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 Streszczenie

1. Perspektywa końca wojny wydaje się równie odległa i nie-
realna, jak pół roku temu wydawał się jej wybuch. Niemniej 
konflikt ten, podobnie jak i poprzednie wojny, kiedyś się 
skończy. Ład globalny, Europa i przestrzeń postsowiec-
ka już nie będą takie same. Polska musi być do tego przy-
gotowana, aby wykorzystać możliwości, jakie to dla nas 
stwarza, oraz zniwelować zagrożenia, które przyniesie  
nowa rzeczywistość.

2. Dynamika konfliktu pokazuje, że Moskwa może przegrać 
wojnę. To niewątpliwie uruchomi cały szereg negatyw-
nych dla Rosji procesów w samym kraju i jego najbliższym  
otoczeniu.

3. Żadna ze stron nie jest gotowa, aby uznać bieżący stan za 
zadowalający i zakończyć konflikt, ale jednocześnie nie 
jest wystarczająco silna, by pokonać przeciwnika. Sytuacja, 
choć z pozoru patowa, świadczy o słabości Rosji. Moskwa 
zaczęła wojnę, nie będąc w pełni do niej przygotowana. 
Nie zdołała osiągnąć zakładanych celów. Przede wszystkim 
straciła swój największy atut i potężny instrument polityki 
zagranicznej – strach przed jej agresją. Siły rosyjskie utraciły 
inicjatywę strategiczną.

4. Po pół roku wojny siły rosyjskie i ukraińskie zrównały się co 
do możliwości działania. Z perspektywy czasu widać, że 
odbyło się to poprzez zmniejszenie potencjału sił rosyjskich  
i zwiększenie siły militarnej Ukrainy. Jeśli dynamika ta bę-
dzie się utrzymywać, a niewiele wskazuje, że się zmieni, to 
w pewnym momencie zdolności ukraińskie w niektórych 
obszarach przewyższą zdolności rosyjskie.
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5. Bez znaczącej zmiany w układzie sił (osłabienia Ukrainy lub 
wzmocnienia Rosji ) Moskwa przegra ten konflikt. Może być 
to za kilka lat albo w tym roku w wyniku powolnego wy-
krwawiania i osłabiania gospodarczego lub gwałtownych 
zmian w samej Rosji. Ramy czasowe i konkretne scenariu-
sze nie są tutaj kluczowe. Niskie jest prawdopodobieństwo 
wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić bazowe, 
strukturalne parametry konfliktu wyznaczające jego ogólną 
dynamikę. Szansa, że Rosja przegra tę wojnę, jest wyższa  
niż to, że ją wygra.

6. Najważniejszym politycznym wnioskiem z konfliktu jest to, 
że Ukraina mimo licznych problemów wewnętrznych osta-
tecznie udowodniła, że nie jest państwem sezonowym, jak 
przedstawiała to rosyjska propaganda. Państwo ukraińskie 
zdołało przejść test, jakim była rosyjska agresja wojskowa. 
Zdały go nie tylko siły zbrojne, które ocaliły Kijów i zatrzy-
mały rosyjską ofensywę, ale również ukraińska klasa poli-
tyczna, instytucje centralne i władze lokalne. 

7. Przed Ukrainą nadal stoi ogrom wyzwań wewnętrznych. 
Państwo dalekie jest od zachodnich standardów. Skorum-
powany, oligarchiczny system nadal istnieje. Kluczowe re-
formy, np. sądownictwa i instytucji antykorupcyjnych, są 
nadal niewykonane, a nie dość dobrze rozwinięta jak na 
warunki europejskie i liczbę ludności Ukrainy gospodarka 
otrzymała szereg bolesnych ciosów w postaci spadku PKB  
i ograniczenia szlaków eksportowych. Jednocześnie w uję-
ciu dynamicznym po spojrzeniu na rozwój wydarzeń na 
Ukrainie w ostatnich latach widać znaczny progres. Wy-
starczy porównać, jak Ukraina radzi sobie z wojną z tym, co 
działo się w 2014 roku, gdy Rosja zajmował Krym i Donbas.

8. W wymiarze społecznym konflikt przyczynił się do tego, że 
Ukraińcy ostatecznie stali się narodem politycznym. Liczne 
podziały na Ukrainie, przede wszystkim na wschód i zachód 



8

kraju, są mniejsze, niż je przedstawiano, i nie wpływają na 
gotowość do obrony kraju. Ukraińcy ze wschodu i południa 
walczą tak samo jak ci z zachodu lub centrum. 

9. W wymiarze międzynarodowych sympatii Ukraińców wojna 
zakończyła proces zwracania się tego kraju na Zachód, któ-
ry trwał od samego początku niepodległości Ukrainy. Partie 
prorosyjskie ostatecznie przestały istnieć w tym kraju jako 
siła polityczna.

10. Ukraina udowodniła najważniejszym zachodnim graczom, 
że jest partnerem, któremu można zaufać. Pierwsze uzbro-
jenie, jakie Ukraina otrzymała na krótko przed wybuchem 
konfliktu, niewiele różniło się od tego, które dostawali  
w latach 80. walczący z Armią Sowiecką afgańscy mudża-
hedini. Dziś docierają do nich najnowocześniejsze zachod-
nie systemy ciężkiego uzbrojenia, które są na wyposażeniu  
armii NATO. 

11. Zaufanie przejawia się nie tylko w wymiarze militarnym, ale 
również politycznym. Jego wyrazem, a także ważnym sy-
gnałem politycznym dla innych państw przestrzeni postso-
wieckiej, jest nadanie Ukrainie statusu kandydata do człon-
kostwa w Unii Europejskiej. 

12. W godzinę próby Zachód zjednoczył się i wspiera demo-
kratyczną Ukrainę broniącą się przed agresją autorytarnej 
Rosji. Dotyczy to nie tylko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Polski, tradycyjnie wspierających Ukrainę i nieuf-
nych wobec Kremla. Państwa, które w przeszłości próbo-
wały „zrozumieć Rosję”, prowadziły politykę ustępstw wo-
bec Moskwy i czerpały korzyści gospodarcze ze współpracy 
z nią (takie jak Niemcy, Francja czy Włochy), obecnie wysy-
łają broń na Ukrainę. Nie tylko tą defensywną, ale również 
swoje najnowsze systemy artyleryjskie.



9

13. Do wsparcia przyłączają się państwa odległe geograficznie, 
nieodczuwające bezpośrednio zagrożenia rosyjskiego. Do-
tyczy to nie tylko takich krajów, jak Hiszpania, ale również 
tak odległych, choć niewątpliwie będących częścią Zacho-
du, jak Australia czy Nowa Zelandia. 

14. Poziom wsparcia dla Ukrainy jest bezprecedensowy od 
czasów II wojny światowej. Zachód nie tylko wysyła swoją 
najnowszą broń, ale również szkoli ukraińskich żołnierzy  
u siebie. Nie ogranicza się to jedynie do szkolenia załóg 
obsługujących zachodnie systemy uzbrojenia, ale obejmu-
je też zwykłych rekrutów, aby zwiększyć tempo mobilizacji 
ukraińskiego wojska. Takiej zachodniej pomocy nie miał na-
wet Izrael.

15. Wsparcie Zachodu jest w dużej mierze podyktowane poli-
tyką Stanów Zjednoczonych i ogromem ich wsparcia. Część 
państw, choć udziela pomocy Ukrainie, robi to z opóźnie-
niem i w mniejszej skali, niż wynikałoby to z ich zdolności 
wojskowych i gospodarczych (np. Niemcy). Sytuacja ener-
getyczna w Europie i zbliżająca się zima będą dużym wy-
zwaniem dla jedności zachodniej polityki. Faktyczne prze-
słanki decydujące o wsparciu Ukrainy w obronie przed Rosją 
są bardziej złożone i zróżnicowane niż obrona zachodnich 
wartości.

16. Wsparcie Stanów Zjednoczonych nie wynika z ideowego 
wsparcia demokracji ukraińskiej lub sprzeciwu wobec łama-
nia prawa międzynarodowego przez Rosję, ale z takich inte-
resów USA, jakie są one identyfikowane przez Waszyngton. 
W dużym uproszczeniu amerykańska kalkulacja zakłada po-
łączenie strategii wobec Chin ze strategią wobec Rosji. 

17. W amerykańskiej kalkulacji rosyjska przegrana w wojnie 
obniży prawdopodobieństwo agresywnych chińskich dzia-
łań wobec Tajwanu i wystąpienia poważnego kryzysu na 
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Pacyfiku, który byłby niebezpieczny dla USA. Waszyngton 
wydaje się również uważać, że celem konfrontacji jest nie 
tylko przegrana Rosji, ale też zagwarantowanie, by nie roz-
poczynała ona nowych wojen w przyszłości. Gra toczy się  
o porzucenie imperialnych celów przez Rosję, które skutko-
wać musi znaczącym przekształceniem jej państwowości. 
Powyższe jest ujęte w amerykańskim obiegu zgrabnym sfor-
mułowaniem: potrzebą dekolonizacji Rosji, która ma spra-
wić, że Moskwa zatraci imperialne ambicje i skoncentruje 
się na swoich problemach.

18. Zachód pokazał swoją skuteczność oraz wyższość techno-
logiczną i organizacyjną. To amerykański wywiad ostrzegał 
od jesieni zeszłego roku o przygotowaniach Rosji do wojny. 
Joe Biden i inni zachodni politycy otwarcie mówili o tajnych 
planach Putina. Przed rozpoczęciem wojny to Zachód był  
w stanie ekspresowo dostarczyć broń niezbędną do obrony 
Ukrainy, a w trakcie wojny dodatkowo zwiększyć dostawy 
wszechstronnej pomocy. Wojna pokazała jakościową różni-
cę między zachodnim a rosyjskim uzbrojeniem i wyższość 
zachodnich technologii.

19. Heroiczna i skuteczna obrona Ukraińców w pierwszych 
dniach wojny wyzwoliła zupełnie nową dynamikę rywaliza-
cji amerykańsko-chińskiej. Stany dostrzegły szansę rozwią-
zania jednego z najważniejszych strategicznych wyzwań: 
perspektywy równoczesnego konfliktu w Europie i na Pacy-
fiku, grożącego zbytnim rozciągnięciem amerykańskich za-
sobów. Dla USA to unikatowa szansa na trwałe zniszczenie 
rosyjskiego potencjału, pozwalającą w przyszłości skupić 
się na rywalizacji z Chinami.

20. Wojna jest testem tego, jak Zachód zareaguje na siłową 
zmianę porządku międzynarodowego i jak zachowuje się 
zastała autorytarna machina państwowa podczas wojny. 
Jego wynikowi uważnie przygląda się Pekin, bo ma na uwa-
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dze swoje potencjalne plany wobec Tajwanu. Na ile ChRL 
może liczyć na swoje siły zbrojne, które w przeciwieństwie 
do rosyjskich nie były zaangażowane w duże konflikty  
w ostatnich latach, a więc ich rzeczywista wartość bojo-
wa jest nieznana? Na ile silna będzie reakcja Zachodu,  
a zwłaszcza USA? Jak dotąd test ten nie przebiega pomyśl-
nie z punktu widzenia Pekinu. Zachód angażuje się w obronę 
Ukrainy, której znaczenie dla globalnej gospodarki jest nie-
wielkie, zwłaszcza w porównaniu ze znaczeniem Tajwanu. 

21. Pod wieloma względami rosyjska inwazja na Ukrainę i chiń-
skie roszczenia na Pacyfiku to dwie strony tej samej monety. 
Państwa zachodniego Pacyfiku – m.in. Japonia, Korea Połu-
dniowa, Australia, Nowa Zelandia – zdecydowały się zain-
westować w relacje z Europą, sankcjonując Rosję i wspiera-
jąc Ukrainę, bo liczą na zwrot długu przez Europejczyków  
w sytuacji eskalacji na Ocenie Spokojnym.

22. 1 kwietnia 2022 roku, po nieudanych próbach przekonania 
Pekinu do mediowania w wojnie Rosji z Ukrainą, Unia Eu-
ropejska postawiła wyraźne ultimatum Chinom: dalsze losy 
relacji chińsko-unijnych zależeć będą od chińskiej polityki 
wobec wojny na Ukrainie, a wsparcie Rosji trwale zatrzyma 
dialog. Choć relacje gospodarcze pozostają bliskie, wojna 
na Ukrainie doprowadziła do niespotykanego wcześniej po-
ziomu spójności w stanowisku UE wobec Chin, krytycznym 
wobec Pekinu.

23. Mimo początkowo dwuznacznych wypowiedzi chińskich 
dyplomatów tworzących wrażanie neutralności widoczne 
jest stawanie Pekinu po stronie Moskwy. Pekin nadal wie-
rzy w strukturalną słabość USA i Zachodu oraz patrzy na 
Ukrainę jak na amerykańskie narzędzie uderzania w Rosję, 
analogicznie do Tajwanu. Opiera się to przede wszystkim 
na wyrażanej głośno przez chińskie elity kalkulacji: jeśli USA 
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poradzi sobie teraz z Rosją, będzie w stanie skierować peł-
nię sił na konflikt z Chinami. 

24. Moskwa i Pekin mają poczucie, że w konfrontacji z USA, 
której podporządkowane zostały strategiczne cele obu 
państw, są dla siebie najbliższymi partnerami wojskowym, 
surowcowym i technologicznym. Reżimy Putina i Komuni-
stycznej Partii Chin, coraz silniej ideologicznie zrośnięte  
w walce z „kolorowymi rewolucjami” i „zewnętrznymi wpły-
wami”, wzajemnie wspierają swoją stabilność.

25. Amerykańska koalicja ma nierówne brzegi i musi okrzep-
nąć. Formowanie zachodniego bloku zwalczającego Rosję  
i Chiny naruszy interesy wielu potężnych grup interesu m.in. 
z Niemiec. O powstrzymywaniu Chin i Rosji oraz wzmacnia-
niu zdolności Zachodu do konkurowania dyskutuje się od 
G7 przez formaty nowych mechanizmów koordynacji go-
spodarczej na Pacyfiku (IPEF) i Atlantyku (TTC) aż po NATO, 
gdzie na historycznym szczycie w Madrycie pojawili się 
przywódcy Japonii, Korei Płd. i Australii.

26. Ostatnie miesiące wyraźnie wyłoniły ogromną, skupioną na 
globalnym Południu grupę państw Afryki, Bliskiego Wscho-
du, Ameryki Łacińskiej i Azji, które wyraźnie opierają się 
przed byciem wpisanym w którykolwiek z bloków. Globalne 
Południe, dynamicznie rosnący region z ogromną populacją 
i coraz większymi ambicjami, pełni obecnie funkcję języcz-
ka u wagi, a nie jedynie areny starcia mocarstw z Północy.

27. Scenariusza III wojny światowej, czyli globalnej konfrontacji 
militarnej, wykluczyć nie można. Wydaje się, że jak dotąd 
wojna na Ukrainie raczej osłabia globalne apetyty na siłową 
rewizję granic. Szybkie stępienie ostrza rosyjskiej ofensywy, 
a także skala zachodniego wsparcia mogą skłonić chińskie 
przywództwo (jeśli ma ono bliższy kontakt z rzeczywistością 
niż Władimir Putin w lutym) do gruntownego przemyślenia 
ewentualnych planów siłowego przyłączenia Tajwanu.
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28. Wojna na Ukrainie wniosła do globalnych zmagań gospo-
darczych zupełnie nową jakość. Błyskawiczne odcięcie 
Rosji od globalnych technologii, rynków zbytu dla energii, 
przewozów lotniczych, systemów komunikacji bankowej, 
rynków finansowych, internetu oraz szerokie bojkoty korpo-
racyjne i konsumenckie – wszystko to pozostawiło znaczącą 
wyrwę w globalnej gospodarce, co musi doprowadzić do 
jej głębokiego przemeblowania. Okazało się, że przy odpo-
wiedniej mobilizacji zachodnich społeczeństw pogrążony 
w inercji globalny system gospodarczy może zostać gwał-
townie przecięty.

29. Sankcyjny karnawał wobec Rosji kończy się, a przed Zacho-
dem stoi obecnie trudne zadanie wytrwania w podjętych 
decyzjach, przetrwania kryzysu energetycznego i podwyż-
szonej inflacji. Ogromnym wyzwaniem będzie efektywne 
odcięcie rosyjskiej bazy przemysłowej od finansowania, 
zawansowanych komponentów i technologii. W złożonym 
systemie hydraulicznym globalnego handlu zaczynają one  
z powrotem płynąć do Rosji przez państwa trzecie, łań-
cuszki pośredników, centra offshore. Jeśli jednak Zachodo-
wi powiedzie się, to do elit rosyjskich, ale i chińskich, do-
trze potężny sygnał polityczny, że ich dalsze uczestnictwo  
w globalizacji odbywać się będzie na amerykańskich, euro-
pejskich lub japońskich warunkach.

30. Jedną z pierwszych reakcji Chin na kolejne salwy sankcji na-
kładanych na Rosję było uruchomienie potężnego progra-
mu badawczego mającego zmierzyć wpływ analogicznych 
uderzeń na gospodarkę Chin. Choć Pekin może liczyć, że 
Zachodowi trudniej będzie się porwać na konflikt tej skali, 
to świadomość zagrożenia przyspieszy na pewno chińskie 
działania na rzecz gospodarczej autonomii, m.in. w ramach 
tzw. programu podwójnej cyrkulacji lub utworzenia własne-
go łańcucha produkcji półprzewodników. Podobnie jak Za-



14

chód Chiny są świadome, że pełne odłączenie (decoupling) 
jest obecnie niemożliwe. Skupiają się więc na najbardziej 
newralgicznych sektorach.

31. Szok odczuwalny po wypięciu gospodarki rosyjskiej z sys-
temu globalnego jest o kilka razy słabszy niż potencjalne, 
analogiczne działania wobec Chin. Odcięcie świata od 
chińskiej bazy przemysłowej, określonych rodzajów kluczo-
wych surowców, a coraz częściej również chińskich tech-
nologii (np. 5G czy baterii) wywołałoby globalny kryzys  
o trudnej do przewidzenia skali. Dla niektórych zachodnich 
gospodarek (z Niemcami na czele) oznaczałoby to w zasa-
dzie załamanie całego dotychczasowego modelu. Czynnik 
ten przejściowo stabilizuje świat i studzić będzie zakusy na 
zbrojną rywalizację między nowymi blokami przynajmniej 
do czasu efektywnego „rozplątania” złączonych globalnie 
gospodarek.

32. Dzisiejszy sojusz rosyjsko-chiński rodził się w Azji Central-
nej. Tam Moskwa i Pekin uczyły się zaufania do siebie, tam 
stworzyły efektywne kondominium, którego uzyskiem dla 
Chin było powierzenie stabilizacji zachodniego pogranicza 
w ręce Rosji. Jeśli nie dziś, to jutro Moskwa stanie się czynni-
kiem destabilizującym to zaplecze. Będzie zatem dla Pekinu 
obciążeniem, a nie atutem. 

33. Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła ostatni etap de-
montażu systemu postsowieckiego opartego na miękkiej 
dominacji Rosji nad obszarem poradzieckim. Wojna stała 
się katalizatorem potężnych procesów delegitymizujących 
i rozsadzających dotychczasowy porządek. Tym samym 
jest zapowiedzią poważnych wstrząsów dla regionu, ale 
też epokowych szans dla tamtejszych państw. Dla Rosji 
oznacza egzystencjalne zagrożenie zarówno w wymiarze 
jej pozycji międzynarodowej, jak i wewnętrznego systemu  
politycznego.
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34. Dotychczasowy model funkcjonowania obszaru postso-
wieckiego zanegował sam Putin w swoim programowym, 
zapowiadającym wojnę na Ukrainie przemówieniu z 21 lu-
tego. W sposób skoncentrowany i dosadny na przykładzie 
Ukrainy podważył zasadnicze filary porządku politycznego 
na obszarze postsowieckim. Zakwestionował podstawy 
suwerenności republik związkowych, z których wyrasta-
ją obecne niepodległe państwa. Zanegował granice po-
szczególnych republik ustalane kosztem historycznej Rosji, 
a także narodowe podstawy poszczególnych państw jako 
idee wąskich grup nacjonalistów, których bolszewicy chcie-
li sobie zjednać i realizowane dziś wbrew społeczeństwu, 
przez ukraińskich w tym przypadku, radykałów. Wreszcie 
zaakcentował groźbę wykorzystywania obszarów republik 
postsowieckich do działań wymierzonych bezpośrednio  
w Rosję. 

35. Żadne z państw Kaukazu i Azji Centralnej nie poparło rosyj-
skiego ataku na Ukrainę. Żadne nie dało nadziei na zaanga-
żowanie sił własnych jednostronnie lub w ramach Organiza-
cji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Żadne nie uznało 
separatystycznych pseudorepublik ani nie udzieliło Rosji 
innego, wyraźnego wsparcia.

36. W niemal wszystkich państwach regionu Kaukazu i Azji 
Centralnej należy się spodziewać kontynuacji i nasilenia 
działań mających zminimalizować wpływy Rosji na politykę 
własną, osłabić jej pozycję „arbitra” w sporach międzypań-
stwowych i ograniczyć zależność gospodarczą od Moskwy. 
Bez najwyższej konieczności procesy te powinny zacho-
dzić niekonfrontacyjnie – raczej poprzez erozję niż otwarte  
zerwanie.

37. Kaukaz i Azja Centralna stanowią bez mała egzystencjal-
ne zagrożenie dla samej Rosji. Jej pozycja międzynarodo-
wa, zdolność do prowadzenia transregionalnej polityki,  
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a wreszcie w dużym stopniu legitymacja wewnętrzna władz 
i tożsamość państwa rosyjskiego od ponad 200 lat są niero-
zerwalnie związane z dominacją w tych regionach. Zarów-
no legitymacja, jak i podstawowe mechanizmy kontroli tych 
regionów zostały przez wojnę na Ukrainie – jak się wydaje 
– nieodwracalnie naderwane. 

38. Strategicznym interesem Zachodu i Polski jest utrzymanie 
stabilności poszczególnych państw Azji Centralnej i Kau-
kazu oraz przede wszystkim zarysowanie prozachodniej al-
ternatywy dla obecnych wpływów rosyjskich i chińskich lub 
scenariusza pogrążenia się regionu w chaosie.

39. Niskie szanse na zwycięstwo Rosji w konflikcie z Ukrainą 
każe zastanowić się, jaka będzie Rosja po ewentualnej prze-
granej. Wojna była testem dla Rosji i jej mocarstwowej po-
zycji, którego Moskwa nie zdała. W wypadku przegranej  
w wojnie Rosja nie tylko przestanie być mocarstwem, ale 
również przestanie tak o sobie myśleć. Proces ten może za-
jąć pewien czas (rosyjskie społeczeństwo jest pod znacznym 
wpływem kremlowskiej propagandy) albo mieć błyskawicz-
ny przebieg pod wpływem szoku, jakim będzie przegrana 
z Ukrainą. Ramy czasowe tego procesu nie są kluczowe, by 
nakreślić stan końcowy. Tym będzie zapewne głęboki, wie-
lowymiarowy kryzys wewnętrzny.

40. Liczne wewnętrzne napięcia i konflikty od lat zwalczane lub 
skutecznie wyciszane przez Moskwę odżyją z nową siłą. 
Dotyczy to kwestii politycznych (np. rywalizacji poszczegól-
nych grup wewnątrz elity), społecznych (problemów socjal-
nych, zubożenia ludności, problemów ekologicznych, które 
w przeszłości generowały protesty społeczne), gospodar-
czych (spadku PKB, upadku całych gałęzi przemysłów za-
leżnych) czy regionalnych (napięć na linii Moskwa-regiony, 
separatyzmu niektórych regionów itd.). Istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że Moskwa w którymś momencie nie bę-
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dzie już w stanie sobie z nimi poradzić, a dalszy bieg wyda-
rzeń będzie miał niekontrolowany przebieg.

41. W perspektywie najbliższych miesięcy albo lat sytuacja na 
Wschodzie może ulec diametralnej zmianie i będziemy mu-
sieli odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości politycz-
nej. Będzie to rzeczywistość, której w wymiarze strategicz-
nym bliżej do realiów XVII wieku niż do tych uwarunkowań, 
z jakimi Polska musiała mierzyć się na Wschodzie od czasu 
odzyskania niepodległości. 

42. W przypadku przegranej Rosji Polska będzie najsilniejszym 
graczem w naszej części Europy, jednak to samo w sobie nie 
oznacza jeszcze scenariusza pozytywnego dla Polski. Ukra-
ina nawet po wygranej z Moskwą będzie krajem słabym, 
wyniszczonym wojną, z ograniczonymi zdolnościami i skon-
centrowanym przede wszystkim na odbudowie. Zachód, 
głównie USA, ale również UE i NATO, będzie oczywiście za-
angażowany w region, ale jego potencjał do oddziaływania 
wskutek geograficznego oddalenia będzie się opierał rów-
nież na lokalnych sojusznikach, przede wszystkim Polsce, 
podobnie jak dziś w przypadku wojny na Ukrainie.

