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Ostatnie niemal dwie dekady dziejów Białorusi to stopniowe odnawianie coraz więk-
szej zależności politycznej i gospodarczej od Federacji Rosyjskiej. Po ponad siedem-
dziesięciu latach sowieckiego panowania powstała samodzielna Republika Białorusi, 
mająca szansę na stanie się w pełni demokratycznym państwem, na włączenie się 
do euroatlantyckich organizacji międzynarodowych oraz na zrównoważony rozwój 
gospodarczy i demokrację. Szybko jednak okazało się, że transformacja społeczno-
-polityczna to droga skomplikowana i wymagająca wytężonej pracy od władz i wielu 
wyrzeczeń od obywateli, którym – jak się okazało – nie sprostano. Do przyczyn nie-
powodzeń demokratycznych przemian na Białorusi zaliczyć możemy: 1) zewnętrz-
ne uwarunkowania (impulsy) rozpoczęcia procesu przemian demokratycznych; 
2) wynaradawianie Białorusinów trwające przez prawie cały okres radziecki, które 
doprowadziło do powstania bardzo wąskiej, słabej i rozbitej warstwy elit narodowych; 
3) jednoczesne funkcjonowanie mocnej i monolitycznej warstwy sowiecko-partyjnej 
nomenklatury; 4) proces zatomizowania białoruskiego społeczeństwa, którego po-
ziom życia był wyższy niż w innych regionach ZSRR; 5) wykształcenie się niewiel-
kiej, zróżnicowanej i słabo zjednoczonej opozycji demokratycznej1. Spowodowało to 
pojawienie się w społeczeństwie tęsknot za dawną stabilizacją i radzieckim dobroby-
tem. Również elity rządzące, wywodzące się głównie z postradzieckiej nomenklatu-
ry, nie mając pomysłów na reformy, jedyny sposób na rozwiązanie problemów kraju 
widziały w połączeniu z Rosją2.

1 Por. A. Korol, Przyczyny niepowodzeń reform systemu politycznego na Białorusi [w:] Białoruś: 
czas zmian, pod. red. K. Kłysińskiego, R. Witka, tłum. tekstów A. Smólczyńska i M. Fojtuch, Poznań 
2003, s. 16–17.

2 E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999, s. 240.
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O ile owa integracja była traktowana przez władze Republiki Białorusi jako szan-
sa na stabilność i rozwój gospodarczy, to władze Federacji Rosyjskiej postrzegały 
uzależnienie Białorusi w sposób czysto technokratyczny3. Dla Federacji Rosyjskiej 
fakt zacieśnienia stosunków z Białorusią był i w dalszym ciągu jest korzystny co 
najmniej z sześciu powodów:

1)  stanowi element odbudowy imperium, odzyskiwania przez Rosję mocarstwo-
wej pozycji;

2)  powiększyła głębię strategiczną Federacji Rosyjskiej o ponad 500 km i usta-
nowiła między nią a NATO strefę buforową;

3)  jest terenem tranzytowym: na jej terenie krzyżują się szlaki transportowe 
wschód–zachód (Federacja Rosyjska–Unia Europejska) oraz północ–południe 
(Petersburg–Odessa);

4)  odsunęła od działalności władz Federacji Rosyjskiej zainteresowanie obroń-
ców praw człowieka, skoro w środku Europy istnieje państwo rządzone przez 
„ostatniego dyktatora Europy”4;

5)  izolowana politycznie Białoruś stała się doskonałym pośrednikiem w han-
dlu rosyjską bronią z państwami obłożonymi sankcjami bądź oskarżanymi 
o wspieranie terroryzmu5;

6)  źle postrzegana w świecie Republika Białorusi może odgrywać rolę „stra-
szaka”, nieobliczalnego państwa w samym środku Europy, którego polityka 
będzie powstrzymywać czy osłabiać współpracę państw Europy Zachodniej 
i Europy Środkowo-Wschodniej, a w rzeczywistości – realizować imperialną 
rosyjską politykę zagraniczną; wydaje się, że pozycja Białorusi w tym aspek-
cie stosunków z Federacją Rosyjską jest analogiczna, w każdym razie zbliżo-
na do położenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej względem 
Chińskiej Republiki Ludowej.

Przez pierwsze dziesięć lat proces jednoczenia miał charakter raczej propagan-
dowy, organizacje polityczne miały fasadowy charakter. Zasadnicza zmiana w rosyj-
skiej polityce nastąpiła po 2002 r., gdy – wraz ze wzrostem cen ropy – tranzyt przez 
Białoruś stał się dla Rosji sprawą priorytetową6. Utrzymanie Białorusi we własnej 
strefi e wpływów nabrało jeszcze większego znaczenia dla Federacji Rosyjskiej po 
„kolorowych rewolucjach” na Ukrainie i w Gruzji, a co za tym idzie – utracie prze-
ważających wpływów na tych terenach. Należy wspomnieć, że był to również wynik 

3 Owo utylitarne podejście nabrało coraz większego znaczenia po dojściu do władzy Władimira 
Putina, gdyż wydaje się, że prezydent Borys Jelcyn był politykiem o charakterze raczej koncyliacyj-
nym i mógłby się zgodzić na rzeczywiste zjednoczenie Rosji i Białorusi. Podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku wycofania sprzeciwu Rosji dla polskiego członkostwa w NATO.

4 Alexander Lukashenko’s victory in the presidential elections in Belarus came as no surprise to 
opposition supporters or Western observers, BBC News, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/euro-
pe/3882843.stm (dostęp: 3.03.2008).

5 A. Eberhardt, Stosunki Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś w sferze obronności, Polski In-
stytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Analiz, Materiały Studialne, nr 10, Warszawa, lipiec 2005, s. 9.

6 R. Sadowski, Białoruś–Rosja: integracja wschodnioeuropejska, „Punkt Widzenia” nr 6, Warsza-
wa, maj 2003, s. 5.
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amerykańskiej interwencji w Afganistanie i rozszerzania się wpływów USA na tere-
nach sąsiadujących z nim byłych republik radzieckich7. Rosja nie mogła odpowie-
dzieć na to w zdecydowany sposób, gdyż deklarowała wspólną walkę z terroryzmem.

Proces integracji, jak będzie to wskazane później, był uzależniony i kierowany 
przez Federację Rosyjską. To ona decydowała o postępach, zacieśnianiu współpracy, 
o podpisywaniu, treści i wprowadzaniu w życie zapisów kolejnych umów związko-
wych. Kuriozum całej sytuacji stanowi fakt, że to przywódcy Białorusi, a w szcze-
gólności Aleksander Łukaszenka, sami doprowadzili do tak dużego uzależnienia od 
Rosji. Z jednej strony dążyli do odnowienia więzów politycznych i gospodarczych 
z czasów radzieckich, a z drugiej – prowadzili politykę konfl iktu czy też samoizo-
lacji z państwami Zachodu, czyniąc swym jedynym obrońcą i orędownikiem Ro-
sję8. Pozbawili się w ten sposób możliwości manewru, prowadzenia wieloaspekto-
wej polityki zagranicznej, a tym samym – oddali inicjatywę Federacji Rosyjskiej. Ta 
ostatnia zaś znakomicie wykorzystała sytuację, rozwijając współpracę z Białorusią 
w istotnych dla siebie aspektach (przede wszystkim obronności i bezpieczeństwa 
oraz polityki zagranicznej, a także w niektórych elementach gospodarki – głównie 
w przemyśle zbrojeniowym i tranzycie surowców)9.

