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Polityka zagraniczna Rosji – kontynuacja, 
ewolucja czy rewolucja?1

Podstawą żywotnych interesów każdego państwa (jego racji stanu) jest „bezpieczeń-
stwo”, a szczególnie dążenie do jego optymalizacji2. We współczesnym świecie co-
raz wyraźniej występuje tendencja poszerzania przez państwa treści pojęcia bezpie-
czeństwo, zarówno jeżeli pod uwagę bierzemy wartości podlegające ochronie, cele 
do których państwa dążą, jak i środki ochrony stosowane przez narodową politykę 
bezpieczeństwa. Już nie tylko wola przetrwania, ale przede wszystkim ochrona do-
brobytu państwa i jego obywateli oraz obrona wolności i tożsamości składają się 
na główne cele polityki bezpieczeństwa3. Jeśli przyjąć, że powyższe założenia są 
powszechnie akceptowaną drogą do zapewnienia bezpieczeństwa każdego państwa 
na świecie, to należałoby się zastanowić, jak wygląda (wyglądała i będzie wyglądać) 
kwestia zapewnienia bezpieczeństwa w Rosji. Czy rosyjskie władze kierują się taki-
mi samymi jak na Zachodzie przesłankami w realizacji polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa? Czy może w modelu rosyjskim spotykamy się z innym podejściem, 
a rosyjskiej polityce bezpieczeństwa (zagranicznej) przyświecają inne metody i cele?

Przyznać bowiem trzeba, iż sprawa Rosji pojawiła się, pojawia się i będzie się 
pojawiać zawsze, kiedy analizujemy problem ładu międzynarodowego oraz świato-
wego systemu bezpieczeństwa. Nie zmienił tego nawet fakt, iż po rozpadzie Związ-
ku Radzieckiego Rosja przestała być jednym z dwóch supermocarstw, tracąc sporą 
część swojego potencjału gospodarczego oraz politycznego.

Już na samym początku należy poczynić zastrzeżenie, iż stosunek Rosjan do wła-
dzy jest dość skomplikowany – władza to problem mistyczny. Rosjanie kochali cara, 
pierwszego sekretarza, a teraz kochają prezydenta, ponieważ utożsamiają ich z wła-

1 Tekst powstał na przełomie marca i kwietnia 2008 r. przed wybuchem konfl iktu zbrojnego w Gruzji 
i wydarzeniami z jesieni 2008 r. (kryzys fi nansowy), jednak autor podtrzymuje większość tez zawartych 
w niniejszym tekście, a tam, gdzie potrzebna była korekta, jest to wyjaśnione w przypisach.

2 Zob. szerzej: K. Łastawski, Racje stanu Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 14–20.
3 J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 1996, s. 58.
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dzą. Zawsze gdzieś w podświadomości tkwi przez wieki ugruntowane przekonanie, 
że z końcem władzy (tej konkretnej Stalina czy Putina) kończy się państwo, kończy 
Rosja i zaczyna chaos – niszczący poczucie względnego bezpieczeństwa i stabiliza-
cji4. Dlatego też przypuszczać można, że silna władza w Rosji będzie trwać nieza-
leżnie od tego, czy Putin utrzyma się u władzy (jako premier czy w innej roli), czy 
też nie. Dla Rosjan, którzy na każdym kroku podkreślają swoją odmienność, klu-
czową kategorią jest rosyjska dusza i powtarzane często stwierdzenie: wot, my takije 
– przywoływane w każdej okoliczności, zwłaszcza w momencie gdy czegoś nie da 
się wyjaśnić w racjonalny sposób. W tym stwierdzeniu można doszukać się jednak 
pewnej sprzeczności – zazdrości, że gdzieś indziej może być bardziej normalnie, oraz 
z drugiej strony podkreślenia własnej odrębności i dumy z tego powodu. W pewnym 
sensie na tym polega trudność w zrozumieniu tego, co rosyjskie – w skrajnościach 
i przeciwieństwach5.

W tych samych kategoriach należałoby tłumaczyć dużą część wydarzeń, które 
przez ostatnie kilkanaście lat miały miejsce w Rosji. Bo jak racjonalnie uzasadnić 
upadek Związku Radzieckiego, który w opinii większości ekspertów na świecie miał 
trwać o wiele dłużej niż do początku lat 90.? W jaki sposób wyjaśnić pokojowy 
sposób przekazania władzy przez Gorbaczowa, a później Jelcyna i obecnie Putina 
w państwie, które nie miało takich tradycji? Kto w 1998 r. spodziewał się, że rosyj-
ska gospodarka odbuduje się (po rozpadzie ZSRR i kryzysie walutowym) w ciągu 
dekady? Kto wreszcie mógł przypuszczać, że nikomu nieznany pod koniec lat 90. 
XX w. Władimir Putin stanie się przywódcą jednego z największych i najbardziej 
znaczących państw na świecie i to jemu będą przypisane główne zasługi za odbudo-
wę pozycji Rosji na świecie?

Zapowiedzią podjęcia reform przez Putina były dwa teksty z przełomu 1999/2000: 
przemówienie Rosja na przełomie tysiącleci, wygłoszone przez premiera Putina na 
zjeździe prokremlowskiego ugrupowania Jedność 29 grudnia 1999 r.6, oraz List otwar-
ty Władimira Putina do rosyjskich wyborców, ogłoszony 25 lutego 2000 r.7 Analiza 
przemówienia Putina z 29 grudnia 1999 r. pozwala domyślać się, iż przygotowu-
jąc się do objęcia władzy, Putin dość krytycznie postrzegał sytuację Rosji (zarówno 
gospodarczą, polityczną, jak i społeczną). Do głównych problemów Putin zaliczył 
m.in. tendencję spadkową PKB, specjalizację produkcji i eksportu (surowce), niską 
wydajność pracy, brak nowoczesnych technologii, niskie inwestycje, słabą konku-
rencyjność produkcji, spadek dochodów ludności. Wśród najważniejszych przyczyn 
takiego stanu rzeczy znalazły się: spuścizna po ZSRR (zła struktura gospodarki, 
hamowanie modernizacji) oraz błędy w przeprowadzanych po 1991 r. reformach8. 

