływała się przypadek Chin jako przykład – pozornie zmodernizowanej 

autokracji, która zapewnia roczne tempo wzrostu o 10 procent, stanowiąc 

niekwestionowaną potęgę globalną. Dlatego wizja odnoszącego sukcesy autorytaryzmu 

była kuszące. Jednak Michael McFaul i Kathryn Stoner – Weiss przyrównali 

współczesną Rosję do Angoli – państwa zależnego od ropy naftowej, którego siła dzięki 

zwyżkującym ceną wzrasta, i którego liderzy są bardziej zainteresowani utrzymaniem 

swoich stanowisk dzięki sprzedaży surowców mineralnych, a nie dobrem ogółu
54

.  

Wbrew temu, Putin miał bardzo duże poparcie w społeczeństwie, był postrzegany jako 

antyteza Borysa Jelcyna - jako prezydent, któremu udało się przywrócić stabilizację i 

gospodarczy dobrobyt. Za poprawieniem stanu rosyjskiej ekonomii stały duże rosyjskie 
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korporacje, mające również duży wpływ na podejmowanie decyzji politycznych – a to z 

tego prostego powodu, że do rządzących polityków te korporacje należały
55

.  

 Poparcie dla silnej władzy państwowej jako czynnika pozytywnego dla Rosji było w 

społeczeństwie bardzo duże
56

. Szczególnie że zdecydowane zwycięstwo Putina w 

wyborach prezydenckich dodatkowo wzmocniło jego pozycje na rosyjskiej scenie 

politycznej, i tak już silną dzięki kontroli nad mediami, parlamentem i rządem
57

.  

Wyrazem dużego społecznego poparcia był brak zdziwienia dla planów potencjalnej 

zmiany konstytucji, która do tej pory przewidywała dla prezydenta dwie kadencje, a rok 

2008 miał być w Rosji czasem wyboru nowego prezydenta.  

Stosowanie omawianej we wcześniejszym rozdziale koncepcji dynamicznej 

równowagi, którą można również określić mianem „doktryny Putina‖  pozwalało Rosji 

na rozpoczęcie rozgrywek w rejonie Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej – 

jednym z celów miało być wyparcie wpływów amerykańskich i europejskich. Dla 

rosyjskich interesów była to kwestia niezwykle istotna –na forum ONZ broniono Iranu, 

z którym Rosja miała podpisane lukratywne kontrakty, należy też wspomnieć o wartej 3 

mld USD umowie z Wenezuelą. „Od wewnątrz‖ Putin i jego poplecznicy prowadzili 

zmasowaną antyamerykańską kampanię, oskarżając USA o chęć wymuszenia 

jednobiegunowego porządku. Władimir Putin wyraził tą obawę podczas konferencji ds. 

bezpieczeństwa międzynarodowego w Monachium w lutym 2007 r. oraz w dorocznym 

orędziu do narodu i świata z 26 kwietnia 2007. Rosyjski prezydent przedstawił swój 

kraj, jako broniąca się twierdzę, którą wrogowie usiłują rozerwać od środka, przesyłając 

pieniądze wspierające antyrządową opozycję. Jak wskazał, państwa zachodnie na różne 

sposoby starają się skoncentrować swoje wojska przy granicy rosyjskiej, dodatkowo 

grożąc Rosji instalacją systemu tarczy antyrakietowej. Dlatego też Rosja, zmuszona do 

samoobrony, wyceluje swoje rakiety w Stany Zjednoczone i wybrane cele w Europie.  

Dodatkowo, w czasie przemówienia do Zgromadzenia Federalnego 10 maja 2006 r. 

Putin stwierdził, że Rosja powinna rozwijać energię nuklearną opartą na nowoczesnych, 

bezpiecznych reaktorach. Rosja powinna również skonsolidować swoją pozycję na 
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światowych rynkach technologii nuklearnych dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu
58

.  

Generalnie rzecz biorąc, ulepszona wersja „doktryny Putina‖ bazowała na dwóch 

podstawowych zadaniach: zapewnić absolutną niezależność i uczynić Rosję na powrót 

supermocarstwem. Narzędziami niezbędnymi dla urzeczywistnienia tego celu będą siły 

nuklearne, eksport energii oraz uformowanie się strategicznego „Wielkiego Trójkąta‖. 

Sama idea „Wielkiego Trókąta‖ polegała na utworzeniu elastycznej, geopolitycznej 

konstrukcji składającej się z Rosji, Chin i Indii, jako przeciwwagi dla NATO i USA
59

. 

Niektórzy analitycy dodatkowo podkreślali chęć utrzymania maksymalnej, niemilitarnej 

kontroli nad tradycyjnymi strefami rosyjskich wpływów – przestrzeni poradzieckiej
60

. 

Stany Zjednoczony były postrzegane jednocześnie jako sojusznik do walki ze 

światowymi zagrożeniami takimi jak proliferacja broni masowego rażenia i terroryzm, a 

równocześnie , w szerszym kontekście, jako rywal.  

Generalnie rzecz biorąc, głównym celem polityki zagranicznej Władimira Putina 

było wzmocnienie rosyjskiej gospodarki z nadzieją na to, że w niedalekiej przyszłości 

Rosja osiągnie status wielkiego mocarstwa. Tymczasem Putin dążył do utworzenia 

„łuku stabilności‖ na rosyjskich granicach – dlatego zaczął poprawiać relacje z Turcją i 

zrezygnował ze sprzeciwu wobec rurociągu Baku-Ceyhan. Robert O. Freedman 

postawił teorię, że do realizacji tych gospodarczych celów Putin będzie potrzebował 

wzmożonej współpracy z ekonomicznie zaawansowanym Zachodem, na czele którego 

stoją USA
61

. 

Siergeij Karaganow, przewodniczący prezydium Rady ds. Polityki Zagranicznej 

i Obrony, zwracał uwagę na nowy kształt światowego porządku, w tym  na wzrastającą 

potęgę gospodarczą Chin oraz zwiększający się potencjał Indii, które powoli stają się 

politycznym i militarnym gwarantem stabilizacji  w regionie Azji Południowej, Morza 

Arabskiego i Zatoki Bengalskiej. W Azji formuje się nowe centrum siły ekonomicznej i 

integracji, oparte o kraje ASEAN-u. Stany Zjednoczone znalazły się na paradoksalnej 

pozycji – z jednej strony są państwem militarnie zdolnym wygrać każdą wojnę, a z 

drugiej strony, jak pokazuje przykład Iraku nie mają narzędzi dla osiągnięcia celów 
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politycznych i „wygrania pokoju‖. Jednak, pomimo problemów politycznych i 

ekonomicznych nie zrezygnują ze światowego przywództwa. Najlepszym tego 

przykładem jest walka o kontrolę nad złożami ropy naftowej i możliwości  jej 

transportu – Waszyngton stara się zablokować Chinom wolny dostęp o źródeł energii i 

zróżnicowanych  sposobów dostawy ropy z rejonu Morza Kaspijskiego. Równocześnie, 

Rosja cały czas ma wysoki potencjał polityczny i gospodarczy, na który składają się: 

 relatywnie szybko rozwijająca się gospodarka (pomimo aktualnego regresu), 

 bogate zasoby surowców naturalnych ( których można by było używać 

efektywniej), 

 broń nuklearna, 

 duże siły zbrojne, 

 zaawansowana pozycja geopolityczna,  

 członkostwo w RB ONZ, G8, i Szanghajskiej Organizacji Współpracy 

Gospodarczej, 

 sąsiedztwo z krajami – matecznikami terroryzmu zwiększa wagę Rosji jako 

geopolitycznego sojusznika 

 Omówione problemy wymagają od Rosji podjęcia poważnych decyzji i uskutecznienia 

następujących kroków: 

1. zmiany podejścia w stosunku do WNP i skupienie się na tych krajach, które 

grają kluczową rolę, i w których aktywna polityka Rosji ma dobre prognozy, 

2. przeorientowania i zdywersyfikowania eksportu energetycznego do Azji i 

innych światowych rynków; 

3. Zintensyfikowania dialogu z rozwijającą się Azją; 

4. Ograniczenia  tendencji antyzachodnich w rosyjskiej polityce
62

. 

Mniej optymistycznie do sprawy rosyjskiej polityki zagranicznej podchodził 

Siergiej Kortunow, przewodniczący Komitetu ds. planowania polityki zagranicznej. 

Kortunow wymieniała dwie płaszczyzny kryzysu w rosyjskiej polityce zagranicznej. 

Pierwsza płaszczyzna dotyczy koncepcji polityki zagranicznej – Rosja potrzebuje, aby 

była ona wykonalna i realistyczna. Poprzednia koncepcja polityki zagranicznej z 2000 r. 

zawierała wiele cennych uwag i wskazówek, ale, ogólnie rzez biorąc była nieaktualna. 
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Druga płaszczyzna jest związana z kryzysem instytucjonalnym: obecnie nie ma 

efektywnego mechanizmu przygotowania i wdrożenia decyzji dotyczących polityki 

zagranicznej. W czasie kadencji Putina problem się pogłębił z powodu braku 

przejrzystych zasad i jasnego podziału kompetencji. Widać trend utraty 

administracyjnej dyscypliny, nie ma systemu planowania krótko-, średnio- i 

długoterminowego. Sprawę dodatkowo pogarsza fakt pogarszającego się wizerunku 

Rosji na świecie. Rosja powinna zdefiniować siebie i swoją światową pozycję. Wielka 

Europa powinna być głównym wektorem rozwoju dla Rosji, bez żadnych pobocznych 

linii, a geopolitycznie Rosja jest eurazjatyckim i światowym mocarstwem. Idea świata 

wielobiegunowego jest dla Rosji niebezpieczna – podzieli rosyjską uwagę na wiele 

biegunów, co pomniejszy rosyjski status. Dlatego Rosja powinna jak najszybciej 

skończyć z angażowaniem się w WNP i powinna zacząć traktować państwa WNP jako 

niepodległe, co przyniesie sporo korzyści – równorzędne relacje Rosji z 

poszczególnymi krajami staną się platformą dla rozwoju współpracy: z UE, z USA, 

oraz trójstronnej  z UE i USA
63

.   

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej podkreślał, że, 

wbrew analizom traktującym o sprzecznościach między europejskim, a azjatyckim 

kierunkiem rosyjskiej dyplomacji, wielowektorowść to kluczowy czynnik rosyjskiej 

polityki zagranicznej, mieszczący się w ramach najważniejszego dla Rosjan parametru 

– globalizacji. Zwracał uwagę szczególnie na jej azjatycki wymiar, na rozwój 

gospodarczy regionów Syberii i Dalekiego Wschodu. Właśnie tu łączyły się interesy 

polityki wewnętrznej i zagranicznej, gdyż bez rozwoju gospodarczego Rosja nie będzie 

miała trwałych podstaw dla swojej polityki w tym regionie, a to zależy od rozwoju 

społeczno-gospodarczego i infrastrukturalnego Syberii i Dalekiego Wschodu
64

.   

Jednym z celów administracji na Kremlu była budowa sieci sojuszy, pozwalających 

na swobodny rozwój rosyjskiej pozycji. Zasoby energetyczne Rosji były doskonałą 

kartą przetargową w ramach rozmów z Unią Europejską, która mogła zostać łatwo 

uzależniona od rosyjskich dostaw gazu i ropy naftowej. Niektóre kraje europejskie były 

silnie zależne od zewnętrznych dostaw gazu i ropy, tym samym były bardzo wrażliwe 

na globalne zawirowania na rynku surowców naturalnych. Unia Europejska była 
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największym światowym importerem ropy i gazu – importowała 82 procent 

wykorzystywanej ropy i 57 procent gazu
65

. Strategia rosyjska była dwutorowa. Z jednej 

strony Kreml starał się uzależnić Europę poprzez zablokowanie popytu u importerów 

oraz konsolidacji dostaw ropy i gazu poprzez podpisywanie długoterminowych 

kontraktów z producentami z Azji Centralnej, a także dzięki przejmowaniu kontroli nad 

strategiczną infrastrukturą
66

. Z drugiej strony  polegał na zdobyciu sojusznika wśród 

państw tzw. „starej Europy‖
67

. Wybór padł na Niemcy, które wydawały się być z 

Federacją blisko związane. Jak twierdził sam kanclerz Niemiec, Gerhard Shroder, 

Niemcy i Rosja były odpowiedzialne za stworzenie świata równości, 

wielobiegunowości i współpracy, do czego niezbędna jest współpraca Rosji, Niemiec i 

innych państw Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia był fakt, że Niemcy stały się 

priorytetowym partnerem gospodarczym dla Rosji
68

. Moskwa podjęła próbę 

skonfliktowania ze sobą państw Unii Europejskiej poprzez skierowanie do Niemiec 

odrębnej oferty współpracy energetycznej, gdzie rząd w Berlinie stałby się nie tylko 

głównym odbiorcą, ale i centrum dystrybucji rosyjskiego gazu. Jednak w odpowiedzi 

Francja i Niemcy, po uprzednich ustaleniach wezwały Rosję do podpisania Karty 

Energetycznej i Protokołu Tranzytowego. Państwa europejskie były skłonne do 

zacieśniania relacji z Rosją pod warunkiem konkretnych ustępstw – otwarcia rynków 

dla europejskich firm oraz gwarancji bezpieczeństwa inwestycji i dostaw gazu. Unię 

Europejską niepokoiła sytuacja wewnętrzna w Rosji oraz rosyjska polityka wobec 

obszaru WNP – Rosja Domagała się od Europy uznania specjalnych rosyjskich 

interesów na tamtym obszarze oraz uznania rosyjskiego modelu demokracji za równego 

modelowi demokracji europejskiej
69

. Przyszły model relacji Rosja – Unia Europejska, 

według Timofiejego Bordaczewa, zastępcy redaktora periodyku „Rosja w globalnej 

polityce‖, musiał brać pod uwagę specjalną rolę Rosji nie tylko w Europie, ale i na 

świecie. Podpisując kolejne umowy o współpracy, UE nie może postępować z Rosją 
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według „układu współrzędnych‖ mającego zastosowanie w przypadku państw 

sąsiadujących
70

.  

 W obliczu wzrastającej potęgi Chin rosyjscy politycy doszli do wniosku, że 

nawiązanie współpracy będzie rozsądniejsze od działań konfrontacyjnych. Jedną z 

platform integracyjnych miała być Szanghajskie Organizacja Współpracy, założona w 

1996 r. jako Szanghajska Piątka, właśnie przez Chiny, Rosję, Tadżykistan, Kirgistan i 

Kazachstan, poszerzona w 2001 r. o Uzbekistan.  Początkowo było to nieformalne 

forum konsultacyjne państw chcących uregulować spory graniczne powstałe po 

rozpadzie Związku Radzieckiego.  Z czasem w zainteresowaniem zaczęły się cieszyć  

sprawy bezpieczeństwa – zagrożenie terroryzmem islamskich w Azji Środkowej czy 

rozlokowanie wojsk. Podczas szczytu w Moskwie w 2001 r., kiedy to podpisano 

Deklarację o utworzeniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, zapowiedziano 

również utworzenie Regionalnej Struktury Antyterrorystycznej i Rady Koordynatorów. 

W  2002 na szczycie w Sankt Petersburgu przyjęto Kartę Szanghajskiej Organizacji 

Współpracy, dokument ramowy określający struktury SZOW
71

. Dodatkowo w 2005 r. 

Rosja i Chiny podpisały deklaracje dwustronną „Światowy porządek w XXI w.‖, gdzie 

zawarto stwierdzenie o wzajemnych poszanowaniu suwerenności, integralności 

terytorialnej, wzajemnej nieagresji i nieingerencji
72

. Podczas szczytu Szanghajskiej 

Organizacji Współpracy w sierpniu 2007 r. Rosja i Kazachstan nawoływały do 

utworzenia „azjatyckiego klubu energetycznego‖ w celu rozwoju więzi energetycznych 

między jego członkami – stworzenia zunifikowanej infrastruktury energetycznej jako 

podstawy dla wspólnego rynku energetycznego
73

. 

