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Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, ewoluująca w kierunku rewizjonizmu i rozwiązań 

siłowych, usprawiedliwia niepokoje Polski, uzasadnia ostrzeżenia płynące z Warszawy  

w czasach, kiedy wielu jej partnerów uważało Rosję za jeszcze jeden kraj zdolny  

do skutecznej transformacji ustrojowej i europeizacji. Gorzka to satysfakcja,  

bo w nadchodzących latach konfrontacja ze staro-nową Rosją nie będzie dla Polski 

ćwiczeniem z teorii stosunków międzynarodowych tylko starciem, w którym stawką są 

podstawowe względy bezpieczeństwa. Polska uważa rosyjski militaryzm i neoimperializm 

za realne zagrożenie wykraczające potencjalnie poza perspektywę konfliktu średniego 

zasięgu potrzebnego Władimirowi Putinowi do odwracania uwagi społeczeństwa  

od problemów wewnętrznych i mobilizowania poparcia dla reżimu. Polskie elity polityczne 

muszą przygotować się na „wojnę dywersyjną” jako najprawdopodobniejszy scenariusz  

na nadchodzące lata, ale winny też mieć w tyle głowy ewentualność „wojny prawdziwej”. 

Polska jest jednym z krajów członkowskich UE najbardziej narażonych na skutki agresywnej 

polityki zagranicznej Moskwy. Polska graniczy z rosyjską enklawą – obwodem 

kaliningradzkim, który z racji strategicznego położenia jest jednym z najbardziej 

zmilitaryzowanych regionów Europy. Zaś z perspektywy Rosji jest to czuły punkt, 

wysunięta placówka otoczona przez najdrapieżniejsze kraje NATO – Polskę i Litwę. Gdyby 

Kreml zdecydował się na krótki, lokalny konflikt z NATO, kraje bałtyckie byłyby jednym  

z najoczywistszych celów jego militarnej agresji. A gdyby doszło do eskalacji konfliktu, 

Rosja dążyłaby najpewniej do zneutralizowania Polski, okupując polsko-litewski rejon 

graniczny (korytarz suwalski) między Kaliningradem a Białorusią. Polska dysponująca 

największym wśród krajów wschodniej flanki NATO potencjałem demograficznym, 

militarnym i gospodarczym, uchodzi za głównego rywala Rosji w tym regionie. Polska ma 

też strukturalny potencjał ekonomiczny umożliwiający znaczący wzrost. Wedle MFW (IMF) 

polski PKB (według parytetu siły nabywczej) jest obecnie 3,5 razy mniejszy od rosyjskiego. 

Jednak do 2030 r. dystans ten zmniejszy się do relacji dwa do jednego. Co więcej, wszystko 

wskazuje, że Polska utrzyma wydatki na cele wojskowe na obecnym wysokim poziomie  

(co najmniej 2 proc. PKB) a nawet je zwiększy, bo w tej kwestii głęboko podzielone polskie 

elity polityczne są jak rzadko zgodne. Polskie siły zbrojne przechodzą proces długofalowej, 

wszechstronnej modernizacji, która w najbliższym dziesięcioleciu znacząco zwiększy ich 
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potencjał militarny. Polska jest też głównym promotorem współpracy w zakresie 

bezpieczeństwa regionalnego na osi Północ-Południe – od Skandynawii, przez republiki 

bałtyckie, po Rumunię, Ukrainę i Turcję. 

Wyzwanie, jakim jest Rosja dla Sąsiedztwa Wschodniego, wpłynie wielorako na politykę 

Polski, wykraczając daleko poza wymiar militarny. Ukraina ma dla Polski znaczenie 

strategiczne – nie tylko z uwagi na potrzebę stabilizacji na wschodniej granicy,  

ale i z tej racji, że dobrze rządzona, silna Ukraina stanie się ważnym sojusznikiem 

modyfikującym strategiczne perspektywy Warszawy. Kwestią sporną pozostaje polityka 

energetyczna, zwłaszcza gdy chodzi o planowany rurociąg Nord Stream 2 – jeśli wejdzie  

w użycie w 2019 r., stanie się w kolejnej dekadzie czynnikiem, który zmieni sytuację 

geopolityczną, wzmacniając wpływy Rosji w Europie Wschodniej. W przeszłości losy Rosji 

splatały się, zwykle negatywnie, z bezpieczeństwem Polski i trudno sobie wyobrazić, by 

miało to się zmienić przez najbliższe 15 lat. W minionym ćwierćwieczu Polska reagowała na 

rosyjskie wyzwanie zdecydowanym zwrotem ku Zachodowi – przystąpiła do NATO i UE, 

budując oparte na zaufaniu więzi ze swymi zachodnimi sojusznikami. Do 2030 r. kwestią 

zasadniczą będzie dla Polski to, czy te polityczno-instytucjonalne ramy ochronią 

dostatecznie jej interesy (i czy są tak postrzegane) oraz czy będzie ona liczącym się 

partnerem dla pozostałych członków UE i NATO. Innymi słowy, na zdolność Polski 

minimalizowania kosztów rosnącej rosyjskiej nieprzewidywalności oddziaływać będą  

z jednej strony procesy dezintegracji bloku zachodniego i UE, a z drugiej polityczne 

zaburzenia nad Wisłą. 