4 S. Popowski, Wot, my takije, „Rzeczpospolita”, 25–26.10.2003, s. A11.
5 Ibidem.
6 W. Putin, Russia at the Turn of the Millenium, December 29, 1999, http://www.geocities.com/

capitolhill/parliament/3005/poutine.html (dostęp: 22.01.2008). 
7 Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям, „Коммерсантъ”, 25 фев-

ралья 2000, http://www.kommersant.ru/doc.html?DocID=141144&IssueId=398 (dostęp: 22.01.2008).
8 W. Putin, op.cit.
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Wśród propozycji rozwiązań i wyjścia z kryzysowej sytuacji zwracają natomiast 
szczególną uwagę następujące propozycje:

–  brak uniwersalnej drogi rozwoju, konieczność szukania własnej drogi łączącej 
gospodarkę rynkową z rosyjskimi realiami;

–  zwrócenie uwagi na pewne wartości, które są typowo rosyjskie (według Puti-
na): patriotyzm, mocarstwowość, państwowość, solidarność społeczna;

–  nacisk na koncepcje silnej władzy i silnego państwa (dyscyplina urzędników, 
walka z korupcją, naprawa stosunków federalnych);

–  konieczność budowy efektywnej gospodarki, taka reforma sfery ekonomicz-
nej, aby nastąpiła poprawa warunków socjalno-bytowych społeczeństwa9.

Odejście Borysa Jelcyna ze sceny politycznej i przekazanie władzy Władimirowi 
Putinowi pokazało, jak wielce nieprzewidywalne mogą być wydarzenia polityczne 
i decyzje polityków. Okazało się, że Jelcyn oprócz kłopotów ze zdrowiem nie był 
w stanie poradzić sobie z reformowaniem państwa. W każdym razie reformy, które 
ekipa Jelcyna wprowadzała od 1991 r., nie przynosiły takich wyników, jakich życzy-
łaby sobie rosyjska klasa polityczna i rosyjskie społeczeństwo. Następca Jelcyna, 
były ofi cer KGB i były szef FSB, nie ukrywał krytycznej oceny sytuacji państwa 
rosyjskiego ani środków, które należy podjąć w celu przywrócenia Rosji należne-
go miejsca we współczesnym świecie. Analogia do tonącego okrętu powinna wy-
starczyć, aby zrozumieć, co Putin miał na myśli, przedstawiając 29 grudnia 1999 r. 
dokument Russia at the Turn of Millenium. Nie ma co ukrywać, że po początkowej 
niepewności cały świat liczył na zmiany w Rosji. Zmiany miały dotyczyć zarówno 
polityki wewnętrznej (obawy przed dezintegracją państwa rosyjskiego), jak i zagra-
nicznej (po kryzysie kosowskim liczono na bardziej konstruktywną postawę Rosji)10. 
I faktycznie, głębokie zmiany nastąpiły po 11 września, kiedy to Rosja poparła Stany 
Zjednoczone w wojnie z terroryzmem. Fakt, że nastąpił prozachodni zwrot w poli-
tyce zagranicznej Rosji, nie podlega dyskusji. Oceniając jednak wydarzenia na po-
czątku 2008 r., można mieć pewne wątpliwości, dotyczące zarówno przyczyn zmian 
w rosyjskiej polityce zagranicznej, jak i ich faktycznego kierunku.

Zmiana rosyjskich interesów czy zmiana metod i środków 
polityki zagranicznej?

Zapewne nie bez przyczyny jeden z najbardziej opiniotwórczych tygodników na 
świecie „The Economist” wysunął pod koniec 2006 r. tezę o możliwej nowej zimnej 
wojnie i zbliżającym się okresie chłodnej rywalizacji (it’s getting chilly), jaką Rosja 
rozpoczyna w stosunkach międzynarodowych11. Po pierwsze, dzisiejsza Rosja różni 

9 Ibidem.
10 Por. D. Winston, From Yeltsin to Putin, „Policy Review”, no. 100, April–June 2000. 
11 The fog of the „new cold war”, „The Economist”, December 7, 2006. Sygnały świadczące o zmia-

nie kursu polityki zagranicznej pojawiały się już od końca 2004 r.
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się od Rosji sprzed 8 czy 10 lat. Nie ulega wątpliwości, że stworzona przez Putina 
sterowana demokracja to bardziej autorytaryzm niż demokracja (udział ludzi wywo-
dzących się z służb specjalnych w życiu politycznym, powolny zanik niezależnych 
mediów, wykorzystywanie nacjonalizmów i ksenofobii dla utrzymania popularności 
przez polityków, centralizacja władzy, duży udział państwa w życiu gospodarczym). 
Po drugie, dzisiejsza Rosja coraz częściej postrzegana jest na świecie jako zagrożenie 
(podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone, ale te z zupełnie innych powodów). Jednak 
nową rosyjską bronią są: gaz bądź ropa naftowa oraz pieniądze na wspieranie i do-
towanie przychylnych Rosji państw. Jeszcze do niedawna Europa Zachodnia i Stany 
Zjednoczone starały się z Rosją współpracować. Tutaj ujawniły się dwa podejścia: 
pierwsze to styl Chiraca i Schrödera, drugie – Busha i Blaira12. Jednak wydarzenia 
ostatnich kilku lat, związane szczególnie z dostawami ropy i gazu do Europy, wywo-
łały zaniepokojenie oraz wymusiły dyskusję na temat polityki wobec Rosji. Odpo-
wiedź na proste pytanie, czy z Rosją negocjować i zawierać kompromisy, czy może 
zdecydować się na kosztowaną i wyczerpującą konfrontację, nie jest dzisiaj już tak 
jednoznaczna. Tym bardziej że sygnały nadchodzące z Rosji świadczą o możliwej 
zmianie polityki rosyjskich władz13. Dowodem na to była rosyjska inwazja na Gruzję 
(8 sierpnia 2008). Atak Rosji na suwerenne terytorium gruzińskie można traktować 
jako powrót do XIX-wiecznej polityki wielkich mocarstw, tym bardziej że użycie 
wojska do osiągania celów geopolitycznych wydaje się zaskakujące jak na początek 
XXI wieku14. Natomiast patrząc w szerszej perspektywie, nie można wykluczyć, że 
wydarzenia z sierpnia 2008 r. to kontrofensywa odradzającej się Rosji, korzystającej 
ze sprzyjających okoliczności w celu podważenia ładu międzynarodowego15. Cho-
ciaż, w związku z sytuacją gospodarczą z początku 2009 r., do tej ostatniej możliwo-
ści należałoby podejść z dystansem.

