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DESTABILIZUJĄCA ROLA FEDERACJI ROSYJSKIEJ W PRZESTRZENI PORADZIECKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONFLIKTU GRUZIŃSKO-ROSYJSKIEGO
Polityka Federacji Rosyjskiej jest jednym z głównych, jeśli w ogóle nie najważniejszym 
czynnikiem kształtującym sytuację na obszarze poradzieckim, a szczególnie w WNP1. 
Wynika to z wielu uwarunkowań historycznych, geograficznych i gospodarczych, a tak
że z prowadzonej przez Rosję polityki i jej założeń2. Starając się nie popadać w ton na
gany lub nawet histerii, często stosowany w tekstach na tematy związane z rosyjską 
polityką zagraniczną, należy zwrócić uwagę na silne i coraz silniejsze starania Rosji 
o utrzymanie swych wpływów w wymienionym obszarze. 

1 Por. bardzo obszerne rozważania: A. Włodkowska, Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej na 
obszarze WNP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006. 

2 Stanisław Bieleń zwraca uwagę na silne uwarunkowania imperialne tożsamości rosyjskiej, por.: 
S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej', ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 91-131. 

Niniejszy artykuł jest próbą oceny rosyjskiej polityki jako polityki destabilizacji, 
która jest świadomie wykorzystywanym instrumentem działania. Postaramy się zaak
centować uwarunkowania, które niejako zmuszają Rosję do sięgania po te metody do 
realizacji założonych celów. Szczególnym przykładem działań destabilizacyjnych jest 
obszar zakaukaski, gdzie Rosja podtrzymuje wiele sytuacji konfliktowych i przez lata 
skutecznie nie dopuszcza do ustabilizowania się tam sytuacji politycznej. Ostatnie wy
darzenia w Gruzji są wyrazistym przykładem tego typu działań Federacji Rosyjskiej (pa
miętając oczywiście, że Rosja nie jest jedynym czynnikiem destabilizacji regionu); po- 
dejmiemy zatem skrótową próbę oceny obecnej fazy konfliktu gruzińsko-rosyjskiego. 
Na koniec spróbujemy przewidzieć dalszą ewolucję rosyjskiej polityki zagranicznej na 
obszarze WNP. 
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Uwarunkowania i założenia polityki zagranicznej FR na obszarze 
poradzieckim
Zasadniczym założeniem polityki zagranicznej Rosji w obszarze WNP jest utrzyma
nie tam wpływów politycznych z wyłączeniem w miarę możliwości innych podmiotów. 
Wpływy polityczne, czyli sprawowanie kontroli nad tym obszarem uważa się za nie
zbędne do realizacji gospodarczych i strategicznych interesów Rosji. 

Interesy gospodarcze FR w obszarze WNP

Z punktu widzenia ekonomicznego najważniejszymi dla Rosji kwestiami w związku 
z polityką na obszarze poradzieckim są kwestie dotyczące surowców energetycznych. 
Dzieje się tak z kilku przyczyn. 

Przede wszystkim trzeba zauważyć, że rosyjska gospodarka ma coraz bardziej cha
rakter surowcowy, co oznacza, że ogromna część wpływów budżetowych pochodzi 
ze sprzedaży kopalin, szczególnie odbiorcom zagranicznym3. To oznacza, że eksport, 
szczególnie nośników energii, jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju eko
nomicznego Rosji. Jednocześnie rosyjska infrastruktura wydobywcza, przesyłowa, jak 
również badania geologiczne są poważnie niedoinwestowane, przedsiębiorstwa zadłu
żone i w sporej mierze zdekapitalizowane. W rezultacie perspektywy wzrostu wydoby
cia gazu ziemnego i ropy naftowej są nie najlepsze4; wielu ekspertów uważa, że Rosja 
osiągnęła maksimum swych mocy wydobywczych i nie ma w krótko- i średniotermino
wej perspektywie szans na jego wzrost. Jednocześnie Rosja ma ambitne plany eksporto
we, uważając surowce energetyczne za ważny instrument polityki zagranicznej. Mniej 
więcej od 2006 roku obserwujemy wykorzystywanie eksportu gazu jako formy naci
sku na partnerów gospodarczych i w kwestiach politycznych5. Wynika to z faktu, że Ro
sja chce prowadzić mocarstwową politykę, ale nie ma większości instrumentów mocar
stwowości (siły i stabilności gospodarczej, siły militarnej, atrakcyjnego modelu rozwoju 
ekonomicznego, sektora tworzenia nowoczesnych technologii). W związku z tym potęga 
surowcowa, wielkość zasobów surowców energetycznych sąjednym z nielicznych czyn
ników mogących dawać Rosji przewagę w kontaktach z innymi państwami przy reali
zacji celów politycznych. Dlatego właśnie dostęp do źródeł surowców znajdujących się 
na obszarze poradzieckim jest sprawą zasadniczą. Już teraz, aby zrealizować swe zobo
wiązania eksportowe, Rosja zmuszona jest uzupełniać dostawy surowcem kupowanym 
w Turkmenistanie i Kazachstanie. Dlatego właśnie utrzymanie monopolu na drogi tran
zytowe gazu i ropy z Azji Środkowej jest jednym z głównych celów polityki Rosji w tym 

3 Ernest Wyciszkiewicz używa nawet wobec Rosji określenia Petrostate, zazwyczaj do tej pory 
odnoszonego do państw naftowych Zatoki Perskiej, por. E. Wyciszkiewicz, Rosyjski sektor naftowo- 
-gazowy - uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju [w: ] Geopolityka rurociągów, red. E. Wy
ciszkiewicz, PISM, Warszawa 2008, s. 7-8. 