Warto również zastanowić się, jakie znaczenie ma Republika Białorusi dla Fede-
racji Rosyjskiej. Jest to przecież niewielkie państwo, pozbawione właściwie istot-
nych surowców, o niewielkim potencjale ludzkim i gospodarczym10. Co więcej, Bia-
łoruś nie odgrywa i nigdy w historii nie odgrywała znaczącej roli w regionie (Europa 
Środkowo-Wschodnia) ani na skalę globalną. Waga Białorusi odnosi się jednak nie 
tyle do państwowości białoruskiej, ile do jej terytorium: terenów między Bugiem 

7 Po inwazji na Afganistan w Karshi-Khanabad w Uzbekistanie powstała amerykańska baza lotni-
cza, będąca ważnym elementem zaplecza logistycznego misji afgańskiej. Podobne bazy powstały w po-
bliżu Biszkeku w Kirgistanie oraz w Tadżykistanie, por. Amerykanie tracą bazę. BBCPolska.com, http://
www.bbc.co.uk/polish/worldnews/story/2005/07/050730_uzbekistan_bases.shtml (dostęp: 03.03.2008). 
Dla wielu Rosjan, m.in. gen. Leonida Iwaszowa, lądowanie amerykańskich wojsk na obszarze byłego 
ZSRR było „spełnieniem się najgorszego koszmaru” i było równoznaczne z rozciągnięciem wpływów 
USA na cały region Azji Centralnej. Szerzej na ten temat: C. Wyatt, Uncle Sam in Kyrgyzstan, BBC 
News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/1947052.stm (dostęp: 03.03.2008).

8 „Popełniliśmy kardynalny błąd, deklarując politykę wielowektorowości, a w rzeczywistości reali-
zując jednokierunkową politykę integracji na wschodzie. W perspektywie Białoruś może ponieść z tego 
tytułu duże straty”, В. Улахович, Концептуальные подходы во внешней политике Республики Бе-
ларусь (1991–2002 гг.), „Европа” 2003, t. 3, № 1 (6), s. 112, cyt. za: Białoruś, pod red. B.J. Albina, 
W. Baluka, Wrocław 2004, s. 280.

9 R. Sadowski, Białoruś 2006. Raport, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, styczeń 2007, 
s. 14–15.

10 Głównymi surowcami Białorusi są: lasy, torf, niewielkie ilości ropy i gazu ziemnego, granit, 
wapień, margle, kreda, piasek, żwir oraz glina. Przy dziennym zużyciu 156 tys. baryłek ropy Białoruś 
produkuje 33,7 tys. baryłek (dane za 2004 r.). Roczne zużycie gazu ziemnego wynosi 19,47 mld m3, 
natomiast produkcja – 165 mln m3 (dane za 2005 r.). Reszta surowców pochodzi z importu. Republikę 
Białorusi zamieszkują 9 724 723 osoby, przy czym przyrost naturalny wynosi – 0,41%. Średnia wieku 
zaś wynosi zaledwie 38,2 lat: dla mężczyzn 35,1 lat, a dla kobiet 41,1 lat (dane za 2007 r.). Dane za: 
CIA Factbook 2008, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bo.html (dostęp: 
03.03.2008).
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i Niemnem a Dnieprem zajmujących pewien obszar tzw. przewężenia bałtycko-czar-
nomorskiego11. Patrząc z perspektywy historycznej, przez tereny Białorusi przecho-
dziły wszystkie inwazje na państwo rosyjskie. Począwszy od Napoleona, którego 
główne siły wyruszyły z Księstwa Warszawskiego przez Mińsk i Smoleńsk na Mos-
kwę, a skończywszy na wojskach niemieckich w obu wojnach światowych12. W okre-
sie państwowości radzieckiej Białoruska SRR była główną strefą obrony przeciw-
lotniczej mającą chronić centrum państwa (Moskwę) przed atakiem z powietrza13. 
Po rozwiązaniu ZSRR nastąpił rozpad systemu bipolarnego, a w skali mikro (regio-
nalnej) – utrata stref wpływów (a przynajmniej ich znaczne osłabienie) w Europie 
Środkowo-Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Centralnej, co zmusiło Federację Ro-
syjską do przewartościowania swej pozycji geopolitycznej. W miarę szybko odrodzi-
ły się w Moskwie imperialne tendencje, których rezultatem w polityce zagranicznej 
była koncepcja „bliskiej zagranicy”14 oraz odbudowa wpływów w byłych republikach 
radzieckich, dzięki którym przed Rosją otworzyły się możliwości oddziaływania 
na dawne radzieckie strefy wpływów oraz na bezpośrednie konkurowanie z inny-
mi mocarstwami. Droga do odbudowy imperium w Europie Środkowej i Wschod-
niej, a także do obrony przed wpływami zewnętrznymi prowadziła właśnie przez 
Białoruś, dlatego też można nazwać tereny tego państwa sworzniem geopolitycznym 
Europy Środkowej i Wschodniej15. Rola Białorusi w nauce stosunków międzynarodo-
wych oraz w polityce rosyjskiej nie była akcentowana do początków XXI w., jako że 
to państwo nie posiada olbrzymiego terytorium i stosunkowo łatwo weszło w sferę 
silnych oddziaływań Federacji Rosyjskiej. Dopiero po „pomarańczowej rewolucji” 

11 Białoruś, s. 282.
12 Por. Z. Szybieka, Historia Białorusi 1975–2000, tłum. H. Łaszkiewicz, Lublin 2002, s. 33, s. 186; 

B. Wołoszański, Encyklopedia drugiej wojny światowej. Front. Tom 1, Warszawa 1997, s. 79.
13 A. Eberhardt, op.cit., s. 14.
14 Koncepcja „bliskiej zagranicy” zyskała znaczenie w rosyjskiej polityce zagranicznej po ogłosze-

niu doktryny strategicznej Rosji w 1995 r. W skład „bliskiej zagranicy” wchodzić mają państwa człon-
kowskie WNP oraz państwa bałtyckie, które to kraje miały być powiązane z „Mateczką Rosją” rozmaity-
mi więziami politycznymi i gospodarczymi. Celem była odbudowa sowieckiej strefy wpływów. Jednak 
nie mogła się ona w pełni udać, gdyż Federacja Rosyjska chciała dokonać jej bez udzielania pomocy 
fi nansowej wspominanym krajom, a poza tym Moskwa ciągle traktowała je jako nie w pełni niepodległe 
państwa, z którymi nie trzeba rozmawiać jak z równymi, M. Rywkin, Russia and the Near Abroad Under 
Putin, „American Foreign Policy Interests” 2003, vol. 25, s. 4.

