Szanowni Państwo!
Z przyjemnością oddajemy na Państwa monitory kolejny numer
kwartalnika Spojrzenie na wschód. Przyjemność nasza jest tym większa, że
kwartalnik nasz w końcu przybrał konkretną formę, dlatego też możemy
stwierdzić, że jest to pierwszy, „pełny” numer czasopisma.
Działy, które mogą Państwo obecnie ujrzeć na naszych łamach
pozostaną już, mamy nadzieję, działami stałymi. W części „Analizy i
Publicystyka”
będziemy
dzielić
się
refleksjami
naszymi
oraz
współpracujących z nami autorów. Będą one przybierać formę artykułów
analitycznych, popularnonaukowych oraz publicystycznych. Jak już się
mogli Państwo zorientować w kręgu naszych zainteresowań mieszczą się
przede wszystkim współczesne procesy społecznokulturowe i społeczno
polityczne, jednak nie zabraknie tu również tematyki historycznej.
Bardzo ważnym działem jest dla nas również „Reportaż”. Słynna
polska szkoła reportażu ma się dobrze, dlatego chcemy by dzięki naszym
staraniom młodzi adepci tej sztuki mogli podzielić się swoimi pracami z
szerszym gronem czytelników. Namawiamy Państwa do pisania reportaży
społecznych, historycznych oraz niebanalnych relacji ze wschodnich wojaży!
W żadnym szanującym się czasopiśmie nie może zabraknąć
„Recenzji”, żaden naukowiec i dziennikarz nie odmówi sobie przyjemności
pisania o pracach swoich kolegów po fachu. W tym dziale będziemy starać
się prezentować Państwu ciekawe książki dotyczące obszaru poradzieckiego.
Książki zarówno z polskiego jak i z zagranicznych rynków wydawniczych.
Niewątpliwie teksty będą miały często charakter krytyczny, nie będziemy
ukrywać co nie podoba nam się w pisaniu o Wschodzie, jednak naszym
celem będzie również zwrócenie Państwa uwagi na cenne lektury.
Życzymy miłej lektury i
zapraszamy do współpracy!
Redakcja Spojrzenia na Wschód
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BOŁHRADZKIE WOJNY REGIONAŁÓW.
PRZEDWYBORCZE KONFLIKTY W UKRAIŃSKIEJ PARTII WŁADZY
W 201 2 ROKU – STUDIUM PRZYPADKU Z PODUNAWIA

Grzegorz Skrukwa

Wybory do Rady Najwyższej Ukrainy rozpisane na październik 2012, odbywają się
według mieszanej ordynacji – połowa mandatów jest obsadzanych w
jednomandatowych okręgach większościowych. Lokalni notable, jednakowo
identyfikujący się z partią władzy i nie różniący się ideowo, toczą ostre konflikty o
mandat „nardepa”, stosując różne strategie. W okręgu „bułgarskim” na Podunawiu w
obwodzie odeskim dodatkowego kolorytu kampanii nadaje etniczny charakter
elektoratu oraz skandale poprzedzające właściwą kampanię: pożar soboru Spaso
Preobrażeńskiego w Bołhradzie i aresztowanie mera miasta pod zarzutem korupcji.
Bołhrad to niewielkie, kilkunastotysięczne
miasto rejonowe na południowozachodnim
krańcu Ukrainy. Leży w części obwodu odeskiego
zwanej Podunawiem lub Ukraińską Besarabią – na
obszarze znajdującym się między Limanem
Dniestru,
Morzem
Czarnym,
Rumunią
i
Mołdawią, połączonym z główną częścią
kontynentalnej Ukrainy tylko dwoma szosami.
Podunawie jest najbardziej wieloetnicznym
regionem Ukrainy – jedynym obszarem w którym
żadna narodowość nie stanowi absolutnej
większości. Mieszkają tu Ukraińcy, Rosjanie,
Bułgarzy, Mołdawianie, Gagauzi i przedstawiciele
innych narodowości (Lebedenko, Tyčyna 2002:21
25; Jevtuch et al. 2004:68). Pod względem
językowym Podunawie jest jednak w praktyce
rosyjskojęzyczne.
Przedstawiciele
wszystkich
narodowości w sferze publicznej, a zwłaszcza w
tzw. komunikacji międzyetnicznej, używają niemal
wyłącznie języka rosyjskiego. Samo miasto
Bołhrad i rejon bołhradzki są zdominowane przez
Bułgarów,
którzy
stanowią
tu
absolutną
większość. Miasto to jest wręcz uważane za
nieformalną stolicę Bułgarów besarabskich, a
arcyzki okręg wyborczy (obecnie w 2012: okręg nr
141), w skład którego Bołhrad wchodzi, bywa
nazywany „okręgiem bułgarskim”.
Spekulacje i oskarżenia, komentarze
mediów,
wystąpienia
polityków,
decyzje
personalne wynikłe wskutek pożaru soboru i
aresztowania mera, są przejawem konfliktów
wewnątrz Partii Regionów, i w szerszym nawet
niż ta partia środowisku lokalnych oraz
regionalnych elit władzy. Konflikty te nasilają się