43. Polska ryzykuje powtórzeniem drogi Turcji po arabskiej wio-
śnie. Ankara również zyskała wiele na upadku lub spadku 
znaczenia wrogich jej reżimów w swoim sąsiedztwie i nie-
wątpliwie urosła do roli regionalnego lidera. Skala wyzwań 
okazała się jednak większa niż możliwości organizacyjne, 
polityczne i finansowe Turcji, która ostatecznie nie umiała 
w pełni skapitalizować pierwotnego sukcesu. Chaos, jaki 
ogarnął region i jego najbliższe otoczenie, wygenerował 
cały szereg nowych zagrożeń: od napływu uchodźców 
przez kryzysy polityczne i konflikty zastępcze po potrzebę 
bezpośredniego zaangażowania militarnego w swoim są-
siedztwie. 
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44. Polska powinna mieć wizję, w jaką stronę kształtować po-
litykę Zachodu i jego instytucji, których jest częścią. To od 
efektywnej współpracy z nimi zależy powodzenie przyszłej 
polityki wschodniej, w szczególności finansowania ambit-
nych działań, jakie mogą być konieczne. Niemniej ważne 
wydaje się również dostosowanie do wyzwań polskich moż-
liwości politycznych i organizacyjnych w ramach struktur  
państwowych.

45. Głównymi wyzwaniami, jakie będą stały przed Polską, wy-
dają się kwestia stabilizacji najbliższego sąsiedztwa oraz 
wypracowanie polityki wobec zagrożeń płynących z pogrą-
żonej w kryzysie Rosji. Są to sprawy ze sobą połączone – sta-
bilne sąsiedztwo będzie buforem dla potencjalnych zagro-
żeń związanych z destabilizacją Rosji. 

46. W przypadku Ukrainy kluczowe będą pytania dotyczące 
włączenia się Polski w proces odbudowy tego kraju, tak 
by móc przekuć sukcesy, jakie Polska osiągnęła, wspiera-
jąc Ukrainę w wojnie z Rosją, w trwałe rozwiązania. Jest to 
przede wszystkim kwestia instytucjonalizacji współpracy, 
która pomoże zachować pozytywne relacje, jakie wykształ-
ciły się w trakcie konfliktu oraz wspierania polskich podmio-
tów zaangażowanych w proces odbudowy. Ma to na celu 
zabezpieczenie polskich interesów.

47. Reżim Łukaszenki, który straci wsparcie płynące z Moskwy, 
będzie miał spore trudności z zachowaniem władzy na Bia-
łorusi, a bardzo możliwe, że nawet tę władzę utraci. Polska 
zatem musi być gotowa na wspieranie rozwoju dalszych 
wydarzeń na Białorusi, by następna władza w Mińsku była 
zainteresowana westernizacją kraju. Demokracja i rządy 
prawa, które najłatwiej jest wprowadzić za pomocą wizji 
europejskiej integracji kraju i korzyści z tego płynących, są 
najlepszym i trwałym gwarantem realizacji polskich intere-
sów na Białorusi. Dotyczy to strategicznych kwestii, takich 
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jak uczynienie z tego państwa bufora Rosji, a także ekspan-
sji gospodarczej polskich podmiotów na tamtejszy rynek  
i poszanowania praw polskiej mniejszości. 

48. W przypadku Rosji skala wyzwań będzie wprost zależna od 
rozwoju wydarzeń w tym kraju i skali kryzysu, w jakim się on 
pogrąży. W scenariuszu krótkotrwałego kryzysu i dalszej od-
budowy Rosji wyzwaniem będzie zapewnienie, by Moskwa 
wyzbyła się swoich imperialnych ambicji. W razie jej upadku 
i trwałej destabilizacji lista wyzwań okaże się dłuższa. Zde-
stabilizowana Rosja, choć nie będzie zagrażać Polsce swo-
ją imperialną, agresywną polityką, to będzie generować 
zagrożenia, takie jak napływ uchodźców, próżnia bezpie-
czeństwa i groźba destabilizacji regionu znajdującego się 
w pobliżu Polski poprzez możliwe konflikty wewnętrzne, 
przerwanie łańcuchów dostaw, proliferacja rosyjskiej broni  
masowego rażenia. 

49. Taki rozwój wydarzeń stwarza Polsce szansę na zwiększenie 
swojej roli politycznej i gospodarczej. Nasz kraj może wów-
czas stać się gwarantem stabilności na wschodzie Europy 
i jeszcze ważniejszym niż obecnie partnerem regionalnym 
dla państw zachodnich. 

50. W wymiarze gospodarczym stworzy to dla polskich pod-
miotów możliwość ekspansji i zajęcia luki, jaka powstanie 
po spowodowanym kryzysem w Rosji spadkiem znaczenia 
lub upadkiem podmiotów rosyjskich. W przypadku trwałe-
go i poważnego kryzysu w Rosji Polska będzie miała moż-
liwość, by dzięki powstałej już infrastrukturze przesyłowej 
stać się hubem gazowym i paliwowym dla najbliższego 
sąsiedztwa. W dzisiaj fantastycznym scenariuszu możemy 
okazać się kluczowym partnerem państw zachodnich w za-
pewnieniu bezpieczeństwa dalszych dostaw rosyjskich su-
rowców energetycznych w warunkach chaosu w Rosji.
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51. Z tej perspektywy niedawne decyzje rządu o zwiększe-
niu Wojska Polskiego i wielkim zakupie sprzętu zbrojnego 
od USA i Korei Południowej stają się bardziej zrozumiałe. 
Żeby w pełni wykorzystać powstające szanse, Polska bę-
dzie musiała mieć możliwość samodzielnej projekcji siły 
na Wschód, a w razie konieczności podejmować działa-
nia stabilizacyjne lub okazywać znaczną pomoc wojskową  
sojuszniczym siłom. 

52. Oprócz kryzysu na Wschodzie Polska będzie musiała się 
zmierzyć z szeregiem poważnych wyzwań na Zachodzie, 
przede wszystkim w relacjach z Niemcami. W optyce Ber-
lina wzrost znaczenia Polski na Wschodzie będzie odbywał 
się w dużej mierze kosztem pozycji tego państwa. 

53. Jeżeli Niemcy pozostaną przy starych schematach, to nie 
będą zainteresowane zmianą architektury międzynarodo-
wej na wschodzie Europy i będą starały się tym zmianom 
przeciwstawiać. Wówczas gros ich działań będzie skiero-
wane przeciwko tym aktorom, którzy będą te zmiany ak-
tywnie wykorzystywali na swoją korzyść, a zatem przede 
wszystkim przeciwko Polsce. Niezależnie od tego, jaka 
partia będzie rządzić w naszym kraju, niemieckie elity będą 
dążyć do ograniczenia wzrostu roli, jaką odgrywa Polski na 
Wschodzie, a co za tym idzie, ogólnego wzrostu znaczenia 
Polski kosztem pozycji Niemiec. Metody i narracje je uspra-
wiedliwiające mogą być inne niż te obecnie stosowane, jed-
nak ich cel pozostanie ten sam.

54. Żeby przeciwdziałać takiemu rozwoju wydarzeń Polska 
musi prowadzić skuteczniejszą politykę w Europie, przede 
wszystkim wobec Niemiec, ale też innych kluczowych akto-
rów, np. Francji. Obecnie jedynym instrumentem pozwalają-
cym na sprostanie temu wyzwaniu jest proaktywna polityka 
kształtowania UE zgodnie z polskim interesem i budowania 
efektywnych koalicji państw członkowskich.
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55. Polska musi wypracować pozytywny język przedstawiają-
cy możliwy wzrost znaczenia Polski na Wschodzie nie jako 
triumfalne wybicie się na pozycję regionalnego mocarstwa, 
ale jako kompleks działań mających na celu zapewnienie 
europejskiego bezpieczeństwa i dobrobytu w warunkach 
kryzysu, a także zmierzających do krzewienia demokracji 
i praw człowieka na Wschodzie. Bez wypracowania odpo-
wiedniego aparatu pojęciowego trudno będzie przekonać 
inne państwa unijne do wspierania działań korzystnych  
z polskiego punktu fwidzenia.
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Wojna pokazała słabość Rosji, która dokonała agresji nie 
będąc do niej przygotowaną. Po pół roku działań zbrojnych 
osiągnięcie pierwotnych celów Moskwy takich jak zajęcie 
atakowanego kraju i zmiana jego władz jest nierealistycz-
ne. Ukraina udowodniła, że wbrew tezom rosyjskiej pro-
pagandy nie jest państwem sezonowym. Ukraińcy – w tym 
ci, którzy jeszcze do niedawna mieli prorosyjskie sympatie 
– ostatecznie stali się narodem politycznym niwelując po-
działy na zachód i wschód kraju. Wreszcie, szeroko rozumia-
ny Zachód, bez wsparcia którego ukraińskie sukcesy byłyby 
niemożliwe, pokazał swoją siłę, zadając kłam tezom o swoim 
zmierzchu.

W natłoku codziennych doniesień z frontu łatwo zatracić szerszy 
obraz konfliktu. Na obecnym etapie trudno jest wysnuwać dalsze 
scenariusze rozwoju sytuacji, ale można pokusić się o sformuło-
wanie głównych wniosków płynących z analizy pierwszych sze-
ściu miesięcy pełnowymiarowej wojny rosyjsko-ukraińskiej. 

Pół roku wojny dowodzi, że to Rosja przegrywa 

Rosja nigdy nie pogodziła się z utratą swojej pozycji po upadku 
Związku Sowieckiego i przygotowywała się do wojny z Ukrainą 
od lat. Reformy rosyjskiej armii rozpoczęły się wraz z napływem 
dodatkowych środków ze sprzedaży węglowodorów w pierw-
szej dekadzie XXI wieku, a po wojnie z Gruzją w 2008 roku jedy-
nie przyśpieszyły. Już prawie dziesięć lat temu eksperci zwracali 
uwagę na to, że Rosja przygotowuje swoje siły zbrojne do duże-

1.   Rosja przegrywa tę wojnę. Reakcja  
 na agresję pokazała siłę Ukrainy  
 i Zachodu

Józef Lang

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-wilk-rosjanie-naprawde-wierza-ze-atak-nadejdzie-ze-strony-usa/pwfxg
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go, konwencjonalnego konfliktu zbrojnego. Oznaczało to, że ce-
lem nie jest Kaukaz ani Azja Centralna (gdzie potencjalni adwer-
sarze są na tyle słabi, że podobne reformy nie byłyby potrzebne), 
ani państwa NATO (konflikt z którymi prawdopodobnie nie byłby 
konfliktem konwencjonalnym). Pozostawała jedynie Ukraina. 

W 2014 roku Rosja nie skorzystała z „możliwości” poprzestając 
na działaniach hybrydowych i ograniczonym wykorzystaniu regu-
larnych sił zbrojnych na Krymie i Donbasie. Przez następne osiem 
lat Moskwa próbowała osiągnąć kontrolę nad Ukrainą metoda-
mi politycznymi poprzez niekorzystne dla Kijowa Porozumienia 
Mińskie i ograniczoną presję militarną na Donbasie.

Najprawdopodobniej decyzja o rozpoczęciu pełnowymiarowej 
agresji wojskowej została podjęta wiosną 2021 roku, gdy Kreml 
ostatecznie zrozumiał, że wybrany w 2019 roku prezydent Woło-
dymyr Zełenski, mimo początkowej gotowości do porozumienia 
z Rosją, również nie będzie implementował zapisów Porozumień 
Mińskich w ich rosyjskiej interpretacji. Wówczas też miało miej-
sce pierwsze zwiększenie rosyjskiej obecności wojskowej wokół 
Ukrainy. Od jesieni 2021 roku działania te nasilały się, a amery-
kański wywiad zaczął ostrzegać, że Rosja przygotowuje się do 
pełnowymiarowej agresji na Ukrainę.

Podjęte przygotowania nie były jednak wystarczające do sku-
tecznego przeprowadzenia pełnowymiarowej operacji wojsko-
wej analogicznej do operacji w Iraku w 2003 roku, gdy w prze-
ciągu miesiąca siły amerykańskie pokonały dobrze uzbrojoną  
i liczną armię Saddama Husajna. Rosyjskie plany, które zakładały 
szybkie zajęcie kraju i zmianę politycznego kierownictwa na lo-
jalne wobec Moskwy, legły w gruzach, gdy zamiast wkroczenia 
do Kijowa i Charkowa kolumny pancerne agresora były systema-
tycznie niszczone przez siły ukraińskie doskonale wykorzystują-
ce doktrynę obrony mobilnej. Rosja ugrzęzła, została zmuszona 
do wycofania się z północy Ukrainy i zrezygnowania z planów 
zajęcia Kijowa. Lokalne sukcesy, takie jak zajęcie Mariupola czy 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-wilk-rosjanie-naprawde-wierza-ze-atak-nadejdzie-ze-strony-usa/pwfxg
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3236360-kuleba-pro-cervoni-linii-ukraina-nikoli-ne-bude-vesti-peregovori-z-vatazkami-ordlo.html
http://doskonale wykorzystujące doktrynę obrony mobilnej
http://doskonale wykorzystujące doktrynę obrony mobilnej


24

całości obwodu ługańskiego, były okupione nieproporcjonalnie 
dużymi stratami i zajmowały długie tygodnie. Ukraina przetrwała 
pierwsze uderzenie i zdołała przeprowadzić mobilizację. Szlaki 
dostaw zachodniej broni i zaopatrzenia nie zostały naruszone.

Na obecnym etapie siły rosyjskie nie są w stanie przeprowadzić 
działań ofensywnych na poziomie strategicznym. Wymagają one 
zwiększenia liczebności wojsk walczących na Ukrainie. Rosja nie 
dysponuje obecnie takimi rezerwami, a ze względów politycz-
nych Kreml nie chce przeprowadzać otwartej, pełnowymiarowej 
mobilizacji. Ucieka się do półśrodków takich jak zmiany organi-
zacyjne w przemyśle zbrojeniowym czy rekrutacja ochotników 
przerzucając jednocześnie ciężar tego wysiłku na władze regio-
nalne (np. decyzja o utworzeniu w subiektach Federacji Rosyj-
skiej batalionów ochotniczych).

Siły ukraińskie natomiast podejmują liczne działania osłabiające 
rosyjskie zdolności, jednak jak dotąd nie są gotowe przejść do 
strategicznej kontrofensywy ograniczając się jedynie do taktycz-
nych działań ofensywnych na południu i w okolicach Charkowa. 
Działania ukraińskie, takie jak niszczenie rosyjskich składów amu-
nicji i punktów dowodzenia czy regularne ostrzeliwanie mostów 
przez Dniepr w obwodzie chersońskim, mają na celu zmniejsze-
nie zdolności rosyjskich na kluczowych kierunkach działań i zni-
welowanie rosyjskiej przewagi w artylerii przez wykorzystanie 
możliwości jaką daje dostarczana na Ukrainę zachodnia broń 
precyzyjnego rażenia (niszczenie kluczowych węzłów rosyjskiej 
logistyki). Potencjalnie może to świadczyć o przygotowaniach 
do kontrofensywy i przejęcia inicjatywy przez Siły Zbrojne Ukra-
iny, jednak jej prognozowane terminy ciągle się oddalają. Może 
to wynikać z braku pełnej gotowości sił ukraińskich, oczekiwania 
na dostawy nowych rodzajów zachodniego uzbrojenia lub chęci 
dalszego osłabienia zdolności sił rosyjskich na kierunkach, gdzie 
planowane jest ukraińskie natarcie.

https://www.criticalthreats.org/analysis/russian-offensive-campaign-assessment-june-23
https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36673001-minister-obrony-ukrainy-broni-ponad-milion-zolnierzy
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61480063
https://censor.net/ru/news/3360363/kreml_provodit_skrytuyu_promyshlennuyu_mobilizatsiyu_i_kontroliruet_peredvijenie_personala_oboronnyh
https://censor.net/ru/news/3360363/kreml_provodit_skrytuyu_promyshlennuyu_mobilizatsiyu_i_kontroliruet_peredvijenie_personala_oboronnyh
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-volunteer-units-and-battalions
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-volunteer-units-and-battalions
https://lb.ua/society/2022/08/01/524934_zsu_zvilnili_46_naselenih_punktiv.html
https://lb.ua/society/2022/08/01/524934_zsu_zvilnili_46_naselenih_punktiv.html
https://glavred.net/ukraine/vsu-za-nedelyu-unichtozhili-21-sklad-bk-17-baz-i-dva-komandnyh-punkta-okkupantov-10394474.html
https://glavred.net/ukraine/vsu-za-nedelyu-unichtozhili-21-sklad-bk-17-baz-i-dva-komandnyh-punkta-okkupantov-10394474.html
https://texty.org.ua/fragments/107450/vrazlyvist-zaliznychnoyi-merezhi/
https://texty.org.ua/fragments/107450/vrazlyvist-zaliznychnoyi-merezhi/
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To wszystko sprawia, że wojna przeciąga się. Żadna ze stron nie 
jest gotowa do uznania bieżącego stanu za zadowalający i zakoń-
czenia konfliktu, ale jednocześnie nie jest wystarczająco silna, by 
pokonać przeciwnika. 

Sytuacja, choć z pozoru patowa, świadczy o słabości Rosji. Ro-
sja zaczęła wojnę nie będąc w pełni do niej przygotowana. Nie 
zdołała osiągnąć swoich celów, a przede wszystkim straciła swój 
dotychczasowy największy atut i potężny instrument polityki za-
granicznej – strach przed groźbą rosyjskiej agresji. Siły rosyjskie 
utraciły inicjatywę strategiczną. Za wcześnie jest by mówić, że 
przejęła ją Ukraina, jednak informacje o tym, że Rosja przerzuca 
część swoich jednostek z Donbasu do obwodu chersońskiego  
w obawie przed ukraińską ofensywą, mogą świadczyć o tym, że 
to jednak Kijów, a nie Moskwa narzuca dalsze kierunki działań.

Po pół roku wojny zatem siły rosyjskie i ukraińskie zrównały się co 
do możliwości działania. Z perspektywy czasu jednak można ja-
sno stwierdzić, że odbyło się to poprzez zmniejszenie potencjału 
sił rosyjskich i zwiększenie siły militarnej Ukrainy. Jeśli dynamika ta 
będzie się utrzymywać – a niewiele wskazuje, że się zmieni (Rosja 
nadal nie jest gotowa do przeprowadzenia mobilizacji i nie jest 
w stanie odbudowywać strat; Ukraina nadal zwiększa liczebność 
swoich sił zbrojnych i dostaje coraz lepsze uzbrojenie z Zacho-
du, ostatnio np. rakiety przeciw radarowe AGM-88 HARM;) – to  
w pewnym momencie zdolności ukraińskie w niektórych obsza-
rach przewyższą zdolności rosyjskie.

Żeby podsumować to, że obecny stan konfliktu świadczy o tym, 
że Rosja przegrywa, można przeprowadzić krótki eksperyment 
myślowy. Warto przypomnieć sobie pierwsze dni wojny, opi-
nie ekspertów i własne myśli z tego czasu. Pół roku temu, gdy 
rosyjskie wojska wkraczały na Ukrainę, zarysowanie obecnego 
stanu jako możliwego dalszego rozwoju wydarzeń na sierpień  
2022 roku, byłoby zapewne skrytykowane jako zbyt optymi-
styczne i mało realistyczne wskutek ogromnej przewagi wojsko-

https://www.rferl.org/a/ukraine-odesa-mykolayiv-strikes-russia-invasion-svitlodarsk/31961614.html
https://www.rferl.org/a/ukraine-odesa-mykolayiv-strikes-russia-invasion-svitlodarsk/31961614.html
https://news.liga.net/politics/news/gur-poteri-rf-bolshie-no-ne-kriticheskie-vseobschaya-mobilizatsiya-budet-priznaniem-porajeniya
https://news.liga.net/politics/news/gur-poteri-rf-bolshie-no-ne-kriticheskie-vseobschaya-mobilizatsiya-budet-priznaniem-porajeniya
https://edition.cnn.com/2022/08/08/politics/anti-radar-missiles-ukraine-russia-pentagon/index.html
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wej Rosji. Jednocześnie to właśnie w tym kierunku potoczył się 
konflikt, co dobrze pokazuje jego ogólną dynamikę. Jeżeli ta dy-
namika się utrzyma, na co wiele wskazuje, Moskwa może prze-
grać wojnę. 

Ukraina zdała egzamin jako państwo, a Ukraińcy stali się na-
rodem politycznym

Najważniejszym politycznym wnioskiem z konfliktu jest to, że 
Ukraina, pomimo licznych problemów wewnętrznych, ostatecz-
nie udowodniła, że nie jest państwem sezonowym, jak przed-
stawiała to rosyjska propaganda. Państwo ukraińskie zdołało 
przejść test, jakim była rosyjska agresja wojskowa. Zdały go nie 
tylko siły zbrojne, które obroniły Kijów i zatrzymały rosyjską ofen-
sywę, ale również ukraińska klasa polityczna, instytucje centralne 
czy władze lokalne. 

Pomimo pierwotnego szoku państwo ukraińskie nie straciło ste-
rowności. Ukraińscy politycy – zarówno rządzący, jak i opozycja 
z wyjątkiem części prorosyjskich polityków – pozostali w Kijowie 
nawet podczas najcięższych walk, gdy nie było jeszcze jasne, 
czy siły rosyjskie nie wkroczą do miasta. Na poziomie centralnym 
władze cywilne, instytucje państwowe i spółki skarbu państwa 
były wstanie sprostać ogromowi wyzwań związanych z wojną, 
takich jak zorganizowanie ewakuacji cywili z zagrożonych obsza-
rów, przestawienie machiny państwowej na tryb wojenny (cały 
kompleks działań od zamknięcia dostępu do rejestrów publicz-
nych kończąc na próbach stabilizacji hrywny) i zapewnianie funk-
cjonowania podstawowych usług państwowych w warunkach 
wojny. Na poziomie lokalnym trwający od lat proces reformowa-
nia samorządów zdał egzamin i umożliwił skuteczną koordynację 
działań z siłami zbrojnymi i rozwiązywanie problemów stwarza-
nych przez wojnę takich jak organizacja schronów czy pomoc 
osobom przesiedlonym wewnętrznie.

W ujęciu statycznym oczywiście przed Ukrainą, niezależnie od 
wojny, nadal stoi ogrom wyzwań wewnętrznych. Jest to państwo 

https://ain.ua/2022/03/28/derzhavni-reyestry-v-umovah-voyennogo-stanu-yak-i-shho-praczyuye/
https://ain.ua/2022/03/28/derzhavni-reyestry-v-umovah-voyennogo-stanu-yak-i-shho-praczyuye/
https://finbalance.com.ua/news/nbu-fiksovaniy-kurs-zakhishcha-hrivnevi-zaoshchadzhennya-ukrantsiv
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dalekie od zachodnich standardów. Skorumpowany oligarchicz-
ny system nadal istnieje. Kluczowe reformy (np. sądownictwo  
i instytucje antykorupcyjne) są nadal niewykonane. Mała na wa-
runki europejskie i ludność Ukrainy gospodarka tego państwa 
otrzymała szereg kolejnych ciosów w postaci spadku PKB i ogra-
niczenia szlaków eksportowych. Jednocześnie, w ujęciu dyna-
micznym, po spojrzeniu na rozwój wydarzeń na Ukrainie w ostat-
nich latach, widać znaczny progres.

Żeby nie cofać się do dalekiej (w politycznym wymiarze) prze-
szłości wystarczy porównać jak Ukraina radzi sobie obecnie  
z wojną z tym, co działo się w 2014 roku, gdy Rosja zajmował 
Krym i Donbas. Wówczas wciąż istniały poważne siły polityczne 
de facto kwestionujące potrzebę istnienia ukraińskiego państwa. 
W parlamencie zasiadała jeszcze Komunistyczna Partia Ukrainy, 
której politycy aktywnie wzywali do sojuszu z Rosją i nazywali 
upadek Związku Sowieckiego i niepodległość Ukrainy błędem. 
Siły rosyjskie na Krymie i Donbasie wiedziały o przeciwniku 
wszystko i były w stanie z łatwością zająć teren korzystając z nie-
gotowości sił ukraińskich oraz skorumpowania ukraińskich władz 
lokalnych i sektora bezpieczeństwa. Policja czy służby specjalne 
przechodziły na stronę Rosji, jak na przykład miało to miejsce 
niemal w całości wśród funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy na Krymie. Ludność cywilna była ogólnie bierna wobec 
wydarzeń. Oprócz nielicznych bohaterskich wyjątków (miałem 
możliwość obserwowania ostatnich demonstracji aktywistów 
Euromajdanu na Donbasie wiosną 2014 roku) nie stawiała oporu 
lub nawet wspierała działania rosyjskie. Warto zaznaczyć jednak, 
że już wtedy skala aktywnego wsparcia była mniejsza niż przed-
stawiała to rosyjska propaganda, co nierzadko wprawiało w zdzi-
wienie walczących na Donbasie Rosjan.