4 E. Wyciszkiewicz, Rosyjski sektor..., op. cit., s. 24 i n. 
5 Por. M. Czajkowski, Perspektywy zaopatrzenia krajów Unii Europejskiej w gaz ziemny z Rosji, 

„Politeja” 2006, nr 1(5), WSMiPUJ, ’s. 85 i n. 
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obszarze6. Daje to wiele korzyści, takich jak kontrola nad cenami i zwiększenie zasobów 
rosyjskich w kontekście potencjału oddziaływań politycznych. 

6 I. Topolski, Działania Federacji Rosyjskiej w regionie [w: ] Region Azji Centralnej jako obszar 
wpływów międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, A. Ziętek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 98. 

7 Por. A. Bryc, Rosja w XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 
s. 41-45. 

Innym ważnym aspektem stosunków gospodarczych w otoczeniu Rosji jest pora- 
dziecka infrastruktura. W krajach WNP znajdują się ważne ośrodki przemysłowe oraz 
przedsiębiorstwa produkcyjne zbudowane jeszcze w czasach ZSRR. Kooperacja z nimi, 
utrzymanie ich produkcji, ewentualnie kontrola właścicielska jest istotna z punktu wi
dzenia rosyjskiej gospodarki. I znów główną rolę odgrywa przemysł surowcowy, czyli 
przede wszystkim rafinerie wraz z infrastrukturą, dzięki którym Rosja może osiągać 
większe dochody, eksportując produkty naftowe, a nie tylko surowce. Spore znaczenie 
mają także rozliczne zakłady przemysłu maszynowego związanego z produkcją infra
struktury surowcowej, kosmicznej i przemysłu obronnego. Z tym łączy się także ważna 
infrastruktura transportowa w krajach WNP, która stanowi dla Rosji szczególnie istotne 
drogi eksportu surowców i importu dóbr przemysłowych. 

Jeśli chodzi o sektor produkcyjny, rosyjskie towary nie mają zbyt dużego rynku 
zbytu. Z pewnymi wyjątkami są mało nowoczesne, energochłonne i niskiej jakości. 
Oprócz rynku wewnętrznego relatywnie mało zamożne kraje WNP są jedynymi obsza
rami, gdzie można sprzedawać taką produkcję. Utrzymanie tego stanu rzeczy jest istotne 
z punktu widzenia rosyjskiego przemysłu wytwórczego, który musi opierać się na mniej 
wymagających rynkach zbytu dla swej produkcji przemysłowej i jest to kolejna przyczy
na dążeń Rosji do utrzymania dominacji w swym poradzieckim otoczeniu. 

Interesy strategiczne FR w obszarze WNP

Państwa leżące w obszarze WNP mają duże znaczenie strategiczne. Utrzymywanie 
nad nimi kontroli ma z perspektywy rosyjskiej wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa 
państwa. 

Pierwsząkwestiąjest tu oczywiście głębia strategiczna, szczególnie ważna w stosun
ku do Europy Wschodniej. Państwa poradzieckie stanowią swego rodzaju bufor, w któ
rym zagrożenia mogą być zwalczane, nim pojawią się na właściwej granicy Rosji, mię
dzy innymi dzięki siłom zbrojnym FR stacjonującym na ich terytoriach7. Pozostawienie 
tych obszarów samym sobie mogłoby doprowadzić do groźnego chaosu albo też do po
jawienia się i umocnienia tam innych graczy, których Rosja postrzega jako konkurencję, 
na przykład USA czy innych państw zachodnich lub Chin. Oba te przypadki nie wcho
dzą w grę w rosyjskiej perspektywie, stąd konieczność aktywnej polityki na rzecz zacho
wania wpływów politycznych. 

W powyższym kontekście zauważyć także należy, że większość obszaru poradzie- 
ckiego jest niestabilna wewnętrznie, co może dodatkowo przyczyniać się do zagrożenia 
samej Rosji. Niestabilność ta także w pewnym sensie ułatwia działanie konkurentom, 
którzy albo tę niestabilność podsycają ponad miarę, w stopniu odpowiadającym Rosji,  
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albo też dysponują atrakcyjną ofertą walki z tą niestabilnością, oferując krajom regionu 
lepsze niż Rosja perspektywy. 

W szeroko ujętym obszarze poradzieckim największe strategiczne znaczenie ma 
region Kaukazu i Zakaukazia, który jest ważnym obszarem tranzytowym. Potencjalnie 
może on służyć do wzmożonej penetracji gospodarczej i politycznej państw zachodnich 
w kierunku Azji Środkowej. Ta zaś jest regionem nie tylko bogatym w surowce, ale tak
że ważnym strategicznie z punktu widzenia gry o wpływy polityczne w Eurazji. 

Rosyjska polityka destabilizacji na obszarze WNP
Rosja, szukając utrzymania i umocnienienia swych wpływów w obszarze poradzieckim, 
napotyka wiele innych podmiotów zainteresowanych tym obszarem zgodnie ze swymi 
interesami8. Najważniejsi konkurenci to: USA, kraje Europy Zachodniej, zachodnie kor
poracje paliwowo-energetyczne, Chiny i chińskie korporacje, Turcja, Iran i różnorodne 
organizacje islamskie od terrorystycznych do zajmujących się działalnością oświatową. 
Wszystkie te podmioty, poszukując wpływów, zderzają się z interesami Federacji Ro
syjskiej, co skutkuje, w optyce rosyjskiej, ograniczeniem wpływów Moskwy. To zaś po
strzegane jest jako zagrożenie narodowych interesów Rosji. 