Nie ulega również wątpliwości, że nowym polem rywalizacji stały się surow-
ce energetyczne (dostęp do złóż), a kto wie, czy nie ważniejsze, czyli kontrola nad 
sieciami przesyłowymi ropy naftowej i gazu ziemnego. Przed szczególnie trudnym 
wyborem dotyczącym polityki energetycznej stają władze państw europejskich: czy 
kupować więcej rosyjskiej ropy i gazu, po niższych cenach (transport tych surowców 
może odbywać się przez istniejącą w Europie infrastrukturę), czy może zdywersyfi -
kować źródła zaopatrzenia (nowe gazociągi omijające Rosję, np. Nabucco, terminale 
LNG), co jednak oznacza wyższe koszty energii, jakie musieliby ponieść europejscy 
konsumenci16. Poza tym pozostaje problem pewności dostaw – w obliczu polityki 
amerykańskiej w Iraku czy wobec Iranu Rosja wydaje się jednak pewną alternatywą. 

12 Por. Rethinking Russia, „The Economist”, December 28, 2006.
13 Na temat rosyjskiej polityki zagranicznej zob. także: A. Piontkovsky, East or West? Russia’s 

Identity Crisis in Foreign Policy, „The Foreign Policy Center”, January 2006 oraz R. Lyne, S. Talbott, 
K. Watanabe, Engaging with Russia, Trirateral Commision, 2006, s. 75–142.

14 Por. R. Kagan, Putin Makes His Move, „Washington Post”, August 11, 2008.
15 Por. P. Hassner, One Cold War Among Many?, „Survival” 2008, vol. 50, no. 5.
16 Power politics, „The Economist”, December 29, 2006; Do you want Putin’s paw on the pipe?, 

„The Economist”, January 11, 2007.
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Co ciekawe, wyboru tego nie ułatwiają sami Rosjanie. Z jednej strony przerwy w do-
stawach gazu i ropy dyskredytują Rosjan jako wiarygodnych i rzetelnych dostawców 
(ale także kraje tranzytowe w celu przekonania europejskich partnerów do połączeń 
bezpośrednich). Z drugiej strony rosyjskie władze utrudniają realizację wszelkich 
projektów infrastrukturalnych omijających Rosję (kontrakty na dostawy surowców 
z państw Azji Centralnej przez rosyjskie rurociągi) albo sami budują nowe rurociągi 
do Europy, którymi przecież musi płynąć rosyjska ropa czy gaz (a więc zależność 
Europy od Rosji zwiększa się).

Chociaż rosyjskie interesy w sferze międzynarodowej (zapewnienie suwerenno-
ści państwa, podtrzymanie pozycji Rosji jako potęgi światowej i jednego z centrów 
świata, rozwój stosunków z innymi państwami na zasadach równości, dalszy rozwój 
współpracy z tradycyjnymi rosyjskimi partnerami [WNP], działalność na rzecz rozwo-
ju praw człowieka i przeciwstawianie się podwójnym standardom w tym zakresie17) 
zostały zdefi niowane w ofi cjalnych dokumentach: Koncepcji polityki zagranicznej (28 
lipca 2000)18 i Koncepcji bezpieczeństwa narodowego (17 grudnia 1997)19, to nie moż-
na zapominać, że ostatnie zmiany w tych dokumentach miały miejsce dość dawno, tak 
więc znaczna część zapisów jest dzisiaj nieaktualna. Biorąc pod uwagę możliwości 
rosyjskiej polityki zagranicznej, możemy wyróżnić obiektywne i subiektywne priory-
tety, jakimi powinna się ona kierować (i jakimi ta polityka w rzeczywistości się kie-
ruje). Obiektywny interes narodowy wynika z wielkości, położenia, przebiegu granic 
i wielkości gospodarki rosyjskiej. Do priorytetów powinny należeć tutaj:

–  stabilizacja w regionie Eurazji (dobre stosunki z sąsiadami w Europie, na Bli-
skim Wschodzie, w Azji Południowej i na Dalekim Wschodzie);

–  neutralizacja zagrożeń terrorystycznych w regionie Eurazji (brak stabilizacji 
i wojny blisko rosyjskich granic w konsekwencji mogą spowodować zagroże-
nia dla Rosji: uchodźcy, handel narkotykami, ataki terrorystyczne, zagrożenie 
dla rurociągów);

–  polepszenie stosunków z globalnymi i regionalnymi potęgami: Stanami Zjed-
noczonymi, Unią Europejską, Indiami, Chinami i Japonią20.

Z drugiej jednak strony rosyjska polityka zagraniczna (kreowana przede wszyst-
kim przez prezydenta) jest wyrazem subiektywnych interesów i preferencji, wśród 
których wyróżnić należy dwa najważniejsze:

–  przywrócenie Rosji miejsca wśród potęg współczesnego świata (Rosja sta-
ra się odgrywać aktywną rolę w rozwiązywaniu dzisiejszych problemów we 
wszystkich regionach, które są ważne dla zabezpieczenia jej interesów);

17 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, http://www.scrf.gov.ru/docu-
ments/decree/2000_24_1.shtml oraz Концепция внешней политики Российской Федерации, zob.: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/decree/2000_x.shtml (dostęp: 22.01.2008).

18 Концепция внешней политики...
19 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (ze zm. 10 kwietnia 2000).
20 C. Wallander, Priorities for US Foreign Policy after the Russian Presidential Elections, Center for 

Strategic and International Studies, March 15, 2004. 
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–  rozwój gospodarczy (priorytet ten jest nierozerwalnie złączony z pierwszym, 
dzisiaj gospodarka decyduje, które państwo odgrywa aktywne role w global-
nej polityce)21.