 

Wyzwanie militarne i przyszłość NATO 
 

Europa Środkowo-Wschodnia jest dla Władimira Putina poligonem, gdzie testuje on projekt 

nowego porządku światowego. Konflikty średniego zasięgu, które będą jak się przypuszcza 

osią kremlowskiej strategii destabilizacji, nie są w oczach Warszawy jedynie agresją per se 

ani instrumentem umacniania w rosyjskim społeczeństwie mentalności oblężonej twierdzy, 

choćby był to nawet ich podstawowy cel – są bowiem także balonami próbnymi testującymi 

zwartość NATO. Wyniki testu zadecydują o dalszych krokach. Warszawy nie zadowala 

argument, że siły konwencjonalne NATO osiemnastokrotnie przewyższają rosyjskie.  

Dla Europy Środkowo-Wschodniej liczy się to, że rosyjskie siły i środki są dziesięciokrotnie 

większe od sił NATO w tym regionie. Sojusz jest na tym obszarze strategicznie słaby  

w tej mierze, w jakiej w grę wchodzi rosyjski potencjał uniemożliwiania dostępu  

do przestrzeni powietrznej (A2/AD, anti-access/area denial) pozwalający w razie konfliktu 

łatwo zapobiec szybkiemu rozmieszczeniu sił NATO. Jeśli więc skuteczne odstraszanie Rosji 

okaże się niemożliwe, konwencjonalne konflikty średniego zasięgu mogą rozlać się  

na wschodnioeuropejski obszar Sojuszu. Rosyjskie zagrożenie może okazać się wkrótce 
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ponurą rzeczywistością, dlatego potrzebne jest najszybciej jak to możliwe prawdziwe  

a nie symboliczne wzmocnienie potencjału obronnego w regionie. 

Militarne zagrożenie ze strony Rosji może w nadchodzących latach skłonić Polskę  

do wznowienia dyskusji o wschodniej flance NATO – o scenariuszu, którego większość 

sojuszników wolałaby uniknąć. Już teraz polskie źródła rządowe widzą w warszawskim 

lipcowym szczycie Sojuszu „pierwszy krok” do strategicznego przeformułowania NATO. 

Agresywna polityka regionalna Rosji wzmocni stanowisko Warszawy – zaogni spór o to,  

jak najlepiej przysłużyć się interesom obronnym Polski i innych krajów Europy Wschodniej.  

W Polsce nadaje się najwyższy priorytet bilateralnym relacjom bezpieczeństwa z USA, 

wyższy niż stosunkom z NATO, polega się też bardziej na własnym a nie NATO-wskim 

potencjale obronnym. Słaba reakcja na rosyjskie prowokacje i sceptycyzm części 

zachodnioeuropejskiej opinii publicznej mogą popchnąć dalej w tym kierunku polską 

debatę i politykę. 

 

Ukraina i Eurazja 
 

W tej mierze, w jakiej militarystyczna, awanturnicza polityka Rosji postrzegana jest  

jako potencjalne zagrożenie, jej destabilizacyjna strategia w obszarze poradzieckim 

oddziałuje równie silnie na strategiczne interesy Polski. Słaba bądź upadająca Ukraina 

będzie zaproszeniem dla Rosji do kontynuowania polityki agresji i demobilizującym 

przykładem dla rosyjskich sił modernizacyjnych, oraz, co niewykluczone, miejscem, skąd 

napłynie do Polski potężna fala nielegalnej, zarobkowej imigracji. W ostatnich latach 

przyjechało do Polski wieleset tysięcy pracowników sezonowych z Ukrainy, przyczyniając 

się wydatnie do polskiej prosperity. Jeśli jednak Ukraińcy nie zobaczą szans na lepszą 

przyszłość we własnym kraju, ogromna fala niekontrolowanej migracji zagrozi 

destabilizacją polskiego rynku pracy, obszaru świadczeń socjalnych i całości relacji 

społecznych. Z drugiej strony sukces Ukrainy oznacza dla Polski dalszą stabilizację, więcej 

ekonomicznych możliwości, większe bezpieczeństwo. Może on też, jak podpowiadają 

historyczne doświadczenia polskiej polityki wschodniej, odstręczyć Kreml od prób 

odbudowy imperium, a nawet zainicjować pozytywne polityczne przemiany w samej Rosji. 