8 A. Włodkowska, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw [w: ] 
Polityka zagraniczna Rosji, red. S. Bieleń, M. Ras, Difin 2008, s. 145 i n. 

’ Np. różne prognozy przewidują udział importu w zużywanym w UE gazie na 2/3 całego zapo
trzebowania, por. M. Czajkowski, Perspektywy zaopatrzenia..., op. cit., s. 93-94. 

Przykładowo państwa zachodnie poszukują źródeł dywersyfikacji surowcowej, 
penetrują więc Kaukaz i Azję Środkową, podczas gdy Rosja wołałaby utrzymać prak
tyczny monopol na tranzyt, a zatem kontrolę surowcową nad tym obszarem. Taki stan 
rzeczy dawałby Rosji potencjalnie wielkie wpływy na europejskich odbiorców surow
ców sukcesywnie coraz bardziej zależnych od importu9. Podobne są cele działalno
ści Stanów Zjednoczonych, a także Chin, przy czym ten ostatni kraj penetruje głównie 
Kazachstan. W wypadku USA mamy także do czynienia z interesami związanymi z ame
rykańską doktryną bezpieczeństwa narodowego. 

W rezultacie tej sprzeczności pomiędzy Rosją a innymi podmiotami próbującymi 
uzyskać wpływy na obszarze poradzieckim pojawia się konflikt, który prowadzi do walki 
o wpływy prowadzonej różnorodnymi metodami. Zależą one od potencjałów uczestni
ków i sposobów prowadzenia polityki zagranicznej. 

W wypadku graczy zachodnich, czyli Europy, USA i zachodnich korporacji (ale także 
i Chin) zasadniczym argumentem jest pieniądz i perspektywa rozwoju gospodarczego. 
Nawiązywanie bliskich więzi ekonomicznych i politycznych z Zachodem oznacza per
spektywę stabilizacji i długofalowego rozwoju. Przykład krajów Europy Środkowej jest 
aż nadto wyraźny, aby skłaniać inne państwa postkomunistyczne do szukania swego 
miejsca w zachodniej strefie wpływów. Oczywiście różne państwa WNP mają odmien
ne interesy, a także różnorodne możliwości zbliżania się do Zachodu, niemniej jednak 
przykład działa. Zasadniczym celem jest stabilizacja obszaru WNP na rzecz jego roz
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woju przy wydatnej współpracy Zachodu, gotowego nie tylko na inwestycje, ale także 
na transfer wzorców organizacyjnych, technologii i innych nośników rozwoju. W takim 
modelu rozwoju stosunków na obszarze poradzieckim poszczególne państwa oraz regio
ny nawiązują i wzmacniają różnorodne stosunki z Zachodem, pogłębiając współzależno
ści od tego najbogatszego obszaru świata kosztem współzależności od Rosji. Ta bowiem 
nie zamierza przyjmować zachodnich reguł gry gospodarczej i politycznej, stara się być 
odrębnym centrum wpływów realizowanych innymi metodami, w odmienny sposób i na 
bazie innych wartości1“. 

Można zatem powiedzieć, że Zachód dysponuje potężnym instrumentem realizowa
nia swych wpływów w postaci atrakcyjności finansowej i organizacyjnej. Oferuje nie tyl
ko bieżące zyski ze współpracy gospodarczej, ale także długofalową perspektywę roz
woju. W polityce wielu państw WNP bardzo wyraźnie widać chęć podążania tą drogą, 
choćby nawet powoli, ostrożnie, niekoniecznie w pełni realizując oczekiwania zachod
nich partnerów. Są bardzo liczne powody finansowe, które za tym stoją. Na przykład 
Azerbejdżan, Kazachstan czy Turkmenistan mogą znacznie więcej zarobić, eksportu
jąc swe surowce energetyczne bezpośrednio na Zachód, korytarzem kaukaskim, niż tak 
jak to się dzisiaj dzieje, odsprzedając większość surowca Rosji po znacznie niższych 
niż światowe cenach. Dodatkowym atutem jest tu uniezależnienie polityczne od wpły
wów Rosji - kraje WNP na pewno chętnie wykorzystałyby nadarzającą się sposobność 
do osłabienia zależności. 

Z drugiej strony Rosja nie zapewnia swym partnerom w WNP równie atrakcyjnej 
perspektywy krótko- i średnioterminowej. Nie jest ani ośrodkiem integracyjnym, ani do
brym partnerem gospodarczym. Zachowując w wielu kwestiach pozycję monopolistycz
ną lub prawie monopolistyczną, wykorzystuje ten status dla własnych korzyści. Można 
tu ponownie odwołać się do przykładu turkmeńskiego i kazachskiego gazu. 

Chcąc jednak podtrzymać wpływy bez jednoczesnego podjęcia współpracy z Za
chodem na jego zasadach ekonomicznych i organizacyjnych, Rosja musi uciekać się do 
innych środków. Ponieważ z punktu widzenia Zachodu podstawowym warunkiem rea
lizacji promowanego przezeń modelu stosunków z państwami WNP jest stabilizacja po
lityczna i gospodarcza, Rosja musi sięgać do działań destabilizacyjnych. Dla Zachodu 
rozwiązywanie lokalnych konfliktów i łagodzenie napięć jest podstawowym środkiem 
przygotowania terenu pod ekspansję gospodarczą. W związku z tym, aby do tego nie do
puścić, Rosja podejmuje skuteczne działania destabilizacyjne. Jest to w istocie jedyny 
sposób, aby Moskwa mogła się przeciwstawić ekspansji szeroko pojętego Zachodu na 
obszarze poradzieckim. 