Obecnie sytuacja wyglądała jednak nieporównywalnie lepiej. 
Obronę w krytycznych pierwszych dniach wojny przeprowadzo-
no sprawnie. Jedynym wyjątkiem były działania na południu kraju, 
jednak i tu siły rosyjskie nie były w stanie pójść dalej niż Chersoń. 

https://news.bigmir.net/ukraine/4627725-strelkov-zayavil-cto-mestny-e-ne-xotyat-voevat-za-dnr-video
https://news.bigmir.net/ukraine/4627725-strelkov-zayavil-cto-mestny-e-ne-xotyat-voevat-za-dnr-video
https://www.dw.com/uk/viina-v-ukraini-chomu-rosii-vdavsia-blitskryh-na-pivdni/a-61918636
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Leżący zaledwie 50 km dalej Mikołajów pozostał już w rękach 
ukraińskich. To siły ukraińskie wiedziały o wrogu więcej niż on 
o nich (zapewne dzięki zachodniemu wsparciu wywiadowcze-
mu, ale i ono jest wyznacznikiem zaufania i progresu). Nie było 
rażących przykładów kolaboracji. Wręcz przeciwnie, w uznawa-
nych dotychczasowo za prorosyjskie miastach południa Ukrainy, 
takich jak Chersoń czy Melitopol, już po ich zajęciu przez armię 
rosyjską miały miejsce duże demonstracje proukraińskie, praw-
dopodobnie największe w historii tych miast.

Jedynie jeden deputowany rządzącej partii Sługa Ludu – Oleksij 
Kowaliow – zdradził i przeszedł na stronę wroga. Warto jednak 
odnotować, że uczynił to z pobudek biznesowych, a nie politycz-
nych – Kowaliow posiada duży biznes rolny w obwodzie chersoń-
skim. Działanie to jednak nie posłużyło przykładem dla innych,  
a sam Kowaliow ledwo uszedł z życiem po zamachu na niego 
pod koniec czerwca. 

Wszystko to pozwala dostrzec skalę zmian jakie miały miejsce od 
2014 roku. Reformy, mimo, że nie zostały przeprowadzone we 
wszystkich sektorach, umożliwiły ukraińskiemu państwu zdanie 
egzaminu z wytrzymałości jakim był początek rosyjskiej inwazji.

Innym ważnym wątkiem jest to, że swoją bohaterską postawą, 
determinacją i skutecznością w pierwszych dniach wojny Ukra-
ina zyskała zaufanie Zachodu. Pierwsze uzbrojenie, które Ukra-
ina otrzymywała na krótko przed wybuchem konfliktu, nie wiele 
różniło się od tego, które otrzymywali w latach 80-tych walczący 
z Armią Sowiecką afgańscy mudżahedini (też dostawali prze-
ciwlotnicze Stingery; Ukraina dodatkowo dostała przeciwpan-
cerne Javeliny i LAWy). To, że Ukraina obecnie dostaje najno-
wocześniejsze zachodnie systemu ciężkiego uzbrojenia, które 
są na wyposażeniu armii NATO, świadczy o tym, że udowodniła 
najważniejszym zachodnim graczom, że jest partnerem, które-
mu można zaufać. Zaufanie to przejawia się nie tylko w wymiarze 
militarnym, ale również politycznym. Nadanie Ukrainie statusu 

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336850/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351316/
https://focus.ua/voennye-novosti/520699-nardep-predatel-kovalev-podtverdil-chto-na-nego-sovershili-pokushenie-video
https://focus.ua/voennye-novosti/520699-nardep-predatel-kovalev-podtverdil-chto-na-nego-sovershili-pokushenie-video
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kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej jest również prze-
jawem dużego zaufania wobec Kijowa i ważnym sygnałem poli-
tycznym dla innych państw przestrzeni postsowieckiej. 

W wymiarze społecznym konflikt przyczynił się do tego, że Ukra-
ińcy ostatecznie stali się narodem politycznym. Liczne podziały 
obecne na Ukrainie, przede wszystkim na wschód i zachód kra-
ju, są mniejsze niż je przedstawiano i nie wpływają na gotowość 
do obrony kraju. Ukraińcy z wschodu i południa kraju walczą tak 
samo jak ci z zachodu czy centrum. W pierwszych dniach woj-
ny kolejki ochotników ustawiały się przed Komisariatami Woj-
skowymi na zachodzie i wschodzie kraju. Przeciw Rosji walczą 
mniejszości narodowe i religijne, muzułmanie z Krymu i chasy-
dzi z Dnipro, nacjonaliści z pułku Azow i kijowska społeczność 
LGBT, weterani walk z 2014 roku i młodzi modele z włoskich wy-
biegów, którzy powrócili po agresji Rosji, by bronić ojczyzny. Co 
więcej, to mieszkańcy wschodnich miast – Charkowa, Słowiań-
ska czy Kramatorska – odczuwają ciężar walk znacznie bardziej, 
niż mieszkańcy zachodu kraju, co również wpływa na ich świado-
mość. To w dosłownym zderzeniu z Rosją zaczęli się w pełni utoż-
samiać z ukraińskim narodem i państwem, a nie z postsowieckim 
dziedzictwem czy wspólnotą języka z Rosją.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem konsolidacji ukraińskiego narodu 
politycznego jest to, że partie prorosyjskie na Ukrainie ostatecz-
nie przestały istnieć jako siła polityczna. Największa prorosyjska 
partia Opozycyjna Platforma za Życie (OPZŻ) została zdelegali-
zowana, podobnie jak wcześniej Komunistyczna Partia Ukrainy. 
Lider OPZŻ Wiktor Medwedczuk pomimo próby ucieczki został 
aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Część depu-
towanych OPZŻ opuściło Ukrainę. Część została i nadal zasiada 
w parlamencie, jednak odżegnuje się od dawnego kierownictwa 
partii. 

Jej lokalni działacze i inni znani regionalni prorosyjscy politycy, 
tacy jak Mychajło Dobkin w Charkowie czy Ołeksandr Wiłkuł  

https://suspilne.media/210937-na-lvivsini-utvorilisa-cergi-z-ohocih-vstupiti-do-teroboroni/
https://www.ukr.net/news/details/fotoreportazh/90372227.html
https://qirim.news/ru/po-polochkam/my-ne-ostanovymsya-poka-ne-vernem-krym-ysa-akaev/
https://www.jpost.com/international/article-699166
https://www.jpost.com/international/article-699166
https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-unicorn-lgbtq-soldiers-head-war-2022-05-31/
https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-unicorn-lgbtq-soldiers-head-war-2022-05-31/
https://www.rbc.ua/ukr/lite/stil_zhizni/pokazov-prada-milane-peredovuyu-manekenshchik-1648823298.html
https://www.rbc.ua/ukr/lite/stil_zhizni/pokazov-prada-milane-peredovuyu-manekenshchik-1648823298.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/20/7353577/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/06/20/7353577/
https://glavcom.ua/country/politics/dobkin-vislovivsya-pro-okupantiv-ta-ogolosiv-sebe-nacionalistom-856266.html
https://bykvu.com/ua/bukvy/banderivtsi-buly-pravi-taky-armiia-mova-vira-tse-naivazhlyvishe-oleksandr-vilkul/
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w Krzywym Rogu, zaczęli nazywać się „banderowcami” i nacjo-
nalistami. Abstrahując od bliskich polskiemu odbiorcy kwestii 
historycznych (które zapewne w żadnym stopniu nie wpływały 
na ich decyzje) świadczy to o klęsce rosyjskich działań politycz-
nych i ostatecznym fiasku rosyjskiej gry na wykorzystanie regio-
nalnych podziałów na Ukrainie. Można oczywiście zastanawiać 
się na ile ta spowodowana wojną zmiana poglądów jest szczera, 
a na ile jest koniunkturalnym zagraniem mającym zapewnić dal-
sze trwanie w ukraińskiej przestrzeni politycznej i lokalnej poli-
tyce w miastach południa i wschodu Ukrainy, ale i tak świadczy 
to o głębokiej zmianie. Po pierwsze, to samo można było powie-
dzieć o wcześniejszych prorosyjskich sympatiach tych samych 
polityków, które również były instrumentalnie wykorzystywane 
i miały na celu przede wszystkim zapewnienie poparcia części 
elektoratu i utrzymanie pozycji biznesowo-politycznej w sko-
rumpowanym oligarchicznym systemie. Po drugie, nawet jeśli 
reorientacja polityczna jest udawana, świadczy to o tym, że jest 
na nią zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa. Pierwszy raz  
w historii również na wschodzie i południu kraju to proukraińskie, 
a nie prorosyjskie postawy mogą zapewnić poparcie niezbędne 
do utrzymania władzy na poziomie regionalnym.

W wymiarze międzynarodowych sympatii Ukraińców wojna za-
kończyła proces zwracania się Ukraińców na Zachód, który trwał 
od samego początku niepodległości Ukrainy. Pierwszym sukce-
sem była Pomarańczowa Rewolucja, której jednym z haseł był 
kurs na Zachód. Ważnym krokiem milowym w tym procesie było 
zwycięstwo Rewolucji Godności w 2014 roku i zmiana nastrojów 
społecznych spowodowana rosyjskimi działaniami na Krymie  
i Donbasie. Wówczas poziom wsparcia dla wstąpienia Ukrainy 
do NATO wzrósł z 18 proc. w 2013 roku do 48 proc. w 2014 roku, 
a poziom wsparcia dla dołączenia do UE z 49 proc. do 54 proc. 
Sympatia do Rosji spadła z 52 proc. do 12 proc., a sympatia do 
Polski wzrosła z 42 do 57 proc. 

Nawet wówczas jednak nie można było mówić o tym, że kurs 
na integrację europejską i euroatlantycką (który został wpisany 

https://www.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/suspilstvo/30-rokiv-nezalezhnosti-yak-zminyuvalosya-stavlennya-ukrayincziv-chlenstva-nato
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172464/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172464/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172464/


31

do konstytucji Ukrainy w 2019 roku) jest uniwersalnie podzie-
lany przez całość ukraińskiego społeczeństwa. Obecna wojna  
z Rosją to zmieniła. W badaniach przeprowadzanych w czerwcu  
2022 roku 87 proc. Ukraińców opowiedziało się za wstąpieniem 
do Unii Europejskiej, a 76 proc. – za dołączeniem do NATO.  
Co ważne, częścią procesu jest ten wyraźny wzrost i tak dużej 
sympatii do Polski. Ciepły stosunek do Polski ma aż 96 proc. 
Ukraińców (najlepszy wynik ze wszystkich krajów), a Andrzeja 
Dudę jest oceniany najlepiej ze wszystkich zagranicznych przy-
wódców (92 proc. ocenia go pozytywnie).

Zachód pokazał swoją siłę, jedność i sprawczość

Ostatnim, najszerszym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z trwa-
jącej wojny Rosji z Ukrainą, jest to, że Zachód pokazał swoją siłę 
i determinację. W ostatnich latach w polskiej i zachodniej publi-
cystyce, wypowiedziach ekspertów a niekiedy i w publikacjach 
naukowych słychać było głosy, że Zachód chyli się ku upadko-
wi. Targany kryzysami, pogrążony w spory światopoglądowe  
i rządzony przez post-polityków, miał dożywać dni swojej daw-
nej chwały. Głosy te były obecne szczególnie po prawej stronie 
debaty publicznej, gdzie rzekomy upadek Zachodu wiązano  
z dominacją lewicowych idei w krajach zachodnich. Tymczasem 
to Zachód pokazał, że jest w stanie generować idee, które naj-
pierw natchnęły Ukraińców do obalenia prorosyjskiego reżimu 
Janukowycza w 2014 roku, a następnie w 2022 roku skutecznie 
inspirowały Ukrainę broniącą się przed agresją Rosji, która uzna-
je je za zagrożenie dla swoich autorytarnych rządów. Warto tutaj 
pochylić się nad kilkoma wątkami.

Po pierwsze, Zachód w godzinę próby wykazał się jednością po-
nad podziałami w obronie swoich wartości. Cały szeroko rozu-
miany Zachód zjednoczył się i wspiera demokratyczną Ukrainę. 
Dotyczy to nie tylko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy 
Polski, tradycyjnie będących nieufnymi wobec Kremla. Państwa, 
które w przeszłości próbowały „zrozumieć Rosję” i prowadziły 

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/trinadcatyy_obschenacionalnyy_opros_vneshnepoliticheskie_orientacii_18-19_iyunya_2022.html
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/trinadcatyy_obschenacionalnyy_opros_vneshnepoliticheskie_orientacii_18-19_iyunya_2022.html
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatyy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_18_marta_2022.html
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatyy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_18_marta_2022.html
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/trinadcatyy_obschenacionalnyy_opros_vneshnepoliticheskie_orientacii_18-19_iyunya_2022.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-decline-of-the-west-why-america-must-prepare-for-the-end-of-dominance/254779/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/03/the-decline-of-the-west-why-america-must-prepare-for-the-end-of-dominance/254779/
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politykę ustępstw wobec Moskwy czerpiąc korzyści gospodar-
cze ze współpracy z nią – takie jak Niemcy, Francja czy Włochy 
– obecnie wysyłają broń na Ukrainę, w tym nie tylko tak zwaną 
„broń defensywną”, a również swoje najnowsze systemy artyle-
ryjskie. 

Państwa odległe geograficznie i nieodczuwające bezpośrednio 
zagrożenia rosyjskiego również przyłączają się do wsparcia. Do-
tyczy to nie tylko takich krajów jak Hiszpania, ale również tak od-
ległych, ale niewątpliwie będących częścią Zachodu jak Australia 
czy Nowa Zelandia, która nawet zmieniła swoje prawo w pierw-
szych dniach wojny, by móc nałożyć sankcje na Rosję (wcześniej 
Nowa Zelandia mogła jedynie wprowadzać sankcje wprowadza-
ne przez ONZ). Poziom wsparcia dla Ukrainy jest tutaj bezprece-
densowy od czasów Drugiej Wojny Światowej. 

Zachód nie tylko wysyła na Ukrainę swoją najnowszą broń  
(vide amerykańskie HIMARSy, polskie Kraby czy niemieckie 
Panzerhaubitze 2000), ale również szkoli ukraińskich żołnierzy  
u siebie. Dotyczy to nie jedynie szkolenia załóg obsługujących 
zachodnie systemy uzbrojenia, ale zwykłych rekrutów, którzy 
przechodzą podstawowe szkolenie piechoty w Wielkiej Bryta-
nii (również przy pomocy instruktorów z sił zbrojnych Holandii, 
państw skandynawskich, ale też Nowej Zelandii), aby zwiększyć 
tempo mobilizacji ukraińskiego wojska. Takiej zachodniej pomo-
cy nie miał nawet Izrael, przez lata wskazywany jako obiekt naj-
większego amerykańskiego wsparcia i dysponujący w Stanach 
Zjednoczonych skutecznym i zinstytucjonalizowanym lobby  
w postaci AIPAC i podobnych organizacji. Pokazuje to, że w go-
dzinie próby Zachód jest gotów skutecznie bronić swoich warto-
ści, a nie jedynie wykazywać zaniepokojenia na forach międzyna-
rodowych, jak przedstawiali to jego krytycy.

Oczywiście, powyższe należy zniuansować kilkoma zastrzeże-
niami. Wsparcie Zachodu jest w dużej mierze podyktowane po-
lityką Stanów Zjednoczonych i ogromem ich wsparcia. Część 

https://www.france24.com/en/live-news/20220615-ukraine-parades-new-french-caesar-howitzer
https://www.france24.com/en/live-news/20220615-ukraine-parades-new-french-caesar-howitzer
https://www.thedefensepost.com/2022/04/21/spain-military-material-ukraine/
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_120010/russia-sanctions-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_120010/russia-sanctions-bill
https://tech.wp.pl/pzh-2000-z-niemiec-ostrzeliwuja-rosjan-tak-pracuja-ukrainscy-artylerzysci,6790385046244064a
https://tech.wp.pl/pzh-2000-z-niemiec-ostrzeliwuja-rosjan-tak-pracuja-ukrainscy-artylerzysci,6790385046244064a
https://www.voanews.com/a/ukrainian-soldiers-train-in-uk-as-war-with-russia-rages-on/6652909.html
https://www.voanews.com/a/ukrainian-soldiers-train-in-uk-as-war-with-russia-rages-on/6652909.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3548965-netherlands-to-help-train-ukrainian-military-in-britain.html
https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3548965-netherlands-to-help-train-ukrainian-military-in-britain.html
https://www.stuff.co.nz/national/politics/129576129/120-new-zealand-soldiers-heading-to-uk-to-train-ukrainian-soldiers
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państw, choć udziela pomocy Ukrainie, robi to z opóźnieniem i 
w skali mniejszej, niż wynikałoby to z ich zdolności wojskowych 
i gospodarczych (np. Niemcy). Sytuacja energetyczna w Europie 
i zbliżająca się zima będzie dużym wyzwaniem dla jedności za-
chodniej polityki. 

Faktyczne przesłanki decydujące o wsparciu Ukrainy w obro-
nie przed Rosją są bardziej złożone i zróżnicowane niż obrona 
zachodnich wartości. Inna jest motywacja Polski czy państw 
bałtyckich obawiających się agresywnej polityki Rosji, inna jest 
motywacja udzielającej zaskakująco dużego wsparcia Ukrainie, 
a leżącej dosłownie na drugim końcu świata Australii widzącej  
w Rosji sojusznika swojego największego rywala w regionie - 
Chin. Całość nie przekreśla jednak faktu, że końcowym efektem  
i wypadkową powyższych czynników i narodowych kalkulacji 
jest jednak wsparcie dla Ukrainy i wysyłanie jej pomocy. Jedność 
Zachodu jest zatem obiektywnym faktem.

Po drugie, Zachód pokazał swoją skuteczność oraz wyższość 
technologiczną i organizacyjną. To amerykański wywiad ostrze-
gał od jesieni zeszłego roku o przygotowaniach Rosji do wojny. 
Joe Biden i inni zachodni politycy otwarcie mówili o tajnych pla-
nach Putina. Przed rozpoczęciem wojny to Zachód był w stanie 
ekspresowo dostarczyć broń niezbędną do obrony Ukrainy,  
a w trakcie wojny dodatkowo zwiększyć dostawy wszechstron-
nej pomocy. 

Wojna pokazała też jakościową różnicę między zachodnim  
a rosyjskim uzbrojeniem i wyższość zachodnich technologii. 
Dobrze ilustruje to porównanie rosyjskich ostrzałów, kiedy ro-
syjskie rakiety zamiast w cel trafiają w położone obok budyn-
ki cywilne, z ukraińskimi atakami zachodnią bronią precyzyjną  
(np. regularne naloty na mosty w Chersoniu, gdzie rakiety trafiają 
w wąskie przęsło mostu jedna obok drugiej, a najnowsze rosyjskie 
siły obrony przeciwlotniczej nie są w stanie im przeciwdziałać). 
Nie chodzi tu tylko jedynie o porównanie militarne. Broń w obu 

https://www.politico.eu/article/germany-olalf-scholz-pressure-tank-deliveries-ukraine/
https://foreignpolicy.com/2022/07/11/europe-energy-crisis-natural-gas-russia-nord-stream-1/
https://foreignpolicy.com/2022/07/11/europe-energy-crisis-natural-gas-russia-nord-stream-1/
https://www.minister.defence.gov.au/minister/rmarles/media-releases/australia-increases-support-ukraine
https://www.cnbc.com/2022/02/18/ukraine-russia-crisis-live-updates.html
https://www.bbc.com/news/uk-politics-60448162
https://www.reuters.com/world/europe/us-plane-brings-military-equipment-munitions-ukraine-2022-01-25/
https://www.politico.eu/article/ukraine-allies-eu-uk-pledge-more-military-aid-amid-marathon-conflict/
https://www.politico.eu/article/ukraine-allies-eu-uk-pledge-more-military-aid-amid-marathon-conflict/
https://edition.cnn.com/2022/07/14/europe/ukraine-western-weapons-russia-front-lines-intl-cmd/index.html
https://www.unian.ua/war/yak-zaraz-viglyadaye-antonivskiy-mist-u-merezhi-pokazali-video-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11918592.html
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wypadkach jest jedynie końcowym produktem całego systemu: 
edukacji i nauki które są wstanie wygenerować niezbędne tech-
nologie; wolnego rynku i konkurencji, który może zapewnić ich 
implementacje; braku korupcji i efektywnego systemu zamówień 
publicznych, który może wyselekcjonować najlepsze rozwiąza-
nia; przemysłu, który może dostarczyć daną broń w niezbędnej 
ilości; wreszcie gospodarki, która umożliwia sfinansowanie tego 
wszystkiego. Wolny rynek, demokracja i kapitalizm kolejny raz w 
praktyce pokazały swoją wyższość nad skorumpowanym autory-
taryzmem.

Po trzecie, Zachód udowodnił swoją sprawczość – bez ogromne-
go zachodniego wsparcia Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie 
stawiać oporu. Nie pomniejszając znaczenia determinacji i po-
święcenia Ukraińców, to właśnie zachodnie wsparcie było czyn-
nikiem który uniemożliwił planowany rosyjski blitzkrieg na Ukra-
inie. Nawet ukraińscy politycy przyznają, że gdyby nie wsparcie 
Zachodu, to linia frontu byłaby obecnie we Lwowie, a nie na 
Donbasie. Rosja od lat planowała wojnę przeciwko Ukrainie. 
Uzależniała ją od swoich dostaw energii, destabilizowała konflik-
tem na Donbasie, dysponowała siecią agentów i lojalnymi siłami 
politycznymi. Wreszcie nie tak dawno stanowiła jeden organizm 
państwowy z Ukrainą w czasach sowieckich. Jednak to Zachód 
był wstanie pokrzyżować rosyjskie plany i udzielić wszechstron-
nego wsparcia pozwalającego Ukrainie bronić się przed rosyjską 
inwazją i nie dopuścić do realizacji rosyjskich celów.

Po czwarte, wojna pokazała że to nadal Zachód jako jedyny dys-
ponuje pozytywną, całościową ofertą, wobec której nie ma innej 
porównywalnej alternatywy. Ukraińcy chcący dołączyć do Za-
chodu najpierw obalili reżim Janukowycza i obronili swoje pań-
stwo przed hybrydowymi działania Rosji w 2014 roku, a obecnie 
bronią jej przed pełnowymiarową rosyjską agresją. Nie jest to 
zadziwiające. To Zachód zapewnia warunki za które wspomniani 
wcześniej nacjonalista, członek społeczności LGBT, muzułmanin 
czy chasyd są gotowi wspólnie walczyć i ryzykować własne ży-

https://tsn.ua/ato/zahid-nas-ryatuye-arestovich-rozpoviv-scho-bez-dopomogi-partneriv-ukrayina-uzhe-b-oboronyala-lviv-2084389.html
https://tsn.ua/ato/zahid-nas-ryatuye-arestovich-rozpoviv-scho-bez-dopomogi-partneriv-ukrayina-uzhe-b-oboronyala-lviv-2084389.html
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cie. Tylko w zachodnim modelu państwa każdy z nich może cie-
szyć się z wolności bycia sobą (nie bez wyzwań oczywiście) i żyć  
w zgodzie z własnymi przekonaniami. Rosja nie ma takiej pozy-
tywnej agendy – nie jest w stanie zapewnić ani lepszego pozio-
mu życia i dobrobytu, ani wolności i możliwości rozwoju. Zachód 
posiada również działające instytucje, które są w stanie zapewnić 
realizację i obronę swoich idei. Widać to zarówno w wymiarze 
ogólnym (UE), militarnym (NATO) czy nawet tak szczegółowym 
jak integracja sieci energoelektrycznych (ENTSO-E do którego 
Ukraina dołączyła w kwietniu tego roku, po odłączeniu się od 
wspólnej postsowieckiej sieci).

Całość udowadnia, że mimo wielu faktycznych napięć i kryzysów 
obecnych w zachodnich państwach, tezy o zmierzchu Zachodu 
są zdecydowanie przedwczesne. 

Józef Lang

W przeszłości analityk Ośrodka Studiów Wschod-
nich. W latach 2017-2021 analityk, a później koor-
dynator komórki analitycznej w sztabie Specjalnej 
Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Od kwiet-
nia do sierpnia 2022 roku zaangażowany w pomoc 
humanitarną Ukrainie jako szef misji Fundacji Soli-
darności Międzynarodowej we Lwowie. 
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Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała głębokie rozdarcie  
w zglobalizowanym świecie, który trzeszczał już w szwach 
od dłuższego czasu. Wyłoniła nową oś konfliktu, wokół której 
coraz silniej obracać się będzie globalna polityka. To starcie 
koalicji broniącej globalnego status quo, przewodzonej przez 
USA wraz z sojusznikami w Europie i na Pacyfiku, z rewizjoni-
stycznie nastawionymi Rosją i Chinami, a także podmiotowym 
Globalnym Południem w roli języczka u wagi. Tempo i moc 
sankcji nałożonych na Rosję pokazały, że inercję globalnego 
systemu ekonomicznego można przełamać, co przyspieszy 
rozpad znaczących połaci światowej gospodarki na mniejsze 
fragmenty. Wywołana tym inflacja jest kosztem, jaki wszyscy 
ponosimy, by lepiej przygotować się na globalną konfronta-
cję i uniezależnić się od państw po drugiej strony barykady. 
Dziś od Rosji, a jutro być może od Chin. 