Bilans prezydentury Putina

Osiągnięcia Putina w polityce zagranicznej są niepodważalne, gdyż porównując ro-
syjską politykę zagraniczną z czasami Jelcyna, widać wyraźne zmiany (nie tylko 
jeśli chodzi o liczbę wizyt zagranicznych, ale także jeśli porównujemy ich wyniki). 
Podczas ośmiu lat prezydentury Putin odwiedził 64 państwa, a jego ostatnią wizytą 
była styczniowa podróż do Bułgarii22. Już sama geografi a tych wizyt może wiele po-
wiedzieć o priorytetach i kierunkach prowadzonej polityki zagranicznej. Najwięcej 
wizyt Putin odbył do państw b. ZSRR, w tym: na Ukrainę (21), do Kazachstanu (15), 
na Białoruś (10), do Tadżykistanu (5) oraz po kilka do Kirgistanu, Turkmenistanu 
oraz Uzbekistanu. Chociaż Ukraina jest pierwsza na liście najczęściej odwiedzanych 
państw, to od momentu, gdy prezydentem został Wiktor Juszczenko, Putin odwiedził 
Ukrainę tylko 2 razy (gdy podczas kampanii wyborczej w 2004 r. był tam szcześcio-
krotnie). Drugim regionem świata, gdzie wizyty rosyjskiego prezydenta były częste, 
jest Europa Zachodnia, a zbliżeniem z Francją, Niemcami i Włochami w czasie po-
czątku interwencji amerykańskiej w Iraku należałoby tłumaczyć głębsze zaintereso-
wanie Putina tymi państwami. Chociaż większość wizyt w Niemczech (ogółem 13), 
Francji (ogółem 7) oraz Włoszech (ogółem 6) należałoby tłumaczyć przyjacielskimi 
kontaktami z kanclerzem Schröderem, prezydentem Chirakiem oraz premierem Ber-
lusconim. Należałoby również wspomnieć o 7 wizytach w Chinach, 5 w Wielkiej 
Brytanii oraz 6 w Stanach Zjednoczonych. Wyjątkowo skromnie prezentuje się licz-
ba wizyt w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: po dwie wizyty w Bułgarii, 
Polsce oraz jednej na Węgrzech, Słowacji, Słowenii i Chorwacji. Ani razu Putin nie 
odwiedził Litwy, Łotwy i Estonii. Można jedynie dodać, że mimo nie najlepszych 
politycznych stosunków, zwłaszcza z Polską czy Estonią, rośnie wartość wymiany 
handlowej między Rosją a Europą Wschodnią. Eksport z państw Europy Wschod-
niej do Rosji wzrósł z 2,3 mld USD w 2000 r. do 10 mld USD w 2006 r. Natomiast 
rosyjski eksport do państw regionu wzrósł z 14,5 mld USD w 2000 r. do 24,1 mld 
USD w 2006 r.23

Dzisiejsza Rosja i jej system polityczny, po ośmiu latach rządów Władimira Puti-
na, nie daje się jednoznacznie sklasyfi kować ani określić. Do roku 1999 (czyli przez 
okres rządów Borysa Jelcyna) Rosja była państwem demokratycznym, ale ze słabymi 
instytucjami i podatnym na wszelkie kryzysy. Zresztą rządy Jelcyna są przedstawia-

21 Ibidem.
22 Por. A. Smolchenko, Globe-Trotting Putin Landed in 64 Countries, „Moscow times”, January 22, 

2008.
23 J. Dempsey, In a Car, a Lesson In Russian-European trade, „New York Times”, January 1, 2008.
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ne jako okres chaosu, gospodarczego upadku, konieczności korzystania z pomocy 
międzynarodowej i fi aska reform społecznych, politycznych oraz gospodarczych24. 
Jednak dzisiejsza Rosja w niczym nie przypomina także znanych z tysiącletniej hi-
storii scentralizowanych oraz despotycznych rządów carów czy sekretarzy komuni-
stycznych. System, który powstał, jest specyfi cznym połączeniem silnego państwa 
(władzy) z sterowaną przez państwo gospodarką wolnorynkową oraz bardzo słabym 
społeczeństwem obywatelskim. Sukcesem, jaki wiąże się z osobą prezydenta Putina, 
jest trwający od kryzysu w 1998 r. wzrost gospodarczy. Wzrost cen ropy naftowej 
umożliwił rosyjskim władzom zapoczątkowanie reform społeczno-gospodarczych, 
które w szczególności miały miejsce w czasie pierwszej kadencji Putina. Ponadto 
wysoki wzrost gospodarczy miał miejsce nie tylko w sektorach związanych z wydo-
byciem surowców naturalnych, ale także w budownictwie, telekomunikacji (świad-
czy o tym ponadto ciągły wzrost konsumpcji indywidualnej oraz rozwój handlu 
czy usług). Chociaż sytuacja z przełomu 2008/2009 pokazała, jak bardzo rosyjska 
gospodarka powiązana jest z gospodarką światową i jak szybko kryzys (recesja) 
potrafi  ją dotknąć. Ponadto do możliwych, w przyszłości, komplikacji związanych 
z surowcami naturalnymi należałoby zaliczyć problemy Gazpromu z zaspokojeniem 
zapotrzebowania wewnętrznego i zagranicznego na gaz ziemny. Gazprom jest nie 
tylko największym eksporterem w Rosji, ale także jednym z większych importerów. 
Aby dotrzymać kontraktów na dostawy gazu do Europy, Gazprom zmuszony jest 
kupować surowiec w państwach Azji Centralnej (Turkmenistan, Uzbekistan oraz Ka-
zachstan). Hipotetycznym zagrożeniem jest tutaj polityka Chin, które z sukcesami 
szukają nowych dostawców surowców naturalnych dla swojej gospodarki. Problem 
można rozwiązać przez eksploatację oraz odkrywanie nowych złóż gazu, jednak wy-
magałoby to dużych inwestycji, na które obecnie Gazpromu nie stać25.

Niewątpliwym osiągnięciem, jakim może pochwalić się prezydent Putin, jest 
pragmatyczna polityka skierowana, przynajmniej w początkowym okresie, na dia-
log ze wspólnotą międzynarodową. Taka polityka przejawiała się głównie w bliskich 
związkach ze Stanami Zjednoczonymi, w miarę poprawnymi stosunkami z NATO 
oraz dialogiem z Unią Europejską. Warto też zauważyć, że trudno było znaleźć kil-
ka lat temu racjonalną alternatywę dla kierunku polityki zagranicznej, jaką ówcześ-
nie obrał Putin26. Warto również dodać, iż pragmatyzm oznacza postawę praktyczną 
i sprawną, jednak bez odniesienia do wartości czy celów konkretnych działań. Mó-
wiąc o pragmatycznej postawie Putina, nie można uciekać od realnej oceny tego, co 
się za nią kryje. Nieprzezwyciężony do chwili obecnej kryzys cywilizacyjny, brak 

24 J. Schubert, To Putin, from Yeltsin and Gorbachev, AFR 2000, March 23; S. Markov, From Chaos 
to the Foundations for Future Democracy, „Russia Business Watch”, vol. 14, no. 2, April–June 2006; 
por. również teksty, które ukazały się w związku ze śmiercią Jelcyna w 2007 r.: Yeltsin: A man with 
a complicated legacy, „Asia Times”, April 25, 2007; J. Sturcke, Ex-Russian president Yeltsin dies, „The 
Guardian”, April 23, 2007; J. Corwin, Weighing The Yeltsin Legacy, RFE/RL, April 24, 2007. 