Te działania destabilizacyjne majądługątradycję, ponieważ prowadzone sąod począt
ku lat 90. XX wieku. Realizowane są także w bardzo zróżnicowanych formach, zależnych 
od okoliczności. W tym miejscu wypada jednak wyraźnie zaznaczyć, że brak stabilności 
obszarów Kaukazu, Zakaukazia i poradzieckiej Azji Środkowej nie wynika wyłącznie 
z działań i decyzji Federacji Rosyjskiej. Mamy tam do czynienia z różnorodnymi i imma-

111 Por. Marek Czajkowski, Miejsce UE w polityuce zagranicznej Federacji Rosyjskiej - uwarun
kowania, założenia, pola konfliktów i obszary współpracy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 
4(V)2008, Kraków 2006, s. 85-103. 
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nentnymi źródłami konfliktów, które częstokroć toczą się od wieków. Ponadto występują 
tam destabilizacyjne oddziaływania niektórych graczy zewnętrznych, takich jak organi
zacje terrorystyczne. Także wiele działań aktorów zachodnich prowadzi celowo lub mimo
wolnie do destabilizacji. Jednak rola Moskwy w podtrzymywaniu i wykorzystywaniu 
istniejących konfliktów jest bardzo znacząca i efektywnie wpływa nawet na pogłębie
nie stanu niestabilności. Można zaryzykować tezę, że gdyby Rosja nie prowadziła ta
kiej polityki w ramach WNP, wymienione regiony byłyby bardziej stabilne, szczególnie 
gdyby Rosja zdecydowała się użyć swych możliwości do rozwiązywania konfliktów, 
a nie utrwalania ich. 

Wojna z Gruzją, sierpień 2008
Sierpniowa wojna, w której w ciągu pięciu dni brały udział siły zbrojne Gruzji, Federa
cji Rosyjskiej oraz separatystycznej republiki Osetii Południowej jest wydarzeniem na 
tyle niedawnym, że nie zostało ono jeszcze dobrze opracowane w literaturze naukowej. 
Pojawiły się jednak pierwsze niezależne opisy i komentarze ekspertów, na podstawie 
których można dość dokładnie prześledzić przebieg konfliktu, jego następstwa, a także 
wysnuć pewne wnioski. 

Przyczyny
Kaukaska wojna pięciodniowa ma jedną zasadniczą przyczynę, którąjest utrzymywanie 
przez Rosję separatystycznych republik na obszarze Gruzji. Od 1992 roku podczas wo
jen domowych Rosja zgodnie z zarysowaną powyżej polityką utrzymuje istnienie two
rów terytorialnych, które bez pomocy nie miałyby racji bytu. Przez te lata Rosja konse
kwentnie uniemożliwiała przeprowadzenie jakiejkolwiek procedury politycznej, która 
mogłaby doprowadzić do złagodzenia konfliktu. Przeciwnie, podtrzymując lokalne rzą
dy przy pomocy poparcia politycznego i gospodarczego, przyczyniała się do pogłębie
nia konfliktu". Bez względu zatem na to kto i dlaczego rozpoczął wojnę sierpniową, jej 
zasadnicze źródła leżą w polityce rosyjskiej. 

Obecnie nie można powiedzieć, dlaczego Gruzja zdecydowała się rozpocząć dzia
łania zbrojne przeciwko separatystycznej Osetii Południowej w nocy 7/8 sierpnia. Teo
rii jest wiele. Jedni poszukują przyczyn w polityce USA, które wzmacniając potencjał 
Gruzji, starają się podtrzymać swego sojusznika. Gwałtowny konflikt był ponadto, we
dług wielu opinii, na rękę republikanom w ramach kampanii wyborczej przed wyborami 
prezydenckimi* 12. Druga zasadnicza teza to taka, że Gruzja nie miała innego wyjścia, że 
została zmuszona do interwencji. Podkreśla się, że w ostatnich miesiącach poprzedzają

" Por. W. Konończuk, Gruzja Jukosem polityki zagranicznej Rosji? Stosunki rosyjsko-gruzińskie 
[w: ] Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw członkowskich WNP, red. E. Cziomer, M. Czajkowski, 
KSSM UJ, Kraków 2006, s. 83-89. 

12 Na to wskazywałby wzrost notowań Johna McCaina, który lepiej poradził sobie z sytuacją. 
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cych wojnę liczba prowokacji i ataków przeprowadzanych przez siły osetyńskie znaczą
co wzrosła. W związku z postępującymi atakami Tbilisi nie miało więc innego wyjścia, 
jak tylko wkroczyć do Osetii, aby nie stracić tych enklaw w administracyjnych ramach 
Osetii Południowej, które pozostawały w gruzińskich rękach. 

Inna jeszcze interpretacja jest taka, że Gruzja po prostu wykorzystała nadarzającą się 
sposobność, czyli zainteresowanie świata olimpiadą. Obecnie wiemy, że we władzach 
Gruzji panowało przekonanie, że siły rosyjskie za granicą są słabe i że uda się Osetię Po
łudniową względnie sprawnie opanować i umocnić13. Tym sposobem dokonałaby się re
integracja separatystycznej republiki, co zawsze było jednym z głównych celów polity
ki gruzińskiej. 

13 P. Felgenhauer, Georgian Officials Admit They Misread Russian Intentions, „Eurasia Daily 
Monitor” 30 października 2008, vol. 5, no. 208, Jamestown Foundation, www. jamestown. org; 
31 października 2008. 