15 „Sworzeń geopolityczny” (geopolitical pivot) to pojęcie użyte przez Zbigniewa Brzezińskiego (po-
jęcie osi/sworznia – geographical pivot of the history stworzył Halform Mackinder, The Geographical 
Pivot of History, „Geographical Journal” 1904, no. 23). U Brzezińskiego sworzniami geopolitycznymi są 
państwa, których znaczenie wynika nie z ich potęgi czy ambicji, ale z ważnego położenia geografi cznego 
i skutków ich potencjalnej niestabilności dla zachowań graczy geostrategicznych. Fakt, iż któreś państwo 
pełni funkcję sworznia geopolitycznego, wynika z reguły z jego położenia geografi cznego, lecz czasami 
te państwa uzyskują dzięki temu szczególną rolę – mogą umożliwiać lub blokować ważnemu graczo-
wi dostęp do istotnych dla niego obszarów. W niektórych przypadkach sworzeń geopolityczny może 
stanowić obronną tarczę dla kluczowego państwa czy regionu. Podobną funkcję w polityce rosyjskiej 
pełni także Ukraina. Według Z. Brzezińskiego, rolę „sworzni geopolitycznych” Eurazji odgrywa właśnie 
Ukraina oraz Azerbejdżan, Korea Południowa, Turcja i Iran. Zob. Z. Brzeziński, Wielka szachownica, 
tłum. T. Wyżyński, Warszawa 1999, s. 41.
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na Ukrainie i wyemancypowaniu się tego państwa spod bezpośrednich rosyjskich 
wpływów politycznych można zauważyć wzrost zainteresowania Republiką Biało-
rusi. Dla Rosji jest ona ostatnim państwem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym 
cieszy się znacznymi i raczej niezachwianymi wpływami. Oczywiście, na Białorusi 
istnieje opozycja, także prezydent Aleksander Łukaszenka próbuje prowadzić własną 
politykę, która już niejednokrotnie doprowadzała do napięć w stosunkach białorusko-
-rosyjskich, jednakże należy mieć tu na uwadze poziom integracji politycznej, a prze-
de wszystkim gospodarczej i militarnej oraz poziom poparcia społecznego Białoru-
sinów dla wspólnoty obu państw i narodów. Białoruś jest też ostatnim bezpośrednim 
połączeniem lądowym z Europą. Utrata tego państwa oznaczałaby odrzucenie Rosji 
o pół tysiąca kilometrów na wschód, utratę kontroli nad rurociągami i szlakami ko-
munikacyjnymi, pogłębienie izolacji obwodu kaliningradzkiego oraz konieczność 
kolejnego przeformułowania geopolitycznej pozycji Federacji Rosyjskiej w Euro-
pie16. Spowodowałoby to także wyłom w systemach obronnych Federacji Rosyjskiej 
na prawie tysiąckilometrowym odcinku (od Pskowa po Kursk), a co za tym idzie 
– zmusiłoby do stworzenia kosztownych systemów przeciwlotniczych i wczesnego 
ostrzegania na terytorium Rosji.

Reintegracja polityczna Republiki Białorusi z Federacją Rosyjską

Punktem wyjścia rozważań o politycznym i gospodarczym uzależnieniu Białorusi 
od Rosji są wydarzenia z 1991 r. zapoczątkowane ponad pięć lat wcześniej wraz 
z pierestrojką i głasnostią. 27 lipca 1991 r. Rada Najwyższa Białoruskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła deklarację suwerenności. Niecały miesiąc 
później, 25 sierpnia 1991 r., proklamowana została niepodległość Białorusi, jednak 
nie oznaczało to wcale, że Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka wystąpiła 
z ZSRR. Działania podejmowane przez władze BSRR były w dużej mierze wymu-
szone przez okoliczności, w szczególności przez faktyczne występowanie państw 
bałtyckich z ZSRR oraz nieudany pucz Janajewa. Sami Białorusini, zarówno elity, 
jak i zwykli obywatele, byli przeciwni rozpadowi Związku Radzieckiego, zaś część 
członków białoruskiego rządu poparła spiskowców17. W wyniku niechęci republik do 
odnowienia Związku, a przede wszystkim w wyniku wyczerpania się formuły socja-
listycznego państwa federacyjnego doszło do rozwiązania ZSRR i powołania w jego 
miejsce Wspólnoty Niepodległych Państw18.

16 Warto tu wspomnieć, że już w 1870 r. gen. R.A. Fadiejew powiedział: „Odrębność Rosji od Eu-
ropy, wielkość jej misji dziejowej, granice [tylko] na Besarabii i Galicji, ale wpływ po Adriatyk [tworzy 
alternatywę]: albo cofnąć się za Dniepr, albo stanąć mocną nogą w Europie Środkowej i Południowo- 
-Wschodniej”, cyt. za: L. Moczulski, Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 501.

17 Por. S. Kotkin, Armageddon Averted. The Soviet Collapse, 1970–2000, Oxford University Press, 
2001, s. 109–110.

18 Por. J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2001, s. 453–455.



244 Miłosz Papla

W obu procesach aktywną rolę odegrała Białoruś, jednakże celem jej przywód-
ców było raczej nie uzyskanie niepodległości i niezależności od wschodniego są-
siada, a utrzymanie dotychczasowych ścisłych związków międzypaństwowych19. 
Kryzys społeczno-gospodarczy, wywołany krachem gospodarki planowej i próbami 
urynkowienia, spowodował falę społecznej tęsknoty za radzieckim dobrobytem i wy-
niósł na fotel prezydenta Aleksandra Łukaszenkę i jego popleczników związanych 
z dawną nomenklaturą komunistyczną. Najważniejszym wyznacznikiem polityki 
zagranicznej tej ekipy było odnowienie i umocnienie więzi politycznych i gospo-
darczych między Białorusią i Federacją Rosyjską. Celem prezydenta była nie tylko 
poprawa sytuacji gospodarczej Białorusi, ale także (czy może przede wszystkim) 
kariera na szczytach władzy zjednoczonego państwa.

Pierwsze kroki na drodze zacieśnienia współpracy podjęte zostały jeszcze 
w 1992 r. Ówczesny premier Republiki Białorusi Wiaczasław Kiebicz podpisał 
w Mińsku, w czasie wizyty rosyjskiego premiera, trzy umowy: o zjednoczeniu syste-
mów walutowych, o pomocy Rosji na rzecz likwidacji skutków katastrofy w Czar-
nobylu oraz o uproszczonych zasadach przebywania wojsk rosyjskich na terytorium 
Białorusi. Szybkiej i pełnej realizacji doczekała się właściwie tylko ostatnia umowa, 
gdyż strona rosyjska zainteresowana była jedynie zachowaniem politycznej i mili-
tarnej kontroli nad Białorusią, bez obciążania rosyjskiej gospodarki dotacjami dla 
białoruskiego przemysłu20.

21 lutego 1995 r. podpisany został Traktat o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współ-
pracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi oraz dokument O wspól-
nych staraniach w sprawie ochrony granic państwowych Białorusi, w którym prze-
widziano pomoc rosyjskich Wojsk Ochrony Pogranicza w kontroli granic Republiki 
Białorusi z państwami trzecimi oraz zawarto umowę celną. Był to jeden z pierwszych 
kroków na drodze ku integracji obu państw, wynikającej z tradycji, historii i jedności 
Słowian21. Kolejnym było podpisanie 2 kwietnia 1996 r. Układu o Stowarzyszeniu 
Białorusi i Rosji. Dokładnie rok później zwiększono stopień współpracy państw, 
podpisując umowę o Związku Białorusi i Rosji (ZBiR), który utworzyły państwa, 
zachowując swą „suwerenność, niezawisłość i terytorialną integralność, konstytu-
cję, fl agę państwową, godło i inne atrybuty państwowości” (art. 1 § 2)22. W artykule 

19 W literaturze pojawia się nawet termin „wmuszona niepodległość”. O niechęci, braku odczuwa-
nia potrzeby samodzielności państwowej szerzej pisze E. Dubieniecki, Istota i specyfi ka mentalności 
„osobowości autorytarnej” (na przykładzie mentalności „radzieckich Białorusinów”) [w:] Inna Biało-
ruś. Historia–polityka–gospodarka, wybór tekstów: A. Strałkowa, S. Ausiannik, tłum. E. Kornowska-
-Michalska, Warszawa 1999, s. 43–57.