Tego typu tworzenie powiązań godziło w amerykańskie działania w Afganistanie – co 

więcej SZOW nakłaniała amerykańską koalicję do ogłoszenia wycofania się z 

Afganistanu. Strategiczne partnerstwo Rosji i Chin mogło szkodzić amerykańskiemu 
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zaangażowaniu w Azji Centralnej. Przykładowo, kirgiski rząd podniósł Stanom 

Zjednoczonym cenę za korzystanie z bazy powietrznej w Manas z 2,7 mln USD do 150-

200 mln USD rocznie, podczas gdy Rosjanom bazy były użyczane za darmo74.  Rosjanie 

intensyfikowali również współpracę militarną – Chińczycy jako pierwsi widzieli 

demonstrację użycia ponaddźwiękowego pocisku przeciwskrętowego typu Moskit - 

dedykowanego do uderzeń w zgrupowania lotniskowców, jedną z najbardziej 

zaawansowanych broni w rosyjskim arsenale, mającą „znaczenie‖ szczególnie dla 

amerykańskiej marynarki75. Oprócz tego kwitł handel uzbrojeniem, które Chiny 

wykorzystywały w tym czasie w konflikcie z Tajwanem, wspieranym przez 

amerykańską Siódmą Flotę. Dimitri Trenin ostrzegał, że takim działaniem Rosja może 

znaleźć się „między młotem a kowadłem‖, gdyż w czasie kryzysu Chiny będą nalegały 

na zintensyfikowanie rosyjskich dostaw, a Amerykanie będą naciskali na ich 

zatrzymanie. Rosja może ponieść ryzyko poważnego pogorszenia relacji miedzy 

dwoma antagonistami76.  Nikolai Sokov z Monterey Institute of International Studies 

tswierdził, że rosyjska polityka w Azji Środkowej jest cały czas nakierowana na 

współzawodnictwo ze Stanami Zjednoczonymi, nawet mimo braku ze strony 

amerykańskiej administracji chęci do rozpoczynania kolejnej „wielkiej gry‖77. 

 Na wysokiej pozycji Szanghajską Organizację Współpracy stawiał Leonid 

Iwaszow, prezydent Akademii Problemów Geopolitycznych w ramach walki z 

wzrastającą w siłę międzynarodową elitą – światową oligarchią, właśnie wyżej 

wspomniana Akademia przygotowywała kilka koncepcji sformułowania 

kontynentalnego geopolitycznego sojuszu, którego prototypem może być właśnie 

SZOW. To pozwoli na wejście w życie nowej formy porządku światowego78. 

 Spory problem dla władz na Kremlu stanowiły rozpadające się więzi z 

niektórymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw. Mowa tu o serii kolorowych 

rewolucji i dążeniach o prozachodniej orientacji. Dla Kremla przewodnim motywem 

działania wobec krajów WNP było dążenie do centralizacji władzy. Można stwierdzić, 
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że rosyjska mentalność dzierżawnictwa nie mogła pozwolić na suwerenność krajów 

WNP w byłej przestrzeni poradzieckiej79. Irytującym dla Rosjan mógł być fakt, że 

większość „rewolucyjnych‖ liderów tworzyło swoją tożsamość na bazie kontrastu z 

polityką rosyjską – nowi przywódcy byli prodemokratyczni i zorientowani na 

podstawowe wartości obywatelskie. Jednak żaden z tych liderów nie mógł sobie 

pozwolić na całkowicie antyrosyjską postawę. Jednak „kolorowe rewolucje‖ postawiły 

Rosję przed palącym dylematem – z jednej dążenia do przywrócenia rosyjskiego 

imperializmu i chęć rywalizacji z Waszyngtonem na tamtym obszarze, a z drugiej 

potrzeba rozwinięcia niezbędnych dla Rosji więzów strategiczno - ekonomicznych. W 

przemówieniu do Zgromadzenia Federalnego Putin położył nacisk na relacje z WNP, 

twierdząc, że debata nad reformą WNP jest w pełni zasadna. Formuła WNP pozwoliła 

Rosji na przejście przez trudny okres tworzenia się stosunków z nowo powstającymi 

państwami oraz grała pozytywną rolę w powstrzymywaniu konfliktów regionalnych na 

obszarze postradzieckim80. Głównym prowodyrem wyżej wspomnianych działań była 

jednak Rosja, która kontynuowała przeprowadzanie misji pokojowych w tym regionie. 

WNP była również polem powstawania wielu korzystnych gospodarczych inicjatyw jak 

np. związek z Białorusią, Eurazjatycka Wspólnota Gospodarcza i Wspólna Przestrzeń 

Gospodarcza dobrze się rozwijajły. Multilateralne partnerstwo pozwala obniżyć koszty i 

działać bardziej efektywnie. WNP jest również dobrą podstawą dla Organizacji Układu 

o Bezpieczeństwie Zbiorowym, stworzonej dla współpracy militarnej i politycznej. 

Równie zachęcająco, według Putina prezentował się projekt wzmocnienia wspólnej 

przestrzeni humanitarnej, co może stworzyć nowe społeczne  i ekonomiczne 

możliwości. Putin podkreślił, że relacje z krajami WNP – najbliższymi sąsiadami Rosji 

pozostają najważniejszą częścią rosyjskiej polityki zagranicznej81. 

 Jewigenij Primakow, były minister spraw zagranicznych Rosji i twórca 

koncepcji wielobiegunowości w polityce rosyjskiej stał na stanowisku, że wydarzenia w 

Gruzji, Ukrainie i Mołdowie, a szczególnie sytuacja w Abchazji ujawniły nie tylko 

niedociągnięcia rosyjskiej polityki w krajach WNP ale także słabość rosyjskiego 
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aparatu analitycznego. Szczególnie wydarzenia na Ukrainie pokazały, że nie do końca 

należy stawiać na transatlantyckie rozbieżności, jakie pojawiły się po amerykańskiej 

operacji w Iraku. Europejska chęć niesienia pomocy ukraińskiej opozycji mogła być 

potraktowana jako chęć zbliżenia się do administracji George‘a W. Busha. Dlatego na 

Zachodzie wzmogła się krytyka działań rosyjskich – należy zauważyć, że kierunków ale 

nie metod. Mimo trudności w krajach WNP zagraniczna polityka Rosji stoi na dobrym 

poziomie, o czym świadczą wielobiegunowe tendencje. Oprócz tego Rosja stała się 

istotnym partnerem Stanów Zjednoczonych dla utrzymania stabilności, co daje 

władzom na Kremlu szerokie pole manewru82.  

 

2.2.Wzmacnianie pozycji militarnej Rosji. 

  

 Wysiłki Rosji na rzecz wzmacniania swoich wpływów i efektywności w formie 

militarno-gospodarczego sojuszu na terenie Wspólnoty Niepodległych państw stawiały 

pod znakiem zapytania zasadność rosyjskiego partnerstwa z NATO, szczególnie w 

przypadku, gdy rosyjscy politycy nadal postrzegali Sojusz w kategoriach przeciwnika. 

Amerykańskie inicjatywy na rzecz rozwoju projektu tarczy antyrakietowej, wojny w 

Kosowie i Iraku spowodowały, że Rosja zaczęła się wycofywać z europejskich 

traktatów o kontroli zbrojeń. Powodem oziębienia stosunków były wewnętrzne 

przemiany w Rosji idące w kierunku modelu państwa autokratycznego imperialnego, 

czego zwieńczeniem miała być swoboda w zbudowaniu bloku bezpieczeństwa od 

Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, co nie do końca było zgodne z europejskimi 

koncepcjami bezpieczeństwa. Przykładem mogły być próby zablokowania przystąpienia 

Ukrainy i Gruzji do NATO.  Traktowanie bezpieczeństwa w kategoriach zero – 

jedynkowych i chęć utworzenia hermetycznego sojuszu w Eurazji mogły wykluczyć 

efektywną integrację z NATO i ewentualne osiągniecie przez Rosję korzyści z tego 

partnerstwa, również w kategoriach gospodarczych, pod kątem współpracy przemysłów 

obronnych.  

 W ramach wzmacniania swojej pozycji Rosja od wielu lat usiłowała stopniowo 

przeprowadzić reformę sektora obrony , przez lata to przedsięwzięcie przechodziło 
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przez różne cykle i fazy, niemal zawsze krytykowane przez wewnętrznych i 

zagranicznych analityków. Jej początek leży w latach 90. , w 2003 r. zaczęły pojawiać 

się informacje, że rosyjskie wojsko wychodzi z kryzysu i wchodzi w fazę 

systematycznego rozwoju. W czasie drugiej kadencji Władimira Putina, kiedy 

wzmocnienie rosyjskiej pozycji na arenie międzynarodowej było kluczowe, naprawa 

rosyjskiej armii była jednym z jej elementów. Problemy wewnętrzne i finansowe 

obniżyły poziom uwagi poświęcony reformie, większość ogłaszanych zadań i celów 

było postrzegane w kategoriach myślenia życzeniowego. Panowało przekonanie, że 

pomimo wysiłków, w rosyjskiej armii niewiele się zmieni, niewielu ekspertów 

analizowało najnowsze trendy
83

. Pojawiło się kilka nowych zagadnień, przy których 

modernizacja i wzmocnienie rosyjskich militariów było niezbędne.  

W skali ogólno światowej rozpoczęła się debata na temat stanu rosyjskich sił 

nuklearnych i ich wpływu na strategiczne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Niektórzy 

amerykańscy eksperci kwestionowali rosyjską zdolność tzw. nuklearnej triady do 

kontynuowania polityki odstraszania i możliwości stawienia oporu wobec ewentualnych 

atomowych ataków ze strony USA
84

. Dla Amerykanów efektywność rosyjskiej armii, 

jak się okazało, była również całkiem istotna, gdyż wzrastało prawdopodobieństwo, że 

dostawy rosyjskiego gazu mogą się stać ważnym elementem  amerykańskiego systemu 

zaopatrzenia w energię. Jak pisze Irina Isakova z londyńskiego Royal United Services 

Institute for Defense and Security Studies , w 2006 r. Ameryka była gotowa na 

przyjęcie od Rosji ok. 10 procent gazu – dlatego bezpieczeństwo tych dostaw stało się 

dosyć istotne
85

.  Rosyjska Północna Flota otrzymała w maju 2006 specjalną misję 

chronienia linii transportowych gazu ciekłego do wolnorynkowych klientów. Dotyczyło 

to również instalacji nadbrzeżnych, platform i tankowców
86

.    

 Dla polityki wewnętrznej udana reforma obrony miała znaczenie w świetle 

odbywających się kolejno: w 2007 r. wyborów parlamentarnych i w 2008 r. wyborów 

prezydenckich. Sukces reformy mógł zapewnić ok. 30-40 procent pozytywnych głosów 

z poszczególnych okręgów – chodziło w tym przypadku o weteranów wojennych i ich 
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rodziny, ludzi związanych w ten czy inny sposób z armią.  Dodatkowym plusem mogła 

się okazać gruntowna restrukturyzacja kompleksów militarno-przemysłowych, 

umożliwiająca swobodny przepływ zagranicznych inwestycji
87

. Reforma rosyjskich sił 

zbrojnych miała obejmować strukturalne elementy armii, jak liczbę żołnierzy, przejście 

od przymusowego naboru do służby kontraktowej, reformę sektora bezpieczeństwa z 

naciskiem na przeciwdziałanie terroryzmowi i modernizację zaplecza technicznego. Nie 

zrealizowano tych celów całkowicie, ale osiągnięto znaczne postępy. 

 W czasie jednego z ostatnich przemówień z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny w lutym 

2008 r., Putin ogłosił, że Rosja jest państwem demokratycznym i otwartym, nikomu nie 

zagrażającym i nie występującym z pozycji siły, nie narzucającym nikomu swojej woli. 

Jednakże dzisiejszy świat stwarza wiele zagrożeń – dlatego bojowy potencjał rosyjskiej 

armii jest ważnym gwarantem bezpieczeństwa narodowego i rosyjskiego rozwoju, a w 

skali globalnej może służyć międzynarodowej stabilizacji. Prezydent podkreślił, że nie 

da się wciągnąć w wyścig zbrojeń, ale będzie aktywnie reagować na rozwój militarnej 

infrastruktury blisko rosyjskich granic i potencjalne zagrożenia
88

. Równie interesująco 

wyglądał fakt wzmocnienia kontroli prezydenckiej na siłami zbrojnymi, które po 

reformie administracyjnej w 2004 podlegały bezpośrednio prezydentowi, co stanowiło 

równocześnie element rosyjskiej tradycji i przewagi tzw. „siłowików‖ w prezydenckim 

otoczeniu
89

.  

 Najciekawszym elementem reformy były próby zmian w elementach nuklearnej 

triady. W marcu 2006 r. prezydent Putin zapowiedział, że obecne trendy w środowisku 

międzynarodowym i perspektywy ich rozwoju determinują Rosję do uczynienia z 

nuklearnego odstraszania głównego punktu rosyjskiej polityki – to zagwarantuje 

bezpieczeństwo narodowe i  zabezpieczenie kompleksów broni atomowej. Zmiany w 

strategicznym potencjale nuklearnym miały charakteryzować się: 

 równowagą, nie parytetem, 

 minimalnym odstraszaniem, 

 asymetryczną odpowiedzią, 
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 powrotem MIRV (РГЧ ИН)
90 

 wycofaniem się Rosji z traktatu INF jako odpowiedź na analogiczne akcje 

amerykańskie
91

. 

Możliwość asymetrycznej odpowiedzi potwierdził również Putin w przemówieniu do 

Zgromadzenia Federalnego w maju 2006 r. Novum było również oświadczenie generała 

Jurija Bałujewskiego o braniu pod uwagę ograniczeń finansowych i gospodarczych w 

ramach efektywnego wykorzystywania sprzętu wojskowego. Był to powrót i 

nawiązanie do strategii „realistycznego odstraszania‖, ogłoszonej w latach 90.  Zmiany 

w rosyjskich siłach strategicznych miały być również dostosowane do możliwości 

planowanego w Europie przez Amerykanów systemu tarczy antyrakietowej. Minister 

obrony Siergiej Iwanow oświadczył, że Rosja z pewnością sformułuje adekwatną 

odpowiedź na amerykańskie bazy w Europie w postaci zwiększenia ilości głowic 

nuklearnych
92

.  

Podczas sesji prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk rozważano opcji amerykańsko – 

rosyjskiej współpracy przy projekcie tarczy antyrakietowej, chociażby ze względy na 

korzystne terytorialne położenie Rosji, z pewnością należałoby opracować nowy 

mechanizm konsultacji, głównie dla zminimalizowania wzajemnego nuklearno ryzyka. 

Końcowe wnioski nie były optymistyczne: Istniejące wzajemne odstraszanie 

nuklearnego między Rosją a USA jest sprzeczne z nowym poziomu rosyjsko-

amerykańskich relacji strategicznych, które nie muszą opierać się na potęgę arsenałów 

jądrowych. Konfrontacja nuklearna jest determinowana przez zagrożenie nuklearne, a 

oba są związane z utrzymaniem gotowości bojowej sił strategicznych obu 

krajów. Interes narodowy Rosji i USA dyktują potrzebę wyjścia ze stanu wzajemnego 

odstraszania nuklearnego lub przynajmniej ewentualnego ograniczenia ryzyka. Rosja i 

USA powinny przejść do relacji opartych na zasadach wzajemnego bezpieczeństwa oraz 

odejście od rywalizacji na rzecz oddziaływania wojskowo-politycznego, co pozwoli 

stworzyć model wzajemnie gwarantowanego bezpieczeństwa
93

. 
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2.3.Postrzeganie amerykańskiej polityki wobec Rosji. 

 

 Amerykańska polityka wywoływała duży odzew w środowisku politycznym 

Federacji Rosyjskiej. W Rosji panowała opinia, że administracja George W. Busha 

formułowała swoją politykę w stosunku do Rosji, nie korzystając rad doświadczonych 

ekspertów i polityków nie zrezygnowała z utartej już ścieżki pragmatycznych 

stosunków z Rosją
94

. Oficjalna linia Kremla nie utożsamiała się jednak ze wzrastającym 

antyamerykanizmem.  Minister spraw zagranicznych FR Siergiej Ławrow oświadczył, 

że Rosja ostatecznie odcięła się od podejścia konfrontacyjnego na arenie 

międzynarodowej, więc o antyamerykanizmie nie może być mowy. Wręcz przeciwnie, 

Rosja i Ameryka mają wspólne cele – światowe bezpieczeństwo i przewidywalność 

zdarzeń. Jednak Rosja nie może zrozumieć sztucznych prób reformowania, gdzie pewne 

formy życia gospodarczego i politycznego są narzucane odgórnie, a pojęcie 

„absolutnego bezpieczeństwa‖ osiąganego przez zwielokrotnioną przewagę militarną 

nie ma zastosowania. Rosja w pewien sposób została zmuszona przez rzeczywistość do 

ukształtowania swojej międzynarodowej roli w ten lub inny sposób – po zimnej wojnie 

USA miały na tym polu dużo większą swobodę. Ławrow sceptycznie odnosił się do 

koncepcji dalszego poszerzania NATO, postrzegał Sojusz jako ofiarę zimnej wojny, 

niewykorzystany po atakach an WTC, podejmujący błędną operację w Serbii. Jednak 

główną przyczyną jest zmiana układu współrzędnych stosunków międzynarodowych, 

więc wszelkie próby odnowy NATO mogą udać się tylko częściowo
95

.  