14 V. Socor, The Goals behindMoscow ’s Proxy Offensive against Georgia, „Eurasia Daily Monitor” 
8 sierpnia 2008, vol. 5, no. 152, Jamestown Foundation, www. jamestown. org; 9 sierpnia 2008. 

15 M. Menkiszak, Rosyjska inwazja na Gruzję: cele, przebieg, konsekwencje, „Tydzień na 
Wschodzie” 20 sierpnia 2008, nr 36 (60), Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 8-13, www. osw. waw. pl; 
23 sierpnia 2008. 

16 P. Felgenhauer, The Russian-Georgian War Was Preplaned by Moscow, „Eurasia Daily Monitor” 
14 sierpnia 2008, Jamestown Foundation, www. jamestown. org; 15 sierpnia 2008. 

Istnieje jeszcze możliwość, że Gruzja została właściwie wmanewrowana w wojnę 
przez Rosję, która decydując się na zaostrzenie prowokacji lub też może dostarczając 
fałszywych informacji, liczyła na taki rozwój wydarzeń. Taka polityka mogłaby mieć 
wiele powodów14. Byłyby to: zmiana władzy w Gruzji w celu zmiany jej orientacji za
granicznej, uzyskanie panowania nad tworzącym się nowym korytarzem transportowym 
dla kaspijskich surowców energetycznych i zademonstrowanie swej siły i sprawności 
zarówno na użytek wewnętrzny, jak i międzynarodowy15. Za taką interpretacją silnie 
przemawia fakt, że Rosjanie byli stosunkowo bardzo dobrze przygotowani do wojny 
w sensie czysto militarnym. Na pozycjach wyjściowych blisko granicy Rosji z Osetią 
Południową i Abchazją zgromadzono znaczne siły, wielokrotnie większe niż normalnie 
się tam znajdujące, gotowe w sensie logistycznym do szybkiego rozwinięcia. Nie ule
ga więc raczej wątpliwości, że Rosja była przygotowana do konfliktu, co właśnie może 
wskazywać na udział w jego sprowokowaniu16. 

Trudno jednoznacznie określić, która z powyższych teorii jest prawdziwa, szczegól
nie w stosunku do roli Rosji. Jednak bez względu na to, czy Rosjanie „pomogli” Gruzi
nom w decyzji o ataku, czy też po prostu wiedzieli o planach Tbilisi i byli na nie przy
gotowani, w momencie wybuchu konfliktu natychmiast podjęli realizację celów, które 
wymieniono powyżej. Nie ograniczyli się zatem do defensywy i zabezpieczenia teryto
rium separatystycznej republiki, podjęli za to szeroko zakrojone działania ofensywne. 

Przebieg

W pierwszej fazie gruzińskie oddziały dysponujące dość nowoczesnym sprzętem, łącz
nie z wyposażonymi w izraelskie komponenty czołgami T-72, stosunkowo sprawnie za
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jęły dużą część Osetii, łącznie z większą częścią jej stolicy - Cchinwali. Od razu jednak 
popełniono mnóstwo błędów, z których najważniejszym było to, że nie podjęto pró
by zablokowania jedynej prowadzącej z Rosji drogi przez tunel Roki. Zbombardowa
nie wylotu tunelu lub też sprawny ostrzał artyleryjski mogły znacząco utrudnić Rosja
nom ofensywę. Ten błąd wynikał zapewne z fałszywego przekonania o braku gotowości 
Rosji i zaważył na przebiegu całego konfliktu. 

Natychmiast po rozpoczęciu działań zbrojnych do całkowitego przegrupowania ru
szyła rosyjska 58. armia17, wchodząca w skład Północnokaukaskiego Okręgu Wojsko
wego. Wsparcie powietrzne zapewniały jednostki lotnictwa frontowego (taktycznego) 
z 4. Armii Lotnicznej18 oraz pojedyncze jednostki z 37. Armii Powietrznej Strategiczne
go Przeznaczenia. Trudno dokładnie ocenić, jaka część wymienionych sił brała udział 
w walkach, niemniej jednak z pewnością miała miażdżącą przewagę liczebną nad armią 
gruzińską, liczącą w przededniu konfliktu około 29 000 żołnierzy19. Mimo słabego za
awansowania technicznego 58. Armia była dobrze, jak na rosyjskie standardy, przygoto
wana. W ciągu dwóch dni Rosjanie wprowadzili do walki wystarczającą liczbę podod
działów, w tym pancernych, by skutecznie zacząć wypychać z Osetii Gruzinów, mimo 
ich przewagi technicznej. W tej fazie wystąpiły gwałtowne starcia wojsk pancernych, 
a także rozbicie sztabu 58. Armii20. 

17 58. Armia Ogólnowojskowa w przeddzień konfliktu liczyła łącznie 102 000 żołnierzy, 600 czoł
gów, 1900 bwp i transporterów opancerzonych, 1700 systemów artyleryjskich. Jej wyposażenie jed
nak jest stosunkowo mało zaawansowane technologicznie, używano nawet czołgów T-62 pochodzą
cych z lat 60. Dane za: M. Gawęda: Wojska rosyjskie w wojnie z Gruzją, „Nowa Technika Wojskowa” 
2008, nr 10, s. 47. 

18 Około 460 samolotów, 50 śmigłowców i 125 rakietowych zestawów przeciwlotniczych. 
Uzbrojenie to jest wyłącznie starszych generacji, dane za: ibidem, s. 48. 

19 Dysponujących ponadto około 230 czołgami, około 250 innymi pojazdami opancerzonymi, 250 
systemami artyleryjskimi i około 25 samolotami, dane za: T. Szulc, Zakłamana wojna, „Raport” WTO 
2008, nr 9, s. 3 4. 