25 O. Matthews, A. Nemestova, Russia’s Big Energy Secret, „Newseek”, January 7, 2008.
26 S. Lavrov, Another Russia: a Chalenge, or New Partnership Opportunities?, „Kommersant”, 

April 1, 2004.
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społeczeństwa obywatelskiego, utożsamianie władzy ze strukturami siłowymi, próby 
liberalizacji gospodarki, przy jednoczesnym ręcznym sterowaniu pewnymi jej gałę-
ziami, koncentracja władzy w jednym ośrodku (prezydent) może tworzyć na pewien 
czas wrażenie większej przewidywalności27. Zakładając pragmatyzm rosyjskiej po-
lityki zagranicznej, można stwierdzić, iż będzie ona racjonalna, a co za tym idzie 
– przewidywalna28. 

Warto też zwrócić uwagę na wydarzenia, jakie miały miejsce na konferencji 
w Monachium dotyczącej bezpieczeństwa międzynarodowego. Zaskoczenie wśród 
zgromadzonych uczestników konferencji wywołało zwłaszcza przemówienie prezy-
denta Putina. Zasadnicze tezy wystąpienia rosyjskiego prezydenta brzmiały:

–  Stany Zjednoczone dążą do stworzenia jednobiegunowego świata (nadmier-
ne używanie siły w stosunkach międzynarodowych) – obiektywnie należy 
przyznać, iż zarzuty te były uzasadnione.

–  Budowa tarczy antyrakietowej narusza równowagę sił i dlatego Rosja musi 
dzisiaj reagować na potencjalne zagrożenie (rozbudowa rosyjskiego systemu 
broni ofensywnej).

–  Państwa Zachodu złamały obietnicę, iż nowa infrastruktura militarna nie bę-
dzie rozmieszczana w nowych państwach członkowskich NATO (rozszerzanie 
NATO to prowokacja obniżająca poziom wzajemnego zaufania).

–  Należy przywrócić prestiż Organizacji Narodów Zjednoczonych, która po-
winna być jedyną instytucją na świecie uprawnioną do podejmowania decyzji 
o użyciu siły29.

Oceniając wystąpienie Putina, warto zauważyć, iż był to pierwszy publiczny 
(i tak bardzo agresywny) atak na państwa zachodnie, odkąd Putin został prezyden-
tem Rosji. Warto dodać, iż kilka dni wcześniej, na spotkaniu ministrów spraw zagra-
nicznych NATO i Rosji, w podobnym tonie wypowiadał się Minister Obrony Sier-
giej Iwanow30. Wydaje się, że Putin od dawna chciał bezpośrednio powiedzieć, co 
jest najtrudniejsze w stosunkach Rosji z Zachodem31. Jednak do tej pory to rosyjscy 
urzędnicy niższego szczebla występowali z tak ostrymi wystąpieniami, które póź-
niej prezydent łagodził. Tym razem łagodne oblicze Rosji pokazał podczas forum 
ekonomicznego w Davos (2007) Dmitrij Miedwiediew. Wynikać to mogło z faktu, iż 

27 A.D. Rotfeld, Ekshumacja czy reanimacja. Rosja na progu XXI wieku, „Tygodnik Powszechny”, 
10.06.2001.

28 Wydarzenia w Gruzji (sierpień 2008) stawiają w innym świetle racjonalność rosyjskiej polityki, 
jednak najważniejsze państwa świata nie zareagowały na rosyjską interwencję zbyt drastycznie, np. UE 
zawiesiła tylko rozmowy w sprawie nowej umowy handlowej.

29 Speech at the 43rd Munich Conference on Security Policy – Putin Wladimir, Munich Security Con-
ference, February 10, 2007, http://www.securityconference.de/archive/konferenzen/rede.php?menu_2007
=&menu_konferenzen=&sprache=en&id=179& (dostęp: 25.01.2008); por. do wystąpień z początku 2008 r. 
dotyczących konsekwencji zamontowania elementów tarczy antyrakietowej w Europie: Putin grozi rakie-
tami, „Rzeczpospolita”, 15.02.2008.

30 N. Poroskov, A Virtual Berlin Wall, „Vremya Novostei”, February 12, 2007.
31 A. Kolesnikov, The Munich Speech, „Kommersant”, February 12, 2007; por. także Mr. Putin’s 

Vision, „Washington Post”, February 13, 2007.
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kadencja Putina dobiega końca i chciał on pokazać, że Rosja prowadzi taką politykę 
międzynarodową, z którą powinien liczyć się cały świat32. Miałoby więc to przemó-
wienie spełnić pewne cele w polityce wewnętrznej, podsumować 8-letni okres rzą-
dów Putina jako człowieka sukcesu. Nie wydaje się jednak, iż słowa Putina miałyby 
oznaczać całkowity koniec ery partnerstwa rosyjsko-amerykańskiego i przejście do 
epoki konfrontacji33. Przede wszystkim jest za wcześnie na taką ocenę sytuacji, jed-
nak nie można wykluczać, iż Rosja (uzyskująca coraz większe dochody ze sprzedaży 
surowców naturalnych) zamierza w przyszłości do takiej konfrontacji doprowadzić34. 
Wydaje się, że doprowadzenie do sytuacji otwartego konfl iktu z państwami i organi-
zacjami świata zachodniego jest jednak niemożliwe35. Świadczyć o tym mogą nastę-
pujące powody: rosyjskie przedsiębiorstwa są obecne na rynkach europejskich i ciągle 
inwestują w państwach europejskich, rosyjski eksport jest skoncentrowany głownie 
na kierunku zachodnioeuropejskim, głównymi odbiorcami rosyjskiego gazu i ropy są 
również państwa europejskie, natomiast rosyjskie elity społeczne są silnie związane 
ze światem zachodnim (edukacja dzieci, wypoczynek, inwestycje fi nansowe)36.