Reakcja łańcuchowa i strategiczna kalkulacja

Globalny charakter wojny na Ukrainie najlepiej pokazuje krótkie 
spojrzenie na polityczną reakcje łańcuchową, którą wywołała ona 
na Pacyfiku. Krótko po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwa-
zji na Ukrainę, z Tokio w kierunku Waszyngtonu dobiegać zaczęły 
wyraźne sygnały: zdecydowana reakcja USA będzie niezbędna, by 
Ameryka utrzymała swoją wiarygodność na Indo-Pacyfiku. Sama 
Japonia bardzo szybko przystąpiła do wdrażania bezprecedenso-
wych sankcji na Rosję. Wkrótce dołączyli do niej inni gracze ob-
szaru zachodniego Pacyfiku, tacy jak Korea Południowa, Tajwan, 
Singapur, Australia czy Nowa Zelandia. Sukcesywnie – we współ-

2.   Świat w rozdarciu. Wojna  
 na Ukrainie a rywalizacja  
 amerykańsko-chińska

dr Jakub Jakóbowski

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/26/national/politics-diplomacy/hayashi-blinken-ukraine-china/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/26/national/politics-diplomacy/hayashi-blinken-ukraine-china/
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pracy z USA – odcięły one Rosję od kluczowych dostaw techno-
logii (w tym procesorów) i źródeł finansowania. Zaczęły wysyłać 
również bezpośrednie wsparcie humanitarne dla Ukrainy i sprzęt 
wojskowy. Brutalny atak na wartości wyznawane przez wiele de-
mokratycznych społeczeństw Pacyfiku doprowadziły do wielkiej 
społecznej presji. Nowa Zelandia uchwaliła specjalne nowe pra-
wo, umożliwiające samodzielne nałożenie sankcji na państwa trze-
cie chwilę później inaugurując je poprzez uderzenie w Rosję. 

Transporty australijskich haubic na Ukrainę czy sankcje grzebiące 
raz na zawsze japońskie nadzieje na porozumienie z reżimem Pu-
tina trudno tłumaczyć jedynie przywiązaniem do wartości czy na-
wet dyplomatycznymi zachętami ze strony Waszyngtonu. Stoi za 
tym strategiczna kalkulacja i postępujące zrozumienie lokalnych 
elit co do rosnącego powiązania europejskiego i pacyficznego te-
atru wojny. Pod wieloma względami rosyjska inwazja na Ukrainę  
i chińskie roszczenia na Pacyfiku to dwie strony tej samej mone-
ty. Państwa zachodniego Pacyfiku zdecydowały się zainwestować  
w relacje z Europą, sankcjonując Rosję i wspierając Ukrainę, licząc na 
zwrot długu przez Europejczyków w sytuacji eskalacji na Pacyfiku.

Paradoksalnie powiązanie polityki na dwóch krańcach Eurazji nie 
było wynikiem zabiegów europejskich czy amerykańskich dy-
plomatów, a ostentacyjnych deklaracji strategicznej współpracy 
Pekinu i Moskwy. Nic nie pokazało dobitniej istnienia osi chińsko-
-rosyjskiej, niż wizyta Władimira Putina na rozpoczęciu olimpiady 
w Pekinie, w przededniu inwazji. W czasie, gdy Rosja gromadziła 
już wojska inwazyjne i wysyłała do Europy swoje ultimatum, Putin  
i Xi Jinping ogłosili w stolicy Chin partnerstwo „bez limitów”  
i wspólną pracę na rzecz prawdziwie „demokratycznego” ładu 
światowego. Obie strony wyłożyły i poparły wzajemnie swoje 
roszczenia terytorialne – odpowiednio w odniesieniu do „zjedno-
czenia z Tajwanem” oraz rosyjskich „uzasadnionych żądań” rewi-
zji europejskiego porządku bezpieczeństwa. Budowane od wielu 
lat i niezwykle bogate relacje chińsko-rosyjskie wzniesione zostały 
z poziomu dwustronnego do partnerstwa o prawdziwie global-
nym charakterze. 

https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_120010/russia-sanctions-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_120010/russia-sanctions-bill
https://www.skynews.com.au/australia-news/australia-gifts-ukraine-with-six-m777-155mm-lightweight-towed-howitzers-and-howitzer-ammunition-to-fight-off-russia/news-story/68b1a30f9bd4c6ff0d256b3f629252a1
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-02-23/koniec-gry-pozorow-demonstracyjna-koordynacja-miedzy-pekinem-i
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-02-23/koniec-gry-pozorow-demonstracyjna-koordynacja-miedzy-pekinem-i
http://en.kremlin.ru/supplement/5770
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W ten sposób wojna sprawiła, że antyrosyjska polityka jeszcze sil-
niej zakotwiczyła się w Waszyngtonie. Nie tylko jako forma odpo-
wiedzi na rosyjską agresję, ale również powstrzymywania Chin. 

Po pierwsze, inwazja zakończyła zasadniczo wszystkie amerykań-
skie dyskusje o ewentualnym „obracaniu” Rosji przeciwko Chinom 
kosztem Europy, które wywoływały w Polsce wiele kontrowersji. 
Co więcej, heroiczna i skuteczna obrona Ukraińców pierwszych 
dniach wojny wyzwoliła zupełnie nową dynamikę, w której USA 
dostrzegły szansę rozwiązania jednego z najważniejszych stra-
tegicznych wyzwań: perspektywy równoczesnego konfliktu  
w Europie i na Pacyfiku, grożącego zbytnim rozciągnięciem ame-
rykańskich zasobów. Kiedy Rosja wytraciła impet i zaczęła ponosić 
strategiczne porażki, USA dostrzegły unikatową szansę trwałego 
zniszczenia rosyjskiego potencjału – pozwalającą w przyszłości 
skupić się na rywalizacji z Chinami. Proces nakładania sankcji na 
Rosję stał się też sposobem komunikowanie Pekinowi potencjal-
nych gospodarczych konsekwencji siłowego podważania sys-
temu bezpieczeństwa Azji Wschodniej. Obrona Ukrainy stała 
się wreszcie dowodem na determinację w obronie istniejącego 
ładu, tak ważną dla ochrony Tajwanu i wiarygodności sojuszniczej  
na Indo-Pacyfiku. 

Europa, dotąd najbardziej wzbraniająca się przed jasnym opowie-
dzenie się po którejś ze stron w rywalizacji amerykańsko-chińskiej, 
sukcesywnie redukuje swoje powiązania z Rosją płacąc za to wyso-
ką cenę. 1 kwietnia 2022 r., po nieudanych próbach przekonania 
Pekinu do mediowania w wojnie Rosji z Ukrainą, Unia Europejska 
postawiła wyraźne ultimatum również Chinom: dalsze losy relacji 
chińsko-unijnych zależeć będą od chińskiej polityki wobec woj-
ny na Ukrainie, a wsparcie Rosji trwale zatrzyma dialog. To waż-
ny symboliczny krok, choć można mieć wątpliwości czy Europa –  
a w szczególności w Niemcy – mają obecnie apetyt na utratę wie-
lomiliardowych zysków z chińskiego rynku czy otwieranie nowego 
frontu wojen gospodarczych. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/01/eu-china-summit-restoring-peace-and-stability-in-ukraine-is-a-shared-responsibility/
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Amerykańska koalicja ma więc nierówne brzegi i musi okrzepnąć. 
O powstrzymywaniu Chin i Rosji oraz wzmacnianiu zdolności Za-
chodu do konkurowania dyskutuje się więc od G7 przez formaty 
nowych mechanizmów koordynacji gospodarczej na Pacyfiku 
(IPEF) i Atlantyku (TTC) aż po NATO, gdzie na historycznym szczy-
cie w Madrycie pojawili się przywódcy Japonii, Korei Płd., Australii 
i Japonii.

Oś Moskwa-Pekin pod presją

Pierwsze tygodnie rosyjskiej inwazji stały się również jednym z naj-
większych testów dla rodzącej się osi Pekin-Moskwa. Testem trud-
nym, ale jak na razie zdanym. Zarówno Xi Jinping, jak i zapewne 
sam Władimir Putin, nie spodziewali się serii strategicznych pora-
żek, których doznała Moskwa: heroicznego oporu Ukrainy, sze-
rokiego zagranicznego wsparcia, a także wyjątkowej politycznej 
spójności Zachodu. Kiedy skala rosyjskiej porażki pierwszego eta-
pu wojny zaczęła być widoczna, Pekin miał paradoksalnie najlep-
szą szansę, by zdystansować się od Moskwy. To ruch, który – jako 
najbardziej logiczny – antycypowało wielu zachodnich obserwa-
torów i polityków. 

Mimo początkowo dwuznacznych wypowiedzi chińskiej dyplo-
matów, tworzących wrażanie neutralności Pekinu, wyraźnie stawa-
nie po stronie Moskwy stało się jednak coraz bardziej widoczne. 
Pekin zaczął wskazywać na agresywną politykę USA jako główny 
powód „konfliktu” na Ukrainie i werbalnie atakować NATO jako 
„zimnowojenny przeżytek”. Chiny skrytykowały również sankcje 
wobec Rosji, a także zrealizowały szereg wspólnych ćwiczeń ma-
rynarki wojennej i przelotów bombowców strategicznych wokół 
terytorium Japonii. Wydaje się, że Pekin wierzy nadal w struktural-
ną słabość USA i Zachodu i patrzy na Ukrainę jako amerykańskie 
narzędzie uderzania w Rosję – analogicznie do Tajwanu. Nie bez 
znaczenia jest również presja niezwykle prorosyjskiego chińskie-
go społeczeństwa. Przede wszystkim opiera się to jednak na pod-
stawowej, wyrażanej głośno przez chińskie elity kalkulacji: jeśli 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-05-27/ipef-gospodarcze-ramy-powstrzymywania-chin-na-indo-pacyfiku
https://futurium.ec.europa.eu/en/EU-US-TTC?language=pl
https://www.ft.com/content/497f116b-4c03-4d19-a5b1-da4490c183bb
https://www.ft.com/content/497f116b-4c03-4d19-a5b1-da4490c183bb
https://www.ft.com/content/497f116b-4c03-4d19-a5b1-da4490c183bb
https://www.rferl.org/a/china-nato-ukraine-war/31845030.html
https://www.rferl.org/a/china-nato-ukraine-war/31845030.html
https://www.newsweek.com/china-russia-alarm-japan-navy-drills-south-tokyo-1717161
https://ceias.eu/chinese-views-of-the-world-at-the-time-of-the-russia-ukraine-war/
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USA poradzi sobie teraz z Rosją, będzie w stanie skierować pełnię 
sił na konflikt z Chinami. 

Partnerstwo – jak widać – ma jednak swoje granice. Chińskie ban-
ki i korporacje nie rzuciły się do pomocy Rosji, ostrzeżone przez 
USA i UE o poważnych konsekwencjach takich działań. Jednocze-
śnie sukcesywnie zdobywają nowe przyczółki na rynku rosyjskim 
i skupują przecenioną rosyjską ropę. Biorąc pod uwagę jak silne 
jest wpięcie Chin w globalne rynki technologiczne, groźby ewen-
tualnych sankcji na chińskie podmioty są najmocniejszą kartą, jaką 
posiada obecnie Zachód chcąc zapobiec odbudowie rosyjskiego 
potencjału przemysłowego. 

Gwałtownie odcięta od Zachodu Rosja coraz silniej wpadać bę-
dzie w chińską orbitę. Elity rosyjskie wydają się zaciskać zęby  
w swojej propagandzie wskazując Chiny jako cudownego sojusz-
nika – wystarczającego, by wesprzeć je w konfrontacji z USA. Wy-
pięcie Rosji z globalizacji zmusi jednak Pekin i Moskwę do zdefi-
niowania na nowo wzajemnych relacji. 

Od lat Moskwa stara się po zachować maksymalną autonomię  
w relacji z Chinami, chroniąc swój rynek, bazę surowcową i sek-
tor zbrojeniowy przed zakusami Pekinu. Chińczycy będą próbo-
wać zapewne wykorzystać rosnącą asymetrię do wynegocjowania 
nowych, korzystniejszych dla siebie warunków współpracy, a być 
może wykorzystywania Rosji dla własnych celów politycznych, jak 
dotychczas traktowano Koreę Północną. Moskwa z drugiej strony 
może mieć również pokusę wykorzystywania dla rozgrywek z Pe-
kinem swojego ostatniego atutu, czyli siłowej destabilizacji oto-
czenia. Obie strony mają jednak poczucie, że w konfrontacji z USA 
– której podporządkowane są strategiczne cele obu państw – są 
one dla siebie najbliższymi partnerami wojskowym, surowcowym 
i technologicznym. Reżimy Putina i Komunistycznej Partii Chin, co-
raz silniej ideologicznie zrośnięte w walce z „kolorowymi rewolu-
cjami” i „zewnętrznymi wpływami”, wzajemnie wspierając swoją 
stabilność. 

https://www.cnbc.com/2022/03/18/china-says-xi-biden-call-focused-on-the-need-for-peace-in-ukraine.html
https://www.cnbc.com/2022/03/18/china-says-xi-biden-call-focused-on-the-need-for-peace-in-ukraine.html
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/raport-osw/2021-11-15/os-pekin-moskwa
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Południowy języczek u wagi

Choć w relacjach między Chinami a Rosją pozostaje kilka istotnych 
znaków zapytania, a spoistość Zachodu czeka wielkie „spraw-
dzam” nadchodzącej zimy, ostatnie sześć miesięcy ukazało nowe, 
globalne linie podziału. Nie należy jednak przyjmować, że w glo-
balne bloki wpisać będzie można łatwo całą społeczność mię-
dzynarodową. Ostatnie miesiące wyraźnie wyłoniły ogromną, 
skupioną na Globalnym Południu, grupę państw Afryki, Bliskiego 
Wschodu, Ameryki Łacińskiej czy Azji, które wyraźnie opierają się 
przed byciem wpisanym w którykolwiek z bloków. 

Tamtejsze społeczeństwa często nie czują, by spory w odległej Eu-
ropie bezpośrednio ich dotyczyły. Często nie czują również opo-
rów wobec rozgrywania po swojemu interesów USA, Europy, Rosji 
czy Chin. 

Skojarzenia z Zimną Wojną i tzw. państwami Trzeciego Świata by-
łoby jednak nietrafione. Kalka ta nie oddaje obecnej, nowej sytu-
acji. Globalne Południe, dynamicznie rosnący region z ogromną 
populacją i coraz większymi ambicjami, pełni obecnie rolę języcz-
ka u wagi, a nie jedynie areny starcia mocarstw z północy. I tak pre-
zydent USA Joe Biden musiał udać się do krytykowanej wcześniej 
przez niego Arabii Saudyjskiej, by negocjować efektywne narzę-
dzia uderzania w rosyjski sektor naftowy. Unia Europejska, widząc 
niechęć Indii do odcinania się od tradycyjnie bliskiej im Rosji, stara 
się zaoferować New Delhi atrakcyjną ofertę rozwoju infrastruktury. 
Z kolei od indonezyjskiego prezydenta Joko Widodo – wizytujące-
go ostatnio w zarówno w Kijowie, jak i Moskwie – zależeć będą 
w dużej mierze losy członkostwa Rosji w G20. Odmawiających 
jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron nie trze-
ba zresztą szukać daleko. Niejednoznaczna pozycję wobec Rosji  
i zachodniego reżimu sankcyjnego obrała choćby Turcja, kluczo-
we państwo NATO.

Rywalizacja o Globalne Południe już się rozpoczęła, szczególnie 
na polu informacyjnym i dyplomatycznym. Od początku wojny 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/oil-prices-and-inflation-mean-joe-biden-can-t-snub-saudi-prince-mbs-anymore
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/oil-prices-and-inflation-mean-joe-biden-can-t-snub-saudi-prince-mbs-anymore
https://www.dw.com/en/indonesia-jokowi-visits-ukraine-and-russia-amid-global-food-crisis/a-62303066
https://www.dw.com/en/indonesia-jokowi-visits-ukraine-and-russia-amid-global-food-crisis/a-62303066
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-07-01/tureckie-dylematy-w-cieniu-wojny-na-ukrainie
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na Ukrainie zarówno Moskwa, jak i Pekin intensywnie starają się 
dotrzeć do społeczeństw Afryki, Bliskiego Wschodu czy Ameryki 
Łacińskiej, przedstawiając USA i NATO jako agresorów i wskazują 
jednocześnie na wymierne koszty dla społeczeństwa Globalnego 
Południa. Ostatnią odsłoną tego procesu była blokada ukraińskich 
portów czarnomorskich generująca globalny kryzys żywnościowy, 
który jest przez Moskwę i Pekin prezentowany jako bezpośredni 
skutek agresywnej polityki USA. Częściowo narrację te padają na 
żyzny grunt antyamerykanizmu, czy szerzej resentymentu wobec 
Zachodu. Pekin i Moskwa kują żelazo póki gorące, próbując wcią-
gnąć Indie – nieufne wobec Chin, ale bliskie Rosji – do trójstronne-
go dialogu. Starają się ożywić ospały format BRICS czy rozszerzyć 
Szanghajską Organizację Współpracy. 

Rosyjska wyrwa w globalizacji

Mając już przed oczami przybliżone kontury nowego światowego 
podziału na bloki, z całą płynnością ich granic, należy zadać sobie 
pytanie o to, jak dalej toczył się będzie konflikt. 

Jedną z oczywistych i szeroko dyskutowanych opcji jest scenariusz 
Trzeciej Wojny Światowej – globalnej konfrontacji militarnej. Choć 
nie można go wykluczyć, jak dotąd wojna na Ukrainie wydaje się 
raczej osłabiać globalne apetyty do siłowej rewizji granic. Szyb-
kie stępienie ostrza rosyjskiej ofensywy, a także skala zachodnie-
go wsparcia, może skłonić chińskie przywództwo – o ile ma ono 
bliższy kontakt z rzeczywistością, niż Władimir Putin w lutym – do 
gruntownego przemyślenia ewentualnych planów siłowego przy-
łączenia Tajwanu (samego wyciągającego wnioski z praktyki obro-
ny stosowanej przez Kijów). 

Trudno też wyobrazić sobie, by dzisiejszy konflikt wszedł wprost 
w koleiny Zimnej Wojny – ciągłej groźby atomowej anihilacji, 
konfrontacji ideologii zdolnych mobilizować ogromne rzesze 
ludzi czy nieustannych zagranicznych interwencji mocarstw. 
Naturalnym kandydatem na arenę globalnego starcia jest… 
jeszcze więcej tego, co dotychczas. Czyli wykorzystanie zglo-

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268219.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268219.shtml
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balizowanej gospodarki jako pola bitwy oraz kolejne regionalne  
wojny zastępcze.

Ostatnie kilka lat przyzwyczaiło nas do prób rozplątywania – czy 
wręcz wzajemnego wykorzystywania przeciwko sobie – złożo-
nej sieci globalnych powiązań gospodarczych przez państwa po 
obu stronach barykady. Chińsko-amerykańskie wojny handlowe, 
wzajemne odcinanie od kluczowych technologii, próby skracania 
łańcuchów dostaw, autonomie w produkcji procesorów, dywersy-
fikacje i szantaże energetyczne – wszystko to przyrównać można 
do coraz silniejszego szarpania za płótno globalizacji. Global-
na gospodarka umie jednak bronić się przed tego typu próbami  
i ma zadziwiającą skłonność do wracanie w stare koleiny. Nawet 
najbardziej zdeterminowani i nieobliczalni politycy, jak Donald 
Trump, mierzyć musieli się z ogromnym sprzeciwem potężnych 
korporacji, niezadowoleniem konsumentów, oporem sojuszników 
żyjących z handlu z Rosją czy Chinami czy powstawaniem global-
nych schematów omijania sankcji. 

Wojna na Ukrainie wniosła do tych globalnych zmagań zupełnie 
nową jakość. Błyskawiczne odcięcie Rosji od globalnych tech-
nologii, rynków zbytu dla energii, przewozów lotniczych, syste-
mów komunikacji bankowej, rynków finansowych, Internetu czy 
szerokie bojkoty korporacyjne i konsumenckie – wszystko to po-
zostawiło znaczącą wyrwę w globalnej gospodarce, co musi do-
prowadzić do jej głębokiego przemeblowania. Przede wszystkim 
ostatnie kilka miesięcy pokazało, że przy odpowiedniej mobiliza-
cji zachodnich społeczeństw, pogrążony w globalny inercji system 
może zostać gwałtownie przecięty. Ceną, którą za to płacimy, jest 
ograniczony dostęp do dóbr i wzrost cen, odczuwalny dla naszych 
portfeli koszt doniosłych politycznych decyzji, które wspólnie  
podejmujemy. 

Sankcyjny karnawał wobec Rosji jednak kończy się, a przed Za-
chodem stoi obecnie trudne zadanie wytrwania w podjętych de-
cyzjach, przetrwania kryzysu energetycznego i podwyższonej in-
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flacji. Ogromnym wyzwaniem będzie również efektywne odcięcie 
rosyjskiej bazy przemysłowej od finansowania, zawansowanych 
komponentów i technologii. W złożonym systemie hydraulicznym 
globalnego handlu zaczynają one z powrotem płynąc do Rosji po-
przez państwa trzecie, łańcuszki pośredników, centra offshore. 
Jeśli jednak Zachodowi powiedzie się, to do elit rosyjskich, ale i 
chińskich, dotrze potężny sygnał polityczny, że ich dalsze uczest-
nictwo w globalizacji odbywać się będzie na amerykańskich, euro-
pejskich czy japońskich warunkach. 

Sygnał ten dotarł już z resztą do kluczowych odbiorców w Peki-
nie. Jedną z pierwszych reakcji Chin na kolejne salwy sankcji na-
kładanych na Rosję było uruchomienie potężnego programu ba-
dawczego mającego zmierzyć wpływ analogicznych uderzeń na 
gospodarkę Chin. Choć Pekin może liczyć, że Zachodowi trudniej 
będzie się porwać na konflikt tej skali, świadomość zagrożenia 
przyspieszy na pewno chińskie działania na rzecz gospodarczej 
autonomii, na przykład w ramach tzw. program podwójnej cyrku-
lacji czy utworzenia własnego łańcucha produkcji półprzewodni-
ków. Podobnie jak Zachód, Chiny są przy tym świadome, że pełne 
odłączenie – decouping – jest obecnie niemożliwe. Skupiają się 
więc na najbardziej newralgicznych sektorach.

Trzeba przy tym powiedzieć, że szok odczuwany po wypięciu go-
spodarki rosyjskiej z systemu globalnego jest kilka rzędów wiel-
kości słabszy, niż potencjalne analogiczne działania wobec Chin. 
Odcięcie świata od chińskiej bazy przemysłowej, określonych ro-
dzajów kluczowych surowców, a coraz częściej również chińskich 
technologii (np. 5G czy baterii), wywołałby globalny kryzys o trud-
nej do przewidzenia skali. Dla niektórych zachodnich gospodarek 
z Niemcami na czele oznaczałoby to w zasadzie załamanie całego 
dotychczasowego modelu gospodarczego. Czynnik ten przej-
ściowo stabilizuje świat i studzić będzie zakusy na zbrojną rywali-
zację między nowymi blokami, przynajmniej do czasu efektywne-
go „rozplątania” złączonych globalnie gospodarek. 

https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/beijing-orders-stress-test-as-fears-of-russia-style-sanctions-mount
https://www.theguardian.com/world/2022/may/04/beijing-orders-stress-test-as-fears-of-russia-style-sanctions-mount
https://www.pism.pl/publikacje/_Decoupling_po_chinsku__wyzwania_dla_gospodarki_ChRL
https://www.pism.pl/publikacje/_Decoupling_po_chinsku__wyzwania_dla_gospodarki_ChRL
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Rosyjska agresja wprowadziła nas jednak w nową rzeczywistość, 
w której wojny i gwałtowne rozdarcia w globalizacji – choćby 
oparte na błędnych kalkulacjach – stają się możliwe. Sukcesywne 
wypinanie się Chin, a także odcinania Zachodu od Chin, przyspie-
szy więc generując przy okazji dalsze napięcia wewnątrz amery-
kańskiej koalicji. 

Nowa dynamika dla polskiej polityki

Polityka Polski wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę jednoznacznie 
pozycjonuje nas w skupionym wokół USA obozie Zachodu czy 
Globalnej Północy. Co więcej, pozycja naszego kraju w jego ob-
rębie jest niezwykle silna – być może najsilniejsza w historii – ze 
względu na szczególną rolę w mobilizowaniu Europy do działań, 
organizację logistycznego i materialnego wsparcia dla Ukrainy,  
a także niezwykle ciepło przyjętą na Zachodzie pomoc dla milio-
nów ukraińskich uchodźców. 

W pewnym sensie nowy podział świata i prująca się globalizacja 
– o ile nie doprowadzą do bezpośredniej rosyjskiej napaści czy 
głębokiego kryzysu gospodarczego w Polsce – stanowią dla nas 
również szansę. W tak zmiennej i płynnej sytuacji międzynarodo-
wej przyspieszającego rozpadu starego świata, należy postawić 
przed Polską stoi kilka fundamentalnych pytań:

• W jaki sposób podtrzymać spójność Zachodu i efektywnie od-
ciąć reżim Putina w Rosji od korzyści z globalizacji, trwale po-
zbawiając Rosję potencjału zbrojnej eskalacji w Europie?