211 9 sierpnia w zasadzce gruzińskich komandosów o mało nie zginął dowódca 58. Armii, generał 
Anatolij Chrulijew, wielu oficerów zostało rannych lub zabitych. 

21 M. Nałęcz, Morze Czarne - Rosja vs Gruzja, „Nowa Technika Wojskowa” 2008, nr 10, s. 56 i n. 

Kolejne jednostki rosyjskie wchodziły do boju; ciężka artyleria i bombardowania 
lotnicze spowodowały, że Gruzini nie mogli utrzymać pozycji. Stało się przy tym jasne 
- wynikało to z wypowiedzi politycznych - że Rosja zamierza osiągnąć znacznie więcej 
niż wyparcie Gruzinów z Osetii. Rozpoczęły się działania o charakterze pacyfikacji, wy
mierzone w potencjał militarny Gruzji, wychodzące daleko poza działania defensywne. 
Kiedy w Osetii nie było już ani jednego Gruzina, rosyjskie wojska prowadziły działania 
zaczepne, artyleria i lotnictwo oraz marynarka wojenna niszczyły instalacje wojskowe, 
w tym lotniska, bazy radarowe, instalacje portowe21. 

Wojska gruzińskie w generalnym odwrocie częściowo uległy panice, częściowo jed
nak zajęły pozycje defensywne na kierunkach rosyjskiego natarcia, obsadzając bardzo 
trudne do sforsowania pozycje w górach. Rosjanie zajęli sporą część zachodniej i środ
kowej Gruzji, z portem Poti oraz miastem Gori, przecinając szlaki komunikacyjne pro
wadzące z zachodu kraju na wschód. Pojawiły się nawet informacje, że kolejnym celem 
ataku będzie Tbilisi. 
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W tym momencie jednak wojna się dość niespodziewanie skończyła. Można się tyl

ko domyślać, dlaczego Rosjanie zgodzili się na plan pokojowy przedstawiony przez 
prezydenta Sarkozy’ego. Przy posiadanej przewadze Rosjanie w ciągu zapewne kilku 
dalszych dni mogliby zająć całą Gruzję i dokonać dowolnych zmian politycznych, zre
alizować wszystkie cele. Dlaczego jednak się na to nie zdecydowali? Odpowiedź jest 
trudna, lecz można wskazać na dwa zasadnicze aspekty, wojskowy i polityczny. 

Z wojskowego punktu widzenia dalsze działania zbrojne przyniosłyby znaczne ofia
ry. Forsowanie gór wobec gęstniejącego oporu dobrze wyposażonego przeciwnika mu- 
siałoby się skończyć znacznymi stratami wojsk pancernych i przynajmniej kilkudniową 
kampanią. Wobec silnej i sprawnej obrony przeciwlotniczej użycie wojsk aeromobil- 
nych byłoby natomiast dość ryzykowne, także w związku ze słabym wyposażeniem ta
kich jednostek w Rosji. W dodatku konieczność masowego użycia artylerii i lotnictwa 
musiałby skutkować ogromnymi stratami wśród ludności cywilnej. 

Aspekt polityczny jest natomiast taki, że wojna w Gruzji stała się przedmiotem świa
towego zainteresowania. Media bardzo szybko podchwyciły ton antyrosyjski, widząc 
w Rosji agresora. Ponadto odpowiedź krajów europejskich była dla Rosji zapewne za
skakująca. Zazwyczaj obojętne na takie sytuacje, sympatyzujące z Moskwą rządy w bły
skawicznym, jak na Europę, tempie podjęły bezprecedensowe działania. Powszechnie 
uznaje się, że reakcja świata na zagrożenie suwerennego bytu Gruzji była słaba, lecz 
można to ująć inaczej. W gruncie rzeczy Europa bardzo szybko uznała sytuację za zagro
żenie dla siebie i bardzo szybko podjęła wspólną i zdecydowaną akcję polityczną. Bio
rąc pod uwagę wszystkie niedostatki polityki wspólnotowej oraz różnice interesów po
szczególnych państw UE, reakcja ta była bezprecedensowa i niewątpliwie zmusiła Rosję 
do umiaru. 

Następstwa
Skutki wojny pięciodniowej są różnorodne i należy je rozpatrywać z punktu widzenia 
różnych uczestników. 

Z perspektywy Rosji kampania nie przyniosła wiele korzyści. Podtrzymano, a na
wet krótkoterminowo powiększono potencjał destabilizacyjny obszaru zakaukaskiego, 
ale na razie nie widać, aby osiągnięto cele, które prawdopodobnie przyświecały rosyj
skiej akcji. Władza Saakaszwilego nie ucierpiała i kierunek polityki zagranicznej Gru
zji nie jest zagrożony. Wprawdzie obecny prezydent Gruzji zapewne odpowie ze swe 
błędy, lecz odbędzie się to raczej w wyniku procesu demokratycznego, który umoc
ni prozachodnią politykę Tbilisi. Rosja nie uzyskała także wpływu na kaukaski kory
tarz surowcowy, co najwyżej podnosząc ryzyko jego wykorzystania* 22. Potencjał militar
ny Gruzji natomiast zostanie szybko odbudowany, wyciągnie ona ponadto wnioski, co 
umocni zdolności obronne kraju. Poza tym znacząco pogorszył się międzynarodowy wi

22 A. Jarosiewicz, Kazachska ropa bliżej ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan, „Tydzień na Wschodzie”
22 października 2008, nr 34 (68), Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 7-9, www. osw. waw. pl; 25 paź
dziernika 2008. 
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zerunek Rosji jako kraju agresywnego i nieprzewidywalnego. Wojna przyspieszyła wy
cofywanie się z Rosji zagranicznych inwestorów i pogorszyła relacje z sąsiadami. Rosja 
uznała niepodległość Abchazji i Osetii, ale okazało się to całkowitą porażką dyploma
tyczną. Nawet najbliższe Rosji państwa WNP nie uznały separatystów23, także Chiny po
deszły bardzo sceptycznie do działań rosyjskich, uznając je za zupełnie niepotrzebną de
stabilizację. 