Rezultaty polityki pragmatyzmu

Trzeźwo i wnikliwie oceniając pragmatyzm jako strategię, którą kierował się Putin, 
rosyjska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa podczas jego pierwszej kadencji jako 
prezydenta Rosji charakteryzowała się następującymi cechami:

–  Rosja wycofała się z pewnych kierunków (regionów) polityki zagranicznej na 
rzecz intensyfi kacji ściśle określonych zadań (Stany Zjednoczone, mocarstwa 
europejskie, sprawy gospodarcze), w związku z czym można zaryzykować 
stwierdzenie o realizmie rosyjskiej polityki zagranicznej.

–  Centralizacja władzy przeprowadzona przez Putina spowodowała, iż polityka 
zagraniczna stała się praktycznie niezależna od polityki wewnętrznej (wyda-
rzenia polityczne w kraju, takie jak wybory parlamentarne czy zmiany rządów, 
w żaden sposób nie odbiły się na polityce zagranicznej).

–  W związku ze wzrostem cen ropy naftowej oraz niepewną sytuacją geopoli-
tyczną na Bliskim Wschodzie Rosja stała się potęgą energetyczną i państwem, 

32 A. Nikolaeva, A. Nikolsky, V. Kashin, Putin and Medvedev show the West different sides of Russia, 
„Vedomosti”, February 12, 2007.

33 Y. Petrovskaya, A cold war with no unnecessary euphemisms, „Nezavisimaya Gazeta”, February 
12, 2003; zob. J.-M. Chauvier, Nostalgia for power, dreams of autonomy, „Le Monde diplomatique”, 
February 2007.

34 Wydaje się, że kryzys fi nansowy i spadek cen ropy naftowej w pewien sposób obnażyły faktyczną 
„siłę” rosyjskiej gospodarki.

35 Por. A. Arbatov, Moscow and Munich. A New Framework for Russian Domestic and Foreign Poli-
cies, Working Papers no. 3, 2007, Carnegie, Moskwa 2007.

36 Por. A. Ryabov, The Duality of Europe, „Novaya Gazeta”, February 12, 2007.
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które w perspektywie może zapewnić dywersyfi kację importu surowców ener-
getycznych.

–  Zaangażowanie się w walkę z terroryzmem spowodowało zbliżenie w stosun-
kach ze Stanami Zjednoczonymi.

–  Aktywizacja rosyjskiej ekonomicznej polityki zagranicznej, która przejawia 
się w ekspansji rosyjskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne (zwłaszcza 
na terytorium dawnego Związku Radzieckiego i w państwach byłego bloku 
komunistycznego).

–  Zmiana polityki wobec Wspólnoty Niepodległych Państw (z relacji wielo-
stronnych nastąpiło stopniowe przejście na kontakty dwustronne), doszła do 
tego konieczność konfrontacji na terytorium postsowieckim z interesami Sta-
nów Zjednoczonych (Gruzja, Uzbekistan), ale także, zwłaszcza ostatnio, Chin 
(rozbudowa połączeń infrastrukturalnych z państwami Azji Centralnej).

–  Wzrost sygnałów świadczących o wzmożonym zainteresowaniu władzy spra-
wami Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (spowodowany demografi cz-
ną i ekonomiczną ekspansją sąsiadów); idea zintensyfi kowania rosyjskich 
wpływów w tym regionie jest prosta i polega na połączeniu Syberii siecią 
rurociągów z państwami Azji Południowo-Wschodniej (równocześnie unieza-
leżniłoby to Rosję od eksportu surowców tylko do Europy)37.

Jednak sytuacja międzynarodowa w porównaniu do lat 2003/2004 znacznie się 
zmieniła, przez ten okres zmieniła się również sama Rosja. Dlatego też pojawiło 
się szereg pytań i wątpliwości dotyczących właśnie współczesnej Rosji. Dzisiejsza 
Rosja w niczym nie przypomina Rosji sprzed kilku lat, problemy, z jakimi obec-
nie zmagają się rosyjskie władze, są zupełnie inne niż te, z którymi przychodziło 
się Putinowi zmagać na początku swojej pierwszej kadencji. Dlatego też powyższe 
zestawienie cech polityki zagranicznej Rosji z przełomu lat 2007/2008 należałoby 
przeformułować, a w zasadzie napisać na nowo:

–  Rosja wchodzi w rok 2008 z najmocniejszą pozycją geopolityczną od koń-
ca zimnej wojny (rosyjska armia się modernizuje, do budżetu płyną dolary 
z eksportu surowców naturalnych, spłacono całkowicie zadłużenie zagranicz-
ne, problem Czeczeni został rozwiązany, opozycja polityczna praktycznie nie 
istnieje, władza jest popularna wśród społeczeństwa)38.

–  Rosja przedkłada stosunki dwustronne z państwami nad stosunki z organi-
zacjami międzynarodowymi, za przykład mogą posłużyć próby załatwiania 
pewnych spraw z poszczególnymi państwami UE, a nie z całą Wspólnotą 
Europejską (siła przetargowa Rosji w porównaniu z pojedynczym państwem 
UE jest większa niż z całą UE), w zasadzie zrezygnowano z wielostronnych 
szczytów (popularne kilka lat temu spotkania w trójkącie Rosja–Niemcy–
–Francja wyczerpały swoją formułę z powodu braku wyników).

37 Por. D. Trenin, Moscow’s Realpolitik, „Nezavisimaya Gazeta”, February 7, 2004; D. Kosyrev, 
Four Years of Putin’s Foreign Policy, „Ria Novosti”, February 16, 2004.

38 Por. tezy raportu: Forecast 2008: Beyond the Jihadist War-Former Soviet Union, January 8, 2008, 
www.stratfor.com (dostęp: 25.02.2008).
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–  Pojawiły się nowe zagrożenia związane z polityką Rosji wobec państw WNP. 
Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że nic nie będzie w stanie zerwać powią-
zań społeczno-polityczno-gospodarczych, jakie powstały przez kilkadziesiąt 
lat funkcjonowania ZSRR, w momencie gdy do Afganistanu wkraczali Ame-
rykanie; można było odnieść wrażenie, że to właśnie ze Stanami Zjednoczo-
nymi Rosja będzie rywalizować w Azji Centralnej. Tymczasem wystarczyło 
kilka lat i okazało się, że w rywalizacji na polu ekonomicznym (zwłaszcza 
energetycznym), ale także politycznym znaczącą rolę zaczynają odgrywać 
Chiny. Planowane chińskie rurociągi do Kazachstanu i Turkmenistanu zagra-
żają rosyjskim interesom w sferze energetycznej, ponieważ dotychczas su-
rowce byłych republik radzieckich trafi ały do Europy poprzez rosyjską infra-
strukturę. Mówiąc wprost, Chiny kradną Azję Centralną zarówno Rosjanom, 
jak i Amerykanom, perspektywa bliskiej współpracy (integracji) gospodarczej 
z Chinami może okazać się dla państw Azji Centralnej bardziej atrakcyjna niż 
powiązania z Rosją.