Jewgienij Primakow zauważył, że Stany Zjednoczone nie są już światową potęgą 

ekonomiczną – wyprzedzają je Chiny i Indie, dysponujące ogromnymi ludzkimi 

zasobami, ekonomiczny wzrost Chin i Indii ok. 2,5 razy przewyższa wzrost USA. 

Dochód osiągnięty przez Unię Europejską w 2006 roku również przewyższył dochód 

amerykański. A jednak polityka Stanów Zjednoczonych nadal stanowi przeszkodę dla 

ustanowienia wielobiegunowego porządku światowego. Amerykańska administracja 

utrwaliła obraz Stanów Zjednoczonych jako kraju najlepiej rozwiniętego pod kątem 

ekonomicznym, militarnym i naukowo technologicznym. Wzrósł wpływ polityków 

podtrzymujących amerykańską pozycję hegemona, właśnie w okresie kształtowania się 
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wielobiegunowości.  To odbija się negatywnie na proces neutralizacji zagrożeń 

stojących przed ludzkością od końca zimnej wojny tzn. rozprzestrzeniania się broni 

masowego rażenia, międzynarodowego terroryzmu i rozprzestrzeniających się 

konfliktów regionalnych.  Zapobieganie nowym zagrożeniom jest możliwe tylko 

poprzez wspólny wysiłek  ośrodków powstającego świata wielobiegunowego. W 

praktyce nie jest to takie oczywiste: . jak pokazała operacja w Iraku USA przypisało 

sobie wyłączne prawo do określenia, który kraj zagraża bezpieczeństwu 

międzynarodowcem, i czy użyć przeciwko niemu siły pod pozorem eksportu 

demokracji
96

. 

Interesujące wnioski wysnuli poszczególnie eksperci w trakcie spotkania 

zorganizowanego przez periodyk „Mieżdunardonaja żizń‖ zaraz na początku 2005 roku. 

Aleksiej Bogaturov, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Rosyjskiej 

Akademii Nauk twierdził, że druga kadencja Busha może przebiegać według dwóch 

opcji. Pierwsza – w wersji „hard‖ będzie polegała na kontynuowaniu linii polityki 

wojen regionalnych, toczonych z dala od USA, ale w pobliży granic Rosji i Chin. Może 

to dotyczyć Korei Północnej i Iranu, jednak jeżeli Bush nie powtórzy precedensu z 

Iraku, to nie będzie poważniejszych sporów między Waszyngtonem a Moskwą . Druga 

opcja – „półtwarda‖ będzie oparta o wyciagnięcie wniosków z negatywnych 

doświadczeń z Iraku, i większej ostrożności w użyciu sil zbrojnych i prowokowania 

konfliktów
97

.       

Michaił Kokijew, rosyjski poseł podkreślał, że w ciągu ostatnich czterech lat kosztem 

poważnego wysiłku, udało się zapobiec załamaniu się współpracy rosyjsko-

amerykańskiej. Jednak Rosja nie stała się dla USA pełnoprawnym partnerem, o czym 

świadczy brak zniesienia ustawy Jacksona – Vanika. Sytuację, w której Rosja znajduje 

się na 33 lub 34 miejscu w amerykańskim handlu zagranicznym można określić jako 

kompletny anachronizm. Jednak zwycięstwo Republikanów w wyborach prezydenckich 

w 2004 było opcją dla Rosji preferowaną, inna administracja prawdopodobnie 

dokonywała by długiej korekty „międzynarodowego‖ kierunku polityki Busha, co nie 

byłoby korzystne. Relacje rosyjsko – amerykańskie należy oczyścić z niepotrzebnych 

naleciałości i wprowadzić na nowy poziom interakcji  przy wspólnym wysiłku obu 
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stron
98

. Nawiasem mówiąc, z podobnego założenia wychodził prezydent Władimir 

Putin, który w czasie konferencji prasowej w listopadzie 2004 r. przyznał, że Bush 

będzie dla Amerykanów lepszym prezydentem, niż Jhon Kerry, ale podkreślił również, 

że nieważne kto w USA wygra wybory – dialog z Ameryką nie będzie prosty. W 

wywiadzie dla czasopisma „Time‖ Putin stwierdził, że czasami ma wrażenie, że USA 

nie potrzebują partnera, lecz dodatkowego podmiotu, którym można dowodzić
99

. 

Paradoksalnie, wśród rosyjskich polityków utarło się przekonani, że Republikanie są 

lepszymi partnerami niż Demokraci – podczas zimnej wojny większość traktatów 

rozbrojeniowych była podpisywana właśnie z administracjami republikańskimi
100

. 

 Jewgienij Wołk, dyrektor moskiewskiego przedstawicielstwa amerykańskiej 

fundacji Heritage ostrzegał, że po ostatniej kadencji George‘a W. Busha stosunki 

rosyjsko – amerykańskie przypominają górę lodową. Prowadząc działania wojskowe w 

Iraku, z pominięciem oficjalnego stanowiska ONZ, Stany Zjednoczone pokazały 

gotowość do użycia siły militarnej w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, jeżeli 

uznają, że ich interes narodowy jest zagrożone.  Szczyt tej góry pokazuje obraz udanego 

partnerstwa i współpracy, opartej na osobistej przyjaźni obu prezydentów. Część 

niewidzialna góry, ukryta, nie daje powodu dla nadmiernego optymizmu-  obszary 

zbieżności interesów Rosji i Stanach Zjednoczonych są imponujące, np. walka z 

terroryzmem, nierozprzestrzenianiem broni jądrowej, bezpieczeństwo energetyczne. 

Jednak nie należy zapominać o istnieniu sprzeczności i obiektywnych różnic 

cywilizacyjnych, geostrategicznych, historycznych, politycznych, gospodarczych, 

kulturalnych i innych. Te różnice mogą odbić swoje  piętno na dynamice stosunków 

dwustronnych w teraźniejszości i przyszłości
101

.  

Dość ekstremalne poglądy na temat Stanów Zjednoczonych głosił generał 

pułkownik Leonid Iwaszow, prezydent Akademii Geopolitycznych Problemów, jako 

typowy przedstawiciel wiodącego resorty „siłowików‖ uważał poczynania Stanów 

Zjednoczonych, a szczególnie George‘a W. Busha za totalne zło. Iwaszow pisał, że w 

światowej polityce pojawiła się tendencja tworzenia się ponadnarodowej światowej 

elity, której trzonem są najbogatsi ludzie świata, właściciele transatlantyckich 

                                                           
98

Михаил кокеев,
 
Гостиный двор "Международной жизни". Вхождение в новую геополитику,, 

„Международная жизнь‖,  2005-01-31, No. 001  str. 137-138. 
99

 Putin Q&A: Full Transcript, ―Time‖ in partnership with CNN Tuesday, December 18, 2007. 
100

 Sergei Borisov, Russia: Endorsing Bush, Week in Review, November 2-November 8, 2008, 

Transitions Online. 
101

 Евгений Волк, Гостиный двор "Международной жизни". Вхождение в новую геополитику,, 

„Международная жизнь‖,  2005-01-31, No. 001  str. 137-138. 



277 
 

korporacji, a także mafia narkotykowa oraz inne międzynarodowe organizacje 

przestępcze. Wokół tego „jądra‖ gromadzą się ludzie pragnący władzy. George W. 

Bush jest przedstawicielem tego „imperium oligarchów‖. Bush z uporem realizuje 

siłowy wariant przejmowania dostępu do surowców naturalnych, a „kolorowe‖ 

rewolucje są organizowane w celu przejęcia władzy przez kontrolowane przez niego 

reżimy. Iwaszow działania USA porównał do działań Adolfa Hitlera w czasie II wojny 

światowej, tak samo są skupione na wprowadzaniu światowej  hegemonii i oligarchii.  

Aby nadać swojej działalności międzynarodowy, akceptowalny charakter,  szeroko 

wykorzystują NATO, OBWE, Radę Bezpieczeństwa ONZ, oraz sieć organizacji 

pozarządowych i służb specjalnych. Dobrym przykładem jest właśnie NATO - wraz z 

upadkiem Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego, jego funkcje zmieniły się: 

NATO stało się narzędziem nowego imperium, likwiduje państwa i narody przeciwne 

globalizacji, grabieży własnych zasobów, dążące do zachowania własnej cywilizacji
102

.  

Na drugim biegunie stał Władimir Batiuk, optymistycznie oceniając rosyjskie 

relacje z USA.  Określał je jako niezwykle stabilne, przechodzące przez różne koleje 

losu. Jednym z powodów ich trwałości jest fakt, że ten model stosunków dwustronnych 

wymagał od Waszyngtonu i Moskwy minimalnych kosztów i nakładów intelektualnych 

– każda bardziej zaawansowana forma, unia lub otwarta konfrontacja wymagałaby 

zarówno od USA jak i od Rosji znacznie większego wysiłku niż partnerstwo. Obecny 

model partnerstwa eliminuje konfrontację ideologiczną z czasów zimnej wojny, 

równocześnie sugeruje, że w przypadku odmiennych stanowisk obu narodów, działają 

one zgodnie z własnymi interesami narodowymi, co byłoby niemożliwe, gdyby Rosja i 

Ameryka były związane sojuszem
103

. 

 Ciekawe wnioski co do Stanów Zjednoczonych prezentował również materiał 

analityczny przygotowany przez grupę roboczą Rady Naukowej przy Ministrze Spraw 

Zagranicznych Rosji w ramach prac nad przeglądem polityki zagranicznej Federacji 

Rosyjskiej w 2006 r.  Koniec zimnej wojny doprowadził do zachwiania równowagi w 

systemie międzynarodowym – rozwój świata przestał być kontrolowany i należało 

zbudować nową, zbalansowaną architekturę międzynarodowego porządku. 

Amerykański wybór pełnienia roli światowego przywódcy i jedynego supermocarstwa, 
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oraz kontynuowanie tej linii przez kolejne administracje jest głównym czynnikiem 

destabilizującym arenę międzynarodową
104

. Poważne szkody dla jedności społeczności 

międzynarodowej wyrządziły amerykańskie, jednostronne działania w Iraku. Już na 

etapie rozpatrywania sprawy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jedność transatlantycka 

została nieodwracalnie zniszczona poprzez utworzenie „koalicji chętnych‖
105

. Podczas 

wojny w Iraku USA wyraźnie opowiedziała się za sztywnym ideologicznym 

podejściem do spraw międzynarodowych, a przy okazji ukazała się różnica między 

obiektywnie rozumianymi interesami narodowymi Ameryki a motywowanymi 

ideologicznie interesami elit.  W amerykańskim pojęciu jedynie powszechne przyjęcie 

demokracji jest w stanie rozwiązać problem międzynarodowego terroryzmu poprzez 

tzw. „zmianę reżimu‖. Ideologiczny kurs administracji Busha uwidocznił się w 

National Security Strategy z 2006 r., gdzie nadal jest zawarta doktryna 

„prewencyjnego‖ użycia siły.  Da się zauważyć powolne uznawanie przez USA 

konieczności zaistnienia świata wielobiegunowego, o czym świadczy wspomniana 

wyżej National Security Strategy z 2006 r. i stwierdzenie o współpracy z innymi 

globalnymi ośrodkami siły. Jednak dalsze dążenia do demokratyzacji są o tyle 

niebezpieczne, gdyż uwidacznia się  ideologiczne podobieństwo między 

„demokratyzacją‖ a „walką z komunizmem‖, a takie tendencje mogą przemienić się w 

ekstremizm i wzrost napięcia międzynarodowego. Bezpośrednią konsekwencją takiej 

polityki może stać się nowy podział świata -  na „świat cywilizowany‖ z USA na czele,  

i kraje, które nie akceptują tego przywództwa. A przecież różnorodność to forma i 

sposób na istnienie ludzkiej cywilizacji
106

. 
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3. Główne punkty oddziaływania polityki amerykańskiej w stosunku do Rosji: 

kontynuacja nierozwiązanych problemów. 

Od momentu zakończenia drugiego honeymoon,  jaki relacjach amerykańsko – 

rosyjskich trwał od ataków 11 września do momentu rozpoczęcia wojny z Irakiem, 

mogło się wydawać, że wbrew ostrożnym amerykańskim deklaracjom o podejmowaniu 

działań multilateralnych, polityka George‘a W. Busha nadal toczyła się torem akcji 

bardzo samodzielnych. Obserwując wydarzenia na arenie międzynarodowej można było 

odnieść wrażenie, że administracja amerykańska postanowiła nie zwracać większej 

uwagi na narzekania Rosji. A powodów do narzekań Władimir Putin, z punktu widzenia 

realizacji rosyjskich priorytetów, miał całkiem sporo. W rosyjskich oczach Ameryka 

nadal była hegemonem podejmującym niedemokratyczne działania, wbrew 

zapewnieniom o strategicznym partnerstwie, nie biorącym pod uwagę rosyjskich 

interesów. Instytucje działań wielostronnych, na efektywności których niezwykle 

zależało Rosji, były przez Stany Zjednoczone degradowane np. ONZ. Wpływy Zachodu 

zbliżały się powoli do granic rosyjskich zarówno w postaci „niebezpieczeństwa‖ 

wejścia NATO na rosyjską „bliską zagranicę‖ lub rosyjskie „miękkie podbrzusze‖, a 

także umieszczenia instalacji systemu NMD. Zachodnie akcje niwelowały rosyjskie 

wpływy w „tradycyjnych‖ rejonach – policzkiem dla Rosji było dążenie do uznania 

niepodległości Kosowa wbrew woli Serbów ( i tym samym Rosji), oraz utrudnianie 

rosyjskich interesów na Bliskim Wschodzie poprzez kolejne sankcje nakładane na Iran. 

   

3.1.Walka o prymat globalny w sferze strategicznej - amerykańska NMD 

kontra nowe rosyjskie programy  rozwoju sil zbrojnych. 

 

Korzenie idei NMD wywodziły się jeszcze z początku lat 80.,  kiedy to Ronald 

Reagan forsował  plan "gwiezdnych wojen" czyli Strategic Defense Initiative (SDI) – 

projektu szeroko zakrojonego zarówno pod katem strategicznym jak i finansowym107. 

Plany administracji Georga Busha miały na celu skuteczną obronę terytorium USA 

przed atakiem rakietowym ze strony państw zbójeckich aspirujących do posiadania 
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broni masowego rażenia tj. Iranu, Syrii i Korei Północnej108. 16 grudnia 2002 prezydent 

George W. Bush podpisał National Security Presidential Directive 23 ( rozporządzenie 

nr 23), które było podstawą dla rozpoczęcia działalności stałych naziemnych baz 

amerykańskich zawierających antyrakiety109.  