20 Por. E. Mironowicz, op.cit., s. 238–239.
21 „[...] Praktycznie to taki sam naród – Rosjanie i Białorusini. Od początku historii byliśmy za-

wsze razem. Byliśmy zawsze razem! Zawsze walczyliśmy ze wspólnymi wrogami, działaliśmy wspólnie 
w czasie wojen i z reguły zwyciężaliśmy. To właśnie historyczna pamięć pcha nas w kierunku potrzeby 
posiadania najlepszych, braterskich stosunków z Rosją [...]”. Fragment wywiadu Aleksandra Łukaszenki 
udzielonego 28 listopada 2005 r. przedstawicielom chińskich mediów, http://www.president.gov.by/en/
press23865.html (dostęp: 3.03.2008).

22 Umowa o Związku Białorusi i Rosji, Moskwa, 2 kwietnia 1997, http://www.bialorus.pl/index.
php?pokaz=umowa_o_zwiazku_zbir&&Rozdzial=polityka (dostęp: 3.03.2008).
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drugim przedstawiono cele Związku, którymi były: współpraca polityczna, ekono-
miczna, społeczna, wojskowa, naukowa, kulturalna; podniesienie poziomu życia 
narodów; stały społeczno-gospodarczy rozwój państw-członków; zbliżenie narodo-
wych systemów prawnych i stworzenie systemu prawnego Związku; zapewnienie 
bezpieczeństwa i wysokiej zdolności do obrony; zapewnienie ogólnoeuropejskiego 
bezpieczeństwa i rozwoju wzajemnie korzystnej współpracy w Europie i świecie23.

23 maja 1997 r. podpisany został Statut Związku Białorusi i Rosji, w którym 
zasadą nadrzędną ustalono suwerenność obu państw. Celem ZBiR pozostała integra-
cja gospodarcza i sojusz wojskowy. Utworzone zostały następujące organy Związku 
Białorusi i Rosji: Rada Najwyższa, Zgromadzenie Parlamentarne oraz Komitet Wy-
konawczy. Hymnem ZBiR ustanowiono dawny hymn ZSRR, ale ze zmienionymi 
słowami. Zrezygnowano jednak z planów ujednolicenia waluty i stworzenia jednego 
banku emisyjnego24.

Kolejnym etapem integracji było podpisanie na Kremlu 8 grudnia 1999 r., w ósmą 
rocznicę rozwiązania ZSRR, układu o utworzeniu państwa związkowego Białorusi 
i Rosji, które jednak bardziej było przymierzem dwóch oddzielnych podmiotów mię-
dzynarodowych, tworzących „wspólny obszar gospodarczy z elementami państwa 
związkowego”25. Po roku 2000 nie zacieśniono już formalnie współpracy, odbywały 
się spotkania i konsultacje przywódców państw oraz pojawiały się sygnały o przygo-
towaniu konstytucji państwa związkowego czy nawet połączeniu Białorusi i Federa-
cji Rosyjskiej26.

Budowa wspólnego obszaru obronnego 
– Regionalne Zgrupowanie Wojsk

Kształtowanie wspólnej białorusko-rosyjskiej strefy bezpieczeństwa, podobnie jak 
współpracę polityczną, rozpatrywać należy na dwóch poziomach: kooperacji w ra-
mach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz współpracy bilateralnej między Repub-
liką Białorusi i Federacją Rosyjską.

Białoruski Okręg Wojskowy przestał istnieć w maju 1992 r., tuż po rozpoczę-
ciu formowania własnej armii przez Republikę Białorusi. Obejmował on terytorium 
Białoruskiej SRR. Z jego terytorium miały wyruszyć jednostki drugiego rzutu w wy-
padku konfl iktu zbrojnego z NATO. Dlatego też BSRR była najbardziej zmilitaryzo-
waną republiką radziecką. Na jej terytorium stacjonowało około 240 tys. żołnierzy 
(czyli jeden żołnierz na 43 mieszkańców), około 200 baz wojskowych zajmowało 
ponad 10% powierzchni państwa, a ponad połowa białoruskiego przemysłu produ-
kowała na potrzeby wojska. W BSRR znajdowały się także wyrzutnie taktycznych 

23 Ibidem. 
24 J. Kukułka, op.cit., s. 468.
25 Ibidem, s. 691.
26 Por. „Rzeczpospolita”, 04.04.2008.
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i strategicznych pocisków jądrowych27. W chwili tworzenia białoruskiej armii starły 
się dwie opcje: forsowana przez przewodniczącego Rady Najwyższej Stanisława 
Szuszkiewicza koncepcja neutralności Republiki Białorusi oraz lansowana przez 
premiera Wiaczasława Kiebicza i związaną z nim nomenklaturę, a także wojsko-
wych idea odnowienia ścisłych więzów militarnych z Rosją28. Szybko okazało się, 
że przewagę ma wizja premiera: Szuszkiewicz stracił swe stanowisko, a Białoruś 
weszła do Układu o bezpieczeństwie zbiorowym państw WNP, tzw. układu tasz-
kienckiego (grudzień 1993)29. Przez dziesięć lat w zakresie współpracy wojsko-
wej między członkami WNP nie działo się właściwie nic poza wejściem w życie 
układu o połączeniu systemów obrony przeciwlotniczej z 1995 r. Zmiana sytuacji 
nastąpiła 14 maja 2002 r., gdy na spotkaniu w Moskwie podjęto decyzję o prze-
kształceniu Układu w blok wojskowo-polityczny – Organizację Układu o Bezpie-
czeństwie Zbiorowym, który miał ożywić współpracę wojskową państw WNP. Był 
to świadomy krok administracji W. Putina, która poprzez aktywizację kooperacji 
w dziedzinie obronności chciała przekształcić Organizację Układu o Bezpieczeń-
stwie Zbiorowym w skuteczny instrument polityki rosyjskiej30. Do głównych celów 
organizacji należy: zapewnienie pokoju, integralności terytorialnej i suwerenności 
państw członkowskich oraz wspólna koordynacja walki z międzynarodowym terro-
ryzmem i ekstremizmem. Współpraca w ramach organizacji sprowadza się jednak 
przede wszystkim do przeprowadzania wspólnych manewrów i szkoleń, wymiany 
informacji oraz dostaw rosyjskiego sprzętu wojskowego po cenach wewnątrzrosyj-
skich; w ostatnim czasie można jednak zaobserwować tendencję do uczynienia z tej 
organizacji euroazjatyckiego odpowiednika NATO31.