23 Siergiej Markiedonow zauważa, że nawet Armenia, Kazachstan i Białoruś, najbardziej spolegli
we wobec Rosji państwa WNP, z dużą rezerwą odniosły się do rosyjskich działań, por. S. Markedonov, 
Caucasus Conflict Breakes Old Rules of the Gamę, „Russian Analytical Digest” 4 September 2008, 
nr 45, ISN ETHZ, s. 5. 

24 Bieżące informacje mówią nawet o 3, 5 mld euro z Unii Europejskiej, USA oraz Japonii, za: 
W. Lorenz, Świat podaruje Gruzji miliardy euro, „Rzeczpospolita” 23 październik 2008, www. rp. pl; 
4 listopada 2008. 

25 M. Kaczmarski, Konsekwencje wojny z Gruzją, „Tydzień na Wschodzie” 3 września 2008, nr 37 
(61), Ośrodek Studiów Wschodnich, s. 2-5, www. osw. waw. pl; 19 września 2008. 

Z punktu widzenia Gruzji wojna oznaczała znaczne straty w sprzęcie wojskowym 
oraz prestiżową porażkę. To jednak może być paradoksalnie korzyścią, ponieważ od
tworzenie potencjału uczyni ją jeszcze bardziej sprawnym i nowoczesnym państwem. 
O wiele ważniejsze są zmiany wewnętrzne, które obecnie trudno ocenić, ale zapewne 
doprowadzą one do odejścia coraz bardziej otwarcie oskarżanego o porażkę Saakaszwi- 
lego i jednocześnie umocnienia antyrosyjskiego nastawienia ludności kraju. To czyni 
potencjalnie mniej skutecznym działanie prorosyjskiej opozycji w Gruzji. Jednocześnie 
można powiedzieć, że pozycja międzynarodowa Tbilisi umocniła się, kraj stał się bar
dziej wyraźnie przyczółkiem Zachodu na obrzeżach Rosji, który kraje europejskie i USA 
chcą utrzymać. To oznacza wzrost wewnętrznego potencjału stabilizacyjnego, również 
w formie bezpośredniej pomocy finansowej24. Paradoksalnie także definitywne zapew
ne odpadnięcie od Gruzji separatystycznych republik może jej pomóc w stabilizacji we
wnętrznej. Skoro Rosjanie je uznali i podpisali z nimi porozumienia w formie traktatów 
dobrosąsiedzkich, a jednocześnie zdecydowali się ich bronić i umieścili na ich teryto
riach znaczące siły wojskowe, to jakiekolwiek rozwiązanie militarne nie wchodzi w grę. 
To oznacza, że Gruzja może skoncentrować się na innych problemach, co może przy
nieść jej korzyści. 

Z punktu widzenia społeczności międzynarodowej wojna podkreśliła kilka bardzo 
ważnych kwestii związanych z Rosją. Obraz tego kraju zmienił się nieco, co będzie 
w pewnym stopniu rzutowało na politykę wobec tego państwa. Można mówić nawet 
o tym, że prestiż międzynarodowy Rosji się obniżył, co można oceniać z dwóch perspek
tyw, politycznej i militarnej. 

W sensie politycznym Rosja ze swoją gwałtowną reakcją udowadnia, że gotowa jest 
na wszystko dla obrony swej strefy wpływów25. To jest bardzo źle przyjmowane na Za
chodzie, ale także w Chinach. Pekin i Bruksela życzą sobie stabilności i spokoju dla rea
lizacji interesów gospodarczych, a nie awantur wojennych. Wprawdzie nie wini się Ro
sji za wojnę jako taką, ale za jej gwałtowny przebieg, który wskazuje na gotowość do 
militarnego realizowania celów w polityce zagranicznej. Tym sposobem Rosja znala
zła się w gruncie rzeczy na jednej płaszczyźnie z USA, które są za to właśnie potępiane.  

http://www.rp.pl
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W rezultacie Rosja traci sympatyków, choć oczywiście pozostaje partnerem, z którym 
każdy musi się liczyć i robić interesy26. 

26 S. Sestanovich, What Moscow Has Done, „Foreign Affairs” November/December 2008, vol. 
87, no 6, s. 13. 

27 Por. K. Liklikadze, Lessons and Losses of Georgias Five-Day War with Russia; „Eurasia Daily 
Monitor” 26 września 2008, vol. 5, no. 185, Jamestown Foundation, www. jamestown. org; 26 września 
2008. 

28 Rosjanie zmuszeni byli wykorzystywać do zadań rozpoznania taktycznego samoloty strategicz
ne z natury rzeczy nieprzystosowane do tego, co skutkowało między innymi utratą bombowca strate
gicznego Tu-22. 