System NMD miał się składać z następujących elementów:  

 

1. Radary:  

 morskie (Sea-Based X-Band Radar – SBX)  

 lądowe (Ground Based Radar – GBR, Forward Based X-Band Radar – FBXBR, 

Ballistic Missile Early Warning System – BMEWS)  

2. Satelity:  

 obserwacyjne umieszczone na niskich orbitach (Space Tracking and 

Surveillance System – STSS)  

 wczesnego ostrzegania umieszczone na orbitach geostacjonarnych (Space-Based 

Infrared System High – SBIRS)  

3. Systemy antybalistyczne:  

 laser na platformie lotniczej (Airborne Laser – ABL) 

 okręty wyposażone w system wykrywania, naprowadzania i kierowania walką 

AEGIS i rakiety SM-2 i SM-3 

 naziemny system antyrakietowy baz-wyrzutni pocisków Ground Based 

Interceptor - GBI  

 naziemne mobilne systemy antyrakietowe THAAD,  MEADS i Patriot PAC-3
110

 

4. Centrum dowodzenia CMAS (Cheyenne Mountain Air Force Station)
111
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Z rosyjskiego punktu szczególnie istotnym elementem był naziemny system baz 

wyrzutni antyrakietowych pocisków GBI (Ground Based Interceptors), rozmieszczony 

w Europie. Metodyka działania europejskiego komponentu zakładała następujące fazy: 

1. Wykrycie wystrzelenia rakiety balistycznej z terytorium Iranu. 

2. Identyfikacja i obliczenia toru lotu rakiety/ głowicy. 

3. Wystrzelenie przeciwrakiet naprowadzanych przez EMR (European Midcourse 

Radar) umieszczony w Czechach 

4. Trafienie rakiety
112

.  

Reakcja rosyjska na plany wobec Polski i Czech nie była niespodzianką. W 

październiku 2006 r. na konferencji prasowej w Moskwie minister obrony narodowej 

Siergiej Iwanow na pytanie polskich dziennikarzy, czy w przypadku rozmieszczenia w 

Polsce elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, ten kraj stanie się celem 

pierwszego uderzenia sił strategicznych Rosji, udzielił odpowiedzi twierdzącej. Według 

Iwanowa rozmieszczenie rakiet proponowane przez Amerykanów oznaczało uderzenie 

w Rosję, więc wobec takiego rozwiązania Rosja musiałaby poczynić odpowiednie 

korekty w zakresie swoich sił strategicznych
113

. Podobne tony przebijały w 

wypowiedziach rosyjskich ekspertów na początku 2007 r. Według nich inicjatywa 

amerykańska naruszała równowagę sil strategicznych w Europie, a Rosja zapowiadała 

podjęcia odpowiednich kroków – tj. skierowania głowic nuklearnych na Polskę i 

Czechy. Siergiej Iwanow przypomniał  o najnowszych ruchomych wyrzutniach rakiet 

balistycznych Topol-M, które mogłyby dotrzeć w dowolne miejsce w Rosji. Mówiono 

też o amerykańskim braku zaufania w stosunku co do Rosji
114

. Podczas szczytu NATO 

w Sewilli (8 i 9 lutego 2007 r.) na nieoficjalnym spotkaniu ministrów obrony narodowej 

Iwanow oświadczył, że Rozmieszczenie tarczy w Europie Wschodniej zagraża jej 

mieszkańcom. W Rosji trwała medialna burza wywołana wypowiedzią szefa Pentagonu 

Roberta Gatesa. Sekretarz obrony, który tuż przed wyjazdem do Sewilli wystąpił przed 

komisją służb zbrojnych Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu, ostrzegł 

przed niepewnym rozwojem sytuacji politycznej "w takich krajach jak Rosja i Chiny, 

                                                                                                                                                                          
111
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Korea Północna czy Iran". Dodał, że Ameryka musi być przygotowana na konflikty na 

wielką skalę. Zaznaczył, że system obrony antyrakietowej ma chronić przed atakiem ze 

strony państw, które pracują nad pociskami balistycznymi, i takich, które już je mają. 

Na dodatek podczas lutowej konferencji w Monachium prezydent Wladimir Putin 

potępił politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych oraz NATO dotyczącą dalszego 

rozszerzania sojuszy i tarczy antyrakietowej
115

. Pomimo gróźb w lutym 2007 r. premier 

Jarosław Kaczyński oficjalnie wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji ze Stanami 

Zjednoczonymi.  

Bardziej skomplikowana okazała się sytuacja z państwami Unii Europejskiej. Rząd 

Niemieckie wyraził sprzeciw wobec umieszczania elementów tarczy w Polsce i w 

Czechach. Szef niemieckiego MSZ Frank-Walter Steinmeier przekonywał, że Europa 

wkrótce pomyśli o własnym systemie antyrakietowym. Niemcy obawiają się 

ponownego wyścigu zbrojeń między USA a Rosją, a szczególnie reakcji Moskwy. 

Niemiecki minister twierdził, że wcześniej należało rozpocząć rozmowy z rządem na 

Kremlu
116

. Za dialogiem na forum Rady NATO-Rosja opowiedział się także także 

Franz Josef Jung, szef niemieckiego resortu obrony.  

Podczas spotkania tzw. kwartetu bliskowschodniego w Berlinie Condoleeza 

Rice starała się uspokoić Rosjan, że system antyrakietowy nie jest wymierzony w ich 

kraj. Zdaniem Rice Waszyngton przeprowadził wystarczające konsultacje ze stroną 

rosyjską na temat tarczy
117

.  W kwietniu 2007 r. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej 

Ławrow domagał  się wielostronnych rozmów w sprawie tarczy antyrakietowej z 

udziałem NATO i UE. Jego zdaniem dobrą okazją do ich rozpoczęcia byłoby 

posiedzenie Rady Rosja - NATO, które miało się odbyć w Oslo pod koniec kwietnia
118

.  

Zdaniem rosyjskiego szefa dyplomacji Siergieja Ławrowa istniała groźba przerobienia 

systemu o charakterze obronnym na system ofensywny. 

Podczas spotkania Rady NATO-Rosja w Oslo pod koniec kwietnia 2007r. 

Condoleeza Rice przedstawiła swoje propozycje w kierunku Rosji. Twierdziła, że 

Zachód potrzebuje skutecznego systemu obrony a zagrożenie ze strony Iranu i Korei 

Północnej jest realne i zagraża nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale również Europy i 

Rosji. Dlatego celem USA jest stworzenie systemów zdolnych chronić nie tylko Stany 
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Zjednoczone ale także przyjaciół i sojuszników, w tym społeczność transatlantycką. 

Rice podkreśliła, że amerykański system jest bezużyteczny wobec ogromnego arsenału 

broni nuklearnej i pocisków balistycznych będących w posiadaniu Rosji, a nowy wyścig 

zbrojeń nie będzie miał miejsca. 17 kwietnia 2007 r. w Moskwie amerykańska 

delegacja przedstawiła nowe propozycje potencjalnego partnerstwa z Rosją w tym 

zakresie. Stany Zjednoczone są gotowe na przyłączenie Rosji do systemu i podzielenie 

się technologią, gdyż Rosja również jest narażona na atak bronią nuklearną119. 

Bezpośrednio z omawianą problematyką powiązana była kwestia militaryzacji 

kosmosu. Pod koniec sierpnia 2006 r. prezydent George W. Bush podpisał nową 

doktrynę kosmiczną, która zintensyfikowała dyskusję o militaryzacji kosmosu i 

przeniesienie tam militarnej rywalizacji. Narodowa Polityka Kosmiczna zastąpiła 

analogiczny dokument, podpisany przez Billa Clintona w 1996 r.
120

. Jej główne 

elementy to: 

- podkreślenie znaczenia przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa narodowego, 

wewnętrznego i realizacji celów polityki zagranicznej USA 

- utrzymanie swobody działania w przestrzeni kosmicznej i wykorzystania jej dla 

amerykańskiej obronności 

-  odrzucenie roszczeń innych państw do suwerenności nad kosmosem i ciałami 

niebieskimi 

- prawo do funkcjonowania amerykańskich systemów kosmicznych bez obcej ingerencji 

- ograniczenie porozumień dot. Kontroli zbrojeń ograniczających lub  zabraniających 

dostępu do przestrzeni kosmicznej
121

 

USA chciały utrzymać swój prymat w badaniach kosmicznych i odkrywaniu przestrzeni 

kosmicznej, a sektor obronny ma przygotować technologie, które umożliwiłby 

prowadzenie operacji w kosmosie tzn. rozmieszczenie systemów ostrzegania  oraz 

wielopowłokowych  i zintegrowanych systemów obrony przeciwrakietowej. Dalsze 
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badania miały zagwarantować amerykańską swobodę operacji w kosmosie i blokować 

równocześnie działania innych państw. Zaostrzenie doktryny kosmicznej w dużej 

mierze było odpowiedzią na rozwój chińskiego programu kosmicznego i miało na celu 

utrzymanie amerykańskiej przewagi strategicznej
122

. Pociągało to za sobą amerykańską 

supremację na morzu, w powietrzu i kosmosie – Amerykanie wykorzystywali 

przestrzeń kosmiczną dla działania wywiadu satelitarnego oraz komunikacji  ( np. 

system GPS). Prawdopodobnie na orbicie okołoziemskiej znajdą się elementy 

planowanego systemu antyrakietowego (wczesne ostrzeganie, śledzenie wrogich rakiet 

balistycznych czy koncepcja lasera lub antyrakiet umieszczonych na orbicie ). Pentagon 

popierał zmilitaryzowanie kosmosu, gdyż dało by to pole do działania dwóm głównym 

koncepcjom: 

 Globalne uderzenie – strategiczne uderzenia precyzyjne w dowolnym miejscu na 

Ziemi w czasie godziny za pomocą „samolotu kosmicznego‖ 

 „Kamienie boga‖ – użycie pocisków o dużej energii kinetycznej 

rozmieszczonych na satelitach
123

. 

Te zamierzenie wyglądały interesującą na tle obowiązującego prawa 

międzynarodowego – co prawda USA wycofały się w 2002 z układu ABM (wprost 

zabraniał rozmieszczenia broni antyrakietowej w kosmosie), ale nadal obowiązywał 

Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 r, który wyraźnie zabraniał rozmieszczania 

broni masowego rażenia w przestrzeni kosmicznej oraz aktywności wojskowej na 

ciałach niebieskich. Najnowszą doktryną Stany Zjednoczone zdawały się blokować 

innym państwom dostęp do broni antyrakietowej w kosmosie. Należy zauważyć, że 

USA są bardzo uzależnione od kosmosu i systemów tam rozmieszczonych – przewaga 

USA opiera się na wysokich technologiach ( szczególnie w kategoriach rozpoznania i 

ostrzegania oraz broni precyzyjnej). Dlatego Chiny stawały się groźnym przeciwnikiem 

dla Ameryki, a militaryzacja kosmosu była postrzegana jako kolejne czynnik 

powodujący ponowny wyścig zbrojeń, w którym głównymi konkurentami będą Rosja i 
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Chiny
124

. De facto prawdziwą przeszkodą dla administracji amerykańskiej mogą okazać 

się niebotyczne koszty wdrożenia systemu, w przeszłości ogromny budżet spowodował 

zaniechanie programu SDI  prezydenta Reagana. Jedną z metod walki z ZSRR było 

wyśrubowanie poziomu broni i technologii militarnych – ta gonitwa doprowadziła 

Związek Radziecki do finansowego i politycznego upadku. Obecnie to Rosja i Chiny 

mogą z boku przyglądać się jak USA będą naginać własna gospodarkę do potrzeb 

programu, a amerykańskie wyzywanie w kosmosie nie spotka się z odpowiedzią
125

. 

 Dla Federacji Rosyjskiej budowa tarczy w Polsce miała nie tylko charakter 

militarny, ale  przede wszystkim polityczny. Moskwa zdawała sobie sprawę z  przewagi 

własnego arsenału strategicznego nad 10 antyrakietami, potencjalnie rozmieszczonymi 

w Polsce,  jednakże nie chciała pogodzić się z przesunięciem amerykańskiej obecności 

w pobliże własnych granic. Amerykańska baza w Polsce stanowiłaby złamanie 

nieformalnego porozumienia zawartego przy okazji  podpisania Karty NATO-Rosja 

oraz rozszerzeniu NATO w 1999 r. Porozumienie mówiło o nietworzeniu w nowo 

przyjętych państwach istotnej infrastruktury wojskowej oraz ograniczeniu rozbudowy 

konwencjonalnych sił zbrojnych. Budowa amerykańskiej bazy i przewidywane w 

deklaracji zacieśnienie współpracy mające na celu w utrwalenie sojuszu polsko-

amerykańskiego oraz rozwój polskiej infrastruktury obronnej stanowiły dla Rosji 

problem o charakterze strategicznym. Wzmacniając swój potencjał Polska, a wraz z nią 

inne państwa Europy Środkowej stałaby się mniej  podatna na naciski czy wręcz 

groźby, jakie często można było usłyszeć w czasie negocjacji. Tym samym, po raz 

kolejny - jak przy okazji rozszerzenia NATO i UE, spadłaby możliwość rosyjskiego 

oddziaływania na obszar stanowiący przez znaczny czas strefę wpływów Moskwy.  

Ponadto udział w rozgrywce wokół tarczy antyrakietowej pozwalał uwydatnić rolę 

Federacji Rosyjskiej w globalnej rzeczywistości. Rosja starała się jawić jako państwo, 

które determinuje poczynania USA i stanowi dla nich przeciwwagę.  Czynnik ten jest 

wciąż wykorzystywany zarówno w polityce zagranicznej, dla podkreślenia własnej siły, 

jak i wewnętrznej, gdzie doskonale oddziałuje na postimperialne nastroje  znacznej 

części społeczeństwa. 
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3.2.Kwestia integracji państw tzw. bliskiej zagranicy Rosji ze strukturami 

zachodnimi. Problem Ukrainy i Gruzji. 

 

Nie tylko plany rozwoju systemu tarczy  antyrakietowej naruszały spokój rosyjskich 

polityków. Po serii „kolorowych rewolucji‖ okazało się, że coraz bardziej w kierunku 

bezpośrednich granic rosyjskich lub do regionów postrzeganych jako rosyjskie strefy 

wypływu przemieszczają się zachodnie wpływy, głównie w postaci wizji dalszego 

rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przejawem powyższego były dwie fale 

rozszerzania NATO, i perspektywa umieszczenia amerykańskiej infrastruktury na 

terytorium dwóch nowych członków wzburzyły rosyjskie elity polityczne, nie 

wspominając o zintensyfikowanym dialogu Zachodu z Gruzją i Ukrainą, konfliktu 

Kosowskiego z 1999 oraz działań zmierzających do uznanie Kosowa.  

Władimir Putin poczuł również zagrożenie z innej strony: strategia Rosja była obecnie 

w dużej mierze oparta o gospodarkę rozwijająca się pod wpływem handlu surowcami 

naturalnymi – a część dróg handlu przechodziła właśnie przez Ukrainę i Gruzję, 

państwa zbliżające się powoli do Zachodu. Rosja wychodziła z założenia, że musi 

kontrolować łańcuch dostaw na całej jego długości. Obecna Rosja była krajem zarazem 

bardzo pewnym siebie i wrażliwym. Taka mieszanka dużych możliwości i wzburzenia 

mogła być dla Stanów Zjednoczonych problemem niezwykle trudnym do rozwiązania. 

Prawdopodobnie dużo bardziej bolesnym dla rosyjskiej dumy narodowej był 

prozachodni zwrot Ukrainy, która przez Rosjan była traktowana jako przedłużenie 

Rosji, oraz przez fakt, że ok. 1/3 obywateli Ukrainy była pochodzenia rosyjskiego
126

. Z 

kolei Gruzja i obszary kaukaskie zawsze były dla Rosjan częścią ich „miękkiego 

podbrzusza‖ – w Gruzji przez lata funkcjonował system ssowietyzowanej administracji, 

jako uzupełnienie systemu klanowego. Poza tym mało przejrzyste sieci powiązań 

biznesowych między Rosją a oboma krajami utworzyły powiązania z podobnymi 

instytucjami w Rosji, co de facto było dużą przeszkodą dla integracji z Zachodem 

Ukrainy i Gruzji, w których przez całe lata 90. Rosyjskie interesy były integralną 

częścią ich polityk.  
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Również dla rosyjskich „siłowików‖, postrzegających Sojusz Północnoatlantycki jako 

antyrosyjski pakt, plany przyjęcia Ukrainy i Gruzji do MAP, a w dalszej perspektywie 

do samego NATO były postrzegane jako jedna wielka intryga wymierzona w Rosję. 