przed zbliżającymi się jesiennymi wyborami
parlamentarnymi. Na przykładzie Bołhradu
można przyjrzeć się mechanizmom klientyzmu,
technologii politycznych, a także powiązań i dróg
kariery sięgających od miasta rejonowego, przez
metropolię odeską aż po Kijów i Donbas.
Na 28 października 2012 rozpisane są
wybory do Rady Najwyższej Ukrainy. W
listopadzie 2011 parlament uchwalił, że odbędą się
one w systemie mieszanym – połowa, 225
mandatów,
będzie
obsadzona
w
jednomandatowych okręgach większościowych
(mażorytarnych), gdzie kandydatów wysuwać
mogą grupy wyborców. Wprowadzenie systemu
mieszanego, który funkcjonował już podczas
wyborów w 1998 i 2002 roku, można oceniać jako
krok
mający
zapobiec
zmianie
władzy
wykonawczej po wyborach i pozwolić zachować ją
w rękach Partii Regionów. Partia ta, sprawująca
władzę od objęcia prezydentury Ukrainy przez
Wiktora Janukowycza w 2010 roku jest obecnie w
sytuacji dość trudnej – kryzys ekonomiczny i
liczne niepopularne decyzje spowodowały spadek
poparcia dla niej. W samej partii zarysowują się
różnice interesów między różnymi grupami
wpływu. Prezydent dokonuje przetasowań
personalnych w aparacie państwowym (Olszański
2012)
Przywrócenie mażorytarki nie jest dla
obecnego kierownictwa stuprocentową gwarancją
utrzymania obecnego zakresu władzy i wpływów,
ale jednak może
pozwolić zminimalizować
ewentualny sukces opozycji, podobnie jak się to
stał w roku 2002. Wówczas to elektami w okręgach
jednomandatowych zostali w większości lokalni