Ukraina jest kontekstem, w którym widzieć trzeba projekt Nord Stream 2. Europejscy  

i rosyjscy partnerzy preferują jak się zdaje nowy bałtycki rurociąg od bardziej ekonomicznie 

i politycznie kosztownego dla regionu transferu gazu do Europy przez Ukrainę. Polska, 

która skutecznie zdywersyfikowała dostawy gazu, uważa geopolityczne implikacje Nord 

Stream 2 za ważniejsze od ewentualnych strat ekonomicznych. Jej zdaniem  

w nadchodzących latach Rosja posłuży się gazociągiem jako jednym z instrumentów 

kontroli nad sąsiednimi krajami, a zwłaszcza Białorusią. Długofalowym negatywnym 

strategicznie efektem dla Polski i UE byłoby osłabienie (w przypadku wstrzymania 

transferu gazu przez Ukrainę) współzależności Rosji i Ukrainy, prowadzące najpewniej  
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do wzrostu napięć między oboma krajami. Wspólny gazociąg działał też łagodząco  

na relacje rosyjsko-ukraińskie, zmuszał bowiem oba kraje do negocjacji i kompromisów. 

Pozwalał też Zachodowi oddziaływać w jakiejś mierze na te relacje, co po uruchomieniu 

Nord Stream 2 przestanie być możliwe. Stąd mocno krytyczne stanowisko Warszawy wobec 

wspierania przez Berlin tego projektu. 

Co wreszcie istotne, utrzymująca się destabilizacja i konflikt rosyjsko-ukraiński wystawią  

na szwank chińskie plany Nowego Jedwabnego Szlaku, w których ważną rolę odgrywa 

Ukraina. Polska poświęca temu projektowi wiele uwagi, a umacnianie więzi ekonomicznych 

z Chinami jest jednym z priorytetów polskiej dyplomacji. Polska szuka nowych, 

pozaeuropejskich instrumentów wzrostu, a w jej relacjach ze strefą euro i mainstreamem UE 

pojawiły się napięcia, wskutek czego zyskuje na znaczeniu euroazjatycki wymiar jej polityki 

zagranicznej. 

W sytuacji, gdy ekonomiczne załamanie popycha Rosję w objęcia Chin, Polska winna 

uwzględniać nowy wyłaniający się na jej wschodniej granicy geopolityczny  

i geoekonomiczny kontekst. Rosnąć będzie znaczenie Chin w regionie euroazjatyckim jako 

zarówno konkurenta jak i strategicznego partnera Rosji. Polska, chcąca stawić czoło  

chińsko-euroazjatyckiemu wyzwaniu, które niesie tyleż szans co zagrożeń, nie może zdawać 

się wyłącznie na własne siły. Widzimy tu wyraźne iunctim między Polską zabiegającą  

o swoje wschodnie interesy i jej pozycją w Unii Europejskiej. Mocne, oparte na zaufaniu 

więzi z głównymi partnerami UE pomogą odeprzeć militarne zagrożenie ze strony Rosji,  

ale co więcej, wypracować schematy reagowania na zmieniające się geopolityczne sytuacje, 

których tłem jest nieunikniona ekspansja chińskich wpływów w obszarze Euroazji. 

 

Polityka wewnętrzna Polski 

 

Odpowiedź Polski na rosyjskie wyzwanie zależeć będzie m.in. od tego, jak ukształtuje się  

w nadchodzącej dekadzie polska scena polityczna. Polska znalazła się na zakręcie – musi 

zadecydować o tym, jaki obierze kurs polityczny, jaki model demokracji i kultury 

politycznej i jaką orientację w ramach UE. Widać niepokojące podobieństwa antyzachodniej 

propagandy przywódcy Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Władimira 

Putina. W najbliższych latach trzeba zwracać baczniejszą uwagę na stanowisko wobec Rosji 

europejskiej populistycznej prawicy, w tym Kaczyńskiego. Ideologicznie rzecz biorąc Prawo 

i Sprawiedliwość jest bliższe Putinowi niż gotowe byłoby przyznać – chodzi o czynniki 

takie, jak nacjonalizm, suwerenność, populizm, konserwatyzm i odrzucenie liberalnej 

demokracji. Z drugiej strony wyborcy PiS i sam Kaczyński są wrogo nastawieni do Rosji 

(zarazem twardy elektorat PiS jest niechętny Ukrainie). To, czy Polska potrafi być skuteczną 

przeciwwagą dla agresywnej polityki Rosji, zależy głównie od jej stabilności wewnętrznej  

i zdolności koalicyjnej na arenie międzynarodowej. Tak więc sukces twardej polityki 
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Moskwy w regionie zależy w znacznej mierze od tego, czy zdoła ona zneutralizować  