Działania Michaiła Saakaszwiliego jeszcze bardziej rozsierdziły Rosję. Gruzja bowiem 

nie dość , że z sukcesem wynegocjowała wycofanie się Rosjan z baz wojskowych
127

, to 

dodatkowo chciała wstąpić do NATO. Dodatkowo Saakaszwili prosił sekretarza 

generalnego ONZ Kofiego Anana o „internacjonalizację‖ operacji pokojowych w 

Abhazji i Osetii. W odpowiedzi Kreml zaczął poważnie rozważać operację zbrojną 

przeciwko Gruzji
128

. Jeszcze większa antygruzińska nagonka rozpoczęła się po 

aresztowaniu czterech rosyjskich oficerów podejrzanych o szpiegostwo we wrześniu 

2006 r. Rosja wprowadziła wtedy blokadę komunikacyjną Gruzji, zawieszając wszelkie 

połączenia. Nadal również obowiązywał zakaz importu gruzińskich towarów, a na 

początku października Putin podjął działania zmierzające do blokady przelewów 

bankowych – Duma Państwowa otrzymała projekt ograniczenia transferów bankowych 

z krajami, które zagrażają rosyjskiemu bezpieczeństwu
129

.      

 Działaniem zastraszającym był również  zimowy „gazowy atak‖ na Ukrainę w 

styczniu 2006, kiedy to Rosja podniosła cenę za sto m3 z 50 USD do 230 USD
130

. 

Dimitri K. Simes stwierdził, że ten ruch był dużą pomyłką Rosji, gdyż tym samym rząd 

w Kijowie zredukował dostawy do Unii Europejskiej, z którą Rosja starała się być w 

dobrych układach
131

.  Administracja Juszczenki z góry deklarowała nadanie 

najwyższego priorytetu integracji ze wspólnotą euroatlantycką, przyjmując w lutym 

2005r. Join Action Plan jako element Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, a pod 

koniec 2005 Bruksela nadała Ukrainie status gospodarki rynkowej, co było ważnym 

krokiem na drodze przystąpienia do WTO, do którego od lat aspirowała również 

Rosja
132

.          
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Z kolei dla Stanów Zjednoczonych stabilizacja i niezależność Ukrainy i Gruzji była 

jednym z kluczowych elementów polityki, o czym świadczyła chociażby duża 

amerykańska rola w gruzińskiej „rewolucji róż‖ czy „pomarańczowej rewolucji‖ na 

Ukrainie. W stosunku do Ukrainy Celeste A. Wallander, dyrektor programu Rosji i 

Eurazji w Center for Strategic and International Studies zalecała podjęcie następujących 

kroków:  

 Stany Zjednoczone powinny bardziej naciskać na UE, aby otworzyła drzwi dla 

ukraińskiego członkostwa, 

 podobnie w przypadku NATO, należy zintensyfikować dialog członkowski z 

Ukrainą wraz z większym zaangażowaniem w MAP, 

 większe wsparcie należy się krajom grupy GUAM w ramach rozwiązywania 

problemów regionalnych, 

 należy wspierać rozwój konstruktywnych relacji Ukrainy z Rosją, 

 Ukraina powinna zostać wyłączona spod działania ustawy Jacksona-Vanika, 

 USA powinny wspierać energetyczną niepodległość Ukrainy
133

. 

 Jeżeli chodzi o Gruzję, to budowa demokratycznej państwowości była istotna pod 

kątem symbolicznym ale i praktycznym – niedostatki dostaw energetycznych oraz 

równoczesne nasilenie działalności ruchów terrorystycznych w rejonie Kaukazu były 

niezwykle istotne z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa USA
134

. W swoim eseju 

Richard Holbrooke, były amerykański ambasador przy ONZ chciał, Unia Europejska i 

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wspierały wolności i niepodległości Gruzji – miał 

być to test zachodnich relacji z Rosją. Z kolei Rosja powinna była zdać sobie sprawę z 

faktu, że Zachód nie poświęci interesów małego kraju wierzącego w zachodnie wartości 

na rzecz dostaw energii czy głosów w ONZ. Jeżeli retoryka wolności Busha ma 

jakiekolwiek znaczenie to w imię gruzińskich interesów, zamiast uprzejmych wezwań, 

powinien wywrzeć prawdziwą presję na Moskwę i wraz ze wspólnym frontem 

europejskich nakazać Putinowi zaprzestania prób destabilizacji Gruzji i obalenia 

Michaiła Saakaszwilego
135

.   
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Gruzja niezmiennie wyrażała swoją chęć wejścia do NATO, na Ukrainie sytuacja 

nie wyglądała aż tak pozytywnie ze względu na relatywnie większą możliwość 

wywierania presji przez Rosjan na ukraińskich polityków. Szczególnie że, sytuacja 

wewnętrzna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji‖ nie wyglądała za dobrze – można 

stwierdzić, że chęci przystąpienia w dużej mierze zależały od politycznych sondaży i 

przedwyborczych prognoz
136

. Ekipa prezydenta Juszczenki była zbyt rozbita, aby 

podjąć jednoznaczną decyzję. Co prawda, premier Julia Tymoszenko podkreślała, że 

przeznaczeniem Ukrainy nie jest funkcjonowanie jako zapomniane pogranicze, ani jako 

pomost między przestrzenią poradziecką demokracji sterowanej a Zachodem. Może za 

to pomóc Europie i USA w utworzeniu wiarygodnej struktury w tej części Europy, w 

której Rosja także mogłaby bezpiecznie funkcjonować. Można to osiągnąć poprzez 

wzmocnienie ukraińskiej niezależności
137

. W przypadku Gruzji nie tylko rosyjski 

niepokój budziły  wewnętrzne problemy - niebezpieczeństwo secesji zbuntowanych 

prowincji Abchazji i Osetii Południowej, związany z tym przepływ terrorystów i 

wzrastająca liczba ataków terrorystycznych w Dagestanie, Inguszetii, Północnej Osetii i 

Karaczajewo-Czerkiesji
138

. 

Dużym problemem był również sam Sojusz Północnoatlantycki i brak nowej 

koncepcji działania
139

. Oprócz strategicznych wytycznych przyjętych podczas szczytu 

w Rydze w 2006 r., nie podjęto żadnych zmian, nie do końca było jasne, jakie zadania 

Sojusz w dzisiejszych czasach ma spełniać. Najlepiej uwidoczniło się to podczas 

szczytu w Bukareszcie w kwietniu 2008 r. kiedy to odwleczono w czasie przyjęcie 

Gruzji i Ukrainy. Można wymienić tego  dwa powody: po pierwsze, od końca 2007 r. w 

Stanach Zjednoczonych zaczęła się kampania wyborcza, więc neokonserwatyści w 

administracji Busha zaniechali ujawniania wszelkich strategicznych planów i 

projektów, gdyż zwycięstwo Demokratów było bardzo prawdopodobne. Poza tym nie 

wszystkie państwa europejskie przychylnym okiem patrzyły na perspektywę 

przystąpienia Ukrainy i Gruzji do NATO, a Waszyngton doszedł do wniosku, że 

kluczem do sukcesu działań NATO jest zgodna Europa i współpraca Francji, Niemiec i 

Wielkiej Brytanii. Po drugie, w takiej sytuacji należało postawić na dobre stosunki z 
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Rosją – przyjęcie tych dwóch byłych radzieckich republik naraziłoby słabe NATO nie 

tylko na poważny konflikt z Rosją ale też na osłabienie procesu „transformacji‖ i 

zdolności militarnych
140

. Rosja przez cały czas dawała do zrozumienia, że zrobi 

wszystko aby powstrzymać otwarcie NATO w tym kierunku. Prezydent Putin zaraz po 

szczycie twardo oświadczył, że obecność militarnego bloku u granic rosyjskich, bloku, 

którego członkowie są podmiotami art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego, jest 

bezpośrednim zagrożeniem dla Rosji. Obietnice, że ten proces nie jest skierowany 

bezpośrednio przeciwko Federacji Rosyjskiej o niczym nie świadczą, gdyż 

bezpieczeństwo narodowe nie opiera się na obietnicach
141

. Przy okazji szczytu w 

Bukareszcie zaowocowały starania Rosji na rzecz dobrych stosunków z Niemcami – 

nieprzypadkowo kanclerz Angela Merkel na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw 

zagranicznych NATO stanowczo sprzeciwiała się przyjęciu Gruzji i Ukrainy do MAP, 

argumentując to nierozwiązanymi konfliktami na terenie Gruzji i niepewnością 

społeczeństwa ukraińskiego. Kilka dni po tym spotkaniu kanclerz Merkel złożyła 

wizytę w Moskwie jako pierwszy polityk, z którym spotkał się nowo wybrany 

prezydent Dimitri Miedwiediew. Obie strony liczyły na intensyfikację stosunków 

gospodarczych  - potwierdzono budowę Gazociągu Północnego, oraz potwierdzono rolę 

Niemiec jako lidera stosunków Unii Europejskiej z Rosją
142

. 

Powyższe czynniki złożyły się na powstanie bardzo niebezpiecznej sytuacji – Rosja 

zaczęła w agresywniejszy sposób realizować swoją imperialną politykę. W pewien 

sposób „ofiarą‖ padła Gruzja, w sierpniu 2008 r. zaatakowana przez wojska rosyjskie. 

Państwo gruzińskie zostało przedstawione jako agresor, spod którego kurateli Rosji 

udało się wyrwać dwie republiki: Osetię Południową i Abchazję. Gruzja, przedstawiona 

jako agresywny reżim nie miała już większych szans na bliższą integrację z Unią 

Europejską i NATO, a przy okazji gruzińscy obywateli mieli sobie uzmysłowić swoja 

zależność od Rosji, która stanowczo będzie reagować na wszelkie próby ściślejszej 

współpracy z Zachodem. Zachód z kolei otrzymał ostrzeżenie, że przyjęcie do NATO 

państw takich jak Gruzja, uwikłanych w konflikty regionalne, może narazić Sojusz na 

niechcianą ingerencję i destabilizujące problemy. Przy okazji Rosja, demonstrując 
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swoją silę, chciała pokazać, że z powodzeniem może aspirować do roli globalnego 

mocarstwa, zdolnego do błyskawicznych i skutecznych akcji militarnych. Pojawiło się 

pytanie, czy po Gruzji kolejnym celem sił rosyjskich może stać się Ukraina i jej 

wewnętrzny „problem‖ – status Krymu i dzierżawionego przez rosyjską flotę portu w 

Sewastopolu. Po uznaniu niepodległości Abchazji i Osetii Południowej nowy rosyjski 

prezydent Dimitri Miedwiediew przedstawił podstawy rosyjskiej polityki zagranicznej: 

1. Prymat prawa międzynawowego w relacjach międzynarodowych, 

2. Stworzenie wielobiegunowego porządku świata, 

3. Wyrażenie woli przyjaznych stosunków z innymi państwami, w tym z 

Zachodem, 

4. Chronienie rosyjskich interesów i rosyjskich obywateli poza granicami kraju, 

5. Pogłębianie przyjaznych relacji z państwami, z którymi Rosję łączą 

„uprzywilejowane‖ interesy
143

. 

Robert McMahon z Council on Foreign Affairs zakładał, że są dwa powody 

rosyjskiej „interwencji‖ w Gruzji. Jednym z nich była deklaracja uznania Kosowa przez 

Stany Zjednoczone i państwa europejskie , w momencie kiedy nowy premier – 

Władimir Putin ostrzegał przed uznaniem Kosowa bez zgody Serbii, a drugim 

czynnikiem było odmówienie Gruzji i Ukrainie przyjęcia do MAP podczas szczytu 

NATO w Bukareszcie, co Rosja przyjęła za akceptację Zachodu zacieśniania więzi z 

Abchazją i Osetią
144

. McMahonowi wtórował John R. Bolton z American Enterprise 

Institute for Public Policy Research, twierdząc, że właśnie odmowa Europy w stosunku 

co do propozycji Georga W. Busha o rozpoczęciu procesu przyjmowania Ukrainy i 

Gruzji do NATO sprowokowała Rosję, która tym samym przekonała się o słabości i 

zastraszeniu Zachodu. A tak długo jak na Kremlu funkcjonuje takie przekonanie, to 

inne byłe terytoria poradzieckie są zagrożone
145

. Podobnego zdania był również Robert 

E. Hunter z RAND, były ambasador USA przy Sojuszu Północnoatlantyckim, 

uważając, że NATO pozwoliło Michaiłowi Saakaszwiliemu błędnie liczyć na wsparcie, 

a sam kryzys był efektem pomyłek państw NATO, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, 

które nadmiernie zaufały wizji George‘a H.W. Busha o Europie wolnej i żyjącej w 

                                                           
143

 Marek Menkiszak, Doktryna Miedwiediewa, ―Tydzień na Wschodzie‖ nr 27 (61), 03.09.2006, OSW.  
144

 Robert McMahon, In Russia – Georgia Conflict, Balkan Shadows, August 13, 2008, Council on 

Foreign Affairs. 
145

 John R. Bolton, After Russia‘s Invasion of Georgia, What Now for the West, August 15, 2008, AEI. 



292 
 

pokoju
146

. Bardziej sceptycznie był nastawiony Paul J. Sanders, dyrektor wykonawczy 

The Nixon Center w czasie przesłuchania przed amerykańską Komisją Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie. Krytykował nadmierne spersonalizowanie amerykańskich 

relacji z Gruzją i doradzał amerykańskim politykom większą ostrożność w udzielaniu 

kredytu zaufania. Okazało się, że Rosja jest w stanie zapłacić wysoką cenę za 

osiągnięcie swoich celów, nawet za cenę ryzyka pogorszenia relacji z Waszyngtonem. 

Oprócz tego USA powinny przyswoić sobie lekcję stosowania pojęć „veto‖ i 

„precedens‖ – amerykańscy i europejscy politycy zgodnie doszli do wniosku, że Rosja 

nie miała prawa weta w stosunku wejścia Ukrainy i Gruzji do NATO. Wszystko się 

zgadza, ale zamiast tego Rosja zdecydowała się działać. Należy sobie również 

przypomnieć działania NATO w trakcie poprzedniej rundy rozszerzenia: naleganie na 

rozwiązanie wewnętrznych problemów  potencjalnych członków z ich mniejszościami 

narodowymi
147

. 

 

3.3. Spór wokół państw współpracujących z Moskwą – Iran i Kosowo jako 

czynnik destabilizujący wzajemne kontakty. 

 

Stosunki Rosji z Iranem były rozwijane jeszcze za czasów zimnej wojny, ale już 

wtedy Związek Radzieckie podpisał z Iranem umowy dotyczące dwustronnej 

współpracy handlowej, wojskowej, naukowo – technicznej – głównie w dziedzinie 

energetyki jądrowej. Rosja już wtedy postrzegała stosunki z Iranem w dwóch 

kategoriach: jako możliwość utrzymania rosyjskich wpływów w niezwykle istotnym 

pod kątem strategicznym rejonem Bliskiego Wschodu oraz ratowała budżet państwowy 

dzięki wpływom z handlu produktami przemysłu zbrojeniowego
148

.Już w pierwszej 

połowie lat 90-tych Rosja dostarczyła Iranowi kilkaset czołgów i pojazdów 

opancerzonych, samoloty myśliwskie, łodzie podwodne i pociski ziemia-powietrze. Rok 

1992 przyniósł również podpisanie porozumienia ramowego o współpracy w zakresie 

pokojowego wykorzystania energii atomowej. Dodatkowo Rosja zobowiązała się do 
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budowy dwóch reaktorów atomowych. Nastąpił rozwój irańskiego kompleksu Bushehr, 

gdzie Rosja budowała kolejny reaktor, dostarczała paliwo jądrowe i szkoliła irański 

personel
149

. 

     Rosyjsko-irańska współpraca militarna i nuklearna stała się przedmiotem poważnych 

obaw USA, prowadzących politykę międzynarodowego izolowania Iranu. Obawy 

okazały się tym bardziej zasadne, gdy w sierpniu 2002 roku ugrupowanie opozycyjne 

Narodowa Rada Oporu Iranu (NCRI) ujawniło istnienie dwóch nieznanych wcześniej 

obiektów nuklearnych w Iranie. Kilkakrotne inspekcje inspektorów z MAEA nie 

dawały rezultatów, padały nawet propozycje zbrojnego rozwiązania problemu 

irańskiego. Rosja, dbając o swoje interesy i światową wielobiegunowość, optowała za 

dyplomatycznymi środkami rozwiązywania kwestii irańskiej
150

. Rosyjska propozycja 

skupiała się wokół wzbogacania uranu na terenie Rosji i dostarczania paliwa Iranowi. 