• W jaką stronę należy ukierunkować proces integracji i polityk 
Unii Europejskiej, tak by realizowały one strategiczne interesy 
RP w ujęciu globalnym, a także pozwalały lepiej spozycjono-
wać się w nowym układzie na świecie?

• W którą stronę zmierzać powinny relacje Polski z Chinami – 
mając na uwadze zarówno zawiązanie osi Pekin-Moskwa i 
znaczenie antychińskiej polityki dla relacji z USA i Pacyfikiem,  
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jak i głęboką zależność Niemiec od chińskiego rynku  
i technologii?

• W jaki sposób – jako Polska, ale i cały obszar Trójmorza – wyko-
rzystać możemy szanse płynące z częściowej deglobalizacji, 
skracania łańcuchów dostaw i konieczność budowy autonomii 
technologicznej Europy?

• W jaki sposób zdyskontować nową pozytywną dynamikę  
z sojusznikami na Pacyfiku – jak Japonia, Korea Południowa czy 
Australia – do wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa i go-
spodarki?

• Jak na nowo zdefiniować relacje z Globalnym Południem, które 
jest kluczowe dla procesu globalnej przebudowy i dywersyfi-
kacji, ale nie podziela często polskiej optyki na konflikt z Rosją? 

Zadanie odpowiedzi na te pytania jest jednym z najważniejszych, 
jakie stoi przed polskimi elitami politycznymi, gospodarczymi i in-
telektualnymi pół roku po 24 lutego 2022 roku. 

dr Jakub Jakóbowski

Koordynator programu „Powiązania gospodarcze 
w Eurazji” oraz główny specjalista w Programie 
chińskim Ośrodka Studiów Wschodnich. W 2021 
r. obronił w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym 
SGH pracę doktorską na temat chińskiej zagranicz-
nej polityki ekonomicznej wobec państw rozwija-
jących się i Europy Środkowej. Stypendysta Taiwan 
Fellowship na Soochow University w Tajpej i Eu-
ropean China Policy Fellow w niemieckim think-tan-
ku MERICS. 
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Wszczynając wojnę na Ukrainie Rosja rozpoczęła finalny okres 
demontażu obszaru postsowieckiego. Pozostawał on jednym 
z ostatnich atrybutów jej wielkomocarstwowych aspiracji  
i stanowi ważny filar legitymacji władz i państwa rosyjskiego. 
Dekonstrukcja została rozpoczęta programowym przemó-
wieniem Putina z 21 lutego 2022 roku. Wojna, a jeszcze bar-
dziej brak jej korzystnego dla Rosji rozstrzygnięcia, nasiliły 
ten proces stając się katalizatorem erozji obecnego modelu 
wpływów Moskwy i porządku, który był nim gwarantowany. 
Zmierzch świata postsowieckiego wydaje się nieodwracalny, 
a ryzyko, że Rosja efektywnie przeformułuje ten proces na 
swoją korzyść, można ocenić jako stosunkowo niewielkie. Bez 
wątpienia jednak cały obszar, w tym omawiane w niniejszym 
tekście Kaukaz i Azja Centralna, narażony jest na poważne 
wstrząsy generowane przede wszystkim właśnie przez Rosję.

Fantomowe imperium Rosji

Czy nam się to podoba, czy nie, obszar postsowiecki jest – a w za-
sadzie był – faktem. Obejmował on państwa sukcesyjne powstałe 
po rozpadzie imperium sowieckiego, z wyłączeniem państw bał-
tyckich od blisko 20 lat będących integralną częścią UE i NATO.  
W niniejszym tekście pominięte zostaną Ukraina, Białoruś i Mołda-
wia wobec ich szczególnych uwarunkowań bieżących. 

Sytuacja poszczególnych republik jest oczywiście różna, ale łączy 
je szereg istotnych konstytutywnych cech wspólnych. Wszystkie 
swoją legitymację i kształt terytorialny wywodzą z sowieckich 
republik związkowych. W większości przypadków podobne do-
świadczenia okresu sowieckiego i czasu jego rozpadu są udziałem 

3.   Zmierzch świata postsowieckiego.  
 Przypadek Kaukazu i Azji Centralnej

Krzysztof Strachota
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co najmniej części elit, jak i społeczeństwa. Dla wszystkich Rosja 
jest podstawowym, negatywnym albo pozytywnym, punktem od-
niesienia w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, w gospodarce 
i licznych aspektach kulturowych i społecznych. 

Część z republik aktywnie uczestniczy w sojuszach i „uniach”, któ-
rych centrum jest Rosja. Należy do nich m.in. Organizacja Układu 
o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) i Eurazjatycka Wspólnota 
Gospodarcza, do których należą Białoruś, Kazachstan, Armenia, 
Kirgistan i Tadżykistan (tylko OUBZ). Te, które nie należą do tych 
formatów, w praktyce mają niemal zamkniętą drogę do alterna-
tywnych względem Rosji bloków lub partnerstw. 

Faktem pozostaje, że Rosja dość skutecznie zablokowała próby 
zainstalowania się w regionie geopolitycznych rywali. Efektywnie 
wyparła USA z Azji Centralnej (silna niegdyś obecność związana  
z misjami w Afganistanie), zablokowała drogę Gruzji do NATO oraz 
powstrzymała polityczną i militarną ekspansję Chin w Azji Central-
nej, w tym ostatnim przypadku wypracowując efektywne kondo-
minium przy zachowaniu politycznej przewagi Moskwy. 

Faktem definiującym obszar postsowiecki pozostaje rosyjska do-
minacja w sferze stabilności obszaru i decydujący głos w regulo-
waniu sfery bezpieczeństwa. Na Kaukazie Rosja agresją przeciw 
Gruzji zablokowała proces reintegracji państwa przy okazji umac-
niając swój protektorat nad Abchazją i Osetią Południową (2008). 
W roku 2014 inkorporowała Krym i stworzyła marionetkowe re-
publiki ludowe. Efektywnie gwarantowała odrębność Górskiego 
Karabachu i skutecznie wyznaczyła granice zwycięskiej armii Azer-
bejdżanu w 2020 r. W Azji Centralnej Rosja odgrywa rolę gwaran-
ta bezpieczeństwa wobec zagrożeń płynących z Afganistanu. To-
nuje strach przez ekspansją Chin. Wreszcie, pełni rolę rozjemczą 
w napięciach między państwami regionu oraz arbitra w sporach 
wewnętrznych (spektakularnym przykładem była styczniowa inter-
wencja w Kazachstanie, która natychmiast – przy zdumiewającej 
bezradności Chin – wygasiła protesty społeczne i ostrą walkę w 
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ramach elit). Niezależnie od tego, co o polityce Moskwy myśli się 
w Tbilisi, Baku, Taszkencie, czy choćby w Erywaniu – reguły są do-
syć spójne i jasne, a granice (zarówno te dosłowne na mapie, jak 
i granice manewru poszczególnych państw) pozostają czytelne.

Obok wymiaru politycznego Rosja pozostawała ważnym punk-
tem odniesienia gospodarczego i społecznego. Była niebagatel-
nym rynkiem (nawet dla Gruzji), oknem na świat (np. dla kazach-
skiej ropy), inwestorem i źródłem technologii, a także atrakcyjnym 
rynkiem pracy (dochody migrantów zarobkowych z Tadżykistanu 
i Kirgistanu stanowiły niemal połowę oficjalnego PKB tych go-
spodarek) i niezastępowalnym partnerem elit polityczno-bizne-
sowych we wszystkich republikach. Niebagatelną i szczególną 
rolę odgrywała Rosja (a jeszcze mocniej ZSRR) jako punkt odnie-
sienia cywilizacyjnego w tożsamości zbiorowej poszczególnych 
krajów swoją siłą języka i wpływem mediów podtrzymujących 
wybrane elementy wspólnej wizji świata (np. w Gruzji akcentując 
konserwatywne prawosławie, a w Azji Centralnej mit świeckiej  
modernizacji). 

Pozycja Rosji na obszarze postsowieckim dalece nie była optymal-
ną, bezproblemową i niezagrożoną, ale jednocześnie zdecydo-
wanie mocną i konstytutywną dla regionu. Był też fundamental-
nie ważna dla Rosji, zarówno w jej bieżących interesach, jak też 
w legitymizowaniu jej jako sukcesorki Imperium. Cały ten postim-
perialny (postkolonialny?) system zdawał się działać znacznie bar-
dziej efektywnie, niż analogiczne systemy kilka dekad temu prak-
tykowane przez niektóre państwa europejskie.

Putinowska „rewolucja” lutowa

Istniejący porządek paradoksalnie zanegował sam Putin w swoim 
programowym, zapowiadającym wojnę na Ukrainie przemówie-
niu z 21 lutego.

Po pierwsze, Putin w sposób skoncentrowany i dosadny, na przy-
kładzie Ukrainy, podważył zasadnicze filary porządku politycz-
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nego na obszarze postsowieckim. Zakwestionował podstawy su-
werenności republik związkowych, z których wyrastają obecnie 
niepodległe państwa. W jego narracji była ona efektem błędu bol-
szewików, którzy nadawali ją zwykłym jednostkom administracyj-
nym ZSRR, którego to błędu nie naprawiono przy próbie reformy 
ZSRR w latach 80. Zakwestionował granice poszczególnych repu-
blik ustalane kosztem historycznej Rosji. Zdyskredytował narodo-
we podstawy poszczególnych republik jako idee wąskich grup 
nacjonalistów, których bolszewicy chcieli sobie zjednać i realizo-
wane dziś wbrew społeczeństwu przez, ukraińskich w tym przy-
padku, radykałów. Wreszcie zaakcentował groźbę wykorzystywa-
nia obszarów republik postsowieckich do działań wymierzonych 
bezpośrednio w Rosję. 

Innymi słowy, Putin przekreślił sowieckie dziedzictwo jako nega-
tywny epizod w historii rosyjskiego Imperium, a tym samym fun-
damenty legitymacji państw, granic i wreszcie samych narodów 
wyrastających w swojej obecnej formie z ZSRR. Zasadniczo nie 
była to nowa rzecz: Putin i media rosyjskie akcentując rosyjskie 
przywództwo wielokrotnie zgłaszali wątpliwości co do historycz-
ności i granic poszczególnych państw (np. Putin w 2014 r. mówił, 
że Kazachstan został stworzony przez Nazarbajewa). Rosja przy-
znawała sobie prawo do interwencji w Gruzji, samodzielnego 
uznania niepodległości Abchazji i Osetii Południowej czy wresz-
cie inkorporacji Krymu. Tutaj jednak wywód został przedstawiony  
w sposób głęboki, spójny i kompleksowy. Jego konkluzją było 
uznanie marionetkowych „DNR” i „LNR”, które – w przeciwień-
stwie do np. Abchazji i Osetii – nie miały nigdy własnej autonomii, 
ustalonej odrębności etnicznej czy historycznej. Tutaj wreszcie za 
słowami poszła inwazja na Ukrainę z bardzo daleko zakrojonymi 
ambicjami ingerencji w jej kwestie wewnętrzne. 

Po drugie, rosyjska „operacja specjalna” na Ukrainie szybko oka-
zała się być brutalną i przedłużającą się wojną toczoną wobec 
narodu nazywanego bratnim. Niezależnie od popularności su-
flowanych przez media rosyjskie narracji (która w znacznej części 
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społeczeństw centralnazjatyckich jest faktem) jest jasne, że to wła-
śnie wojna napastnicza jest instrumentem polityki rosyjskiej. O ile 
dotąd Rosja mogła prezentować się jako decydujący czynnik stabi-
lizacyjny, o tyle teraz jest państwem, które realizuje swoje cele me-
todami militarnymi. Jednocześnie o ile niegdyś w hipotetycznym 
konflikcie z udziałem Rosji bezpieczniej było stać po jej stronie,  
o tyle dziś rachunek nie jest oczywisty. Stale przelicza go chociaż-
by Białoruś.

Po trzecie, wojną na Ukrainie Rosja doprowadziła do zmiany ukła-
du sił (a przynajmniej dała do tego podstawy) na własną nieko-
rzyść. Zarówno obraz „braku zwycięstwa” w wojnie z Ukrainą,  
jak i szczególnie obraz „braku zwycięstwa” w konfrontacji z Zacho-
dem (jeśli iść śladem propagandy rosyjskiej), podważają niekwe-
stionowaną dotąd militarną omnipotencję Rosji. W obu optykach 
cios w autorytet Moskwy jest ogromny. W obu zakwestionowany 
zostaje nie tylko historiozoficzny determinizm faworyzujący Rosję, 
ale i bardziej namacalne nadzieje na skuteczność rosyjskich gwa-
rancji bezpieczeństwa (przyczynkiem do tego jest całkowita bier-
ność OUBZ). 

W parze z wątpliwościami co do militarnej skuteczności Rosji idą 
wątpliwości co do gospodarczych podstaw jej ambicji. Widoczna 
jest technologiczna niesamodzielność, a nawet faktyczny regres  
w tym obszarze będący efektem wojny. Kryzys majaczy przed ro-
dzinami postsowieckich gastarbeiterów pracujących w Rosji. Wi-
dać dziesiątki tysięcy Rosjan na stałe przenoszących swoje biznesy 
do Tbilisi, Taszkentu czy Erywania i Rosjan przyjeżdżających wy-
mieniać pieniądze lub robić zakupy towarów luksusowych. To Ro-
sja staje się petentem zabiegającym o pomoc w omijaniu sankcji. 

Nie sposób wreszcie nie dostrzec Chińczyków próbujących omi-
jać zamknięte szlaki biegnące przez Rosję. W kalkulacjach post-
sowieckich „statystów” potęga Rosji została zakwestionowana. 
Obśmiewany Zachód ze skompromitowanymi Amerykanami na 
czele bynajmniej nie uległ zakładanej degeneracji. A przecież jest 
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jeszcze Turcja, Iran i wielu innych graczy, których pozycja na tle Ro-
sji wzrosła.

„Kontrrewolucja” na (byłym) obszarze postsowieckim

Ani „mała stabilizacja” okresu postsowieckiego, ani neoimperial-
na dominacja Rosji na tym obszarze, nie były stanem statycznym  
i wolnym od napięć przed 24 lutego. Wojna na Ukrainie nadała im 
jednak zdecydowanie inną dynamikę i ciężar gatunkowy. Oczywi-
stą rzeczą jest, że radykalnie wzrósł strach przed Rosją, a szerzej 
konsekwencjami wstrząsów, które niesie wojna i opisana wyżej 
„rewolucja”. Dotyka on wszystkich na obszarze postsowieckim. 
Niekoniecznie oczywistą sprawą są owoce tego strachu.

Podstawową sprawą jest docenienie i zaakcentowanie swojej 
podmiotowości, suwerenności i integralności terytorialnej. Żadne 
z państw Kaukazu i Azji Centralnej nie poparło rosyjskiego ataku 
na Ukrainę. Żadne nie dało nadziei na zaangażowanie sił własnych 
jednostronnie czy w ramach OUBZ. Żadne nie uznało DNR i LNR 
ani nie udzieliło Rosji innego wyraźnego wsparcia. 

Spektakularnym ciosem w osobisty autorytet Putina była jego 
wspólna konferencja z prezydentem Kazachstanu Kassym-Żomar-
tem Tokajewem („namaszczonym” przez Rosję w styczniowych 
protestach na następcę Nazarbajewa), w której Tokajew otwarcie 
zasugerował bezprawne działania Rosji. Bezpośrednią reakcją To-
kajewa na wojnę, choć też na problemy wewnętrzne, był projekt 
wielkiej modernizacji armii. Reakcją mediów kazachskich zaś –ak-
centowanie kazachskości północnych regionów kraju, gdzie żyje 
znaczna mniejszość rosyjska, o którą otwarcie upomina się Rosja. 

Brutalna pacyfikacja przez władze tadżyckie niepokornego Ba-
dachszanu (maj br.) była jednocześnie pacyfikacją formalnej auto-
nomii – bo dziś (tak jak na początku lat 90.) autonomia może ozna-
czać separatyzm. W tym samym świetle stanęła próba likwidacji 
formalnej autonomii Karakałpackiej przez władze uzbeckie, co 
doprowadziło do krwawo stłumionych protestów (czerwiec br.). 
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Warto zaznaczyć, że ten region jeszcze w 1936 roku, podobnie 
jak Kazachstan, był częścią Rosyjskiej Federacyjnej Republiki So-
wieckiej (a więc nie tylko nie był częścią Uzbekistanu, ale był czę-
ścią Rosji). I w Uzbekistanie, i w Kazachstanie wyraźny jest zwrot 
w stronę nastrojów narodowych, z co najmniej delikatnym akcen-
tem antyrosyjskim. Uzbekistan wciąż rozwija kampanię upamięt-
niania ofiar represji stalinowskich – ofiar podboju rosyjskiego. 

Kolejnym elementem jest intensyfikacja poszukiwań alternatywy 
dla Rosji. Tutaj najbardziej konsekwentny jest Azerbejdżan od lat 
związany z Turcją. Turcji w dużym stopniu zawdzięcza zdolność 
do przeprowadzenia zwycięskiej wojny z Ormianami o Kara-
bach w 2020. Od wybuchu wojny na Ukrainie Azerbejdżan trzy-
krotnie naruszał gwarantowane przez Rosję zawieszenie broni, 
w tym zajmował tereny na linii zawieszenia broni kontrolowane  
przez Rosjan. 

Rewolucyjne jest natomiast w ostatnich miesiącach armeńskie 
przyspieszenie na rzecz normalizacji stosunków z Azerbejdżanem 
i Turcją przy jednoczesnej otwartej krytyce sojuszniczej wiarygod-
ności Rosji i gotowości do faktycznego (a przy tym kosztownego  
i ryzykownego) zawierzenia swojego bezpieczeństwa raczej An-
karze (i aktywnie mediującej UE), niż Moskwie. 

Zdecydowanie kontr-intuicyjna wydaje się być polityka Kazach-
stanu ściśle powiązanego z Rosją, osłabionego kryzysem we-
wnętrznym i szczególnie narażonego na presję Moskwy. Reakcją 
na co najmniej trzykrotne blokady (lub groźby blokady) główne-
go, biegnącego przez Noworosyjsk, szlaku eksportu ropy do Eu-
ropy było bowiem z jednej strony podjęcie działań na rzecz budo-
wy infrastruktury omijającej Rosję, w czym wtóruje Kazachstanowi 
ostrożny i bezbronny Turkmenistan, a z drugiej strony nawiązanie 
współpracy wojskowej z Turcją. W Ałmaty otwarcie spekuluje się, 
że następnym – nie daj Boże – razem o bratnią pomoc w razie nie-
pokojów wewnętrznych proszona byłaby nie Moskwa, a właśnie 
Ankara.
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Nowy aktor – społeczeństwo 

Przyspieszenie i nerwowość w polityce państw postsowieckich – 
prócz samej wojny na Ukrainie i gabinetowych kalkulacji – wynika 
jeszcze z jednego, bardzo ważnego elementu, wobec którego Ro-
sja jest bezradna: z rosnącej roli społeczeństwa. Podstawową kwe-
stią są oczywiście zmiany pokoleniowe wzmocnienie – zazwyczaj 
– dużym przyrostem demograficznym, ale też przemianami tożsa-
mościowymi. Drugim czynnikiem są rosnące aspiracje polityczne  
i coraz większa zdolność społeczeństw do wywierania wpływu na 
korektę kursu politycznego. 

Wagę tej rosnącej siły obserwujemy oczywiście już od kilkunastu 
lat. Pokazała ją Gruzja, ukraińskie „majdany”, nieco karykatural-
nie, ale z dużą regularnością Kirgistan (2005, 2010), wreszcie Moł-
dawia. Dostrzegalna jest przecież od 2020 roku nawet na Białoru-
si. Uwadze wielu umknąć mogła długo lekceważona „rewolucja”  
w Armenii, za którą szła m.in. nieufność wobec Rosji. 

Paradoksalnie dotyczy to również Kazachstanu. Krwawo stłumio-
ne protesty w 2011 roku stworzyły pewne know how do protestów 
styczniowych w roku 2022. Te zaś – pomimo ich rozegraniu przez 
elity i ostatecznie interwencji rosyjskiej, dały Kazachom poczucie 
sprawczości. Odsunęli Nazarbajewa, wymusili reformy, w zachod-
niokazachstańskim mateczniku protestów nikt nie został po stycz-
niu uwięziony. Wreszcie ludzi wyszli na ulice w uzbeckim Nukusie 
pomimo skrajnie represyjnego do niedawna charakteru reżimu. 
Protesty rozstrzelano, ale prezydent „przeprosił” i wycofał projekt 
likwidacji autonomii. Tym samym w specyficzny sposób dał znać, 
że chce być po stronie społeczeństwa, a nie przeciw niemu. 

Ten przełom społeczny jest faktem. Mniej ważne jest, czy zapal-
nikiem są kwestie socjalne, czy zmęczenie lokalnymi albo cen-
tralnymi władzami. Wciąż ramy dla niego wyznacza państwo i za 
każdym razem podmiotem jest „naród”, choć czasem pojawia się  
np. demokracja czy islam. Oczywiście taką energię różne grupy  
i sama Rosja mogą rozgrywać, kanalizować i instrumentalizować, 
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ale nie można jej lekceważyć. Na pewno zaś putinowska wizja re-
stauracji Imperium nie jest dla niej naturalnym ujściem. 

Pozostają wreszcie elity polityczne (i jednocześnie gospodarcze) 
obszaru postsowieckiego. Przez dekady one również się zmienia-
ły, ale silne i żywe pozostawały wśród nich: sowiecki rodowód; 
strach przed Moskwą; interesy, które z Rosją lub dzięki niej moż-
na było robić i ukrywać; wreszcie nadzieja, że Moskwa zginąć nie 
pozwoli. Ta kombinacja czynników decydowała również o sile  
i wartości Rosji. 

Zarówno przykład Ukrainy, zwerbalizowana przez Putina wizja 
korekty porządku regionalnego i podstawowych zasad i mecha-
nizmów, wreszcie słaba oferta pozytywna stymulują remanent 
całego biznesu. Poważną – jak widać po sporej liście przykładów 
– hipotezą jest poczucie zdecydowanie ujemnego bilansu dotych-
czasowych zależności. Poważną alternatywą zdaje się dziś zdystan-
sowanie i przeczekanie, szukanie kontaktów pomiędzy państwami 
regionu z pominięciem Rosji, testowanie ofert zewnętrznych i ko-
kietowanie własnego społeczeństwa będące formą poszukiwania 
nowej w tym obszarze formy legitymizacji. 

W nieznane

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęła ostatni etap demontażu 
systemu postsowieckiego opartego na miękkiej dominacji Rosji 
nad obszarem postsowieckim, opartego na firmowanej przez Ro-
sję złożonej siatce powiązań, mechanizmów, reguł i ograniczeń. 
Wojna stała katalizatorem potężnych procesów delegitymizują-
cych i rozsadzających dotychczasowy porządek. Tym samym jest 
zapowiedzią poważnych wstrząsów dla regionu, ale też epoko-
wych szans dla tamtejszych państw. Dla Rosji oznacza egzysten-
cjalne zagrożenie zarówno w wymiarze jej pozycji międzynarodo-
wej, jak też wewnętrznego systemu politycznego. 

Na poziomie niemal wszystkich państw regionu Kaukazu i Azji 
Centralnej spodziewać się należy kontynuacji i nasilenia działań 
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mających zminimalizować wpływy Rosji na politykę własną, osła-
bić jej pozycję „arbitra” w sporach międzypaństwowych, wreszcie 
ograniczyć zależność gospodarczą od Rosji. Bez najwyższej ko-
nieczności procesy te powinny zachodzić niekonfrontacyjnie – po-
przez erozję raczej, niż otwarte zerwanie. 

Tradycyjnie powyższe procesy będą najtrudniejsze w wymiarze 
gospodarczym. Obecne problemy Rosji są wymierną szansą na 
bogacenie się jej kosztem. Równolegle jednak należy spodziewać 
się systematycznych działań na rzecz dywersyfikacji szlaków han-
dlowych i rynków (w tym przede wszystkim w kierunku zachod-
nim, z uwzględnieniem jednak Turcji i być może Iranu). 

Palącą sprawą pozostaje kwestia neutralizacji istniejących konflik-
tów. Tutaj szczególną rolę zajmuje konflikt karabachski i problem 
zdolności normalizacji relacji Armenii z Azerbejdżanem i Turcją, 
który wytrącałby główny instrument polityki bezpieczeństwa Mo-
skwie. Mniej spektakularne, ale istotne dla Azji Centralnej, pozo-
stają próby utworzenia formatów poziomych niwelujących napię-
cia, w tym szczególnie bezprecedensowa życzliwość wzajemna 
dwóch głównych państw regionu tj. Kazachstanu i Uzbekistanu, 
która powinna spotkać się z konkretnym wsparciem różnego ro-
dzaju ze strony Turcji i Chin i – miejmy nadzieję – systemowym ze 
strony Zachodu.