Polskę – albo destabilizując ją, albo spychając w izolację. Rosja może posłużyć się w tym celu 

szeregiem instrumentów, jak np. internetowe i medialne kampanie propagandowe, 

promujące w Polsce prorosyjskie lub przynajmniej antyzachodnie siły polityczne, 

intelektualne i społeczne czy kręgi opiniotwórcze, jak, dalej patrząc, podsycanie sporów 

politycznych i jak wreszcie sankcje ekonomiczne i embargo. Jednak ekonomiczny nacisk 

Rosji wydaje się mieć ograniczony wpływ na polską gospodarkę. Polskie inwestycje w Rosji 

i rosyjskie w Polsce nie są imponujące. Co więcej, niedawny dramatyczny spadek  

polsko-rosyjskich obrotów handlowych spowodowany wzajemnymi unijno-rosyjskimi 

sankcjami i kryzysem gospodarczym w Rosji okazał się łatwy do przełknięcia dla polskiego 

biznesu, który umiał zdywersyfikować swoje relacje handlowe. 

Głęboka nieufność Polaków do Rosji i fundamentalne różnice w kwestii bezpieczeństwa nie 

wróżą dobrze polsko-rosyjskiemu zbliżeniu. Jednak antyliberalny kurs Warszawy może 

skomplikować jej stosunki z kluczowymi krajami UE, co zaowocuje jej samoizolacją  

i marginalizacją, a w najgorszym scenariuszu zbliżeniem z Rosją. Tak czy inaczej, ważnym 

elementem relacji z Rosją będzie spór o liberalną demokrację i jego polityczne konsekwencje 

dla UE. Obrona chrześcijaństwa, antyislamskie i antyzachodnie resentymenty to wspólny 

język polskich nacjonalistów (bardziej radykałów niż mainstreamu PiS) i putinowskiej 

propagandy, otwierający drogę rosyjskiej infiltracji i wojnie informacyjnej, nawet w tak 

nieprzyjaznym jak polskie otoczeniu. 

Jeśli utrzyma się i przerodzi w trwałą orientację w polityce zagranicznej obecny kurs 

oddalający Polskę od unijnego mainstreamu, wpłynie to niekorzystnie na zdolność radzenia 

sobie w dalszej perspektywie z rosyjską nieprzewidywalnością i agresywnymi 

skłonnościami. Skoro Stany Zjednoczone ograniczają swoje zaangażowanie w Europie, 

stosowna odpowiedź leży w gestii UE. Stosunki polsko-niemieckie będą miały kluczowe 

znaczenie nie tylko dla Polski, ale i dla całej Unii. Im bardziej nacjonalistyczna będzie 

Polska, tym trudniej będzie Warszawie odgrywać rolę promotora współpracy regionalnej  

w kwestiach bezpieczeństwa, bo polski nacjonalizm wpłynie negatywnie na relacje Polski  

z takimi sąsiadami, jak Niemcy, Ukraina i Litwa. 

Ryzyko, jakim jest Rosja, walczyć będzie o uwagę Europy z innymi zagrożeniami, takimi jak 

migracje i terroryzm, zwłaszcza w ich południowym wydaniu. Postawi to Polskę  

w niekorzystnym położeniu w NATO i UE. Większość krajów UE nie uważa Rosji  

za bezpośrednie zagrożenie, bo w grę wchodzą konflikty średniego zasięgu – ich skutki 

będą geograficznie ograniczone do Europy Wschodniej. Kiedy w 2014 r. Rosja zaanektowała 

Krym i zaatakowała Donbas, polska opowieść o Rosji, która stanowi bezpośrednie 

zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa, zyskała przez chwilę uwagę Europy. Polska 

nie może na to liczyć teraz ani w przyszłości (chyba że Rosja wyjdzie poza scenariusze 

średniego zasięgu). Polska uważa sankcje za główny instrument w konfrontacji z Moskwą, 

karę za łamanie prawa międzynarodowego, jednak dla wielu jej partnerów są one 

narzędziem tymczasowym, wymuszonym przez splot niekorzystnych okoliczności. Sankcje 
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zostaną najpewniej utrzymane dokąd polityczne negocjacje między Rosją i Ukrainą nie 

przyniosą namacalnych rezultatów. Jeśli jednak scenariusz zamrożonego konfliktu stanie się 

na Ukrainie permanentną rzeczywistością, Polska będzie musiała zabiegać o mocniejsze 

poparcie dla bardziej asertywnej polityki UE wobec Rosji, co pogłębi jej poczucie izolacji  

w UE. 

 

 

Na język polski przełożył Sergiusz Kowalski 