Równocześnie padały argumenty, że irański program atomowy nie służy celom 

wojskowym, co dziwnie kolidowało z irańskimi groźbami odpalania rakiet
151

. Kolejne 

sankcje były nakładane na Iran, co ciekawe, Rosja zazwyczaj głosowała za rezolucjami 

Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale potem robiło wszystko by złagodzić zakres ich 

stosowania. Przez kolejne lata projekt się rozwijał - w grudniu 2007 roku rosyjska firma 

Atomstroiexport budująca elektrownię w Bushehr ogłosiła, że doszła do porozumienia z 

Teheranem w sprawie terminarza ukończenia inwestycji, ale oświadczyła też, że nie 

nastąpi to przed końcem 2008 roku. 

 Zdecydowaną krytykę USA powodowała pozycja Rosji jaki głównego dostawcy 

broni dla Iranu – chodziło głównie o dostawę mobilnych systemów obrony 

przeciwlotniczej Tor-M1 oraz bardziej zaawansowany system S-300.   Zarówno Iran jak 

i Rosja podjęły również kroki na rzecz kształtowania światowego rynku gazu ziemnego. 

Wizyta Władimira Putina w  Teheranie w październiku 2007 roku wskazała nową 

płaszczyznę relacji między dwoma państwami. Państwa Morza Kaspijskiego – Rosja, 

Iran, Turkmenistan, Kazachstan, Azerbejdżan – wyraźnie zmierzały do zacieśniania 

współpracy w regionie. W październiku 2007 roku przedstawiciele pięciu rządów 

zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia regionalnego systemu bezpieczeństwa, 
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zobowiązując się do odmówienia użyczenia swojego terytorium państwom trzecim, 

zamierzającym dokonać agresji na jeden z krajów nadkaspijskich
152

. 21 października 

2008 roku szef rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller i ministrowie ropy naftowej Iranu 

i Kataru ogłosili na spotkaniu w Teheranie zamiar utworzenia przez te 3 państwa 

ugrupowania koordynującego politykę eksportu gazu ziemnego. Następnie 23 grudnia 

2008 roku w Moskwie odbyło się Forum Państw-Eksporterów Gazu Ziemnego z 

udziałem Rosji, Iranu i 10 innych państw, na którym podpisano statut tworzący 

organizację z siedzibą w stolicy Kataru - Doha.  

 Duże obawy Zachodu wzbudzał agresywny reżim  połączony z faktem 

rozwijania własnego programu rakiet balistycznych średniego i dalekiego zasięgu. 

Posiadanie przez Iran broni nuklearnej i środków jej przenoszenia stanowiło duże 

zagrożenie nie tylko dla Bliskiego Wschodu ale i całego świata. Panował 

ogólnonarodowy konsensus co do wstrzymania irańskiego programu nuklearnego, 

powszechnie uważano, że dzięki swoim powiązaniom z okresu Związku Radzieckiego 

Rosja mogła mieć duży wpływ na przebieg dialogu między Iranem a Zachodem
153

. 

Patrick Clawson, zastępca dyrektora Washington Institute for Near East Policy określił 

kilka kroków dla powstrzymania Iranu. Należało wzmocnić współpracę z państwami 

arabskimi z rejonu Zatoki Perskiej poprzez zwiększenie sprzedaży bardziej 

zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej. Następnym krokiem powinno 

być zwiększenie zachodniej obecności wojskowej w tamtym rejonie i przeprowadzenie 

aktywniejszych ćwiczeń z transatlantyckimi partnerami wobec potencjalnego ataku 

Iranu. Oprócz tych stanowczych metod Clawson postulował przyjęcie bardziej 

deklaratoryjnej postawy – państwa zachodnie powinny otwarcie ogłosić swoją obronną 

politykę wobec Iranu
154

. Cliford Kupchan, dyrektor ds. badań Eurasia Group nawoływał 

do zweryfikowania amerykańskiego podejścia do promoting democracy właśnie na 

przykładzie Iranu. Po pierwsze, irańska gospodarka wcale nie znajduje się na skraju 

upadku, wręcz przeciwnie, w ciągu ostatnich 5 lat zanotowała wzrost o 5,5 procent na 

                                                           

152
 Caspian states adopt declaration on repelling aggressors -2, RIA Novosti, 16.10.2007, 

http://en.rian.ru/world/20071016/84185487.html 

153
 Charles D. Ferguson, Victor Mizin, Russia can help resolve Iran crisis, Council on Foreign Relations, 

May 22, 2006. 
154

 Patrick Clawson, Influence, Deter and Contain: The Middle Path for the Responding to Iran‘s Nuclear 

Program. An American Perspective, in: ―Iran. The Moment of Truth‖ Working Paper No. 20 of the 

European Security Forum – A Join Initiative of CEPS and IISS, June 2005, str. 7-8. 

http://en.rian.ru/world/20071016/84185487.html


295 
 

rok – amerykańskie sankcje gospodarcze zabolały, ale irański reżim zaczął zapełniać 

rynek produktami ze wschodu. Po drugie, lud irański w żaden sposób nie jest gotowy do 

rewolucji – brak jest „ludzi na ulicach‖ czy ruchów społecznych. Iran jest regionalną 

potęgą, a reżim ma się dobrze. Dlatego USA, kreując swoją politykę w stosunku co do 

Irany, musi niec bardziej skupić się na irańskich realiach, a ewentualna zapowiedź 

Busha o  rezygnacji z polityki „zmiany reżimu‖ podwyższyłoby irańskie poczucie 

bezpieczeństwa
155

. Podobnego zdania o dużo bardziej złożonej irańskiej rzeczywistości 

był również James Dobbins, były ambasador amerykański przy Unii Europejskiej i 

dyrektor AND International Security and Defense Policy Center156.  

W tym momencie ujawniała się główna linia sporu co do polityki wobec Iranu. 

Państwa zachodnie, a szczególnie Stany Zjednoczone chciały podjąć kroki 

zdecydowane, z kolei Rosja i Chiny – stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ 

chciały tylko ten proces wyhamować. Vladimir Sazin, ekspert z Rosyjskiej Akademii 

Nauk twierdził, ze każde państwo ma prawo rozwijać swój program atomowy i  

wyjaśniał, że nuklearne ambicje Iranu wynikały z trzech czynników: geopolitycznego – 

Iran gra wiodącą rolę w bardzo istotnym strategicznym rejonie zachodniej Azji, 

militarno – politycznego – Iran jest otoczony przez nieprzyjazne kraje i potencjalnych 

adwersarzy, a główny wróg – Stany Zjednoczone – koncentruje swoje siły zbrojne z 

trzech stron: od strony zachodniej czyli Iraku, wschodniej czyli Afganistanu i 

południowej czyli Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. Trzeci jest czynnik czysto 

psychologiczny: Iran jest spadkobiercą jednej z największych starożytnych cywilizacji – 

Imperium Perskiego, a przez sześć stuleci był światowym centrum szyizmu
157

.  

  Przez pewien czas rząd w Moskwie ulegał  zachodnim naciskom co do ograniczenia 

współpracy handlowej i technologicznej z Teheranem. Rosjanie wstrzymali budowę 

elektrowni atomowej w Busher oraz sprzedaż niektórych systemów uzbrojenia. Stephen 

Sestanovich, George F. Kennan Senior Fellow for Russian and Eurasian Studies 

twierdził, że głównym kryterium tego , jak blisko Moskwa zechce połączyć swoją 

politykę z USA i UE będzie właśnie sposób prowadzenia negocjacji z Iranem. Do tej 
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pory oba państwa popierały rosyjskie inicjatywy, ale co będzie jeśli Iran odrzuci 

rosyjskie oferty. A należy zaznaczyć, że w interesie niektórych Rosjan nie mieści się 

ukaranie Iranu, więc de facto nie jest wiadome, jaka będzie rosyjska polityka w tym 

regionie
158

.  

Katalizatorem zmian okazał się konflikt rosyjsko – gruziński i pogorszenie rosyjskich 

relacji z Zachodem. Kreml wznowił budowę wyżej wspomnianej elektrowni oraz 

sprzeciwił się dalszym sankcjom wobec Iranu. Ray Takeyh z Middle Eastern Studies i 

Nikolas Gvosdev skomentowali, że Rosja de facto musi być szczęśliwa z patu, w jakim 

znalazły się Stany Zjednoczone i Iranu. Spowodowało to nie tylko destabilizację 

rynków energetycznych i wywindowanie cen surowców, ale jeszcze irańskie złoża ropy 

i gazu są praktycznie niedostępne dla Europy, co powoduje jeszcze większą zależność 

od przemysłu energetycznego Moskwy. W tym samym czasie Iran zaczął przecież 

wzmacniać swoje więzi ekonomiczne z krajami Azji, i tym samym znalazł się jeszcze 

bliżej Rosji i Chin. A przykład konfliktu rosyjsko – gruzińskiego Teheran mógł 

wykorzystać jako „subtelny‖ sygnał dla swoich wrogów
159

. Nie pomogło nawet lipcowe 

negocjacje w gronie Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Chin i Stanów 

Zjednoczonych, oferujące propozycję freeze – for-freeze – państwa miały „zamrozić‖ 

sankcje na sześć tygodni w zamian za „zamrożenie‖ przez Iran programu atomowego160. 

Raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z 15 września 2008 r. potwierdził 

brak postępów w wysiłkach społeczności międzynarodowej na rzecz pełnego 

wyjaśnienia wszystkich niejasności, narosłych wokół irańskiego programu nuklearnego. 

W dokumencie tym podkreślono także, że proces wzbogacania uranu w irańskich 

zakładach jądrowych kontynuowany jest bez przeszkód
161

.  

Ogłoszenie niepodległości przez Kosowo było jednym z najbardziej 

kontrowersyjnych wydarzeń w 2008 r. Debata nad tą kwestią ciągnęła się ponad rok, 

oficjalna dyskusja nad serbską prowincją zaczęła się w marcu 2007 roku, kiedy to na 

forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiono Propozycję dla Rozwiązania Kwestii 
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Statusu Kosowa. Plan zakładał, aby prowincja uzyskała atrybuty niepodległego 

państwa, jej suwerenność podlegałaby nadzorowi ze strony UE i NATO. Dla Kosowa 

była przewidziana duża autonomia, ochrona i równe prawa dla mniejszości 

narodowych, ochronę i promocję dziedzictwa historycznego i religijnego Kosowa. 

Rosja jako wierny sojusznik Serbii zawetowała plan, co spowodowało rozpoczęcie 

ponownych negocjacji. Tzw. Trojka czyli Grupa Kontaktowa składającą się z 

przedstawicieli UE, USA i Rosji brała udział w albańsko – serbskich negocjacjach – 

obie strony twardo stały na swoich stanowiskach więc cały proces zakończył się 

fiaskiem. Serbia bardzo stanowczo opowiadała się za integralnością swojego terytorium 

i za pozostaniem Kosowa w serbskich granicach, co również bardzo popierała Rosja. 

Sytuację w Serbii wykorzystała Rosja w ramach prowadzonej przez Putina polityki 

powrotu na Bałkany. Nieobecność Rosji była widoczna w czasie przeprowadzania 

procesu pokojowego w byłej Jugosławii, zdominowanego przez państwa zachodnie oraz 

w okresie przyjmowania Rumunii i Bułgarii do NATO w latach 2004 i 2007, a także w 

momencie umieszczania amerykańskich baz wojskowych na terenie tych państw
162

. 

Narzędziem rosyjskiej polityki okazał się sektor energetyczny – Rosja wykorzystywała 

toczący się spór o Kosowo i poparcie udzielane Belgradowi dla przejęcia kontroli nad 

serbskim sektorem energetycznym
163

. W styczniu 2008 r. rosyjska spółka 

Gazopromnieft zakupiła kontrolny pakiet akcji serbskiego koncernu energetycznego 

NIS. Serbowie bardzo szybko zaakceptowali rosyjskie warunki, co świadczyło o chęci 

umocnienia sojuszu z Moskwą w momencie utraty Kosowa.
164

 

Rosja wielokrotnie ostrzegała, że w przypadku przyznania Kosowu niepodległości 

wbrew woli Serbii, historycznego rosyjskiego sojusznika,  podejmie odwet. Oprócz tego 

Putin wezwał, aby w przypadku separatystycznych enklaw Związku Radzieckiego 

takich jak części Mołdowy – Naddniestrza, Abchazji, Osetii Południowej czy Górnego 

Karabachu zastosować kosowskie kryteria
165

. To pozwoliłoby Rosji wymuszenie 

przeprowadzenie referendów, które uznały by zależność od Kremla i byłby furtką dla 

przyszłej inkorporacji tych terenów. Takie podejście stworzyłoby również 
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niebezpieczny precedens na Krymie, gdzie większość ludności jest rosyjskojęzyczna i 

prorosyjska
166

. Poza tym zaraz po ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości Abchazja i 

Osetia Południowa oświadczyły, że zwrócą się do rosyjskiego parlamentu i do Rady 

Bezpieczeństwa ONZ o uznanie ich państwowości. W Belgradzie rozpoczęły się 

zamieszki o ratowanie „serca Serbii‖, społeczeństwo serbskie poczuło się zdradzone 

przez Unię Europejską
167

.  Dodatkowo Kreml zapowiedział, ze zablokuje wszelkie 

próby przyjęcia Kosowa do ONZ i innych międzynarodowych organizacji, a główną 

„winą‖ za kosowską niepodległość obarczono USA, które ignorowało ONZ.  

Z kolei dla Stanów Zjednoczonych niepodległość Kosowa była paradoksalnie 

istotna ze względu na długie relacje z Serbią. Należy pamiętać że Serbia i zachód były 

sojusznikami w dwóch wojnach światowych, które załamały się po rozpadzie 

Jugosławii. Kontrowersje wokół Kosowa powstrzymywały Serbię przed skupieniem się 

na reformach wewnętrznych. Co prawda, upłynie dużo czasu zanim Serbia oswoi się z 

Myśla o niepodległym Kosowie, ale im szybciej się to stanie, tym prościej będzie jej 

uzyskać członkostwo w NATO i UE, będzie to także korzystne dla stabilizacji 

Bałkanów168. 

Kosowo nie uzyskało by niepodległości bez silnego zaangażowania amerykanów, 

dla których Konflikt Kosowo-Serbia był istotny ze względu na interes narodowy. 

Chodziło o stabilizację całego regionu ważną ze względu na dążenie zmniejszenie 

zaangażowania sił NATO w regionie szczególnie, że ich główny element stanowiły 

wojska amerykańskie. Było to związane z intensywnymi działaniami militarnymi sił 

zbrojnych USA na innych teatrach, ważniejszych z punktu widzenia polityki 

amerykańskiej, a także z dążeniem do stopniowego zmniejszania obecności wojskowej 

w Europie i przerzuceniem odpowiedzialności za prowadzenie lokalnych operacji na 

Europejskich sojuszników, wynikającym z reformy systemu militarnego Stanów 

Zjednoczonych. 
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4. Rok 2008 – czas zmian?  

 

Od roku 2004 dało się zauważyć tendencję pogarszających się stosunków 

amerykańskich z Waszyngtonem. Pojawiały się głosy o powrocie do konfrontacyjnych 

czasów zimnej wojny lub wybuchu tzw. „nowej zimnej wojny‖. Rok 2008 był dla obu 

krajów czasem wyborów prezydenckich. W przypadku Rosji okazało się, że „wymiana‖ 

osób rządzących na najważniejszych stanowiskach nie spowodowała żadnego odejścia z 

wcześniej obranego kursu. Dimitri Miedwiediew, w miesiącach poprzedzających 

rosyjskie wybory, był postrzegany jako bardziej liberalny element politycznego duetu z 

Władimirem Putinem169. Putin ze swojej strony zrezygnował z chęci zmian konstytucji i 

po oczywistym wyniku wyborów zadowolił się stanowiskiem premiera170. Andrei 

Piontkovsky, dyrektor wykonawczy Centrum Studiów Strategicznych w Moskwie 

twierdził, że rosyjska polityka zagraniczna ma charakter cykliczny, i właśnie w 2008 r. 

przypadł czas na koniec ostatniego negatywnego cyklu konfrontacji i są już widoczne 

tendencje zwyżkowe, czego dowodem miał być „pojednawczy‖ szczyt Bush-Putin w 

Soczi, gdzie prezydenci podpisali deklarację ramową stosunków strategicznych, w 

której mówiono o przejściu stosunków rosyjsko-amerykańskich od strategicznej 

rywalizacji do strategicznego partnerstwa i m.in. wyrażono zainteresowanie wspólnym 

stworzeniem systemu chroniącego przed potencjalnymi zagrożeniami rakietowymi, 

przy czym zasadnicze różnice w tej kwestii nie uległy zmniejszeniu171. Jednak 

Condoleeza Rice nieco na wyrost przyznawała, że Rosja nie jest już dla USA ani 

strategicznym zagrożeniem, ani permanentnym wrogiem – nie jest także wielką potęgą. 