potentaci biznesu lub biurokracji, którzy w
parlamencie przyłączali się do centrowego obozu
oligarchii i wspierali ówczesny układ rządzący
skupiony wokół prezydenta Leonida Kuczmy.
Dzisiejsza władza próbuje zrealizować podobny
scenariusz – zakłada, że jeśli opozycja uzyska
dobry wynik w proporcjonalnej części wyborów,
to elekci z okręgów jednomandatowych będą
wspierać obecny układ rządzący, którego stałym
zwornikiem
pozostanie
prezydent
Wiktor
Janukowycz (Olszański 2011; Pogorzelski 2012).
W
elitach
lokalnych
jest
jednak
niejednokrotnie więcej chętnych do objęcia
mandatów parlamentarnych niż miejsc do
obsadzenia. Kandydaci, nie różniący się wyraźnie
na płaszczyźnie ideowej czy programowej,
zaczynają więc rywalizować między sobą, stosując
różne strategie.
Prawosławny sobór SpasoPreobrażeński
został zbudowany w latach 18301838 przez
Abrama Mielnikowa w stylu rosyjskiego
klasycyzmu. W latach 19111912 ozdobiono go
dodatkowo
neoromantycznymi
freskami,
wykonanymi
według
szkiców
Wiktora
Wasniecowa, wybitnego rosyjskiego malarza
przełomu XIX i XX wieku, należącego do tzw.
grupy pieriedwiżników. Świątynia jest jednym z
najcenniejszych
zabytków
Podunawia
i
pomnikiem historii Bułgarów besarabskich.
Wskutek pożaru 26 stycznia 2012 spłonęło kilkaset
metrów kwadratowych powierzchni wnętrza, w
tym kopuła. Był to niewątpliwie „czarny dzień”
dla bułgarskiej diaspory, jak określiły to
wydarzenie bułgarskie media, ale także dla
prawosławia i kultury Ukrainy w ogóle. Do dziś
nie wyjaśniono przyczyn pożaru. Najbardziej
łagodna wersja zakłada, że pożar wybuchł
przypadkowo, wskutek nieostrożności robotników
prowadzących prace remontowe. Pojawiły się
jednak i spekulacje o możliwym podpaleniu.
Bezdyskusyjnie, nie ma tu mowy o podpaleniu z
powodów etnicznych – Podunawie jest regionem
w zasadzie wolnym od napięć na tle
narodowościowym. Motywy korupcyjne czy
politycznokorupcyjne wydają się natomiast
prawdopodobne.
Szczególnie aktywnym politykiem po
pożarze był deputowany Rady Najwyższej
Ukrainy Igor Płochoj1 – jedna z kluczowych
postaci aktualnych bołgradzkich dramatów.

Płochoj urodził się w 1968 roku w Noworosyjsku,
był
krótko
oficerem
zawodowym
Armii
Radzieckiej,
po
czym
od
początku
lat
dziewięćdziesiątych XX wieku rozwijał karierę
naprzemiennie w biznesie i w administracji
państwowej Ukrainy. W latach 19941997 był
naczelnikiem posterunku celnego w terminalu
naftowym w Odessie i prawdopodobnie wtedy
nawiązał kontakty z wysoko postawionymi
osobami, być może z otoczenia któregoś z
ówczesnych premierów, które ułatwiły mu dalszą
karierę polityczną. Od 2000 do 2001 roku był
wiceszefem administracji rejonu bołhradzkiego, a
w
latach
20022005
deputowanym
Rady
Najwyższej Ukrainy. Został wybrany w wyborach
większościowych w okręgu arcyzkim jako członek
Partii LudowoDemokratycznej (NDP)2 , która
wchodziła wówczas w skład proprezydenckiej,
oligarchicznocentrowej
koalicji
„O
Jedną
Ukrainę”.
W
parlamencie
przystąpił
do
oligarchicznej
frakcji
„Demokratyczne
Inicjatywy”3 , potem przeszedł do Bloku Julii
Tymoszenko, by zakończyć pełnienie mandatu
będąc już w klubie Partii Regionów – ostatecznie
sformowanej partii władzy. Ponownie do
parlamentu dostał się w roku 2007 – tym razem z
listy krajowej PR. Płochoj stara się prezentować
1

Nazwiska polityków obwodu odeskiego są w niniejszym

artykule podawane w wersji rosyjskojęzycznej, ponieważ
niemal wszyscy używają oni w życiu publicznym języka
rosyjskiego i większość publikacji w mediach na ich temat
również jest pisana w tym języku.
2

Partia LudowoDemokratyczna (Narodnodemokratyczna

partija, NDP), powstała w 1996 roku. Deklaratywnie

centrowa, proprezydencka (wspierająca Leonida Kuczmę),

reprezentowała interesy biurokracji państwowej. W 2002 roku
weszła w skład koalicji „O Jedną Ukrainę”, później straciła
znaczenie.
3