–  Z racji posiadania dużych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego Rosja wy-
korzystuje w polityce zagranicznej instrumenty ekonomiczne (dodać trzeba, 
że prowadzenie polityki zagranicznej opartej na takich instrumentach jest 
suwerennym prawem Rosji). Chociaż Rosjanie kontrolują sieć rurociągów, 
którymi rosyjskie (i te z byłych republik radzieckich) surowce są przesyłane 
na zachód, chociaż trwają poszukiwania nowych tras alternatywnych (Nord 
Stream i South Stream), to coraz częściej Rosja ponosi porażki na tym polu. 
Nie udało się połączyć rosyjskiej infrastruktury przesyłowej z Chinami, za to 
Chińczykom udało się nakłonić do współpracy państwa Azji Centralnej.

–  Mimo ostrych, czasami nawet agresywnych wypowiedzi rosyjskich polityków 
wobec państw czy instytucji świata zachodniego ryzyko wybuchu konfl iktu 
(czy poważnego sporu) z tymi państwami (organizacjami) jest bardzo małe. 
Powodem, dla którego Rosja nie będzie ryzykować konfl iktu (politycznego 
czy gospodarczego) z Europą, jest zachodnioeuropejski kierunek rosyjskie-
go eksportu (udział Europy w eksporcie i imporcie przekracza 50% wartości 
rosyjskiego handlu zagranicznego). Jakikolwiek spór handlowy mógłby zbyt 
wiele kosztować rosyjską gospodarkę. Chociaż państwa Azji są bardzo per-
spektywicznym rynkiem (obecnie udział Azji w eksporcie i imporcie nie prze-
kracza 25% wartości rosyjskiego handlu zagranicznego), to w perspektywie 
10 lat Azja nie stanie się głównym partnerem handlowym Rosji. Główne po-
wody to brak połączeń infrastrukturalnych między Rosją a Chinami i Indiami 
(rurociągi, drogi, szlaki kolejowe). Ponadto rosyjski przemysł skoncentrowa-
ny jest w europejskiej części, a złoża surowców naturalnych, chociaż położone 
częściowo po wschodniej stronie Uralu, połączone są rurociągami biegnącymi 
na Zachód.

–  Wspomniany spór ze światem zachodnim nie oznacza otwartego konfl iktu, 
należałoby raczej powiedzieć o konfrontacji, ku jakiej skłaniają się rosyjskie 
władze. Wynika ona z poczucia siły przez Rosjan (zwłaszcza gospodarczej) 
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oraz słabości państw zachodnioeuropejskich. Chociaż paradoksalnie zarówno 
Rosja, jak i UE zmagają się z podobnymi problemami (zagrożenie islamskie, 
brak stabilności na Bliskim Wschodzie, problemy demografi czne, wzrost po-
tęgi państw azjatyckich), to od upadku Związku Radzieckiego ani Unia, ani 
żadne państwo europejskie nie przedstawiły spójnej i jasnej strategii wobec 
Rosji. Natomiast Putin z każdym kolejnym rokiem na stanowisku prezydenta 
był coraz bardziej utwierdzony w przekonaniu o politycznej niemocy Unii 
Europejskiej (zapewne z takim samym przekonaniem stanowisko obejmuje 
kolejny rosyjski prezydent)39.

–  Problemem, choć mniejszej wagi, jest również kolejne rozszerzenie NATO na 
wschód. Chociaż Sojusz Północnoatlantycki nie jest już dzisiaj tym samym 
sojuszem co w czasie zimnej wojny, a staje się bardziej klubem politycznym, 
możliwe kolejne rozszerzenie może być propagandową porażką dla Rosji. 
Ewentualne zaproszenie na kwietniowym szczycie w Bukareszcie Chorwa-
cji, Albanii czy Macedonii nie wywoła takich kontrowersji, jakich może do-
starczyć zaproszenie dla Ukrainy czy Gruzji. Dziwne, że kolejne rozszerzenie 
NATO nie wywołuje żadnych dyskusji w Europie, podobnie jak problem nie-
podległości Kosowa czy budowa tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach, 
w które zresztą Rosja też się angażuje. Wydaje się, że państwa UE bardziej 
zajęte są innymi problemami (reformy instytucjonalne, wybory w poszcze-
gólnych państwach) niż sprawami geopolitycznymi, dlatego też coraz częściej 
można usłyszeć głosy o wycofywaniu zainteresowania państw Europy (UE) 
sprawami Europy Wschodniej (rollback)40, a nawet nieprzygotowaniu Europy 
do stawienia czoła współczesnym problemom tej części kontynentu41.

Warto przytoczyć kilka istotnych uwag na temat przyszłości Rosji. Oczywiście, 
chodzi o prognozę średnioterminową (10-letnią). Tak więc możemy przyjąć, że do 
2017 r. następujące punkty (zmienne) dotyczące Rosji można uznać za wysoce praw-
dopodobne42:

–  Rosja nie stanie się państwem upadłym (failed state), lecz w okresie 10 lat nie 
będzie też dojrzałą demokracją (mature democracy); chociaż trend z ostatnich 
kilku lat to wyraźne odchodzenie od zasad demokratycznych, jednak większa 
liberalizacja systemu jest możliwa.

–  Nic nie może zagwarantować tak wysokiego wzrostu gospodarczego jak do-
tychczas, co zresztą doskonale widoczne było w drugiej połowie 2008 r. (kryzys 
gospodarczy będący m.in. następstwem kryzysu fi nansowego na świecie). Po-
dobnie wygląda sytuacja w sferze politycznej (por. pojawiające się różnice zdań 
między prezydentem a premierem na początku 2009 r. związane z kryzysem 

39 G. Merrit, EU’s Russia Question, „Moscow Times”, January 17, 2008.
40 Eastern Europe, America and Russia Pipedreams, „The Economist”, January 26, 2008.
41 R. Kagan, New Europe, Old Russia, „Washington Post”, February 6, 2008.
42 A.C. Kuchins, Alternative Futures for Russia to 2017, November 2007, The CSIS Press, s. 2–4, 

http://www.csis.org/media/csis/pubs/071214-russia_2017-web.pdf (dostęp: 25.02.2008).
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gospodarczym). Chociaż instytucje państwa są słabe, osobowości (jednostki) 
w Rosji nadal będą odgrywać większą niż gdziekolwiek na świecie rolę.