Zdecydowanie więcej niepewności niesie sytuacja wewnętrzna  
w poszczególnych krajach. Obiektywnie rosnące problemy so-
cjalne (potencjalnie katastrofalne dla Tadżykistanu i Kirgistanu), 
groźba napięć etnicznych i regionalnych oraz perspektywa prze-
tasowań w elitach politycznych i gospodarczych będą stanowić 
poważne zagrożenie dla stabilności konkretnych państw i całego 
obszaru. 

Otwartą kwestią pozostaje sprawność poszczególnych państw 
w utrzymaniu i przebudowie własnej legitymacji społecznej (vide 
obecna sytuacja w Kazachstanie i Uzbekistanie) wobec ujawnio-
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nych przemian pokoleniowych, ale też przewartościowań toż-
samościowych (w rożnych krajach chodzi o aspiracje moderni-
zacyjne, demokratyczne, narodowe i nacjonalistyczne, ale też 
islamskie). Na Kaukazie, głównie w Gruzji i Armenii, istnieją silne 
– formalne i nieformalne – mechanizmy wymiany władzy i korekty 
kursu politycznego. Czytelny jest również prozachodni kierunek 
przemian. Nie daje to jednak poczucia bezpieczeństwa obecnym 
ekipom rządzącym. Jeszcze większe ryzyko istnieje w Azji Central-
nej, której nigdy z pamięci nie powinna zniknąć Arabska Wiosna  
i realne problemy, które generuje zmitologizowany Afganistan.

Kaukaz i Azja Centralna stanowi bez mała egzystencjalne zagro-
żenie dla samej Rosji. Zarówno pozycja międzynarodowa Rosji, 
jej zdolność do prowadzenia transregionalnej polityki, wreszcie 
w dużym stopniu legitymacja wewnętrzna władz i tożsamość pań-
stwa rosyjskiego, od ponad 200 lat jest nierozerwalnie związana 
z dominacją w tych regionach. Zarówno legitymacja, jak też pod-
stawowe mechanizmy kontroli tych regionów, zostały przez woj-
nę na Ukrainie – jak się wydaje nieodwracalnie – naderwane. 

Dotychczasowy porządek nie przetrwa nawet w czysto hipote-
tycznym wariancie zwycięstwa Rosji na Ukrainie czy ustawienia 
nowej żelaznej kurtyny na Zachodzie. Pozytywnych instrumen-
tów gospodarczych, politycznych i ideologicznych obecna Rosja 
dziś nie ma i mieć nie będzie. Pozostają jej tradycyjne elementy 
militarne i destabilizacyjne. To jednak zdecydowanie za mało by 
powstrzymać erozję, a już szczególnie, by zbudować co nowego.

Pomimo koncentracji na Ukrainie Moskwa ma – jak się wydaje – 
wciąż możliwość przeprowadzenia militarnej, „specjalnej” opera-
cji na Kaukazie i zwłaszcza w Azji Centralnej. Ma również szerokie 
spektrum możliwości rozbudzenia konfliktów etnicznych (zwłasz-
cza w Kazachstanie), walk w elitach, protestów społeczno-poli-
tycznych, wywołania załamania gospodarczego itp. W żadnym 
wariancie nie dają one jednak nadziei na odzyskanie pełnej kon-
troli. Niemożliwy wydaje się do powtórzenia sukces styczniowej 
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operacji w dzisiejszym Kazachstanie. Niemożliwa wydaje się rejte-
rada wojsk azerskich przez Rosjanami (1979 zajęcie pałacu prezy-
denckiego w Kabulu bynajmniej nie oznaczało końca problemów). 
W dużo lepszych dla Rosji czasach, przy większej przewadze 
 i z pozytywną agendą modernizacyjną bolszewicy blisko dekadę 
pacyfikowali Kaukaz, a dwie dekady Azję Centralną (z brutalną 
wojną domową, ludobójstwem kolektywizacji i dwukrotną anihi-
lacją elit, tj. tuż po przejęciu władzy i w 1937 r.). Podobna próba 
zachowania imperium z końca lat 80. zajęła blisko dekadę i zakoń-
czyła się sukcesem połowicznym. 

Galopująca erozja porządku postsowieckiego generuje wielora-
kie wyzwania dla międzynarodowej pozycji Rosji. Niebagatelną 
rolę odgrywa perspektywa utraty wiarygodności międzynaro-
dowej Rosji i formatów, które firmowała. Dawno zapomniano  
o WNP. Dziś „rosyjskie NATO”, tj. OUBZ czy rosyjska Unia Eurazja-
tycka (EaUG), a w pewnym sensie nawet Szanghajska Organizacja 
Współpracy są pustymi dźwiękami. 

Aktualnie Turcja (współpracująca z Rosją, ale strzelająca do jej żoł-
nierzy i klientów w Syrii, Libii, Karabachu; dostarczająca osławione 
Bayraktary na Ukrainę;), Iran, ale też długo lekceważony Zachód 
nie dają Rosji nadziei na bierność. Paradoksalnie groźny dla Rosji 
może być dżin, z którym się długo bawiła – mianowicie Państwo 
Islamskie lub podobny mu twór.

Warto przypomnieć tu, że dzisiejszy sojusz rosyjsko-chiński rodził 
się w Azji Centralnej. Tam Moskwa i Pekin uczyli się zaufania do 
siebie, tam stworzyli efektywne kondominium, którego uzyskiem 
dla Chin było powierzenie stabilizacji zachodniego pogranicza 
 w ręce Rosji. Jeśli nie dziś, to jutro Rosja stanie się czynnikiem de-
stabilizującym to zaplecze. Stanie się zatem dla Pekinu obciąże-
niem, a nie atutem. 

Na koniec rzecz najbardziej dyskusyjna, ale też chyba najważniej-
sza. Idea imperialna (wielkoruska czy komunistyczna) jest imma-
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nentna dla rosyjskiej idei państwowej. Stanowi podstawę legity-
macji władz w oczach elit i społeczeństwa rosyjskiego. Sąsiedztwo 
i prowincja rosyjskiego Imperium zawsze była wyostrzonym obra-
zem samej Rosji – jej natury i kondycji, stanu państwa i metod za-
rządzania. Objawy wypalenia i zapaści systemu sowieckiego moż-
na było dostrzec (i bagatelizować), gdy trwał z całym majestatem:  
w Polsce w 1989, w korowodzie krwawo tłumionych protestów 
albo konfliktach i dintojrach komunistycznych kacyków w repu-
blikach związkowych. Każda udana interwencja/prowokacja/
przewrót organizowane wówczas przez Moskwę na prowincji była 
przejawem ostrej walki na Kremlu. Stanowiły zapowiedź puczu Ja-
najewa i czołgów na ulicach Moskwy. Słabość Rosji, fasadowość 
sukcesu putinowskich reform, jej osamotnienie, kryzys sperso-
nalizowanego przywództwa, arogancję i krótkowzroczność elit, 
wreszcie pustkę ideologiczną, której Imperium nie zastąpi ekslu-
zywistyczny wielkoruski nacjonalizm, widać dziś przede wszyst-
kim na Ukrainie, ale szereg trudnych pytań generuje cały obszar 
postowiecki.

Wyzwania dla Zachodu

Skala wyzwań, jakie stworzyła Rosja inwazją na Ukrainę, dalece 
przerasta kwestię przyszłości Ukrainy i relacji Zachodu z Rosją. Nie 
wyczerpują jej długofalowe zmiany dla globalnej gospodarki i po-
rządku międzynarodowego. Rosja wygenerowała szereg napięć 
żywotnych dla obszaru postsowieckiego, ale też dla niej samej. 
Strategicznym interesem Zachodu i Polski jest utrzymanie stabilno-
ści poszczególnych państw Azji Centralnej i Kaukazu oraz przede 
wszystkim zarysowanie prozachodniej alternatywy dla obecnych 
wpływów rosyjskich, chińskich lub scenariusza pogrążenia się re-
gionu w chaosie. 

Tradycyjnie wyższa konieczność i większe możliwości dotyczą 
Kaukazu, którego państwa realizują (z mniejszym lub większym 
sukcesem) kurs prozachodni w wymiarze instytucjonalnym (aspi-
racje unijne Gruzji; Partnerstwo Wschodnie), polityki wewnętrz-



60

nej (Gruzja i Armenia), gospodarczym (Azerbejdżan i jego sektor 
energetyczny) czy bezpieczeństwa (pro-natowska Gruzja, pro-tu-
recki Azerbejdżan, poszukująca alternatywy dla Rosji Armenia). 

W sytuacji sprowokowanego przez Rosję kryzysu energetycznego 
ponownie nabiera znaczenia region kaspijski i Kaukaz jako obszar 
tranzytowy (connectivity). W perspektywie najbliższych miesięcy 
kluczowe dla polityki zachodniej, w tym polskiej, pozostają: deeska-
lacja napięć wewnętrznych (dotyczy to głównie Gruzji pozostającej 
w ostrym konflikcie politycznym), wsparcie dla procesu normalizacji 
relacji Armenii z sąsiadami, wreszcie efektywne udrożnienie połą-
czeń komunikacyjnych z Kaukazem i przez Kaukaz. 

Zdecydowanie trudniej oddziaływać na Azję Centralną. Tutaj klu-
czowe znaczenie ma wsparcie dla stabilności i realizacji deklaro-
wanych reform w Kazachstanie oraz rozbudowa kontaktów z Uz-
bekistanem, oczywiście z uwzględnieniem autorytarnej specyfiki 
tego kraju. Wymierną i obopólną dla regionu i Zachodu korzyścią 
jest stymulacja rozwoju alternatywnych wobec Rosji szlaków ko-
munikacyjnych (głównie przez Kaukaz), w czym można liczyć na 
taktyczne wsparcie ze strony Chin.

Krzysztof Strachota

Ekspert i kierownik Zespół Turcji, Kaukazu i Azji 
Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich  
(od 1999). Uczestnik i koordynator licznych pro-
jektów badawczych OSW dotyczących głów-
nie konfliktów i kryzysów na Bliskim Wschodzie  
i w Afganistanie. 
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Po pół roku wojny można pokusić się o ostrożne zarysowa-
nie perspektyw, jakie przyniesie koniec konfliktu. Ukraina 
zatrzymała rosyjskie postępy na Donbasie i przygotowu-
je się do ofensywy na południu. Wsparcie ze strony Stanów 
Zjednoczonych i innych państw zachodnich nie maleje. Rosja 
natomiast traci swoje zdolności ofensywne i powoli przecho-
dzi do defensywy mając przeciwko sobie nie tylko Ukrainę,  
ale i kolektywny Zachód. Dzięki temu, choć nie można być 
pewnym ram czasowych, można zaryzykować tezę, że Rosja 
ostatecznie przegra ten konflikt. Nie będzie to jednak ozna-
czało końca wyzwań na Wschodzie. Prawdopodobna prze-
grana Moskwy będzie wiązała się z poważnym kryzysem  
w Rosji, a szerzej w całej przestrzeni postsowieckiej. Zmieni 
to znacznie uwarunkowania strategicznie na Wschodzie i bę-
dzie stwarzać zarówno wyzwania, jak i możliwości dla Polski. 

Należy już obecnie zacząć się zastanawiać, co koniec wojny bę-
dzie oznaczał dla nas. Jak efektywnie wykorzystać szanse i przygo-
tować się do potencjalnych zagrożeń? 

Niniejszy tekst koncentruje się na analizie perspektyw z punktu 
widzenia strukturalnych uwarunkowań i politycznych kalkulacji 
decydentów, a nie konkretnych militarnych scenariuszach rozwo-
ju wydarzeń. W warunkach dużej dynamiki, jaką generuje konflikt 
zbrojny, przewidywanie najbliższych ruchów stron konfliktu czy 
nadawanie im konkretnych ram czasowych jest skazane na duże 
ryzyko błędu. Oparcie się o strukturalne czynniki i uwarunkowania 
oraz wysuwanie strategicznych wniosków pozwala z większą dozą 
prawdopodobieństwa na zarysowanie ogólnych ram przyszłych 
wyzwań. 

4.   Ukrainy zwycięży, ale to dopiero  
 początek wyzwań dla Polski

Jan Smuga
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Dlaczego zwycięstwo Rosji jest mało prawdopodobne? 

Główne polityczne parametry konfliktu nie uległy zmianie od koń-
ca marca. Są one szczegółowo opisane w artykule opublikowa-
nym przez Klub Jagielloński na początku marca. W skrócie: Rosja 
nie osiągnęła swoich pierwotnych celów, dla których rozpoczy-
nała wojnę. Nie posiada zdolności do ich osiągnięcia. Wraz z po-
noszonymi stratami wojennymi i wpływem sankcji staje się coraz 
słabsza, choć oczywiście dzieje się to w wolniejszym tempie, niż 
życzyłoby sobie to wielu w Ukrainie i Polsce. 

Ukraina była w stanie obronić się, odnieść pierwsze sukcesy (wyco-
fanie się sil rosyjskich z obwodów kijowskiego, czernihowskiego  
i sumskiego) i przestawić się na tory wojenne. Zamrożenie konflik-
tu zawieszeniem broni, a tym bardziej jego zakończenie porozu-
mieniem pokojowym, wydaje się niemożliwe ze względu na brak 
zgodności co do tego, na jakich warunkach mogłoby to być dla 
obu stron możliwe do zaakceptowania. 

Nie można wykluczyć, że Rosja z braku innych alternatyw, chcąc 
spróbować zakończyć ten konflikt w sposób najmniej bolesny dla 
siebie, sięgnie po sprawdzoną taktykę deeskalacji przez eskalację 
i posunie się do działań niekonwencjonalnych, takich jak wyko-
rzystanie broni masowego rażenia na ograniczoną skalę na Ukra-
inie czy jednorazowego nalotu na cele w jednym z państw NATO.  
O tym, że Rosja może rozważać niekonwencjonalne zagrania mogą 
świadczyć jej prowokacje z wykorzystaniem elektrowni jądrowej 
w okupowanym Enerhodarze. Nawet taki, na obecną chwilę odle-
gły i mało realny, choć niemożliwy do wykluczenia scenariusz, nie 
zmieni podstawowej kwestii – Rosja nie jest zdolna do osiągnięcia 
pierwotnych celów dla których zaczynała wojnę. Nie jest też w sta-
nie się z niej wycofać.

Całość powoduje, że bez znaczącej zmiany (osłabienia Ukrainy lub 
wzmocnienia Rosji) Rosja przegra ten konflikt. Może być to za kilka 
lat, albo w tym roku. Może to być w wyniku powolnego wykrwa-
wiania i osłabiania gospodarczego, albo w wyniku gwałtownych 

https://klubjagiellonski.pl/2022/03/29/rosyjskie-uderzenie-na-polske-mozliwe-ale-nie-powinno-wywolywac-paniki/
https://klubjagiellonski.pl/2022/03/29/rosyjskie-uderzenie-na-polske-mozliwe-ale-nie-powinno-wywolywac-paniki/
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zmian w samej Rosji, np. przewrotu obalającego Władimira Puti-
na. Ramy czasowe i konkretne scenariusze nie są tutaj kluczowe. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia czynników, które mogły by 
zmienić bazowe, strukturalne parametry konfliktu wyznaczające 
jego ogólną dynamikę, jest niskie. Szansa, że Rosja przegra tę woj-
nę jest wyższa, niż to że ją wygra. Przez to trzeba uwzględniać ten 
wariant w kalkulacjach politycznych na przyszłość. Żeby udowod-
nić tę tezę, należy jednak szczegółowo przyjrzeć się czynnikom, 
które mogłyby zmienić obecną dynamikę konfliktu. 

Co może osłabić Ukrainę?

Teoretycznie czynnikami które mogły osłabić Ukrainę i zapewnić 
zwycięstwo Rosji są:

a. Zmniejszenie zachodniego, a zwłaszcza amerykańskiego, 
wsparcia dla Ukrainy i wymuszenie przez Zachód zgody Kijowa 

na zawieszenie broni lub porozumienie pokojowe 

Ukraina w dużej mierze mogła się utrzymać dzięki zachodniemu 
wsparciu wojskowemu. Obok militarnej słabości Rosji (względem 
stawianych wobec wojska celów politycznych), jest to główny 
czynnik, czemu wojna przebiega w ten sposób, a Ukraina była  
w stanie się obronić przed pierwszą falą rosyjskiej agresji. Doty-
czy to nie tylko zachodniego wsparcia wojskowego, ale również 
szeroko pojętego wsparcia politycznego (np. sankcje nakładane 
na Rosję) czy gospodarczego (pomoc makro finansowa dzięki któ-
rej Ukraina może finansować swój budżet, alternatywne szlaki dla 
ukraińskiego eksportu itd.). Bez tego wsparcia Ukraina rzeczywi-
ście nie będzie w stanie prowadzić dalej wojny i będzie musiała 
pójść na ustępstwa wobec Rosji. 

Taka zmiana jest jednak mało prawdopodobna. Wynika to z kal-
kulacji politycznej i strategicznej, która zmusiła państwa zachod-
nie, a zwłaszcza USA, do udzielenia dużej pomocy Ukrainie jesz-
cze przed początkiem wojny. Rzeczywiste wsparcie Zachodu jest  
w dużej mierze tożsame ze wsparciem amerykańskim i tych 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4264
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państw, które same są zagrożone rosyjskimi działaniami wskutek 
sąsiedztwa z Rosją. 

Wsparcie tych ostatnich jest raczej pewne tak długo, jak Rosja ma 
imperialne ambicje jest dla nich zagrożeniem, a wspieranie Ukra-
iny jest lepsze i bezpieczniejsze niż przeciwdziałanie agresywnej 
polityce Rosji u siebie. Wsparcie Stanów Zjednoczonych nie wy-
nika natomiast z ideowego wsparcia demokracji ukraińskiej, czy 
sprzeciwu przeciwko łamania prawa międzynarodowego przez 
Rosję, a interesów USA, takimi jakie są one identyfikowane przez 
Waszyngton. 

W dużym uproszczeniu amerykańska kalkulacja zakłada połącze-
nie strategii wobec Chin ze strategią wobec Rosji. Jak było to uj-
mowane w amerykańskiej prasie jeszcze przed początkiem wojny 
– there is no China policy without Russia policy. Wojna jest testem 
jak Zachód zareaguje na siłową zmianę porządku międzynarodo-
wego i jak zachowuje się zastała autorytarna machina państwowa 
podczas wojny. Testem, na wynik którego Pekin wyczekuje mając 
na uwadze swoje potencjalne plany wobec Tajwanu. Na ile ChRL 
może liczyć na swoje siły zbrojne, które w przeciwieństwie do ro-
syjskich nie były zaangażowane w duże konflikty w ostatnich la-
tach, a więc ich rzeczywista wartość bojowa jest nieznana? Na ile 
mocna będzie reakcja Zachodu, a zwłaszcza USA?

Jak dotąd test ten nie przebiega pomyślnie z punktu widzenia Pe-
kinu. Zachód angażuje się w obronę Ukrainy, której znaczenie dla 
globalnej gospodarki jest niewielkie, zwłaszcza w porównaniu  
z znaczeniem Tajwanu. Wiedzą to też decydenci amerykańscy. 
Stąd tak znaczące i zdecydowane amerykańskie wsparcie – rosyj-
ska przegrana w wojnie znacząco obniża prawdopodobieństwo 
agresywnych chińskich działań wobec Tajwanu i wystąpienia po-
ważnego kryzysu na Pacyfiku, który byłby niebezpieczny dla USA. 

Interes USA w tym zakresie nie ulegnie zmianie, a zatem praw-
dopodobieństwo zmiany amerykańskiej polityki wobec konfliktu 
rosyjsko-ukraińskiego jest małe. Co więcej, Waszyngton wydaje 
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się również rozumieć, że potrzeba nie tylko, by Rosja przegrała 
tę wojnę, ale również konieczne jest zapewnienie, by nie rozpo-
czynała nowych wojen w przyszłości. Gra toczy się więc o po-
rzucenie przez Rosję jej imperialnych celów, co oznaczać musi 
znaczne przekształcenie rosyjskiej państwowości. Powyższe jest 
ujęte zgrabnym sformułowaniem – potrzebą dekolonizacji Ro-
sji, która ma sprawić, że Rosja zatraci imperialne ambicje i skon-
centruje się na swoich, znacznych problemach. Nie są to jedynie 
postulaty publicystyczne czy narracje suflowane przez polityków-
-jastrzębi. Amerykańskie instytucje państwowe otwarcie dysku-
tują nie tylko konieczność „dekolonizacji” Rosji, ale również jej  
przyszłe parametry. 

b. Zmęczenie wojną ukraińskiego społeczeństwa

W przypadku wystąpienia nastrojów antywojennych w ukraińskim 
społeczeństwie Kijów nie będzie w stanie efektywnie prowadzić 
działań zbrojnych. Historia zna wiele przypadków, gdy to przez 
zmianę nastrojów społecznych państwa przegrywały wojny. Przy-
kładowo w Pierwszej Wojnie Światowej to czynniki wewnątrzpoli-
tyczne, a nie sukcesy wojskowe państw centralnych wyeliminowa-
ły Rosję z wojny. 

Jednocześnie perspektywa, że ukraińskie społeczeństwo zmieni 
radykalnie swoją postawę jest mało realna. Dotychczasowa dyna-
mika ukraińskiej opinii publicznej pokazuje dużą wiarę w zwycię-
stwo i gotowość do prowadzenia wojny. Rosyjska strategia wywo-
łania lęku wśród Ukraińców poprzez celowe naloty rakietowe na 
cele cywilne w miastach dalekich od frontu przyniosła w wymiarze 
społecznym efekt przeciwny od zakładanego. Zwiększyło się po-
czucie gniewu na wroga. 

Dodatkowo rosyjskie zbrodnie wojenne, takie jak ludobójstwo  
w Buczy czy ostatnio prowokacja z zabójstwem ukraińskich jeń-
ców w Oleniwce, dodatkowo podsycają ukraińską gotowość do 
walki. Przez fakt, że podobne działania są trwało zakorzenione w 
rosyjskiej praktyce militarnej, należy „cynicznie” prognozować, że 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428/
https://www.csce.gov/international-impact/events/decolonizing-russia
https://www.csce.gov/international-impact/events/decolonizing-russia
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Rosja również będzie niestety dokładała wszelkich starań, by Ukra-
ińcy nie ulegli zmęczeniu wojną i chęci osiągniecia pokoju za cenę 
ustępstw. 

c. Znaczne zmniejszenie potencjału militarnego Ukrainy

Zmniejszenie ukraińskiego potencjału wojskowego może nastą-
pić również wskutek dużych strat na froncie – na tyle znacznych, że 
Ukraina nie będzie ich wstanie odbudować. 

Jest to czynnik którego prawdopodobieństwo jest najciężej obli-
czyć, gdyż jest on najbardziej losowy i zależny od wielu parame-
trów. Jednocześnie dotychczasowe działania Sił Zbrojnych Ukrainy 
pokazują, że choć są one gotowe ponosić straty tam, gdzie jest to 
uzasadnione korzyściami wojskowymi (np. odciąganiem rosyj-
skich sił lub znacznie większymi stratami rosyjskimi), to nie podej-
mują pochopnych działań, podczas których ryzyko wystąpienia 
dużych strat znacząco wzrasta. 

Dobrze to widać na przykładzie tego, jak przygotowywana jest 
ogłoszona już przecież kontrofensywa na południu kraju. Wojsko 
ukraińskie systematycznie osłabia rosyjską armię i jej zdolności do 
działania niszczeniem magazynów, punktów dowodzenia, stano-
wisk obrony przeciwlotniczej czy kluczowych węzłów logistycz-
nych, mostów czy ostatnio nawet lotnisk. Nie rozpoczyna jednak 
ofensywy pomimo niewątpliwie dużej presji ukraińskiego kierow-
nictwa politycznego głodnego sukcesów na froncie. Świadczy to 
o zrozumieniu potrzeby uniknięcia dużych strat i zachowania sił na 
dalsze zmagania z Rosją. 

Co może wzmocnić Rosję?

Zmiany które mogłyby wzmocnić Rosję i jej zdolności militarne na 
Ukrainie to:

a. Zniesienie zachodnich sankcji 

Wydaje się ono mało prawdopodobne dokładnie z tych samych 
powodów, co opisane powyżej zmniejszenia zachodniego wspar-

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/07/10/7357403/
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cia dla Ukrainy. W interesie USA jest doprowadzenie do przegra-
nej Rosji, a zatem utrzymanie lub zwiększenie presji sankcyjnej,  
a nie jej luzowanie. 

Pewne wyzwania może powodować sytuacja energetyczna w Eu-
ropie i pozycja państw najbardziej uzależnionych od dostaw rosyj-
skich węglowodorów, głównie Niemiec. Nawet wówczas jednak 
mowa będzie raczej o tymczasowym zluzowaniu części sankcji  
w sektorze energetycznym, a nie odejściu od najbardziej bole-
snych dla rosyjskich sił zbrojnych sankcji na dostawy zachodniej 
technologii czy części zamiennych podwójnego zastosowania. 

b. Znaczne zwiększenie zewnętrznego wsparcia dla Rosji

Teoretycznie znaczną zmianą zwiększającą zdolności rosyjskie by-
łoby otrzymanie dużego zewnętrznego wsparcia. Dotyczy to nie 
tyle wsparcia w postaci sprzętu, co zasobów ludzkich. W zakresie 
sprzętu i uzbrojenia Rosja wciąż dysponuje ogromnymi sowiecki-
mi zapasami, które systematycznie uruchamia. Jednocześnie po-
tencjalni sojusznicy nie dysponują bronią na tyle zaawansowaną 
technologicznie, że jej zastosowanie zmieniło by przebieg konflik-
tu, tak jak ma to miejsce z precyzyjną bronią jaką Ukraina dostaje 
od Zachodu. W najlepszym dla Rosji scenariuszu irańskie drony czy 
chińskie części elektronicznie ułatwią nadrabianie strat w sprzęcie, 
jednak nie będą jakościową zmianą. 