W czerwcu 2002, miesiąc po inauguracji Rady Najwyższej IV

kadencji, 175osobowy klub „Jedna Ukraina” skupiał

deputowanych wybranych z listy „O Jedną Ukrainę” oraz
licznych deputowanych wybranych w okręgach

jednomandatowych. podzielił się na siedem frakcji,

reprezentujących interesy różnych grup oligarchicznych, ale

współdziałających na rzecz utrwalenia korzystnego dla siebie
ładu politycznego. Frakcja „Demokratyczne Inicjatywy”
kierowana przez Stepana Hawrysza była

najprawdopodobniej ekspozyturą tzw. klanu charkowskiego
(Bondarenko 2003).

publicznie jako bezkompromisowy bojownik z
korupcją oraz gorliwy prawosławny i człowiek
bliski
Ukraińskiej
Cerkwi
Prawosławnej
(Patriarchatu Moskiewskiego). Próbuje się go
czasem przedstawiać jako bardzo ważnego w skali
ogólnokrajowej polityka PR (Svitel’skij 2012).
Budzi to jednak spore wątpliwości lub wręcz
szyderstwa (Evtušenko 2012a). Niewątpliwie jest
skonfliktowany z bardzo wpływowym odeskim
politykiem regionałów – Siergiejem Kiwałowem.
Płochoj wywołuje też liczne negatywne emocje i
ma negatywny elektorat – przeciwnicy oskarżają
go o zgromadzenie majątku nielegalnymi
środkami przy prywatyzacji kołchozów i
sowchozów w obwodzie odeskim.
Tuż po pożarze soboru, Płochoj jako
pierwszy wykonywał spektakularne gesty, takie
jak własnoręczna praca z łopatą na subotniku
(czynie społecznym) przy usuwaniu skutków
dramatu oraz deklaracje finansowego wsparcia
odbudowy. W kolejnych tygodniach udało mu się
też potwierdzić dobre więzi z hierarchią
duchowną. W dniu 29 marca 2012 metropolita
odeskoizmailski UPC (MP), Agafangieł, w
towarzystwie Płochoja nawiedził spalony sobór, i
ogłosił,
że
tylko
ten
deputowany
ma
„błogosławieństwo na odbudowę świątyni”.
Metropolita zignorował fakt, że deklaracje pomocy
w odbudowie złożyli też inni politycy i to także
należący do Partii Regionów – deputowany Rady
Najwyższej
Jurij Kruk, deputowany rady
obwodowej Anton Kisse i inni (Bessarabia Inform
2012f).
Agafangieł, w świecie Alieksiej Sawwin,
etniczny Rosjanin urodzony w Rosji w obwodzie
lipieckim w 1938 r., uważany jest za lidera skrajnie
prorosyjskiego skrzydła hierarchii UPC (MP). Był
deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy w latach
19901994, a od 2006 jest deputowanym rady
obwodu odeskiego z ramienia Partii Regionów. W
2010 roku podczas kampanii prezydenckiej
otwarcie wspierał Wiktora Janukowycza. Znany
jest z negatywnego nastawienia do alternatywnych
cerkwi prawosławnych działających na Ukrainie.
Demonstracyjny klerykalizm Płochoja –
który m.in. sugeruje że jego lokalni przeciwnicy to
„zagorzali ateiści”, może przynosić mu pewne
korzyści polityczne w okręgu, ale może też
zaszkodzić. Mimo, że ogół mieszkańców
Podunawia
jest
kulturowo
związany
z