Także dwustronna współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa między Republiką 
Białorusi a Federacją Rosyjską wiąże się z osobą Wiaczasława Kiebicza i podpisa-
niem 20 lipca 1992 r. Umowy o uproszczonych zasadach przebywania wojsk rosyj-
skich na terytorium Białorusi, która pozwalała na pozostanie na terytorium Białorusi 
35-tysięcznemu korpusowi rosyjskiemu oraz strategicznej broni jądrowej32. Natomiast 
według przyjętego w grudniu 1992 r. programu reorganizacji sił zbrojnych, armia bia-

27 A. Panov, Belarussian Army: Scarecrow for Europe?, „Belarus Now”, 6 kwietnia 1999, http://
www.open.by/belarus-now/cont/1999/0406/politics/5.html (dostęp: 10.03.2008).

28 A. Wilson, C. Rontoyanni, Security or Prosperity? Belarusian and Ukrainian Choices [w:] Swords 
and Sustenance. The Economics of Security in Belarus and Ukraine, R. Legvold, C.A. Wallender (eds.), 
Cambridge MA 2004, s. 53–54.

29 Układ o bezpieczeństwie zbiorowym państw WNP zawarty został 15 maja 1992 r. w Taszkiencie. 
Artykuł 4 głosi, że „jeśli jedno z państw członkowskich padnie ofi arą agresji ze strony jakiegokolwiek 
państwa lub grupy państw, zostanie to potraktowane jako akt agresji przeciwko wszystkim państwom”, 
zawiera więc casus foederis, zobowiązujący państwa członkowskie do wspólnego wystąpienia w wypad-
ku ataku na jedno z nich, Układ o bezpieczeństwie zbiorowym [w:] C. Mojsiewicz, Wspólnota Niepodle-
głych Państw, Poznań, s. 118–121.

30 W. Konończuk, Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzie-
ckim 1991–2006, Prace OSW, nr 26, Warszawa, maj 2007, s. 15.

31 Ibidem, s. 16.
32 Z. Szybieka, op.cit., s. 438.
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łoruska miała zostać ograniczona do 60 tys. żołnierzy (z obecnych 130 tys.) i wsparta 
liczącą 100 tys. żołnierzy armią rosyjską stacjonującą na terytorium republiki33.

Współpraca obronna ma znaczenie także dla Rosji – jak już wspominaliśmy – te-
reny Białorusi są strategicznie ważne, gdyż są wyposażone w infrastrukturę obronną, 
osłaniają centrum Rosji przed atakiem lotniczym oraz powiększają jej głębię stra-
tegiczną. Dlatego też ten aspekt rosyjsko-białoruskiej kooperacji rozwinął się bar-
dzo dobrze. Najważniejsze porozumienia dotyczące współpracy wojskowej zawarto 
w drugiej połowie lat 90. Od roku 1995 Federacja Rosyjska dzierżawi dwie dawne 
radzieckie bazy wojskowe (po rozpadzie ZSRR przeszły na własność Białorusi): 
w Baranowiczach i Wilejce, które są jednym z głównych elementów systemu obrony 
przeciwlotniczej i koordynacji działań fl oty. Węzeł Baranowicze to stacja radioloka-
cyjna będąca elementem Wojsk Kosmicznych Federacji Rosyjskiej, która należy do 
systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym oraz lotniczym. Zajmuje 
powierzchnię 200 ha, pracuje w niej 2 tys. osób z rosyjskiego personelu wojskowe-
go. Na terenie bazy zlokalizowana jest stacja radarowa „Wołga” zdolna do śledzenia 
celów wystrzeliwanych z Europy, północnego i środkowego Atlantyku oraz z basenu 
Morza Śródziemnego. Może także monitorować cele kosmiczne. Budowa bazy roz-
poczęła się jeszcze w 1985 r. po rozmieszczeniu na terenie RFN pocisków „Pershing”, 
jednak – w związku z rozpadem ZSRR i problemami natury fi nansowej – pełną zdol-
ność operacyjną uzyskała ona dopiero w 2003 r.34 Z kolei W Wilejce mieści się cen-
trum łączności radiowej dla rosyjskiej marynarki wojennej. W bazie zajmującej 600 
ha znajdują się maszty antenowe, które pozwalają na łączność z fl otą, także z okręta-
mi podwodnymi, na północnym Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Bałtyku. Umowa 
o dzierżawę zawarta została na 25 lat, przy czym strona rosyjska nie ponosi z tego 
względu bezpośrednich opłat, a – co więcej – może nieodpłatnie korzystać z białoru-
skich środków łączności35. Federacja Rosyjska zobowiązała się jednak do zniesienia 
ceł na białoruskie towary oraz do sprzedaży Białorusi surowców po niższych ce-
nach36. Znaczenie powyższych baz wojskowych dla rosyjskiego systemu wczesnego 
ostrzegania wzrosło od 1 września 1998 r. po wyłączeniu radarów bazy w Skrundzie 
na Łotwie. Budowa tej stacji radarowej rozpoczęła się jeszcze w latach 60. XX w. 
Od roku 1984 funkcjonował tam radar typu „Peczora” stanowiący północną część 
systemu wczesnego ostrzegania ZSRR. Po uzyskaniu niepodległości przez Łotwę 
podpisana została umowa (31 sierpnia 1994) o czteroletnią dzierżawę bazy radaro-
wej w Skrundzie, której roczny koszt wynosił 5 mln dolarów i która zobowiązywała 

33 E. Mironowicz, op.cit., s. 238.
34 Baranovichi [Gantsevichi], http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/baranovichi.htm 

(dostęp: 03.03.2008).
35 A. Eberhardt, op.cit., s. 12.
36 Właśnie ów zapis był zarzewiem konfl iktu między władzami Republiki Białorusi a Federacją 

Rosyjską. Gdy w lutym 2004 r. Gazprom wstrzymał dostawy gazu na Białoruś, w związku niezgodą 
Białorusi na podwyżki cen gazu, prezydent A. Łukaszenka wśród grzmienia, „że niczego takiego [jak 
wstrzymanie dostaw gazu w zimie] nie było od czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej” („Nowaja Gazieta”, 
02.03.2004), groził odcięciem dostaw prądu dla rosyjskich obiektów wojskowych („Radio Swaboda”, 
10.03.2004), http://www.bialorus.pl (dostęp: 03.03.2008).
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Federację Rosyjską do opuszczenia bazy w 18 miesięcy po zakończeniu dzierżawy. 
W wyniku protestów społecznych rząd łotewski nie zgodził się na przedłużenie umo-
wy. Rosjanie opuścili bazę we wrześniu 1999 r., zniszczywszy przedtem wszystkie 
instalacje37. Znaczenie baz na Białorusi stale rośnie w związku z brakiem funduszy na 
utrzymanie i rozbudowę systemów obserwacji satelitarnej, co zmusza Ministerstwo 
Obrony Federacji Rosyjskiej do korzystania z radarów naziemnych.