–  Rosyjskiej gospodarki nie można opisać jako petrostate, jednak cena ropy 
naftowej nadal pozostaje najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego 
(przyszłości Rosji).

–  Integralność terytorialna Rosji nie jest zagrożona. Jednak problemy demogra-
fi czne pozostają wyzwaniem dla państwa (wśród zagrożeń należy wymienić 
separatyzmy na Kaukazie, wyraźnie jednak słabnące w związku z trwającą 
od lat pacyfi kacją tego regionu przez wojska rosyjskie, presję demografi czną 
oraz zwiększoną imigrację z Chin i państw muzułmańskich położonych na 
południe od Rosji).

–  Wzrastający nacjonalizm i ksenofobia będą wywierać wpływ zarówno na po-
litykę wewnętrzną, jak i zagraniczną.

–  Rosyjska polityka zagraniczna pozostanie niezależna i jej celem będzie promo-
wanie statusu Rosji jako mocarstwa w multipolarnym świecie, dlatego też trud-
no będzie rozpatrywać stosunek Rosji do USA jako anty- czy proamerykański.

–  Polityka zagraniczna będzie tym bardziej skierowana na możliwość kon-
frontacji i rywalizacji, im bardziej silna będzie rosyjska gospodarka (mocna 
gospodarka sprawi, iż w rosyjskich rękach znajdą się instrumenty przydatne 
w realizacji takiej wizji polityki zagranicznej).

Podsumowanie

Podsumowując, Władimir Putin może czuć satysfakcję, zostawiając państwo w ta-
kim stanie kolejnemu prezydentowi. W roku 2008 osiągnął większość celów, jakie 
założył, przedstawiając dziewięć lat temu dokument Rosja na przełomie tysiącleci. 
Chociaż system polityczny jest scentralizowany i blisko mu do autorytaryzmu oraz 
brak jest demokratycznej opozycji, to Rosja jest państwem stabilnym i przewidywal-
nym. Na arenie międzynarodowej powoli odzyskuje status mocarstwa. Chociaż jedy-
nym mocarstwem globalnym pozostają Stany Zjednoczone, to można Rosję umieścić 
wśród takich mocarstw regionalnych, jak Chiny, Indie, Japonia czy Unia Europejska. 
Jeśli zaś chodzi o stosunki z państwami Zachodu, wydaje się, że brak jest alternaty-
wy dla zbliżenia i współpracy z Europą (czy USA). Chiny w przyszłości będą raczej 
rywalizować nie tylko z Rosją, a sama Rosja nie jest na tyle mocna, aby stawić im 
czoła (co widać już dziś w Azji Centralnej). Pieniądze, know-how i technologie, któ-
rych Rosja potrzebuje, aby się modernizować, znajdują się dzisiaj na Zachodzie43. 
W takim przypadku sam system polityczny, który jest daleki od demokracji, nie 
powinien mieć większego znaczenia ani powodować dylematów moralnych wśród 
państw zachodnioeuropejskich (Chinom jeszcze dalej do demokracji, co nie prze-
szkadza UE i USA z nimi współpracować). Przecież za czasów Jelcyna Rosja była 

43 T. Graham, A Modernising Czar, „Wall Street Journal Europe”, January 22, 2008.
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bardziej demokratyczna niż dzisiaj, a to wcale nie świadczyło o przewidywalności 
ani racjonalności jej polityki zagranicznej, wręcz przeciwnie, władza prezydenta była 
słaba, z silnymi separatyzmami lokalnymi, a na arenie międzynarodowej prawie nikt 
się z nią nie liczył.

Dlatego też dziwić może ton artykułów prasowych i komentarzy ekspertów o ro-
syjskich wyborach prezydenckich, które określane były pejoratywnymi określeniami 
pseudoelekcja czy bezalternatywny plebiscyt44. Jeśli o demokracjach zachodnioeuro-
pejskich możemy napisać, że po każdych kolejnych wyborach nie zmieni się zasad-
niczy kierunek ich polityki wewnętrznej czy zagranicznej, w przypadku niedawnych 
wyborów prezydenckich w Rosji możemy stwierdzić podobnie. Pozorny brak moż-
liwości wyboru wcale nie świadczy o tym, że wybór Dmitrija Miedwiediewa jest dla 
Rosji zły. Można się zgodzić, że był to, od dawna zresztą przygotowywany, plan Pu-
tina dotyczący sukcesji władzy45. Ponadto należałoby zadać pytanie, czy UE posiada 
jakiś plan wobec Rosji, perspektywę przyszłego członkostwa czy stowarzyszenia, 
prognozę rozwoju sytuacji na najbliższe kilka, kilkanaście lat? Czy Stany Zjednoczo-
ne, będące w roku kampanii prezydenckiej, mają jakąś wobec Rosji strategię? Wy-
bór Miedwiediewa na stanowisko prezydenta Rosji wydaje się wyborem najlepszym 
z możliwych (i to nie tylko dla Rosjan). Zajęta reformami instytucjonalnymi Unia 
Europejska oraz będące u progu zmiany ekipy z konserwatywnej na demokratyczną 
Stany Zjednoczone zapewne nie życzyłyby sobie w takim momencie jakichkolwiek 
problemów związanych ze zmianą władzy w Rosji. Głębsze zmiany w polityce za-
granicznej Rosji wraz z wszelkimi konsekwencjami (bardziej agresywna polityka 
zagraniczna w przypadku dyktatury czy groźba rozpadu Federacji związana z demo-
kratycznymi i liberalnymi reformami) nie byłyby po myśli nieprzygotowanych do 
tego, na dzień dzisiejszy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

44 Russia’s presidency. The pseudoelection, „The Economist”, February 2, 2008; J. Rogoża, Wybory 
prezydenckie w Rosji i ich konsekwencje, Komentarze OSW, 3 marca 2008.

45 Por. C. Gaddy, A. Kuchins, Putin’s Plan, „The Washington Quarterly”, Spring 2008, s. 117–129 
oraz Z. Brzezinski, Putin’s Choice, „The Washington Quarterly”, Spring 2008, s. 95–116.