Relacje z Rosją określiła jako równocześnie pełne współpracy jak i 

współzawodnictwa172.  

Wcześniej, na przełomie roku 2003 i 2004 politycy w Waszyngtonie zaczęli 

obserwować w rosyjskiej polityce tendencje do coraz większej niezależności. Putin 

spokojnie i stanowczo wprowadził Rosję do polityczny kurs dążący do odzyskiwania 

pozycji mocarstwa, a dokonał tego poprzez umiejętne wykorzystanie gospodarczych 
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zasobów Rosji. Nagle okazało się, że Federacja Rosyjska to nie jest to samo państwo, 

nękane od 1998 r. Krysami finansowo – gospodarczymi. Wbrew nawoływaniom ze 

strony organizacji pozarządowych o sterowanej gospodarce rosyjskiej, nie dość, że 

zagraniczne inwestycje w rosyjski przemysł energetyczny zaczęły płynąć szerokim 

strumieniem, to ze swojej strony Rosja umiejętnie wykorzystywała swoją własność w 

postaci dużego procenta światowych złóż surowców naturalnych. Polityka energetyczna 

stała się w rękach Putina niezwykle skutecznym orężem, służącym zarówno jako 

platforma do nawiązywania nowych kontaktów i sojuszy, a także jako bicz na kraje 

oporne i sprzeciwiające się rosyjskiej polityce. W polityce wewnętrznej Putin szybko 

rozprawił się ze swoimi politycznymi przeciwnikami, podporządkował sobie rosyjskie 

media i umiejętnie żonglował artykułami rosyjskiej konstytucji dla zapewnienia sobie 

pełni władzy. Henry Kissinger ironicznie stwierdził, że zdanie: „prezydent kreuje 

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa a premier wprowadza ich elementy‖ stało się 

mantrą dla rosyjskiej elity politycznej173. Na arenie międzynarodowej przyjął niezwykle 

asertywną postawę, a mało przemyślana unilateralna polityka George‘a W. Busha 

dawała ku temu doskonały pretekst. Każda krytyka ze strony Stanów Zjednoczonych 

mogła zostać odbita stwierdzeniem o zbyt samodzielnej amerykańskiej polityce w 

Iraku. Coraz wyraźniej uwidaczniały się rozbieżne interesy Rosji i USA w różnych 

obszarach globu. Rosja bez skrupułów rozwijała współpracę z państwami mającymi złe 

stosunki z USA, w szczególności z  Iranem – w USA dużą irytację wzbudzały bliskie 

związki Rosji z Teheranem, uważanym przez Waszyngton za czołowego sponsora 

terroryzmu, dążącego do pozyskania broni jądrowej. Ponadto Moskwa, poprze 

nawiązanie integracyjnych stosunków z Szanghajską Organizacją Współpracy starała 

się ograniczyć dalszy wzrostu roli USA w Azji Środkowej174.  Z kolei w obrębie 

kontynenty europejskiego unilateralizm George‘a W. Busha i wpływ neokonserwatystów 

na sposób formułowania koncepcji polityki zagranicznej podzielił Europę na dwa obozy 

i dał Rosji doskonałą okazję do rozgrywania przeciwko sobie Europy i Ameryki 

chociażby dzięki pomysłowi realizacji projektu tarczy antyrakietowej175. W efekcie od 

początku amerykańskiej kampanii wyborczej było wiadomo, że nowy prezydent Barack 

Obama bardzoz dystansuje się od  prowadzenia polityki zagranicznej w stylu swojego  

poprzednika Georga‘a Busha. Jeszcze jako kandydat na  prezydenta,  podkreślił to 
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podczas przemówienia w Denver, w sierpniu 2008r, kiedy to obwieścił koniec 

nieudolnej polityki poprzednika176.   
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ZAKOŃCZENIE 

 

Całościowa analiza prądów myślowych i koncepcji determinujących politykę 

zagraniczną USA w latach 1991-2008, a także metodyki prowadzenia przez 

Waszyngton tejże polityki w stosunku co do Rosji oraz charakteru jej oddziaływania na 

kształt polityki rosyjskiej pozwoliła autorce na weryfikację postawionej we wstępie 

hipotezy. Pierwszy, teoretyczny rozdział pracy umożliwia prześledzenie mechanizmów 

kreowania amerykańskiej polityki zagranicznej oraz znaczenia poszczególnych jego 

etapów dla Rosji jako podmiotu tej polityki. Drugi rozdział pracy pozwolił 

zaobserwować kreowanie nowego układu sił i pojawienie się problemów, mających 

swoją kontynuację w dalszych latach.  Zakończenie zimnej wojny przyniosło  Stanom 

Zjednoczonym i Rosji potrzebę zmiany określonej przez lata hierarchii celów, interesów 

i potrzeb. Zarówno George Bush, jego polityczne zaplecze, a także przedstawiciele 

innych prądów myślowych zostali postawieni przed zadaniem wykreowania nowej wizji 

amerykańskiej polityki zagranicznej w stosunku co do Europy Wschodniej. W 

początkowym okresie postawiono na wspieranie wewnętrznych tendencji, mających 

powoli i stopniowo spowodować liberalizację systemu komunistycznego. 

Amerykańskie poparcie dla działalności Michaiła Gorbaczowa działającego pod 

hasłami pierestrojki  i głasnosti musiało zostać przeprowadzone w sposób delikatny, 

nieprowokujący władz ZSRR do odrzucenia procesu liberalizacji. Dodatkowo w tym 

okresie nie planowano i nie przewidywano dezintegracji Związku Radzieckiego, nikt z 

administracji Busha początkowo nie spodziewał się nagłego krachu radzieckiego 

imperium. Po drugiej stronie sam Michaił Gorbaczow nie spodziewał się, że jego 

działania doprowadzą do ostatecznego upadku ZSRR. Ponadto sam proces tworzenia się 

nowego państwa rosyjskiego nie był przyjęty z radością przez samych Rosjan, wśród 

których pokutowało poczucie utraty wielkości i wątpliwych atrybutów 

mocarstwowości.  

Należy zaznaczyć, że strona przeciwna była zaskoczona równie mocno, jak i 

sami Rosjanie – Bush został wyznaczony przez historię na twórcę pierwszej koncepcji 

amerykańskiej polityki zagranicznej, która nie uwzględniała już rywalizacji ze 

Związkiem Radzieckim, za to miała się zmierzyć z międzynarodowym chaosem 

powstawania i uznawania nowych państw – pozostałości po radzieckim kolosie. 
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Problem w tym, że przez pierwsze lata swojej kadencji Bush nie doprecyzował 

wytycznych polityki zagranicznej. Ogólnoamerykańska debata wśród polityków i 

ekspertów  prezentujących różne prądy myślowe, dotycząca rozmiaru i kształtu 

amerykańskiej polityki zagranicznej w postzimnowojennym świecie, wyznaczyła 

Federację Rosyjską na główną spadkobierczynię spuścizny po Związku Radzieckim, 

zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej. Przy czym ważniejsza była spuścizna 

niematerialna: w okresie zimnej wojny światowej rządy w Moskwie miały jeden 

nadrzędny i bezdyskusyjny cel – rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi, których 

działania stawały się punktem odniesienia dla planowania radzieckiej polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa.  

Koncepcja New Word Order George‘a Busha starała się zagospodarować 

rosyjską próżnię powstałą przez brak kontr przeciwnika. Założenia idei „strategicznego 

partnerstwa‖ umieszczały Federację Rosyjską na pozycji „globalnego sojusznika‖, 

rozwiązującego z USA wszelkie palące problemy światowe jak np. kwestię 

nieproliferacji broni masowego rażenia.   Pomimo deklarowanego partnerstwa nie 

zakończyła się rywalizacja, toczona na różnych polach, szczególnie że relacje 

amerykańsko – rosyjskie opierały się głównie na rozwiązywaniu problemów doraźnych, 

niż na tworzeniu solidnych podstaw pod dalsze działania.  

Rosyjscy politycy zdawali sobie sprawę z tego, że Amerykanom zależy na 

stworzeniu wizerunku Rosji jako państwa silnego i stabilnego, ośrodka politycznej siły 

w świecie poradzieckim, tym razem współpracującego z USA. Z jednej strony dawało 

to Rosji duży kredyt zaufania ze strony Amerykanów, a drugiej pozwalało na pewien 

zakres błędów ze strony rosyjskiej ekipy rządzącej. Błędem ze strony Waszyngtonu 

było założenie, że można wykreować świat na wzór wyłącznie demokracji zachodnich, 

czego na początku lat 90. nie dało się żadną miarą zastosować do Rosji. Zachodnie 

działania wspierające były nie do końca przemyślane, a zachodnia pomoc nie zawsze 

docierała do wschodnich beneficjentów. Na rosyjskiej scenie politycznej pozwoliło to 

umniejszyć wpływy tzw. atlantystów, oraz dało możliwość utrzymania klimatu 

rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi – politycy rosyjscy wychodzili w ten sposób z 

założenia, że osiągną korzyści zarówno w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Polityka 

rosyjska nadal była definiowana według działań Waszyngtonu, a w obliczu kryzysu 

wewnętrznego i spadku popularności Borys Jelcyn z łatwością porzucił atmosferę 

panującą w okresie honeymoon, zmieniając członków rządu na polityków bardziej 

konserwatywnych. Pomimo pozytywnych aspektów polityki Busha, np. w postaci 



304 
 

FREEDOM Support Act i podpisania układu START I w społeczeństwie rosyjskim 

zapanował antyamerykanizm, argumentowany niepowodzeniami rządu Gajdara w 

przeprowadzania reform wolnorynkowych i ogólnych prób demokratycznych reform. 

 

Analiza przeprowadzona w rozdziale trzecim i czwartym pozwoliła na 

wykazanie, że Rosja stopniowo została w polityce amerykańskiej zdegradowana do roli 

regionalnego mocarstwa i ważnego, aczkolwiek słabszego partnera, który stanowił 

jeden z wielu punktów odniesienia polityki zagranicznej. Ponieważ George Bush nie do 

końca wypełnił zadanie stworzenia wizji polityki zagranicznej po zimnej wojnie, 

zadanie to przypadło jego następcy jago następcy. Bill Clinton, stanął przed sytuacją z 

jednej strony komfortową, a z drugiej kłopotliwą. Demokrata miał carte blanche w 

definiowaniu celów i priorytetów, bez zimnowojennych naleciałości. Problem polegał 

na tym, że w obliczu kryzysu amerykańskiej gospodarki polityka zagraniczna nie 

znajdowała wśród priorytetów. Co prawda Clinton określał swój styl prowadzenia 

polityki zagranicznej jaki globalną wizję, ale, de facto, polityka zagraniczna była 

funkcją polityki wewnętrznej. W ramach strategii engagement and enlargement Clinton 

zdecydował się początkowo na dość otwarty stosunek do Rosji i procesom z Rosją 

związanych nadał czołowe miejsce wśród swoich celów. Szczególnie wokół osoby 

Borysa Jelcyna, jako polityka walczącego o demokratyczną i wolną Rosję, 

urzeczywistniającego wizję promoting democracy, Clinton zbudował plan działania w 

stosunku co do Rosji. Początkowo, wykorzystując fatalny stan rosyjskiej gospodarki, 

rząd amerykański poczynił dalsze starania na rzecz zatrzymania wyścigu zbrojeń i 

włączania Rosji w światowy system bezpieczeństwa, czego dobrym przykładem może 

być realizacja programu Nunna- Lugara i wypracowanie układu START II. Wyglądało 

na to, że udało się osiągnąć stan równowagi sił, zamiast uczucia zagrożenia z obu stron. 

Sytuacja zmieniła się w połowie dekady. 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu rozszerzania NATO na wschód było dla 

rosyjskich polityków dowodem, że Amerykanie nie traktują Rosji poważnie, a 

priorytetowa pozycja Rosji w polityce Clintona wydawała się być zagrożona. Wbrew 

wcześniejszym zapewnieniom władze na Kremlu miały poczucie odsunięcia Rosji na 

boczny tor podejmowania decyzji wpływających na kształt świata. Administracja Billa 

Clintona wydawała się być nieco zagubiona, gdy przez pierwsze kilkanaście  miesięcy 

rosyjscy politycy śmiało kierowali amerykańskim reakcjami, za co amerykańska opinia 

publiczna bardzo potępiła prezydenta. Potencjalnym ratunkiem miała być polityka 
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dwutorowa w stosunku co do Rosji, ale ze względu na gospodarczą zapaść, a w efekcie 

wzrost społecznego poparcia dla skrajnej partii tzw. „brunatnej koalicji‖ plan nie 

powiódł się – Rosja zredefiniowała swoją politykę zagraniczną, rozpoczynając odwrót 

od strategicznego partnerstwa. W rzeczywistości, wbrew nadaniu głównego priorytety 

Rosji, Waszyngton nie w pełni określił swoje oczekiwania w stosunku co do Moskwy. 

Panowało wręcz przekonanie, że zła sytuacja gospodarcza i społeczna determinuje 

uznanie przez Kreml amerykańskiej definicji rosyjskiej pozycji na arenie 

międzynarodowej. Negatywna skutki miała też „personalna‖ polityka Clintona w 

odniesieniu do Borysa Jelcyna – amerykański prezydent zdawał się ignorować takie 

wyczyny jak niekonstytucyjne rozwiązanie parlamentu i rozpoczęcie działań wojennych 

w Czeczenii. 

Najbardziej widocznym efektem amerykańskiej polityki okresu pierwszej 

kadencji Clintona była nowa rosyjska doktryna polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 

skierowana na zachowania multilateralne, w rzeczywistości mające na celu stopniowy 

powrót Rosji do roli mocarstwa.  Dodatkowo niespójna polityka amerykańska, 

odczytywana jako działania opresyjne, naciski ze strony Międzynarodowego Funduszu 

Międzynarodowego, pokazujące zupełny brak zrozumienia rosyjskich realiów stały się 

pretekstem do usunięcia członków prozachodniego rządu. Amerykańska polityka 

dwutorowa została wykorzystana przez polityków na Kremlu odwrotnie do intencji jej 

twórców. Zamiast stabilizacji sytuacji w Rosji, Amerykanie uzyskali powrót retoryki 

zastraszania, mającej na celu uzyskanie politycznej i materialnej pomocy – Rosjanie 

chcieli wymusić określone zachowania. Ze strony amerykańskiej nie było pomysłu, jak 

reagować na tego typu taktykę – Rosja była traktowana w kategoriach państwa 

zachodniego, a nie specyficznego, europejsko – azjatyckiego tworu, jakim była w 

rzeczywistości. Amerykańskie reakcje polegały na stopniowym obniżaniu rosyjskiego 

statusu w polityce amerykańskiej na płaszczyznę bardziej realistyczną i pragmatyczną. 