Do porozumień stricte odnoszących się do współpracy wojskowej zaliczyć mo-
żemy porozumienie o wspólnych lotniczych dyżurach bojowych (1996) wynikające 
z zawartego rok wcześniej układu o połączeniu systemów obrony przeciwlotniczej 
państw WNP. W roku 1999 rozpoczęto tworzenie wspólnego systemu obrony prze-
ciwlotniczej mającego działać na zasadach zgrupowania koalicyjnego (ze wspólnym 
dowództwem w czasie zagrożenia), ale jak do tej pory nie podpisano odnośnych 
umów38. Wymiernym dla Białorusi rezultatem współpracy w kwestii obrony prze-
ciwlotniczej z Federacją Rosyjską są systemy rakietowe 3RK S-30039 przekazane 
w ramach „bezpłatnej pomocy wojskowej” jako odpowiedź na „polskie zbrojenia”. 
Pierwsza grupa rakiet została przekazana Białorusi w marcu 2004 r., a druga – w maju 
2006 r., tuż po przylocie do Polski pierwszych z zakupionych samolotów F-16. Zo-
stały one rozmieszczone w okolicach Brześcia. Kwestia rosyjskiej broni na Białorusi 
wydaje się sprawą rozwojową. Porozumienie polsko-amerykańskie w sprawie tarczy 
antyrakietowej zaowocować może, w świetle rosyjskich wypowiedzi, wzmocnie-
niem rosyjskich wojsk konwencjonalnych w Europie. Zaistniałym już efektem jest 
wypowiedzenie przez Federację Rosyjską paktu o ograniczeniu sił konwencjonal-
nych w Europie (CFE)40.

W dziedzinie regionalnej współpracy wojsk wymienić należy układ o wspólnej 
ochronie granic Białorusi z państwami trzecimi (1995) oraz szereg umów podpi-
sanych w 1998 r. dotyczących wspólnego wykorzystania instalacji wojskowych 
w regionach przygranicznych, integracji systemów obronnych oraz o wspólnych 

37 Skrunda, http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/skrunda.htm (dostęp: 03.03.2008).
38 A. Eberhardt, op.cit., s. 13.
39 S-300 (według terminologii NATO SA-10 Grumble) to rakietowy system obrony przeciwlotniczej. 

Składa się z zestawu rakiet, systemu radarowego oraz zespołu wsparcia technicznego. Przeznaczone są 
do niszczenia wrogiego lotnictwa, ale mogą także strącać pociski balistyczne oraz manewrujące. Zależ-
nie od wersji mają zasięg od 50 do 400 km, a poruszają się z prędkością od 900 do 2500 km/s. Rosobo-
roneksport. Catalogues of products. Air defence systems, http://www.roe.ru/cataloque/airdef_cataloque.
html (dostęp: 03.03.2008). Szerzej na temat struktury i działalności Rosoboroneksportu: S.J. Blank, Ro-
soboroneksport: Arms Sales and The Structure of Russian Defense Industry, Strategic Studies Institute, 
January 2007. Jak podaje Federation of American Scientists, istnieje możliwość zainstalowania – zamiast 
zwykłej głowicy odłamkowej – niewielkiej jądrowej głowicy taktycznej, http://www.fas.org/nuke/guide/
russia/airdef/s-300pmu.htm (dostęp: 03.03.2008). Co więcej, jak podaje „Gazeta Wyborcza”, dowódca 
lotnictwa rosyjskiego generał Władimir Michajłow stwierdził: „Mówiąc uczciwie, nauczyliśmy się nimi 
strzelać również do celów naziemnych, choć to mało przydatne, bo rakiety są drogie”, cyt. za: „Gazeta 
Wyborcza”, 31 maja 2006, http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,3383835.html (dostęp: 03.03.2008).

40 Moscow Sends Missiles To Belarus After Warsaw Gets US Warplanes, http://www.spacewar.com/
reports/Moscow_Sends_Missiles_To_Belarus_After_Warsaw_Gets_US_Warplanes_999.html (dostęp: 
03.03.2008); P. Kościński, Tarcza rakietowa za Bugiem, „Rzeczpospolita”, 31.05.2006.
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obradach ministrów spraw zagranicznych. Rok później, niejako w odpowiedzi na 
rozszerzenie NATO o Polskę, Czechy i Węgry, wprowadzono w życie postanowienia 
porozumienia z 1997 r. o bezpieczeństwie regionalnym w sferze wojskowej, na mocy 
którego utworzono Regionalne Zgrupowanie Wojsk. Wprawdzie wbrew intencjom 
władz białoruskich nie jest ono elementem kreowania sił zbrojnych związku państw 
Białorusi i Rosji ani próbą dyslokacji rosyjskiego kontyngentu na Białorusi, co 
wzmocniłoby strategiczną pozycję tego państwa41. Utworzenie wspólnej grupy wojsk 
wydaje się mieć dla Rosji znaczenie przede wszystkim propagandowe i ekonomiczne 
(obniżenie kosztów stacjonowania żołnierzy) oraz logistyczne (łatwiejszy transport 
i dyslokacja). Tłumaczy to fakt, iż do tej pory nie wiadomo ostatecznie, jakie wojska 
wchodzą w skład Regionalnego Zgrupowania oraz gdzie jest jego dowództwo. We-
dług Rosji, wspólne dowództwo nie istnieje ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny, 
natomiast białoruska doktryna wojskowa przewiduje powołanie wspólnego dowódz-
twa w razie zagrożenia42. Istnieje jednak aspekt ożywionej działalności białorusko--
rosyjskiej grupy wojsk – wspólne manewry. W ostatnim dziesięcioleciu odbyły się 
wspólne ćwiczenia: „Zachód ’99”, które były największymi wspólnymi ćwiczeniami 
wojsk od 1985 r. W roku 2003 odbyły się ćwiczenia przeciwlotnicze „Czyste Niebo”, 
w 2004 – „Tarcza Ojczyzny”, zaś od 2005 r. odbywają się corocznie manewry „Asha-
luk”, a w 2006 r. odbyły się również manewry „Zjednoczona Tarcza”43.

Współpraca gospodarcza – przemysł zbrojeniowy i energetyczny

Równolegle z integracją polityczną i wojskową następowała integracja gospodarcza. 
Przebiega ona przede wszystkim w dwóch kierunkach: współpracy przemysłów woj-
skowych oraz transportu i przetwórstwa surowców energetycznych. Właściwie trud-
no mówić o integracji przemysłu zbrojeniowego Republiki Białorusi z przemysłem 
rosyjskim po 1991 r., gdyż wydaje się, że wywodząca się z czasów radzieckich ścisła 
zależność tej gałęzi przemysłu białoruskiego została utrzymana. Wypracowano tylko 
nowe, formalne zasady współpracy wynikające przede wszystkim z przemian włas-
nościowych. Wraz z ogłoszeniem niepodległości przez Republikę Białorusi przejęła 
ona wszystkie państwowe zakłady przemysłowe. Spośród tych zakładów wymie-
nić należy 63 zakłady zbrojeniowe, 33 instytuty naukowo-badawcze i 16 przedsię-
biorstw budowlano-konstrukcyjnych działających na potrzeby armii. Dodatkowo 60 
przedsiębiorstw przemysłu maszynowego i chemicznego dostarczało półprodukty 
dla produkcji zbrojeniowej44.