Rosjanie sami podkreślają, że największym problemem jest to, 
że ich w dużej mierze zawodowa armia nie może uzupełniać strat 
ludzkich. Oprócz poległych i rannych na froncie dużym proble-
mem są odejścia z wojska podczas rotacji jednostek (zerwanie 
kontraktu) czy nieprzedłużanie kontraktu przez żołnierzy, którzy 
kończą swoja służbę w wojsku. 

Rosja od początku konfliktu podejmowała próby dalszego umię-
dzynarodowienia konfliktu poprzez wciągniecie do niego ochot-
ników z państw sojuszniczych. Podobne próby z Syrią czy nawet 
libańskim Hezbollahem nie powiodły się. Kolejni egzotyczni kan-

https://t.me/strelkovii/2982


68

dydaci, jak np. Korea Północna, zapewne podzielą ten sam los co 
wcześniej Syria – skończy się na propagandowych wypowiedziach 
i braku realnych działań. 

Cześć dotychczasowych postsowieckich sojuszników z Organiza-
cji Układu o Bezpieczeństwie Zbrojowym już na początku wojny 
skrytykowała rosyjskie działania. Kazachstan nie tyle nie przyłączył 
się do rosyjskiego wysiłku wojennego, co zaczął nawet wykony-
wać część sankcji nakładanych na Rosję. 

Chiny są ogólnie niechętne do wysyłania swoich żołnierzy zagrani-
cę – zwłaszcza w sytuacji, gdy groziłoby to znacznymi zachodnimi 
sankcjami, a szanse na powodzenie działań są niepewne. Dyskusje 
na ten temat zresztą nawet się nie toczą. 

Zostaje jedynie Białoruś. Wykorzystanie sił zbrojnych Białorusi 
przeciwko Ukrainie jest jednak problematyczne. 

Wiązałoby się to z ryzykiem wystąpienia niepokojów społecznych 
na Białorusi potencjalnie na skalę zagrażającą reżimowi Łukaszen-
ki. Brak wojny jest bowiem częścią umowy społecznej na Białorusi, 
szczególnie akcentowaną przez reżim Łukaszenki w trakcie wo-
jen w Czeczeni. Upadek Łukaszenki stworzyłby dla Rosji więcej 
problemów i zagrożeń, niż włączenie białoruskiej armii do wojny 
może dać korzyści. 

Dodatkowo, armia białoruska jest relatywnie mała i nie prowadziła 
działań zbrojnych od czasów sowieckich. Jej potencjał bojowy jest 
zatem niski, a szansa, że jej wprowadzenia do wojny byłoby game-
changerem, jest niewielka. 

Objaśnia to, czemu dotychczas Łukaszence udawało się uniknąć 
bezpośredniego zaangażowania w wojnę i ograniczyć do udo-
stępnienia swojego terytorium i wsparcia logistycznego. Nie 
oznacza to, że takie działania nie mogą mieć miejsca w przyszłości, 
jednak będą one prawdopodobnie podejmowane dopiero przy 
dalszym pogorszaniu się sytuacji sił rosyjskich i braku alternatywy, 

https://www.youtube.com/watch?v=mGU1lKxupIQ
https://www.youtube.com/watch?v=mGU1lKxupIQ
https://www.youtube.com/watch?v=mGU1lKxupIQ
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co usprawiedliwi wysokie ryzyko. Tym niemniej, nawet wówczas 
szanse na zmianę zasadniczego przebiegu konfliktu są niskie. 

c. Samodzielne zwiększenie rosyjskich  
zdolności militarnych 

Ostatnim czynnikiem, który mógłby zwiększyć zdolności militarne 
Rosji na Ukrainie, jest samodzielne zwiększenie własnego poten-
cjału wojskowego. Współczesne armie są zdolne do takich działań 
i mają na nie określenie: mobilizacja. Tutaj jednak są dwa czynniki, 
które ograniczają możliwość wykorzystania tego narzędzia przez 
Rosję: niechęć do ogłoszenia mobilizacji i wątpliwości co do jej 
szybkiego i skutecznego przebiegu. 

Po pierwsze, Moskwa obawia się otwartego ogłoszenia mobiliza-
cji z przyczyn społecznych i politycznych. Masowej mobilizacji nie 
da się przeprowadzić skrycie. Przygotowania do niej i jej pierwsze 
etapy są oczywiście tajne, ale końcowy etap, z masowym pobo-
rem rezerwistów do wojska, siłą rzeczy jest łatwo zauważalny za-
równo przez obce wywiady, jak i własne społeczeństwo. 

Otwarta mobilizacja to przyznanie się do klęski w konflikcie, wo-
bec czego Kreml jest niechętny z wewnętrznych i zewnętrznych 
przyczyn politycznych. Oczywiście, to jeszcze można byłoby pro-
pagandowo uzasadnić narracją, że Rosja walczy nie tylko z samą 
Ukrainą, ale i kolektywnym Zachodem, który wspiera Kijów. 

Moskwa wydaje się jednak bardziej obawiać reakcji społeczeństwa 
rosyjskiego. Choć generalnie jest ono nastawione pozytywnie do 
wojny (sowiecki sentyment, antyukraińska propaganda sączona 
od lat itd.), to nie jest ono gotowe do poświęcenia i masowego 
udziału w wojnie. Wojna jest dobra, gdy ktoś zabija Ukraińców, ale 
nie wtedy, gdy samemu można zginąć z ich rąk. 

Pokazują to badania opinii publicznej, w których 69 proc. Rosjan 
popiera działania Kremla i „Specjalną Operację Wojskową na 
Ukrainie”, jednak tylko 29 proc. ankietowanych mężczyzn odpo-

https://www.kommersant.ru/doc/5502633
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wiada, że wzięłaby osobiście udział w wojnie. W niższych grupach 
wiekowych (a zatem wśród potencjalnych rekrutów) wskaźnik ten 
jest jeszcze mniejszy – wśród mężczyzn w wieku 18-29 lat odsetek 
wynosi 23 proc. Można oczywiście mieć zastrzeżenia co do badań 
socjologicznych w Rosji, ale prawdopodobieństwo, że te liczby 
te są zawyżone jest większe, niż że mamy do czynienia z błędem  
w drugą stronę. 

Kreml to dostrzega i w obawie przed nieprzewidywalną reakcją 
społeczeństwa (od biernego sabotażu mobilizacji po lokalne bun-
ty) jest niechętny wobec takich działań. 

Dodatkowo czynnikiem jest pytanie, na ile Rosja byłaby w stanie 
skutecznie i szybko przeprowadzić mobilizację. Mobilizacja to bar-
dzo skomplikowane przedsięwzięcie organizacyjno-logistyczne,  
a zdolności skorumpowanej, autorytarnej administracji państwo-
wej do takich niecodziennych działań są ograniczone. Słabości 
rosyjskiego państwa, które zostały szczegółowo opisane w rapor-
cie dotyczącym mitów na temat Rosji, z pewnością nie raz dałaby  
o sobie znać w trakcie przeprowadzania masowej mobilizacji. 

Podsumowując – konflikt może jeszcze przybierać nieoczywisty 
przebieg. Taktyczne, lokalne sukcesy sił rosyjskich są możliwe, 
jednak w wymiarze strategicznym, uwarunkowania strukturalne 
każą skłaniać się ku temu, że prawdopodobnie Rosja ostatecznie 
przegra wojnę z Ukrainą. 

Między smutą a dosłownym rozpadem państwa

Niskie szanse na zwycięstwo Rosji w konflikcie z Ukrainą każą za-
stanowić się, jaka będzie Rosja po ewentualnej przegranej. Wojna 
była testem dla Rosji i jej mocarstwowej pozycji, którego Moskwa 
nie zdała. W wypadku przegranej w wojnie zatem Rosja nie tylko 
zatem przestanie być mocarstwem, ale również przestanie się ta-
kowym odczuwać. Proces ten może zająć pewien czas (rosyjskie 
społeczeństwo jest pod znacznym wpływem kremlowskiej propa-
gandy) albo może mieć błyskawiczny przebieg pod wpływem szo-

https://klubjagiellonski.pl/publikacje/porzuccie-zludzenia-10-mitow-o-putinowskiej-rosji/
https://klubjagiellonski.pl/publikacje/porzuccie-zludzenia-10-mitow-o-putinowskiej-rosji/
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ku jakim będzie przegrana z Ukrainą. Podobnie jak w przypadku 
przebiegu konfliktu ramy czasowe nie są kluczowe, by nakreślić 
stan końcowy. Tym stanem będzie zapewne głęboki, wielowymia-
rowy kryzys wewnętrzny. 

Poczucie bycia mocarstwem jest jednym z ważniejszych elemen-
tów konstrukcji Rosji. Dotyczy to zarówno klasy politycznej i po-
lityki przez nią prowadzonej, jak i społeczeństwa. W wymiarze 
politycznym, Moskwa opiera swoje działania o mocarstwowy, im-
perialny model – w ten sposób postrzega świat, stawia sobie cele 
i próbuje je realizować. Na tym opierała się przez ostatnie kilkaset 
lat. Imperializm i mocarstwowość są zatem wpisane na stałe w ro-
syjską państwowość w jej obecnym, postsowieckim kształcie. 

Jest to widoczne również w wymiarze społecznym. Poczucie bycia 
mocarstwem –często werbalizowane przez Rosjan powiedzeniem, 
że „cały świat się nas boi i nas przez to szanuje” – jest nieodzow-
nym elementem umowy społecznej. Rosyjskie społeczeństwo 
może nie żyć tak dobrze jak zachodnie społeczeństwa, gdyż bar-
dziej utożsamia się z państwem i jego rzekomą wielkością i siłą, 
niż z własnym dobrobytem. Nie przekłada się to oczywiście na 
ogólnospołeczną gotowość poświęcenia się dla państwa, ale tym 
niemniej jest to dla Rosjan ważne. Widać to np. w kulcie Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej, który oprócz wymiaru propagandowo-poli-
tycznego odgórnie zarządzanego przez Kreml, zawiera również 
element autentycznej społecznej emocji. 

Wszystko to nie będzie już dalej możliwe w warunkach przegranej 
wojny z Ukrainą. Rosja będzie musiała zacząć poruszać się w nowej 
rzeczywistości, w której nie będzie miała dotychczasowej pozycji 
i takich narzędzi wpływu na partnerów zewnętrznych, przestrzeń 
postsowiecką czy nawet własnych obywateli, jakimi dysponowała 
przed wybuchem wojny. Zmieni to znacznie układ sił w samej Ro-
sji lub wręcz wymusi odejście od dotychczasowego modelu pań-
stwa. Spowoduje to też, że liczne wewnętrzne napięcia i konflikty, 
od lat zwalczane lub skutecznie wyciszane przez Moskwę, odżyją 
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z nową siłą. Dotyczy to kwestii politycznych (np. rywalizacja po-
szczególnych grup wewnątrz elity), społecznych (problemy socjal-
ne, zubożenie ludności czy problemy ekologiczne, które w prze-
szłości generowały protesty społeczne), gospodarczych (spadek 
PKB, upadek całych gałęzi przemysłu) czy regionalnych (napięcia 
na linii Moskwa-regiony, separatyzm niektórych regionów itd.). 

Połączenie tych zjawisk – konieczności zmiany dotychczasowego 
modelu oraz odnowienia się istniejących już wcześniej napięć – bę-
dzie generowało poważne wyzwania dla stabilności Rosji. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że Moskwa w którymś momencie nie 
będzie już wstanie sobie z nimi radzić, a dalszy bieg wydarzeń bę-
dzie miał niekontrolowany przebieg. 

Dodatkowo, przegrana w wojnie zapewne uruchomi zmiany po-
lityczne w samej Rosji. Możliwe nawet, że to zmiany polityczne  
w Rosji (np. przewrót spowodowany zmęczeniem części elit sank-
cjami i brakiem perspektyw na wygraną) ostatecznie przypieczę-
tuje przegraną. Nie można o tym obecnie przesądzać i nie jest to 
kluczowe dla wywodu. 

Ważne jest to, że Władimir Putin będzie miał znaczne problemy, 
by utrzymać się dalej u władzy albo będzie to wręcz niemożliwe. 
Zmiana władzy natomiast uruchomi cały szereg wielokrotnie opi-
sywanych procesów typowych dla zmiany władzy w państwach 
autorytarnych, rządzonych przez lata przez jednego przywódcę. 

Po pierwsze, otworzy się okno możliwości w skostniałym systemie 
administracji państwowej. Zmiany kadrowe staną się możliwe, 
a poszczególni gracze szybko dojdą do przekonania, ze warto 
grać nawet nieczysto, by polepszyć swoją pozycję – szczególnie, 
że wcześniej czy później system znów zastygnie, a na nowe okno 
możliwości trzeba będzie czekać aż do nowego rozdania politycz-
nego, które może nie nastąpić szybko. Podobny proces wewnątrz 
komunistycznej partii Związku Sowieckiego doprowadził do Poro-
zumień Białowieskich i jego rozpadu. 
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Po drugie, uruchomi to proces przeformatowania własno-
ści aktywów gospodarczych (znane Rosjanom z lat 90.  
pierierazpriedielienie sobstwiennosti) i systemu korupcyjnych rent. 
Siłą rzeczy będzie wiązało się to licznymi konfliktami wewnątrz 
elity. Cześć jej członków może sięgnąć po radykalne narzędzia 
zapewnienie sobie optymalnej pozycji, takie jak np., regionalny 
separatyzm. 

Po trzecie, potencjalna zmiana władzy poluzuje misternie budo-
waną przez Putina sieć wertykalnej władzy, której on osobiście jest 
zwornikiem. System władzy w Rosji w dużej mierze opiera się na 
lojalności wobec osoby Putina. Jego odejście nawet w warunkach 
pokojowych spowodowałoby zachwianie całego systemu, po-
dobnie jak miało to miejsce w innych państwach postsowieckich, 
gdzie kwestia sukcesja władzy po długoletnich przywódcach była 
przez lata określana jako główne zagrożenie dla ich stabilności. 
Zawsze skutkowała dogłębną zmianą krajobrazu politycznego, 
niekiedy z dość burzliwym przebiegiem. W warunkach kryzysu  
i przegranej wojny procesy te mogą mieć bardziej gwałtowny i de-
struktywny charakter.

Całość każe zakładać, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
przegrana Rosji będzie wiązała się z jej funkcjonalnym upadkiem. 
W łagodnym wariancie –implozją i długotrwałym wewnętrznym 
kryzysem. W wariancie radykalnym – konfliktami wewnętrznymi  
i możliwą zmianą granic, dosłownym rozpadem państwa. 

Można rysować wiele potencjalnych scenariuszy upadku Rosji, 
jednak wobec licznych niewiadomych i czynników losowych jest 
to zadania tyleż ciekawe, co bezcelowe. Wspólnym mianownikiem 
tych scenariuszy jest jednak to, że Rosja pogrąży się w głębokim, 
egzystencjalnym wewnętrznym kryzysie. Będzie to miało również 
negatywne konsekwencje dla rosyjskich sojuszników i klientów 
na całym świecie: od Wenezueli i Syrii po Białoruś, którzy stracą 
wsparcie ze strony Moskwy, kluczowe dla trwania ich reżimów.
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Koło ratunkowe Zachodu nie uratuje Rosji 

Pewnym czynnikiem, który mógłby osłabić skalę upadek Rosji po 
przegranej w wojnie, jest wsparcie ze strony Zachodu. Zachód 
może obawiać się niekontrolowanego upadku Rosji i niestabilno-
ści, jaką taki rozwój wydarzeń spowoduje, a także negatywnych 
konsekwencji dla państw zachodnich. W tym celu Zachód mógłby 
próbować przeciwstawiać się upadkowi Rosji lub wręcz udzielać 
Rosji niezbędnego wsparcia, by do takiego scenariusza nie do-
szło. Dwa czynniki mogą zdecydować o tym, że tego typu działa-
nia raczej nie uchronią Rosji przez implozją. 

Pierwszym jest to, że Zachód niekoniecznie może być zaintereso-
wany takową pomocą. Mogą świadczyć o tym np. amerykańskie 
działania, takie jak przywołane wcześniej wprowadzenia przez 
amerykańskie instytucje państwowe dyskursu o potrzebie „deko-
lonizacji” Rosji, a zatem głębokiego przeformatowania rosyjskiej 
państwowości. Chodzi w nim o to, by podobnie jak wcześniej 
wobec Niemiec czy Japonii trwale wymazać imperializm ze świa-
domości politycznej elit i społeczeństwa poprzez strukturalnie  
i prawne zmiany. 

By działania te były skuteczne, Rosja musi uświadomić sobie skale 
swej porażki i przejść poważną metamorfozę. Nie jest to możliwe 
bez uprzedniego demontażu starego systemu – nawet jeśli będzie 
się wiązało to z przejściową destabilizacją. 

Drugim czynnikiem jest to, że niezależnie od działań podejmo-
wania przez aktorów zewnętrznych (jeśli nie przez Zachód, to na 
przykład przez Chiny) mających na celu zatrzymanie upadku Rosji, 
będą one z dużym prawdopodobieństwem niewystarczające wo-
bec ogromu strukturalnych wyzwań spowodowanych samą naturą 
rosyjskiego systemu. 

Podobny proces miał miejsce przy upadku Związku Sowieckiego. 
Stany Zjednoczone były przeciwne temu by, ZSRR się rozpadł oba-
wiając się znacznej destabilizacji, proliferacji broni masowego ra-
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żenia itd. Po upadku komunizmu w bloku wschodnim w 1989 roku 
Waszyngton podejmował szeroko zakrojone działania mające na 
celu zapobiegnięcie rozpadowi ZSRR. USA wysyłały do Związku 
Sowieckiego pomoc humanitarną w wielkiej ilości, a prezydent 
George Bush w Kijowie w 1990 roku otwarcie przemawiał prze-
ciwko niepodległości Ukrainy i innych republik związkowych. 

Nie było to jednak wystarczające wobec ogromu wyzwań i skali 
wielowymiarowego kryzysu w jakim znalazł się ZSRR i nie uchro-
niło go przed upadkiem. Problemy wewnętrzne, z jakimi obecnie 
mierzy się Rosją, nie są w cale mniejsze. Odporność i siła struktur 
państwowych, jakimi dysponował ZSRR, wydaje się być większa 
niż współczesnej Rosji. 

Co to oznacza dla Polski? 

Kryzys na Wschodzie, jaki prawdopodobnie nastanie wraz  
z końcem konfliktu, znacząco zmieni obecne od dekad bazowe 
uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej i stworzy nową 
rzeczywistość strategiczną. Polska będzie musiała zmierzyć się  
z nowymi wyzwaniami, ale również wykorzystać nowe możliwo-
ści, jakie przed nią staną. 

W przypadku przegranej Rosji Polska będzie najsilniejszym gra-
czem w naszej części Europy. To samo w sobie nie oznacza jeszcze 
scenariusza pozytywnego dla Polski. Ukraina nawet po wygranej  
z Rosją będzie krajem słabym, wyniszczonym wojną, z ograniczo-
nymi zdolnościami i skoncentrowanym przede wszystkim na od-
budowie. 

Zachód, głównie USA, ale również UE i NATO, będą oczywiście za-
angażowane w regionie, ale ich potencjał oddziaływania wskutek 
geograficznego oddalenia będzie opierał się w istotnym stopniu 
lokalnych sojusznikach. Przede wszystkim Polsce, podobnie jak 
ma to miejsce obecnie w przypadku wojny na Ukrainie. Jednocze-
śnie bez zapewnienia zachodniego wsparcia, i co najważniejsze 
finansowania, dla swoich działań, Polska ryzykuje powtórzenie 
drogi Turcji po Arabskiej Wiośnie. 

https://www.nytimes.com/1991/11/21/world/us-planning-1.5-billion-in-food-aid-to-soviet-peoples-through-moscow.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev_speech
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev_speech
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Ankara również zyskała wiele na upadku lub spadku znaczenia 
wrogich jej reżimów w swoim sąsiedztwie i niewątpliwie urosła do 
roli regionalnego lidera. Skala wyzwań przerosła jednak możliwo-
ści organizacyjne, polityczne i finansowe Ankary, która ostatecznie 
nie umiała w pełni skapitalizować pierwotnego sukcesu. Chaos, 
jaki ogarnął region i jej najbliższe otoczenie, wygenerował cały 
szereg nowych zagrożeń: od napływu uchodźców, przez kryzysy 
polityczne i konflikty zastępcze po potrzebę bezpośredniego za-
angażowania militarnego w swoim sąsiedztwie. 

Polska powinna mieć wizję, w jaką stronę kształtować politykę 
Zachodu i jego instytucji, których jest częścią. To od efektywnej 
współpracy z nimi zależy powodzenie przyszłej polityki wschod-
niej, w szczególności finansowania ambitnych działań, jakie mogą 
być konieczne w nowej rzeczywistości. Niemniej ważne wydaje się 
również dostosowanie do ogromu wyzwań polskich możliwości 
politycznych i organizacyjnych w ramach struktur państwowych. 
W przypadku nieumiejętnych działań w zakresie zyskania wsparcia 
i finansowania dla swojej polityki wschodniej ryzykujemy jako Pol-
ska powtórzenie tureckiego scenariusza.

Kryzys na Wschodzie

Głównymi wyzwaniami, jakie będą stały przed Polską, wydają się 
być kwestia stabilizacji najbliższego sąsiedztwa oraz wypracowa-
nie polityki wobec zagrożeń płynących z pogrążonej w kryzysie 
Rosji. Są to kwestie ze sobą połączone. Stabilne sąsiedztwo bę-
dzie buforem dla potencjalnych zagrożeń związanych z destabili-
zacją Rosji. 

Pierwsza kwestia dotyczy Ukrainy i Białorusi. W przypadku Ukrainy 
kluczowymi będą pytania o włączenie się Polski w proces odbudo-
wy tego kraju, tak by móc przekuć sukcesy jakie Polska osiągnęła 
wspierając Ukrainę w wojnie z Rosją w trwałe rozwiązania. Jest to 
przede wszystkim instytucjonalizacja współpracy, która pomoże 
zachować pozytywne relacje, jakie wykształciły się w trakcie kon-
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fliktu oraz wspieranie polskich podmiotów, które będą zaangażo-
wane w proces odbudowy, tak by zabezpieczało to polskie interesy. 

W przypadku Białorusi sytuacja jest bardziej skomplikowana. 
Reżim Łukaszenki, który straci wsparcie płynące z Moskwy, będzie 
miał spore trudności z zachowaniem władzy na Białorusi, a bardzo 
możliwe, że ją nawet straci. Polska zatem musi być gotowa, by 
wspierać taki rozwój dalszych wydarzeń na Białorusi, by następna 
władza w Mińsku była zainteresowana westernizacją kraju. Demo-
kracja i rządy prawa, które najłatwiej jest wprowadzić za pomo-
cą wizji europejskiej integracji kraju i korzyści tego płynących, są 
najlepszym i trwałym gwarantem realizacji polskich interesów na 
Białorusi. Dotyczy to strategicznych kwestii takich jak uczynienie  
z tego państwa bufora od Rosji (nie ważne czy pogrążonej w trwa-
łym kryzysie, czy odbudowującej się po krótkotrwałej smucie), po-
przez kwestie ekspansji gospodarczej polskich podmiotów na ten 
rynek, a kończąc na poszanowaniu praw polskiej mniejszości. Są 
to zadania proste w swoim zamyśle, ale bez wątpienia będą trud-
ne i kosztowne w realizacji. 

W przypadku Rosji skala wyzwań będzie wprost zależna od rozwo-
ju wydarzeń w tym kraju i głębokości kryzysu, w jakim się pogrąży. 
W scenariuszu krótkotrwałego kryzysu i dalszej odbudowy Rosji 
wyzwaniem będzie zapewnienie, by Rosja wyzbyła się swoich im-
perialnych ambicji. W przypadku upadku Rosji i jej trwałej destabi-
lizacji lista wyzwań jest dłuższa. 