prawosławiem, to jednak bezpośrednie ingerencje
hierarchów duchownych w politykę budzą
sprzeciw znacznej części elektoratu, mocno
zlaicyzowanego w latach ZSRR. Należy pamiętać,
że w obwodzie odeskim, podobnie jak na całym
południu Ukrainy, bardzo długo silne wpływy
zachowywały Komunistyczna Partia Ukrainy i
Socjalistyczna
Partia
Ukrainy.
Jakkolwiek
działacze i elektorat tych partii podzielają w
większości z Agafangiełem sentyment do kultury
rosyjskiej i idei wschodniosłowiańskiej wspólnoty
politycznej, to jednak wielu z nich jest właśnie
owymi „zagorzałymi ateistami” lub przynajmniej
nie uznaje autorytetu Cerkwi w sprawach
politycznych.
Płochoj już w styczniu 2012 sugerował, że
związek z pożarem mieli jego lokalni przeciwnicy
polityczni, z merem miasta Siergiejem Koroliowem
na czele (Sprotiv 2012a). Należy tu zastrzec, że
głównym
nośnikiem
rozpowszechniania
poglądów Płochoja i miejscem jego apologetyki
jest internetowy portal „Sprotiw”. Portal ten jest
wręcz egzemplifikacją tzw. żółtego lub killerskiego
sajtu, to jest portalu internetowego zajmującego się
oczernianiem (lub wybielaniem) w najbardziej
niewybredny sposób. Zawiera teksty w języku
ukraińskim i w pewnej mierze odwołuje się do
ukraińskiego nacjonalizmu, ale publikuje także w
języku rosyjskim. „Sprotiw” ostro krytykuje
obecne władze Ukrainy (Wiktor Janukowycz jest
nazywany „dyktatorem”, jego władza „reżimem”
itp.), ale jednocześnie jeszcze bardziej napastliwie
atakuje
opozycję,
zwłaszcza
Blok
Julii
Tymoszenko, używając aluzji antysemickich i
obelg seksualnych. Redaktorem „Sprotiwu” jest
Wadym Hładczuk  był on ponadto działaczem
kilku
małych
organizacji
politycznych,
kandydował na mera Kijowa z demagogicznymi
hasłami, uzyskując mikroskopijne poparcie.
Kierował organizacją „Mołod’  nadija Ukrajiny”,
która w poważnym opiniotwórczym magazynie
„Ukrajinśkyj Tyżdeń” została wymieniona jako
typowy
przykład
„organizacjiskunksa”

struktury, która występuje oficjalnie jako
organizacja
obywatelska
(broniąca
praw
człowieka, demokracji, praworządności, czystego
środowiska) ale w rzeczywistości jest firmą na
rynku technologii politycznej, wykonującą w
ramach płatnych zleceń medialnopolityczne
napaści
na
polityków,
urzędników
i

przedsiębiorców. Organizacja Hładczuka była
wielokrotnie wykorzystywana w konfliktach
związanych z inwestycjami budowlanymi w
Kijowie (Ukraïns’kyj tyžden’ 2009).
Funkcjonują też jednak inne opinie na
temat pożaru. Popularny, sprawnie redagowany,
często cytowany i relatywnie wyważony w swych
opiniach portal internetowy „Rupor Odessy”
zamieścił oskarżenia pod adresem metropolity
Agafangieła – o zaniedbanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego soboru, prowadzenie prac
renowacyjnych bez odpowiedniej dokumentacji
przeciwpożarowej i powierzanie tych prac firmom
nie posiadającym odpowiednich licencji (Rupor
Odessy 2012a).
Do lutego 2012 głównym przeciwnikiem
Płochoja w Bołhradzie jawił się Siergiej Korolow,
wybrany na funkcję mera w 2010 roku. Na
oficjalnym
portalu
władz
miejskich
www.bolgradsovet.com.ua aktualnie nie jest
dostępny jego biogram (choć są biogramy
wicemerów), nie funkcjonuje również zakładka pt.
„blog mera miasta” (blog gorodskogo gołowy).
Ogromna większość dostępnych w internecie
materiałów dotyczy skandali z udziałem Korolowa
i jego aresztowania. Jeśli kierować się wyłącznie
treścią tych materiałów (choć trzeba zastrzec, że
najostrzejsze oskarżenia znajdują się na portalach
o charakterze sensacyjnoskandalicznym), to mer
Bołhradu
odpowiada
stereotypowemu
wizerunkowi lokalnego oligarchy o niskich
walorach moralnych. Zarzucano mu dwukrotne
wykroczenia drogowe: potrącenie dziecka na
drodze i zderzenie z karetką pogotowia, a także
wtargnięcie po pijanemu do przedszkola i fizyczne
poturbowanie jego dyrektorki. W dniu 26 stycznia
2012 przebywał na Zakarpaciu w ośrodku
narciarskim, z młodą kobietą nie będącą jego żoną
(małżonka była wówczas w domu w Bołhradzie) i
nie przerwał tego pobytu mimo otrzymania
informacji o pożarze (Bagnet 2012).
W dniu 28 II 2012 Korolow został
wykluczony z Partii Regionów przez jej władze
obwodowe (Bessarabia Inform 2012a). Ponieważ
szefem PR w obwodzie jest szef odeskiej
obwodowej
administracji
państwowej
(gubernator), Eduard Matwijczuk, był to wyraźny
sygnał upadku Korolowa. Następnego dnia, 29 II
2012 aresztowany pod zarzutem korupcji – miał
przyjąć łapówkę w wysokości 30000 dolarów USA