W czasie kampanii wyborczej w walce o kolejną kadencję polityka wobec Rosji 

okazała się swoistym nemezis Billa Clintona, rozliczanego ze sposobu prowadzenia i 

efektów amerykańskiej polityki zagranicznej. Republikanie ze sloganu Who Lost 

Russia? uczynili główny punkt natarcia na ekipę Partii Demokratycznej. Według opinii 

publicznej promoting democracy oraz engagement and enlargement w stosunku do 

Rosji nie przyniosło pozytywnych aspektów, wręcz, przeciwnie – jelcynowska Rosja 

była krajem ze zrujnowaną gospodarką, w którym reformy wspierane przez Zachód 

pogłębiły ubóstwo i podziały społeczne, brak było jasnych demokratycznych reguł 
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rządzenia, a „motor przemian‖ – Borys Jelcyn, na którego postawił Bill Clinton okazał 

się zmarnowaną polityczną inwestycją. Szczególnie podkreślano akceptowanie jego 

antydemokratycznego stylu rządzenia czy poczynań ministra spraw zagranicznych 

Jewgienija Primakowa, mających niewiele wspólnego z prozachodnią polityką 

zagraniczną. W tym miejscu należy zaznaczyć, że polityka Billa Clintona wobec Rosji 

była prowadzona w trudnym środowisku, pełnym zagrożeń i komplikacji. Szczególne 

znaczenie miały dwa czynniki – pierwszym z nich była zmiana kierunku rosyjskiej 

polityki zagranicznej, mniej prozachodniej, zorientowanej na odzyskiwanie dawnej 

pozycji i wpływów. A drugim był fakt, że wśród rosyjskich polityków pojawiła się 

tendencja wykorzystywania działań amerykańskich w stosunku co do Rosji jako 

antyzachodniego argumentu, pokazującego wrogie działania wobec Rosji, co w 

rzeczywistości miało zamaskować rosyjską indolencję w radzeniu sobie z 

wewnętrznymi problemami o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym. Z 

drugiej strony, coraz bardziej samodzielna polityka amerykańska, zmierzająca w 

kierunku unilateralizm była dla Rosjan doskonałym argumentem. Nie należy obciążać 

administracji Billa Clintona za pogorszenie się relacji amerykańsko – rosyjskich, gdyż 

w obliczu rozpoczętych przez George‘a Busha działań, nie do końca biorących pod 

uwagę rosyjską polityczną mentalność forsującą wizję Rosji jako mocarstwa,  

szczególnie tych dotyczących pomocy finansowej Clinton nie mógł się od nich 

całkowicie odciąć.   

Analiza dokonana w rozdziałach piątym i szóstym wyjaśnia problematykę 

dalszego pogłębiania się kryzysu we wzajemnych relacjach, wynikającego w znacznej 

mierze z przeobrażeń polityczno-doktrynalnych w obu krajach.  Stosunki USA z Rosją 

nie polepszyły się w czasie pierwszej kadencji George‘a W. Busha, pomimo krótkiego 

okresu partnerstwa w wojnie z terroryzmem. Unilateralna polityka zagraniczna, 

kreowana przez neokonserwatystów, stanowiących ideową większość w administracji 

prezydenckiej była nie do zaakceptowania przez Rosjan, którzy od momentu objęcia 

władzy przez Władimira Putina prowadzili wielobiegunową politykę zagraniczna, 

dającą im zarówno gwarancję utrzymania silnej pozycji na arenie międzynarodowej jak 

i jednocześnie będącą przeciwwagą dla jednostronnych działań amerykańskich, które 

przez znaczną część aktorów stosunków międzynarodowych były odbierane dość 

negatywnie. Paradoksalnie, doszło do odwrócenia do tej pory odgrywanych przez USA 

i Rosję ról – Rosja, dotychczasowy beneficjent amerykańskiej pomocy, utrzymująca 

silną pozycję USA w swoich strategiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, zaczęła 
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działać w sposób samodzielny, nie domagając się już aprobaty ze strony Waszyngtonu. 

Stany Zjednoczone nie były w stanie zaakceptować tego faktu, wciąż minimalizując  

rolę i pozycję Rosji. Administracja George‘a W. Busha  ignorowała mało 

demokratyczne decyzje podejmowane przez rząd rosyjski, dopóki Rosja wspierała USA 

w wojnie z terroryzmem, równocześnie forsując projekt tarczy antyrakietowej i 

wspierając kolejne kolorowe rewolucje. W związku z tym amerykańskie działania 

znowu stały się doskonałym uzasadnieniem dla Kremla w osiąganiu własnych 

interesów za pomocą antyamerykańskich nastrojów.  

Główną zmianą w polityce Władimira Putina było postawienie na ekonomiczną 

konkurencyjność jako wyznacznik potęgi państwowej oraz równoczesne odejście od 

definiowania swojego interesu narodowego według definicji przyjętych dla państw 

Zachodu, który dla Rosjan przestał być wiarygodnym partnerem. Putin postawił na 

budowę wewnętrznej potęgi państwowej, wykorzystując jednak instrumenty związane z 

autorytarnym stylem rządzenia. Rozwój gospodarki przekładał się na dbałość o 

rosyjskie bezpieczeństwo i koncepcje polityki zagranicznej. Jak najbardziej 

adekwatnym wydawało się być umacnianie rosyjskiej pozycji w najbliższych regionach, 

do tego należy dodać umacnianie przemysłu zbrojeniowego i rosyjskiej armii. Kreml 

przeniósł środek ciężkości swojej polityki w kierunku Azji Środkowej, rozpoczynając 

proces integracji byłych republik poradzieckich, które były istotne ze względu na 

posiadane surowce energetyczne, do których aspirowali również pośrednio 

Amerykanie. Putin nie zrezygnował z konkurowania z USA w ramach koncepcji 

dynamicznej równowagi, jego działania umacniały pozycję Rosji na terenach WNP a 

tworzenie obrazu Rosji jako państwa działającego multilateralnie w ramach prawa 

międzynarodowego było działaniami public relations dla państw europejskich, 

zirytowanych unilateralną polityką amerykańską, szczególnie w obliczu wyraźnego 

niepowodzenia misji irackiej i braku sukcesów operacji w Afganistanie. Kreml 

wyraźnie odżegnywał się od chęci powrotu do statusu światowego imperium, ale 

wycofywanie się z globalnej aktywności było pozorne. Posiadane zasoby surowców 

naturalnych i polityka energetyczna Putina okazały się niezwykle skutecznym środkiem 

wykorzystywanym zarówno do tworzenia sieci nowych kontaktów i powiązań jak jako 

narzędzie karania podmiotów sprzeciwiających się rosyjskiej polityce.  

Po 2004 r. w stosunkach amerykańsko – rosyjskich zaczęły się pojawiać głosy o 

„nowej zimnej wojnie‖, co uwidoczniono w rozdziale szóstym. Coraz bardziej były 

widoczne rozbieżności w globalnych interesach Rosji i Ameryki, zwłaszcza, że Rosja 
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nie odżegnywała się od współpracy z krajami uznawanymi przez Amerykanów za rouge 

states , szczególnie w kwestii handlu bronią z Iranem. Kreml rozpoczął również 

nawiązywanie integracyjnych stosunków w ramach Szanghajskiej Organizacji 

Współpracy mających ograniczyć możliwości wpływów amerykańskich w Azji.  

Lata prezydentury Busha pokazały, że na świecie skończyła się pewna epoka, 

której odgórne założenia okazały się błędne. Nie było możliwości dla funkcjonowania 

świata jednobiegunowego, którym dowodziły Stany Zjednoczone, wspierane przez inne 

państwa. Okazało się, na rosyjskim przykładzie, że wprowadzanie demokracji na wzór 

zachodni nie jest procesem nieodwracalnym – ze ścieżki demokracji można zawrócić 

albo na nią w ogóle nie wchodzić, a osiągać doskonałe rezultaty gospodarcze, jak  

pokazał, także przykład Chin. Problemem Busha był fakt, że główne światowe 

tendencje były przez niego ignorowane, nie był przygotowany na wyzwania XXI w. W 

stosunku do Rosji pokazał swoją bezradność, nie reagując na widoczne od lat tendencje 

powrotu do pozycji imperium – paradoksalnie Busha swoją polityką wszedł we 

wszystkie wrażliwe regiony do których aspirowali również Rosjanie, tym samym 

dającym doskonały pretekst do agresywnych zachowań i reakcji. Poza tym pod koniec 

drugiej  kadencji działania Busha wyglądały tak jakby usiłował udowodnić, że był w 

stanie osiągnąć pewne sukcesy, o czym świadczyło szybkie kończenie rozmów o 

instalacji systemu tarczy antyrakietowej, wbrew sytuacji w Gruzji i napiętym relacjom z 

Moskwą. Ze swojej strony Rosja pokazała prawdziwy realizm polityczny konsekwencje 

i stanowczość, ale też kompletne ignorowanie państw Zachodnich w sytuacjach, gdy dla 

powodzenia polityki rosyjskiej było to konieczne. Moskwa starała się zaprojektować 

swoją politykę zagraniczną, wykorzystując duże rozdrobnienie amerykańskiej uwagi, 

kreując siebie na państwo zarówno europejskie jak i azjatyckie. Manewrem „wybory 

prezydenckie 2008‖ Kreml udowodnił swoją determinację i spryt, dając światu 

prezydenta wykreowanego na bardziej liberalnego, a de facto kontynuującego ściśle 

zaplanowaną linię polityki.   

 

Powyższe rozważania wskazują, iż postawiona na wstępie teza, zgodnie z którą 

w omawianym okresie Rosja była w polityce amerykańskiej stopniowo degradowana do 

roli regionalnego mocarstwa i słabszego partnera relacji, stanowiącego jeden z punktów 

odniesienia w polityce zagranicznej, przy równoczesnym postrzeganiu przez nią USA  

jako naczelnego punktu odniesienia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, wydaje 

się być uzasadniona.  Jak widać, z przedstawionych w pracy rozważań, w pierwszej 
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połowie lat dziewięćdziesiątych Amerykanie skupili się na ekonomicznym oraz 

politycznym wspieraniu procesu realizowanych przemian, nie podejmując 

wystarczających wysiłków ukierunkowanych na analizę rozwoju sytuacji oraz efektów 

własnych działań. Powyższe stanowiło wyraz stopniowego przechodzenia przez 

Waszyngton od multilateralizmu poprzez stanowczy multilateralizm do unilateralizmu, 

a zarazem wskazywało iż USA są decydującym graczem na światowej arenie. Stany 

Zjednoczone, pełniąc rolę głównego grywającego światowej polityki, stopniowo 

niwelowały uprzywilejowaną i naczelną rolę dawnego adwersarza, we własnej polityce.  

Tymczasem w Rosji, zarówno wśród decydentów jaki i w ośrodkach kreowania 

koncepcji politycznych czy w opinii społecznej, USA odgrywały rolę naczelnego 

punktu odniesienia. Proces przekształceń społeczno – gospodarczo - politycznych był 

postrzegany przez pryzmat amerykańskiego wsparcia dla zachodzących przemian, które 

stopniowo zaczęto traktować jako negatywne i degenerujące dla rosyjskiej roli w 

świecie. Powyższe przyczyniło się bezpośrednio do kryzysu rosyjskiej polityce 

wewnętrznej i w znacznej części doprowadziło do poparcia dla idei silnego 

przywództwa, ukierunkowanego na odnowienie rosyjskiej mocarstwowości, uosabianej 

przez Władimira Putina. Wraz ze zmianami w kierownictwie obu państw, do jakich 

doszło na przełomie stuleci, obserwować można przekształcenia celów i metodyki 

działania, jednakże przedstawiona powyżej tendencja kształtująca wzajemne relacje 

pozostała niezmieniona. Ekipa G.W. Busha, kierując się zasadami wypracowanymi 

przez teoretyków neokonserwatyzmu, jednoznacznie podchodziła do kwestii roli USA 

we współczesnym świecie, preferując rozstrzygnięcia o charakterze arbitralnym. 

Dodatkowy asumpt do tego typu działań dał amerykanom, atak terrorystyczny z 

11.09.2011. Krótkotrwałe zbliżenie w relacjach rosyjsko-amerykańskich, jakie można 

było zaobserwować w tym okresie miało jedynie charakter incydentalny. Wkrótce dało 

się zaobserwować stopniowe różnicowanie stanowisk, które cechowało relacje 

wzajemne aż do końca drugiej kadencji Busha. Amerykanie skupili się w tym czasie na 

arbitralnych działaniach, prowadzonych zarówno w skali regionalnej jak i globalnej, 

podejmowanych w wielu obszarach, często połowicznie uwzględniając lub ignorując 

rosyjskie stanowisko, a także wchodząc w tradycyjnie rosyjskie strefy wpływów czy 

reorientując kwestie traktowane przez Rosjan jako filary bezpieczeństwa.  

Kwestie przytoczone powyżej wiązały się ze stopniową odbudową rosyjskiej 

pozycji i roli w świecie, którą w znacznej części realizowano poprzez opozycyjność w 

stosunku do działań Stanów Zjednoczonych, negującą, jak to określano, amerykańskie 
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jednowładztwo. Powyższy czynnik wykorzystany został zarówno we wzmacnianiu 

pozycji Rosji, w strukturach międzynarodowych, jak i w wewnętrznej konsolidacji i 

reformie państwa, gdzie dodatkowo posłużono się postimperialnym resentymentem.  

Druga kadencja G.W. Busha, a szczególnie jej koniec wskazał, iż USA nie są w stanie 

dłużej utrzymać aktualnego systemu opartego na jednoznacznie dominującej roli 

Waszyngtonu w świecie, co objawiło się zarówno w sferze politycznej, militarnej jak i 

ekonomicznej. Nowy prezydent Barack Obama, wywodzący się z kręgu 

demokratycznego zdystansował się od polityki poprzednika, co wpłynęło także na 

złagodzenie tonu polityki rosyjskiej. 

Jak wynika z omawianych zagadnień, do końca lat dziewięćdziesiątych 

amerykańskie działania wpływały na kształtowanie się rosyjskiej polityki zagranicznej 

bezpieczeństwa w sposób bardziej bezpośredni, powiązany jednoznacznie z sytuacją 

wewnętrzną w państwie, tymczasem w pierwszej dekadzie nowego stulecia wpływ ten 

miał charakter bardziej pośredni. 

W nawiązaniu do powyższych rozważań, interesująca jest  problematyka  

aktualnego model funkcjonowania polityki światowej. W omawianym czasie przeszedł 

on gwałtowne przeobrażenie od systemu bipolarnego, poprzez jednobiegunowy aż do 

obecnego, który nosi cechy systemu wielobiegunowego, jednakże nie można go tak 

jednoznacznie określić. Interesujące stanowisko w tej materii zajął Richard Haas, który 

w swoim artykule pt. „The Age of Nonpolarity‖ obwieścił przekształcanie się systemu 

międzynarodowego w postać określaną jako nonpolarity, co można luźno 

przetłumaczyć jako „zero-biegunowy‖, charakteryzujący się wieloma ośrodkami 

posiadającymi znaczącą władzę. Pomimo iż można postrzegać świat w kategoriach 

wielobiegunowości – istnieją przecież takie duże siły jak Chiny, Unia Europejska, 

Indie, Rosja czy Stany Zjednoczone - to jest jedna zasadnicza różnica: centrów siły jest 

o wiele więcej, a sporo z tych biegunów to są aktorzy niepaństwowi: NGOs, organizacje 

globalne i regionalne. Siła znalazła się w wielu rękach i w wielu miejscach177. 

Dlaczego nie nastąpiły prorokowane przez Charle‘sa Krauthammera narodziny 

multilateralizmu, poprzedzone jednobiegunowym momentem? Haas tłumaczy to trzema 

powodami. Po pierwsze, rozwój państw, które polepszają swoją kondycję pod kątem 

finansowym, technologicznym i zasobów ludzkich, to samo się tyczy rozwoju 

korporacji i innych organizacji – w rezultacie powiększa się liczba aktorów zdolnych 
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 Richard Haas, The Age of Nonpolarity, ―Foreign Affairs‖ May/June 2008, Vol. 87, Iss. 3.  
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wywierać wpływy regionalnie bądź globalnie. Drugim powodem jest polityka 

amerykańska, która przyspieszyła powstanie alternatywnych centrów siły, co 

paradoksalnie osłabiło amerykańską pozycję w stosunku do nich. Trzecim powodem 

jest nie tylko zwiększająca się liczba państw czy organizacji, lub błędy amerykańskiej 

polityki ale postępująca globalizacja. Kluczowym dla funkcjonowania w świecie „zero 

biegunowym‖ instrumentem będzie, wg. Haas‘a  multilateralizm, biorący pod uwagę 

aktorów innych niż wielkie mocarstwa. 

„Zerobiegunowść‖ skomplikuje świat dyplomacji nie tylko poprzez wzrastającą 

liczbę aktorów, ale także zmniejszającą się liczbę przewidywalnych struktur i relacji – 

dlatego na ważności stracą sojusze, wymagające przewidywalnych zagrożeń, planów i 

zobowiązań. Wzajemne relacje staną się bardziej selektywne i sytuacyjne – ciężko 

będzie zaklasyfikować dany kraj do kategorii: „sojusznik‖ lub „adwersarz‖, a USA nie 

będą już mogły sobie pozwolić na politykę w stylu „jesteście z nami, lub przeciwko 

nam‖178.  
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