Zdestabilizowana Rosja, choć nie będzie zagrażać Polsce swoją im-
perialną, agresywną polityką, będzie generować takie zagrożenia 
jak napływ uchodźców (nie tylko z samej Rosji, ale np. również mi-
grantów zarobkowych z republik postsowieckich obecnie pracują-
cych w tym kraju), próżnia bezpieczeństwa i groźba destabilizacji 
regionu będącego w pobliżu Polski poprzez możliwe konflikty we-
wnętrzne, możliwe przerwanie łańcuchów dostaw czy zagrożenia 
związane z proliferacją rosyjskiej broni masowego rażenia. 
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Jednocześnie taki rozwój wydarzeń stwarza przed Polską znaczne 
szanse na zwiększenie swojej roli politycznej i gospodarczej. Pol-
ska może wówczas stać się gwarantem stabilności na wschodzie 
Europy i jeszcze ważniejszym niż obecnie partnerem regionalnym 
dla państw zachodnich. W wymiarze gospodarczym stworzy to 
dla polskich podmiotów możliwość ekspansji i zajęcia luki, jaka 
powstanie po spowodowanym kryzysem w Rosji spadkiem zna-
czenia lub upadkiem podmiotów rosyjskich. Odrębną kwestią 
będzie sektor energetyczny – w przypadku trwałego i poważnego 
kryzysu w Rosji Polska będzie miała możliwość, dzięki powstałej 
już infrastrukturze przesyłowej, stania się hubem gazowym i pa-
liwowym dla najbliższego sąsiedztwa, a w wydającym się dzisiaj 
fantastycznym scenariuszu – kluczowym partnerem państw za-
chodnich w zapewnieniu bezpieczeństwa dalszych dostaw rosyj-
skich surowców energetycznych w warunkach chaosu w Rosji. 

Z tej perspektywy, niedawne decyzje o zwiększeniu Wojska Pol-
skiego czy wielkich zakupach zbrojeniowych od USA i Korei Po-
łudniowej stają się bardziej zrozumiałe. Żeby w pełni wykorzystać 
powstające szanse Polska będzie musiała osiągnąć możliwość sa-
modzielnej projekcji siły na Wschód, by w razie konieczności po-
dejmować działania stabilizacyjne lub okazywać znaczną pomoc 
wojskową siłom sojuszniczym. 

Są to oczywiście jedynie hipotetyczne ilustracje potencjalnych dy-
lematów i zadań, z jakimi Polska możliwe będzie musiała zmierzyć 
się w przyszłości, a nie konkretne prognozy. Tym niemniej poka-
zują one możliwą skalę wyzwań i szans. Oczywistym problemem 
będzie też to, jak podobne działania sfinansować. Prawdopo-
dobnie będzie to niemożliwe bez zachodniego wsparcia, a o nie 
trzeba będzie efektywnie zabiegać prowadząc skuteczną politykę  
europejską. 

Głównym wnioskiem z tych rozważań powinno być, że w per-
spektywie najbliższych miesięcy lub lat sytuacja na Wschodzie 
może ulec diametralnej zmianie i będziemy musieli odnaleźć się 
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w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Będzie to rzeczy-
wistość, której w wymiarze strategicznym bliżej jest do realiów  
XVII wieku, niż do tych uwarunkowań, z którymi Polska musiała 
mierzyć się na Wschodzie od czasów odzyskania niepodległości. 

Wyzwania na Zachodzie

Oprócz kryzysu na Wschodzie Polska będzie musiała się zmierzyć 
z szeregiem poważnych wyzwań na Zachodzie. Przede wszystkim 
w relacjach z Niemcami, ale również innymi wielkimi europejskimi 
graczami, np. Francją. Są one wprost zależne od zmiany uwarun-
kowań na Wschodzie, właściwie z nich wynikają. 

W optyce Berlina wzrost znaczenia Polski na Wschodzie będzie 
odbywał się w dużej mierze kosztem pozycji Niemiec. Berlin przez 
lata budował swoją pozycję polityczną i gospodarczą na pokoju w 
Europie oraz współpracy gospodarczej z Rosją i Chinami. Wojna 
na Ukrainie (a w perspektywie również możliwy kryzys na Pacyfi-
ku) stawia Niemcy przed potrzebą wymyślenia na nowo swojego 
modelu gospodarczego i polityki zagranicznej, w szczególności 
polityki wschodniej. Obecnie takie zmiany są dyskutowane w ra-
mach niemieckiej elity (trwające od początku wojny dyskusje nad 
Zeitenwende, „wododziałem” w polityce Niemiec), ale nadal nie 
ma konsensusu co do ich możliwych parametrów.

Niemcy wydają się tkwić w starych koleinach. Jeżeli dalej pozosta-
ną przy starych schematach, to nie będą zainteresowane zmianą 
architektury międzynarodowej na wschodzie Europy i będą sta-
rały się tym zmianom przeciwstawiać. Wówczas gros ich działań 
będzie skierowane przeciwko tym aktorom, którzy będą te zmia-
ny aktywnie wykorzystywali na swoją korzyść – a zatem przede 
wszystkim przeciwko Polsce. 

Podobne procesy już obecnie mają miejsce. Niemcy wykorzystują 
mechanizmy unijne i spory z Polską do prób ograniczenia wzrostu 
pozycji Polski spowodowanego jej rolą w konflikcie rosyjsko-ukra-
ińskim. Przyznają to nawet niektórzy polscy decydenci, którzy  

https://dgap.org/en/research/expertise/zeitenwende
https://dgap.org/en/research/expertise/zeitenwende
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w wypowiedziach medialnych relacjonują, że ich amerykańscy 
rozmówcy pytają o to, jak Niemcy reagują na widoczny wzrost zna-
czenia Polski na arenie międzynarodowej oraz łączą z tym niemiec-
kie działania na forum unijnym wymierzone w Polskę (np. kwestia 
funduszy na rzecz realizacji Krajowego Planu Odbudowy). 

Należy jasno zaznaczyć, że powyższe działania Berlina wynikają  
z tego, jak Niemcy interpretują na daną chwilę własne interesy,  
a nie z bieżących sporów politycznych z obozem rządzącym w Pol-
sce. Oczywiście, niektóre działania Warszawy, np. napięcia w spra-
wie reformy sądownictwa, ułatwiają Berlinowi prowadzenia takiej 
polityki, jednak nie są jej przyczyną. Niezależnie od tego jaka par-
tia będzie rządzić w Polsce, niemieckie elity będą dążyć do ogra-
niczenia wzrostu roli jaką odgrywa Polska na Wschodzie, a co za 
tym idzie ogólnego wzrostu znaczenia kosztem pozycji Niemiec. 
Metody i narracje je usprawiedliwiająca mogą być w przyszłości 
inne niż te obecnie stosowane, jednak ich cel pozostanie ten sam. 

Żeby przeciwdziałać takiemu rozwoju wydarzeń Polska musi pro-
wadzić skuteczniejszą politykę wobec Europy, w szczególności 
Niemiec. Obecnie jedynym instrumentem pozwalającym na spro-
stanie temu wyzwaniu jest proaktywna polityka kształtowania UE 
zgodnie z polskim interesem i budowania efektywnych koalicji 
państw członkowskich. Do prowadzenia takiej polityki niezbędny 
jest cały szereg elementów, a w szczególności:

a. Budowanie sojuszy regionalnych

Pozycja Polski w Unii Europejskiej jest w dużej mierze zależna od 
tego, na ile jest w stanie działać wspólnie i w koordynacji ze swo-
imi sąsiadami i regionalnymi sojusznikami. Występując jako lider 
regionu Polska ma lepszą pozycję negocjacyjną wobec Niemiec. 
Pomimo pewnej wspólnoty interesów z państwami Europy Środ-
kowej, nie jest to proste działanie. Formaty, które Polska współ-
tworzy, takie jak V4 czy Trójmorze, są do tego zadania bardzo 
przydatne i potencjalnie to umożliwiają, ale żeby były skuteczne 

https://vod.tvp.pl/video/gosc-wiadomosci,08082022-1958,61366655
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wymagana jest większe niż dotychczas zaangażowanie i skutecz-
ność. Postawione do wyboru pomiędzy Berlinem a Warszawą pań-
stwa regionu siłą rzeczy wybierają silniejszego partnera i wspierają 
na forum unijnym decyzje, które postulują Niemcy. 

b. Stworzenie modelu współpracy z Niemcami, który jest 
obopólnie korzystny 

Niemcy w dającej się przewidzieć perspektywie nadal będą lide-
rem Unii Europejskiej. Jest to obiektywne uwarunkowanie, które 
należy uwzględniać w politycznych kalkulacjach. Granie przeciw-
ko Niemcom, jeśli nawet nie uniemożliwi realizacje polskich celów, 
to znacząca je utrudni i zmniejszy skuteczność działań. Żeby temu 
zapobiec niezbędne jest uwzględnienie również przynajmniej 
części interesów Niemiec w kalkulacjach i wypracowanie takiego 
modelu współpracy, w którym są one w pewnym stopniu zabez-
pieczone. Wówczas współpraca z Warszawą, dająca możliwość 
przynajmniej częściowego odbicia strat które przyniesie Berlinowi 
możliwy kryzys na Wschodzie i przeformatowanie tej części kon-
tynentu, będzie dla niemieckich elit politycznych i biznesowych 
bardziej korzystną opcją, niż niosąca większe ryzyka rywalizacja  
i konfrontacja. 

c. Zbudowanie języka i aparatu pojęciowego, którym można 
powyższy model przedstawiać na forum europejskim 

Język i pojęcia, jakie są używane, mają duże znaczenie dla polityki, 
szczególnie międzynarodowej. To one kształtują nasz obraz świata 
i są do przekonania innych do określonych działań tak samo nie-
zbędne jak wspólnota interesów. Ważnym tutaj jest przedstawie-
nie pozytywnej, wielostronnej agendy, korzystnej dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Stany Zjednoczone mówiąc de facto o potrzebie głębokiego prze-
budowania państwowości rosyjskiej, nie mówią o tym wprost, tyl-
ko umieją ująć to odpowiednimi pozytywnymi pojęciami. Opisują 
potrzebę „dekolonizacji Rosji” przedstawiając Rosjan jako głów-
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ne ofiary rosyjskiego imperializmu, gdyż to oni żyją w państwie, 
które bardziej dba o swoje imperialne ambicje niż o dobrobyt wła-
snych obywateli. Niemcy używają kwestii klimatycznych do narzu-
cania własnych rozwiązań technologicznych i wspierania swojej  
gospodarki. 

Podobnie Polska, a konkretnie nasza klasa polityczna i intelektual-
na, musi wypracować pozytywny język przedstawiający możliwy 
wzrost znaczenia Polski na Wschodzie nie jako triumfalne wybicie 
się na regionalne mocarstwo, a jako kompleks działań mających 
na celu zapewnienie europejskiego bezpieczeństwa i dobrobytu 
w warunkach kryzysu, a także misję krzewienia demokracji i praw 
człowieka na Wschodzie. Zaangażowanie w rolę regionalnego sta-
bilizatora to brzemię, które Polska w imię europejskiej solidarności 
i wspólnych wartości jest gotowa nieść, ale oczywiście spoczywa 
ono również i na pozostałych członkach Unii. Bez wypracowania 
odpowiedniego aparatu pojęciowego trudno będzie przekonać 
inne państwa unijne do wspierania działań korzystnych z polskie-
go punktu widzenia. 

Nie ograniczajmy się do zachowawczych scenariuszy

Rok temu perspektywa dużej wojny w Europie nie była nawet bra-
na pod uwagę jako coś, co może nastąpić w najbliższej przyszło-
ści. Do samego wybuchu wojny w lutym 2022 roku trwały debaty 
na temat tego, czy wojna wybuchnie. Znaczna część polskich eks-
pertów jeszcze w momencie, w którym Stany Zjednoczone ewa-
kuowały swoich obywateli i personel dyplomatyczny z Ukrainy, 
zdecydowanie twierdziła mówiła, że do pełnoskalowej agresji nie 
dojdzie.

Obecnie perspektywa końca wojny jest równie odległa i niereal-
na, jak wówczas był jej wybuch. Tym niemniej konflikt ten podob-
nie jak i poprzednie wojny kiedyś się skończy. Europa i przestrzeń 
postsowiecka już nie będą takie same, jakimi były przed jego wy-
buchem. Musimy być na to przygotowani i umieć wykorzystać 
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możliwości, jakie dla nas stwarza nowa rzeczywistość oraz zniwe-
lować zagrożenia, jakie przyniesie. 

Żeby to zapewnić musimy już dziś analizować i dyskutować różne 
scenariusze rozwoju wydarzeń, a w swoich analizach wychodzić 
z istniejących uwarunkowań. Nie powinniśmy odrzucać logicz-
nych, ale niemieszczących się w dotychczasowym porządku wnio-
sków na korzyść scenariuszy bardziej zachowawczych, a przez to 
złudnie wydających się bardziej realistycznymi. W przeciwnym ra-
zie ryzykujemy stracenia historycznej szansy, jaka może się przed 
nami otworzyć.

Jan Smuga

Ekspert specjalizujący się w obszarze postsowieckim. Posiada 
wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy analitycznej. 
Posługuje się pseudonimem, imię i nazwisko do wiadomości 
Wydawcy.

 



Klub Jagielloński to niepartyjne stowarzyszenie łączące społecz-
ników, ekspertów, publicystów i naukowców młodego pokole-
nia działających wspólnie na rzecz dobra wspólnego. Pracujemy  
na rzecz sprawnego państwa i podmiotowości obywateli.

Eksperci i współpracownicy Klubu Jagiellońskiego przygotowują 
opinie, analizy i eseje, które przeczytać można na www.klubja-
giellonski.pl i w internetowym czasopiśmie idei „Pressje”. Znaleźć 
można tam komentarze dotyczące bieżących wydarzeń, ale też te-
matów, na które brak miejsca w głównym nurcie debaty.

Jeżeli spodobał Ci się niniejszy raport, dołącz do grona  
darczyńców Klubu Jagiellońskiego!

Możliwości wsparcia:

• bezpośrednia wpłata na konto Klubu Jagiellońskiego:
47 1020 2892 0000 5102 0582 9454 (PKO BP S.A.) tytułem:  
„Darowizna na cele statutowe”
• wpłata w formie darowizny przez stronę www.klubjagiellonski.
pl/wesprzyj-nas za pomocą:
– przelewu ze strony banku
– karty płatniczej
– aplikacji BLIK
– portfela elektronicznego.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!



Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę  
z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania 
zagadnień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsię-
biorców. Podejmowane przez nas działania badawcze oraz two-
rzone ekspertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy do-
świadczenia przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie działania we współpracy  
z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne z „5 zasadami  
niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, 
prowadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnic-
two w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji 
Sejmu i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej 
oraz udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych 
organizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organiza-
cje obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowa-
dzona zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana 
ze środków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość 
publikowanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każ-
dorazowo, jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem 
zewnętrznym lub został sfinansowany ze środków innych niż 
środki własne Klubu Jagiellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone  
w jego treści.



Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami nieza-
leżność badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publiku-
jemy materiał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane  
„na zewnątrz”.

Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej 
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy  
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie ty-
tułowej nazwą i logo partnera. Informacja o partnerstwie zawarta 
jest również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę 
współpracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania 
analiz, ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wy-
klucza dalsze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces sta-
nowienia prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem 
współpracy na co najmniej 12 miesięcy od publikacji materiału 
powstałego w partnerstwie. Eksperci CAKJ, którzy uczestniczą  
w procesie stanowienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indy-
widualnie wykonywali zlecenia na zamówienie podmiotów rynko-
wych, zobowiązani są do uprzedniego, każdorazowego i publicz-
nego przedstawienia tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym 
w ramach konsultacji publicznych lub w informacji do władz odpo-
wiedniej komisji parlamentarnej).



Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CAKJ nie pośred-
niczy w kontaktach pomiędzy ich przedstawicielami a politykami  
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyj-
nych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami 
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CAKJ nie 
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub 
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje różne-
go rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawi-
cieli różnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata 
biznesu i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagad-
nień regulacyjnych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny  
i finansowane są wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.



Dorobek publikacyjny

Porzućcie złudzenia.  
10 mitów o putinowskiej Rosji

Wbrew rozbrzmiewającym od czasu do czasu zarzutom 
o rzekomy „romantyzm” polskiej perspektywy historia 
przyznaje dziś rację realistycznemu spojrzeniu na putinow-
ską Rosję, który stanowił przez ostatnie lata co do zasady 
wspólną linię naszych elit.

Cicha cyberrewolucja. Jak UE chce unormować 
konkurencyjność i wolność słowa w Internecie?

W unijnych propozycjach regulacji sieci nie znajdziemy 
przełomowych zapisów, ale sam fakt powstania regulacji 
należy uznać za początek rewolucji. UE szuka modelu zako-
rzenionego w gwarancji zachowania praw obywatelskich  
i w budowaniu konkurencyjności wolnego rynku.

Lokalna alternatywa. Jak wybudować  
w Polsce brakujące mieszkania?

Głównego celu polityki mieszkaniowej, którym było sku-
teczne włączenie się państwa w budowę mieszkań, wciąż 
nie udało się osiągnąć. Politykom i urzędnikom zabrakło 
konsekwencji, a wiele samorządów nie zdaje sobie sprawy, 
że dla rozwoju ich miast kluczowa jest budowa mieszkań.

Europejski Zielony Ład. Stan realizacji,  
wyzwania, nadzieje

Europejski Zielony Ład charakteryzuje się podejściem ca-
łościowym, obejmując zarówno sektory energetyczne, jak 
i inne obszary gospodarki. Tym samym EZŁ nie jest jedynie 
nową strategią polityki klimatycznej, ale de facto całościo-
wej transformacji UE.



Rząd pod lupą.  
Ranking polityk publicznych 2021

Średnia ocen wszystkich polityk publicznych – najniższa w 
historii naszego rankingu polityk publicznych – potwierdza, 
że zdolność rządzących do radzenia sobie z najważniejszy-
mi wyzwaniami jest coraz mniejsza.

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej 
gospodarki? Znaczenie rynku kapitału  
właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego  
i cywilizacyjnego Polski

Aby kontynuować proces zmniejszania różnicy w poziomie rozwoju 
w stosunku do bogatych krajów Zachodu, powinniśmy budować 
inny model gospodarki – taki, w którym dominują firmy prywatne, 
które mają swoje centrale i faktyczne centra kompetencji w kraju.

Nowy strategiczny ład. Transformacja  
Zachodu a bezpieczeństwo Polski

Bezpieczeństwo nie jest dane nam raz na zawsze i wymaga 
ciągłego wysiłku. Konieczna jest prawidłowa diagnoza zagro-
żeń i stworzenie długofalowej strategii całościowego bezpie-
czeństwa, która będzie realizowana niezależnie od aktualne-
go układu władzy. 

Przemilczane nierówności.  
O problemach mężczyzn w Polsce

Błędem jest założenie, że mężczyźni we wszystkich grupach 
społecznych są uprzywilejowani. Utrwalanie go w dyskursie 
publicznym prowadzi do wykluczenia problemów mężczyzn 
z puli zjawisk wymagających politycznego rozwiązania.



Rząd pod lupą.  
Ranking polityk publicznych 2020

Reakcja rządu na wybuch epidemii była szybka i zdecydo-
wana, a do tego ciesząca się dużym zaufaniem społecznym. 
Niestety, późniejsze działania, a przede wszystkim przy-
gotowania do II fali pandemii, obnażyły wszystkie słabości  
polskiego państwa.

Jak wydamy ponad 100 miliardów?  
Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy

W raporcie „Jak wydamy ponad 100 miliardów? Ocena pro-
jektu Krajowego Planu Odbudowy” eksperci CAKJ przygoto-
wali ewaluację projektu, ale także zaproponowali dodatkowe 
reformy, które mogą być dla politycznych decydentów cenną 
inspirację do korekty przedstawionego dokumentu.

Starość po polsku. Propozycja reformy 
systemu opieki nad osobami starszymi

Słabość systemu opieki senioralnej wyrasta na jedno  
z najważniejszych wyzwań na trzecią dekadę XXI wieku.  
W raporcie prezentujemy swoistą mapę drogową dla de-
cydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki  
w zakresie opieki senioralnej.

Zielony konserwatyzm. Wyzwania  
i rekomendacje w 10 kluczowych obszarach

Formułując własne postulaty, prawica nie musi, a nawet nie 
powinna oglądać się na lewicę. Powinniśmy bazować na 
własnych fundamentach aksjologicznych i samodzielnie 
przepracować temat, proponując autorski wkład do global-
nej dyskusji o sposobie zarządzania naszymi zasobami.



Nierealne oczekiwania. Bilans i perspektywy 
stosunków polsko-chińskich

W ostatniej dekadzie Polska osiągnęła niespotykany wcze-
śniej poziom relacji politycznych z Chinami. Nie pomogło  
to jednak ani w otwarciu chińskiego rynku na import znad  
Wisły, ani w sprowadzeniu dużych chińskich inwestycji.

Pracować po republikańsku. 
Marzenie o państwie jako dobrym pracodawcy

Administrację publiczną cechuje przekonanie o niskiej legi-
tymizacji własnego istnienia i własna odmiana folwarcznych 
stosunków międzyludzkich w pracy. Skutkuje to przyjmowa-
niem postaw asekuranckich, niską innowacyjnością działań, 
kompleksem niższości wobec „rynku”.

Po dywersyfikacji. Polski rynek gazu – 
historia i postulaty zmian

Zakończenie wieloletniej umowy gazowej z Gazpromem oraz 
kluczowych inwestycji dywersyfikacyjnych zamknie pewną 
epokę na polskim rynku gazu i stworzy zupełnie nowe uwa-
runkowania wymagające na nowo zdefiniowania kluczowych 
wyzwań i odpowiedzi na nie. 

Fikcja jawności. Działalność lobbingowa  
w Sejmie RP w latach 2006-2019

Analiza ustawy o działalności lobbingowej w procesie  
stanowienia prawa prowadzi do wniosku, że mamy do czy-
nienia jedynie z pozorną regulacją.



Uciekające metropolie. 
Ranking 100 największych polskich miast

Statystyki potwierdzają hipotezę o zwiększającym się dy-
stansie rozwojowym pomiędzy największymi metropoliami 
a mniejszymi miastami. Nie istnieje już w Polsce podział na 
biedny wschód i bogaty zachód. Czynnikiem różnicującym 
stało się posiadanie w regionie dużej metropolii.

Podatkowy labirynt. Wyzwania 
polskiego systemu danin publicznych

Arbitraż w podatkach dochodowych i brak sterowności sys-
temu – głównie dlatego polskie podatki są postrzegane jako 
niesprawiedliwe. Niestety, bez dostępu do danych Minister-
stwa Finansów nie da się odpowiedzieć na pytanie, jak po-
winna wyglądać struktura podatkowa w Polsce.

Przez Bałkany do Brukseli? 
Przyszłość Partnerstwa Wschodniego

Polska powinna zbudować na poziomie europejskim nar-
rację tożsamościową opartą na odwołaniach do historii  
i kultury, która pokazywałaby wspólną przestrzeń bałkańsko-
-czarnomorską będącą integralną częścią Europy.

Konfrontacja czy kompromis? Scenariusze  
decyzji dot. wyborów prezydenckich w cieniu 
pandemii COVID-19

Z analizy wynika, że negocjacje konstytucyjne są dziś fak-
tycznie propozycją kompromisową. Zarówno rządzący,  
jak i opozycja ustępują w nim ze swoich przeciwstawnych 
pozycji pierwszej preferencji i decydują się na współpracę w 
scenariuszu – obustronnie – drugiego wyboru. 



Zmierzch dyplomacji? Polityka zagraniczna
w dobie cyfrowej rewolucji

Nowe narzędzie czy nowa jakość? Autor, uznany analityk 
stosunków międzynarodowych, zastanawia się, czy wpływ 
cyfrowej rewolucji na politykę zagraniczną ogranicza się  
do wyposażenia dyplomatów w nowe narzędzia, czy też fun-
damentalnie przeobraża środowisko ich pracy.

AlgoPolska. Zautomatyzowane podejmowa-
nie decyzji w służbie społeczeństwu

Budując zaufanie do technologii, musimy zachować dbałość  
o interes społeczny w jej wdrażaniu. W raporcie “AlgoPolska” au-
torzy z Fundacji Centrum Cyfrowe i Klubu Jagiellońskiego wska-
zują, że aby Polska dokonała technologicznego skoku, potrze-
bujemy realnej debaty, modelu regulacji algorytmów, audytów 
i wyjaśnialności takich systemów, nowych rozwiązań w kwestii 
zarządzania danymi oraz powszechnej edukacji.

Kto powinien dbać o nasze konta?  
Polska wobec europejskiej unii bankowej

Niniejszy raport stanowi próbę rozszerzenia dyskusji wokół 
integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, która w Polsce 
ograniczana jest do zagadnień związanych ze wspólną wa-
lutą. Autor analizuje argumenty „za” i „przeciw” obecności 
Polski w europejskiej unii bankowej.

Pod redakcją P. Musiałka, T. Ociepki, M. Kędzierskiego
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Wiarygodność, determinacja i suwerenność intelektualna, 
ale z drugiej strony antyinstutycjonalizm, lekceważenie 
procedur oraz niska kultura dialogu. Podsumowując doro-
bek Zjednoczonej Prawicy w poszczególnych dziedzinach 
polityki publicznej, zdecydowaliśmy się wystawić tróję. 



Kontakt w sprawie
współpracy:

Paweł Musiałek
Dyrektor CAKJ,

członek zarządu Klubu Jagiellońskiego

tel: 792 302 130
pawel.musialek@klubjagiellonski.pl

www.klubjagiellonski.pl