za sprzyjanie konkretnym kontrahentom podczas
prywatyzacji skomunalizowanych budynków
powojskowych (Ukraïns’kyj tyžden’ 2012a).
Dla centralnych i regionalnych władz partii
rządzącej afera Korolowa stała się dobrą okazją do
zademonstrowania, że zwalcza ona korupcję we
własnych szeregach. Sekretarz Narodowej Rady
Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Andrij Klujew
skomentował sprawę mera Bołhradu następująco:
„Po każdego urzędnika, który naruszył prawo –
przyjdą” (Unian 2012). Premier i szef partii
Mykoła Azarow stwierdził „czystka jest potrzebna
– i już trwa” oraz zapowiedział dalsze
wykluczenia z partii w podobnych przypadkach
(Bessarabia Inform 2012d). Natomiast Igor Płochoj
próbował uderzyć w rzekomych przyjaciół
Korolowa na najwyższych szczeblach władzy –
wysunął oskarżenie, że kryszą (protektorem) mera
jest Larisa Dokowa, pochodząca z Bołhradu
rzeczniczka prasowa Iriny Akimowej, pierwszej
zastępczyni szefa Administracji Prezydenta
Ukrainy (Sprotiv 2012b). Te oskarżenia nie
pociągnęły jednak dotąd żadnych widocznych
konsekwencji.
Aresztowany mer miał pewne oparcie w
mieście, w tym u miejscowych regionałów – na
początku marca radni miejscy zwrócili się do
generalnego prokuratora Ukrainy z wnioskiem o
rozpatrzenie sprawy aresztowania Korolowa
(Bessarabia Inform 2012b). Odbył się także miting
w jego obronie – na centralny plac Bołhradu
przyszło około 400 osób (Bessarabia Inform 2012c).
Siergiej Korolow wciąż przebywa w
areszcie. Pod koniec kwietnia poinformowano, że
prokuratura postawiła mu zarzut popełnienia
przestępstwa polegającego na przyjęciu przez
osobę
zajmującą
odpowiedzialną
funkcję
publiczną korzyści majątkowej w dużym
rozmiarze, za co grozi kara do 12 lat więzienia i
konfiskata mienia (Bessarabia Inform 2012h).
Aresztowanie
mera
nie
zakończyło
bołhradzkich konfliktów między regionałami. Ich
obecna faza związana jest już bezpośrednio z
przygotowaniami
do
jesiennych
wyborów
parlamentarnych. Zgodnie z ustawodawstwem,
oficjalna kampania wyborcza zaczyna się na
dziewięćdziesiąt dni przed wyborami, to jest 30
lipca 2012. Rejestracja kandydatów w okręgach
jednomandatowych trwa do 13 sierpnia. Obecnie
przewiduje się, że w okręgu nr 142, obejmującym