W czasach Związku Radzieckiego na Białorusi działało ponad 100 zakładów prze-
mysłowych produkujących sprzęt wojskowy. Działały one jednak bez tzw. zamknię-

41 A. Eberhardt, op.cit., s. 14.
42 Ibidem, s. 15.
43 Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi, http://mod.mil.by/index.html (dostęp: 03.03.2008).
44 K. Malak, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003, s. 169.
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tych cykli produkcyjnych, co powodowało, że z ich wyrobów nie można było skom-
pletować nawet jednej jednostki uzbrojenia. Oczywistym rezultatem tego było i jest 
uzależnienie Białorusi od dostaw rosyjskich elementów cząstkowych do produkcji 
własnej oraz od części zamiennych do wykorzystywanego przez armię uzbrojenia45. 
Owa zależność pogłębiana jest jeszcze przez fakt, że wraz ze spadkiem liczebności 
białoruskiej armii oraz drastycznym ograniczeniem możliwości budżetu dla funk-
cjonowania przemysłu zbrojeniowego Białorusi nieodzowne są rosyjskie zamówie-
nia46. Rosyjski rynek został otwarty dla białoruskich produktów wojskowych dzięki 
wspomnianej umowie celnej z 1995 r., dwustronnemu porozumieniu z lutego 2000 r. 
o włączeniu białoruskich przedsiębiorstw do rosyjskiej grupy Finansowo-Przemy-
słowej „Systemy Obronne” (Oboronitielnyje sistiemy), podpisanemu w czerwcu 
2000 r. porozumieniu o podstawowych zasadach współpracy wojskowo-technicznej, 
gwarantującemu wzajemny obrót uzbrojeniem po cenach wewnętrznych, oraz wspo-
mnianemu już multilateralnemu traktatowi o Organizacji Układu o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym z 2002 r., przewidującemu wewnątrzrosyjskie ceny na dostawy sprzętu 
wojskowego47. 

Co więcej, Białoruś jako państwo izolowane przez Unię Europejską i USA może 
swobodnie (tzn. bez narażania się na dodatkowe sankcje) handlować bronią z pań-
stwami oskarżanymi o wspieranie terroryzmu i podlegającymi międzynarodowemu 
embargu. Dzięki temu jest dla Federacji Rosyjskiej doskonałym pośrednikiem w han-
dlu bronią, a przy okazji może zarabiać kilkaset milionów dolarów rocznie. Białoru-
ska broń trafi ła m.in. do Iranu, Iraku, Korei Północnej, Sudanu, Angoli i państw byłej 
Jugosławii. Co więcej, przypuszcza się, że białoruskie służby specjalne sprzedawały 
zakupioną w Rosji (po preferencyjnych cenach) broń do Czeczeni via Libia48.

Temat współpracy energetycznej między Federacją Białoruską a Republiką Białorusi 
wydaje się wyczerpywać zagadnienie współpracy gospodarczej, którą rozpatrywać 
można w dwóch płaszczyznach: tranzytu rosyjskiej ropy i gazu przez białoruskie te-
rytorium do Unii Europejskiej oraz bezpośredniej sprzedaży tych surowców Białoru-
si. W tym aspekcie można wyróżnić dwa kierunki działania: dostawy surowców, jak 

45 H. Perepelista, Military-Industrial Cooperation between Ukraine, Belarus and Russia: Possibili-
ties, Priorities, Prospects [w:] Swords and Sustenance..., s. 139.

46 Produkcja białoruskiego przemysłu zbrojeniowego jest – jak na potrzeby rosyjskie – stosunkowo 
niewielka. Szacuje się, że Federacja Rosyjska odbiera około 70% sprzętu wojskowego produkowanego 
na Białorusi, co stanowi 15–17% zamówień Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Jednak produko-
wany na Białorusi sprzęt, szczególnie zaś platformy do rakiet balistycznych „Topol-M” z Mińskiej Fa-
bryki Ciągników Kołowych oraz sprzęt radiotechniczny z Homla, ma zasadnicze znaczenie dla rosyjskiej 
armii. A. Eberhardt, op.cit., s. 8. Więcej na temat Mińskiej Fabryki Ciągników Kołowych oraz Fabryki 
Radiotechnicznej w Homlu: Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT). Źródło: http://www.globalsecurity.
org/military/world/belarus/mzkt.htm; Gomel Radio Plant, http://www.globalsecurity.org/military/world/
belarus/gomel-radio.htm (dostęp: 03.03.2008).

47 H. Perepelista, op.cit., s. 140.
48 Por. K. Malak, op.cit., s. 173; A. Sannikow, Russia’s Varied Roles in Belarus [w:] Independent 

Belarus. Domestic Determinants, Regional Dynamics, and Implication for the West, M.M. Balmacede, 
J.I. Clem, L.L. Tarlow (eds.), Cambridge MA, 2003, s. 222–225.
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i dążenie Kremla do przejęcia białoruskich rurociągów oraz przemysłu przetwórstwa 
ropy. Te działania są tylko funkcją strategicznego planu działania Gazpromu, którego 
celem jest wzmocnienie pozycji fi rmy w Europie jako najważniejszego eksportera 
surowca oraz znaczącego inwestora. Elementami owej strategii są: 

1)  dążenie do realizacji nowych projektów eksportowych, które umożliwiałyby 
dywersyfi kację szlaków dostaw rosyjskich surowców do dotychczasowych 
odbiorców i wejście na nowe rynki zbytu, m.in. Gazociąg Północny – z ro-
syjskich złóż gazu (Jużnorusskoje) przez Morze Bałtyckie do Niemiec, oraz 
Gazociąg Południowy (Błękitny Potok II) – przez Morze Czarne, Turcję do 
państw Europy Południowej i Środkowej,

2)  zwiększenie kontroli nad szlakami tranzytu rosyjskich surowców energetycz-
nych przez kraje trzecie (głównie nad ukraińskimi i białoruskimi magistralami 
gazowymi oraz gazociągami tranzytowymi),

3)  ograniczenie możliwości dostępu na rynki państw europejskich gazu z innych 
źródeł,

4)  silniejsze wejście w segment downstream (handlu detalicznego i dystrybucji) 
unijnego rynku ropy i gazu (poprzez spółki z udziałem Gazpromu, m.in. GWH 
i Centrex Europe Energy & Gas AG, oraz dążenie do przejęcia innych spółek),

5)  zawieranie strategicznych sojuszy z europejskimi koncernami energetyczny-
mi (m.in. E.ON Ruhrgas lub MOL)49.

Dlatego też jednym z elementów rosyjskiej polityki energetycznej wobec Biało-
rusi było dość swobodne podchodzenie do kwestii płatności za surowce. Powodowa-
ło to wzrost zadłużenia państwa i niemożność jednorazowego uregulowania wierzy-
telności, gdy zażądała tego Rosja. Ta zaś proponowała w tej sytuacji zamianę długów 
na udziały w przemyśle dłużnika50. W odróżnieniu od Ukrainy, Białoruś bardzo chęt-
nie przystawała na te propozycje. Dzięki temu dług wartości 250 mln USD (za lata 
1997–1999, a wcześniejsze długi anulowano) spłaciła stronie rosyjskiej w ciągnikach 
(77 mln) oraz w udziałach Biełtransgazu (143 mln). Już w 2002 r. kolejne zobowiąza-
nie w wysokości 220 mln USD spłacono w podobny sposób. Szacuje się, że Białoruś 
spłaciła Rosji około 75% długów poprzez wymianę barterową51. Podobne zadanie, 
tzn. przejęcie udziałów w białoruskich przedsiębiorstwach, miała polityka wpierw 
ustalania niskich cen na dostawy ropy i gazu, a następnie drastycznego ich podno-
szenia. Takie sytuacje miały miejsce m.in. w 2004 i 2006 r., powodując „kryzysy” 
grożące zerwaniem, które później kończyły się „kompromisem”, tzn. zgodą strony 
białoruskiej na żądania rosyjskie: wzrost cen surowców oraz sprzedaż ważnych in-
stalacji przemysłowych. Ostatni spór o ceny gazu skończył się w grudniu 2006 r., gdy 
podpisany został pięcioletni (2007–2011) kontrakt na dostawy i tranzyt gazu przez 
Białoruś. Obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. cenę ustalono na 100 USD za 1000 m3. 