Analizując przebieg działań zbrojnych, możemy także zauważyć prestiżową po
rażkę Rosji w sensie militarnym. Wprawdzie rosyjskie siły zbrojne wykonały zadania 
obronne i zajęły sporą część Gruzji, obniżając znacznie jej militarny potencjał, ale od
było się to w sposób podający w istocie w wątpliwość sprawność rosyjskich sił zbroj
nych. Eksperci militarni podkreślają, że mimo iż 58. Armia była przygotowana i jak na 
rosyjskie standardy została sprawnie rozwinięta, to jednak w wielu aspektach ustępo
wała gruzińskiej27. Niejednolite uzbrojenie, a nawet umundurowanie, słabe wyszkole
nie było widać na każdym kroku, choćby w postaci bardzo niecelnego ognia rosyjskich 
pododdziałów artylerii. Poziom technologicznego zaawansowania uzbrojenia, środków 
łączności, rozpoznania, zdolności do toczenia walk nocnych pozostawał w tyle za gru
zińskim. Ekspertów zaskakuje przede wszystkim bardzo nieznaczne zastosowanie przez 
lotnictwo rosyjskie uzbrojenia precyzyjnego i całkowity brak rozpoznania przy pomo
cy bezpilotowych aparatów latających28. Inaczej mówiąc, Rosja wygrała z Gruzją wojnę 
dzięki przewadze liczebnej i zmasowanemu ostrzałowi artyleryjskiemu, a nie technolo
gią i organizacją. Jest to zatem kolejny dowód na zapaść rosyjskich sił zbrojnych, które 
coraz bardziej stają się nienowoczesne, a poziom organizacji i założenia taktyczne po
chodzą sprzed kilkudziesięciu lat. 

Wnioski
Wojna z Gruzją wykazała determinację Rosji w walce o wpływy na obszarze poradzie- 
ckim. Jednocześnie sięgnięcie po rozwiązanie militarne, w dodatku szczegółowo przy
gotowane i zaplanowane, wskazuje na relatywną słabość rosyjskiej polityki zagranicz
nej. Nie mogąc konkurować przy pomocy instrumentów finansowych czy atrakcyjności 
technologicznej lub organizacyjnej, Moskwa wybrała argument „ostateczny”. Wydaje 
się jednak, że niezbyt skutecznie, ponieważ w konsekwencji musiała się wycofać z Gru
zji i w zasadzie nie zrealizowała swych celów, co na pewno odnotowano w stolicach 
państw WNR Instrument militarny też okazał się, przynajmniej na razie, nieskuteczny, 
wojna obnażyła ponadto słabość technologiczną rosyjskiej armii. 

Pozornie po wygranej w sensie militarnym wojnie Rosja wydaje się wzmocniona, 
tak jednak nie jest. Należy raczej mówić o osłabieniu pozycji Rosji w obszarze pora- 
dzieckim w sensie politycznym, co wiąże się nie tylko z wojną w Gruzji, ale także z po
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wszechnym kryzysem, który mocno uderza w rosyjską gospodarkę. Nie należy jednak 
oczekiwać zmiany rosyjskiej polityki. Jest ona zbyt głęboko uwarunkowana percepcją 
interesów narodowych, czynnikami świadomościowymi i historycznymi, aby miała zo
stać porzucona. Federacja Rosyjska nadal będzie walczyć o wpływy w obszarze pora- 
dzieckim, uważając to za niezbędny aspekt swojego bezpieczeństwa i statusu zarówno 
w sensie politycznym, jak i wojskowym. 

Jednocześnie jednak w czasie pogłębiania się kryzysu będziemy mieli do czynie
nia ze słabnięciem zdolności oddziaływania Rosji, co paradoksalnie wywołać może ten
dencję do zaostrzania polityki. Ponadto konflikty zewnętrzne mogą służyć konsolida
cji władzy, zagrożonej przez kryzys, który wpływając na status obywateli, może osłabić 
pozycję ośrodka rządzącego. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, biorąc pod 
uwagę charakterystyczne uwarunkowania rosyjskiego systemu politycznego pozbawio
nego mechanizmów samoregulacji, „ręcznie sterowanego”. 

W związku z tym wysoce prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie będziemy 
świadkami kolejnych odsłon w konflikcie gruzińsko-rosyjskim, w którym Osetia i Ab
chazja sukcesywnie stają się coraz bardziej pretekstami do znacznie poważniejszej gry 
prowadzonej z jednej strony przez Rosję, a z drugiej przez Gruzję, popieraną przez USA 
i inne kraje zachodnie. 

ABSTRACT

The destabilizing role of the Russian Federation in the post-soviet space 
with special emphasis on the Georgian-Russian conflict

One of the most important goals of Russian foreign policy is the control over post-soviet space. 
Moscow, however, do not have strong instruments of influence at its disposal, such as financial 
support, effective commerce or attractive technological and organizational patterns. One last re
sort is the policy of destabilizing certain regions in order to prevent spread of Western influence 
which is dependent on political stability necessary to grow economical ties. For nearly two dec
ades Russia has been conducting its policy of „frozen conflicts” and other means of destabiliza
tion. The August war in Georgia represents this policy drawn to the new limits of direct military 
action. However the war was initiated by Georgia assaulting South Ossetia, there is strong evi
dence that Russia was well prepared and probably has orchestrated the situation which has drawn 
Tbilisi to war. Russian response shows that Moscow intended not only to defend Ossetia but, 
among others, to change the regime in Tbilisi, take over Caspian Gas&Oil Corridor and scare oth
er countries of CIS. Quick political response of Europe and the US and relative difficulties on the 
military front forced Russia to stop and eventually withdraw. It is hard to predict further outcome 
of the conflict, but right now we can see that Russia’s achievements are limited in comparison 
to goals. In the future we will see next stages of the conflict as well as a continuation of described 
policy, although the world crisis may influence it in many ways. 
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