49 Por. A. Łoskot-Stratocha, Rosyjski gaz dla Europy, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa, 
październik 2006, s. 9.

50 R. Abdelal, Interpreting and Independence: National Security and the Energy Trade of Russia, 
Ukraine and Belarus [w:] Swords and Sustenance..., s. 119.

51 Ibidem, s. 121.



252 Miłosz Papla

Natomiast od 1 stycznia 2008 r., wraz z wprowadzeniem taryfy cenowej na dostawy 
gazu dla Europy, Białoruś będzie płacić zgodnie z przewidzianymi w niej cenami, 
ale otrzyma znaczne ulgi w 2008, 2009 i 2010 (odpowiednio: 67, 80 i 90%). Umowa 
przewidziała także stworzenie wspólnego przedsięwzięcia, które miałoby zarządzać 
przesyłem gazu przez terytorium Białorusi do państw trzecich. Strona białoruska 
zgodziła się także na przejęcie przez Gazprom udziałów w Biełtransgazie. W maju 
2007 r. Gazprom podpisał z Republiką Białorusi porozumienie w sprawie sprzedaży 
udziałów w Biełtransgazie. Umowa przewiduje sprzedaż 50% udziałów za cenę 2,5 
mld USD w czterech rocznych transzach po 12,5% akcji każda. Wraz z wcześniej 
pozyskanymi pakietami akcji daje to Gazpromowi pakiet kontrolny nad białoruskim 
przedsiębiorstwem52.

Wnioski

W ostatnim czasie powstało wiele propozycji rozwoju sytuacji na Białorusi53. Najpo-
pularniejsze scenariusze zakładają, że albo obecna sytuacja na Białorusi pozostanie 
bez większych zmian, albo nastąpią poważne przemiany.

Pierwszy ze scenariuszy przemian zakłada, że Rosja doprowadzi do zmiany na 
stanowisku prezydenta Białorusi i powoła na to stanowisko osobę całkowicie uległą 
polityce Moskwy, co pozwoli na przejęcie zupełnej kontroli nad polityką i gospo-
darką Republiki Białorusi. Drugie rozwiązanie zakłada pełne przejęcie białoruskiej 
infrastruktury przesyłowej surowców, przy zachowaniu formalnej niezależności 
państwa i A. Łukaszenki na stanowisku. Zmusić to winno białoruskiego prezyden-
ta do pełnego posłuszeństwa. Trzeci scenariusz przemian zakłada zjednoczenie obu 
państw. Wydaje się, że utracił on rację bytu po wyborach prezydenckich w Rosji 
w 2008 r., gdyż miał być remedium na kończącą się drugą kadencję prezydencką 
Władimira Putina, który dzięki zjednoczeniu objąłby urząd głowy nowego państwa. 
Nie ma jednak pewności, czy ta idea nie powróci wraz z końcem prezydentury Dmi-
trija Miedwiediewa.

Scenariusze dotyczące stabilizacji zakładają, że Aleksander Łukaszenka utrzyma 
władzę w kraju i jego polityka względem Rosji będzie wciąż charakteryzowała się 
licznymi fl uktuacjami, dzięki którym prezydent Białorusi będzie chciał osiągnąć swe 
cele (utrzymanie się przy władzy) bądź uniknąć wykonania żądań Rosji (sprzedaż 
instalacji do przesyłu i przetwarzania surowców energetycznych). Władze Federacji 
Rosyjskiej będą natomiast systematycznie dążyć do realizacji założeń swej polityki 
zagranicznej. Dla obu stron obecna sytuacja jest dość korzystna: wydaje się przynaj-

52 Gazprom and Republic of Belarus sign purchase and sale agreement for Beltransgaz shares, 
„Gazprom News”, http://www.gazprom.ru/eng/news/2007/05/23659.shtml (dostęp: 03.03.2008).

53 Por. G. Gromadzki, W. Konończuk, L. Veselý, Belarus after the „election”: what future for the 
Lukashenka regime?, tłum. Sz. Klocek, Warsaw 2006, s. 25–26; Belarus: Reform Scenarios, R. Vainiene, 
E. Królikowska, J. Płoskonka, V. Romanov (eds.), Warsaw 2003.
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mniej, że płynące z niej korzyści przewyższają koszta ewentualnych przemian. Dla 
A. Łukaszenki gra toczy się o najwyższą stawkę – o stanowisko, przywileje, swobo-
dę rządzenia, natomiast Rosja, nie podejmując prób zmian, utrzyma Republikę Bia-
łorusi w ścisłej zależności polityczno-gospodarczej oraz w międzynarodowej izolacji 
spowodowanej autorytarną formą jej rządów. Natomiast, także i tu niejednokrotnie 
przewidywana, zmiana na stanowisku prezydenta może przyczynić się do nawią-
zania współpracy z zachodnimi strukturami politycznymi, choć sam fakt wymiany 
prezydenta nie musi oznaczać automatycznie, że nową głową państwa zostanie de-
mokrata, który zapoczątkuje reformy. 

Stwierdzić można jasno, że Federacja Rosyjska wykonała plan przejęcia sworz-
nia geopolitycznego, jakim jest Białoruś. Nie tylko został on „zdobyty”, ale także 
odizolowany od wpływów zewnętrznych. Oczywiście, nie bez racji są spostrzeżenia, 
że integracja rosyjsko-białoruska ma w dużej mierze charakter fasadowy. W końcu 
powołanie i funkcjonowanie państwa związkowego nie dało większych wyników, 
jednak celem Kremla było nie tyle wchłonięcie Białorusi, uczynienie zeń kolejnej 
guberni, ile przejęcie kontroli (w potrzebnym dla rosyjskiej polityki stopniu) nad 
pełnoprawnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych. Pamiętać należy o sze-
rokim, globalnym zasięgu rosyjskiej polityki zagranicznej, w świetle której Białoruś 
jest tylko jednym z elementów. Najbardziej oczywista jest jej waga jako głębi stra-
tegicznej dla Federacji Rosyjskiej. Ale nie tylko to ma znaczenie: obecnie Białoruś 
pełni rolę „odskoczni” do Europy, która ułatwia Federacji Rosyjskiej zdobywanie 
wpływów gospodarczych i politycznych w państwach Unii Europejskiej. Po drugie, 
Białoruś – dzięki swej aktywności wśród państw izolowanych oraz podejrzewanych 
o łamanie praw człowieka i konwencji międzynarodowych (takich jak Iran, Korea 
Północna, Kuba, Wenezuela) – stwarza możliwość budowy koalicji państw sprze-
ciwiających się przewadze Stanów Zjednoczonych i ich stronników w stosunkach 
międzynarodowych, która powstałaby oczywiście pod egidą Federacji Rosyjskiej.