rejony: arcyzki, bołhradski, tarutyński i saratski,
wystąpi pięciu kandydatów: Igor Płochoj, Anton
Kisse, Iwan Płaczkow, Fiodor Wład i Aleksandr
Borniakow. Głównymi osiami rywalizacji będą
najprawdopodobniej zmagania PłochojKisse o
oficjalne namaszczenie z ramienia Partii Regionów
i zmagania KissePłaczkow o elektorat bułgarski
(Evtušenko 2012b).
Ważnym czynnikiem w rozstrzygnięciu,
kto oficjalnie reprezentuje partię prezydenta
Janukowycza jest kwestia „Ludowego Budżetu”.
Narodnyj Budżet to program zainicjowany przez
gubernatora
obwodu
odeskiego
Eduarda
Matwijczuka – szereg inwestycji mających
poprawić jakość życia: gazyfikacja wsi, budowa
dróg, budowa przedszkoli i placów zabaw,
remonty szkół itp. Projekt ten ma pewne cechy
deliberatywności – odbywają się spotkania z
mieszkańcami, na których przedstawiciele władzy
wysłuchują postulatów lokalnych społeczności. Na
każdy okręg wyborczy gubernator mianował
kuratorów Ludowego Budżetu. Można ich
traktować jako tych, którzy uzyskali wstępną
oficjalną sankcję na reprezentowanie Partii
Regionów. Dzięki dysponowaniu środkami
publicznymi, uzyskali oni ogromne możliwości
budowania swej popularności  kuratorzy
spotykają się z mieszkańcami małych miast i wsi
na zebraniach konsultacyjnych w sprawie
wydatkowania środków z programu. Jak pisze
publicystka opiniotwórczego tygodnika „Dzerkało
Tyżnia”/„Zierkało Niedieli” Inna Perstneva,
kuratorzy „Uczestniczą w miejskich, rejonowych i
wiejskich zebraniach, obiecują ludziom spełnić ze
środków skarbowych ich wszelkie życzenia.
«Chcecie zbudować plac zabaw, stadion,
wyposażyć targowisko? Proszę bardzo – mówią. –
Wyremontować drogę, szkołę, przedszkole, punkt
medyczny? Nie ma problemu. Najważniejsze –
więcej aktywności i dialogu z władzą. A ona nie
pozostanie
dłużna.»”
Faktycznie
„Ludowy
Budżet” dał regionałom możliwość prowadzenia
kampanii wyborczej na publiczny koszt i na wiele
miesięcy wcześniej niż się ona rozpoczyna
oficjalnie (Perstneva 2012).
W większości okręgów wyborczych
obwodu odeskiego władze wyznaczyły jednego
kuratora Ludowego Budżetu. W okręgu nr 142 na
razie w tej roli występują dwie osoby: Igor Płochoj
i Anton Kisse. Kisse formalnie jest związany z

Partią Regionów od niedawna, ale jest
doświadczonym i wpływowym politykiem
regionalnym. Urodzony w 1958, z wykształcenia
nauczyciel wychowania fizycznego i prawnik,
prezes Asocjacji Bułgarów Ukrainy, pracował w
administracji obwodowej i w szkolnictwie
wyższym, w latach 20032004 był zastępcą szefa
odeskiej państwowej administracji obwodowej
(wicegubernatorem), a w latach 20042006
deputowanym Rady Najwyższej – wszedł do niej
w wyniku wyborów dodatkowych. W parlamencie
należał do ugrupowań
aparatu władzy 
początkowo do frakcji Socjaldemokratycznej Partii
Ukrainy (zjednoczonej), a następnie do frakcji
partii „Odrodzenie”4 . Dzięki swym wpływom w
społeczności bułgarskiej jest wartościowym
filarem Partii Regionów i zagrożeniem dla
Płochoja.
Według informacji podawanych przez
niektóre tytuły prasowe i internetowe, Kisse jest
powiązany z braćmi Iwanem i Siergiejem
Abramowami – wpływowymi biznesmenami
pochodzącymi z bułgarskiej wsi Kalczewa w
rejonie
bołhradzkim,
którzy
w
latach
dziewięćdziesiątych XX w. działali w różnych
sferach biznesu w Odessie, a obecnie kontrolują
znaczną część przemysłu węglowego Donbasu.
Iwan Abramow jest honorowym konsulem
Bułgarii na obwód doniecki, ługański i zaporoski.
Abramowowie z kolei są związani z jednym z
najpotężniejszych, a zarazem najmniej znanych
publicznie oligarchów Ukrainy – Jurijem
Iwaniuszczenko, znanym także pod przydomkiem
„Jura
Jenakijewski”
i
opisywanym
jako
4

Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy (zjednoczona),

SDPU(o), powstała w 1995. W parlamencie reprezentowana
była tylko w latach 20022006. Odgrywała wtedy bardzo
istotną rolę w systemie władzy w czasie drugiej kadencji
prezydenta Leonida Kuczmy  lider SDPU(o) Wiktor

Medwedczuk pełnił funkcję szefa Administracji Prezydenta

(2002 – do początku 2005). Mimo deklarowanej lewicowości,
była powszechnie postrzegana jako partia oligarchiczna,
reprezentująca tzw. klan kijowski i odpowiedzialna za

najbardziej antydemokratyczne praktyki tamtych czasów.

Partia „Odrodzenie” (Widrodżennja), satelickie stronnictwo

Partii Regionów, została założona w 2004 roku przez Heorhija
Kirpę, ówczesnego ministra transportu w gabinecie Wiktora
Janukowycza. Kirpa popełnił samobójstwo w grudniu 2004,
podczas ostatnich dni „Pomarańczowej Rewolucji”.

kryminalny autorytet tj. lider świata przestępczego
(Ukraïns’ka pravda 2011; Ukraïns’kyj tyžden’
2012b). Iwaniuszczenko pochodzi, jak sam
przydomek wskazuje, z Donbasu – z tego samego
miasta Jenakijewe, z którego rodem jest prezydent
Janukowycz. Jego oficjalna biografia jest bardzo
lakoniczna. Jest właścicielem kopalń i zakładów
przemysłowych, firm sektora spożywczego oraz
największego bazaru Ukrainy „Siódmy Kilometr”
pod Odessą (Ukraïns’kyj tyžden’ 2011), Od 2007
Iwaniuszczenko
jest
deputowanym
Rady
Najwyższej z ramienia Partii Regionów.
Rywalizacja między Płochojem a Kissem
przybiera brutalne formy walki na kompromaty –
Płochoj oskarżył już Kissego o fałszowanie
wyników sondaży w internecie (Bessarabia Inform
2012g; Rupor Odessy 2012b). Na żółtych sajtach
można też znaleźć bezpardonowe ataki na
Kissego: oskarżenia o dawną przynależność do
gangu rekieterów, o molestowanie seksualne
studentek w Odeskim Narodowym Uniwersytecie
Morskim, o korupcję itp. Został też porównany do
Kisy Worobjaninowa – czarnego charakteru ze
słynnej powieści satyrycznej Dwanaście krzeseł Ilji
Ilfa i Jewgienija Pietrowa z 1927 roku (ORD 2012).
Obu regionałom może jednak zagrozić
bardzo silny trzeci kandydat: Iwan Płaczkow.
Urodzony w 1957 roku, Bułgar, inżynier
energetyk, dwukrotny minister energetyki (1999 w
gabinecie Walerija Pustowojtenki i 20052006 w
gabinecie Julii Tymoszenko), gubernator obwodu
odeskiego w latach 20062007, a obecnie także
producent wina. W przeszłości należał do partii
„Nasza Ukraina”, obecnie jest kojarzony z nowym
wschodzącym ugrupowaniem na ukraińskiej
scenie
politycznej
–
partią
Ukraiński
Demokratyczny Alians Reform (UDAR). Liderem i
twarzą wizerunkową UDARu jest Witalij Kłyczko
– wielokrotny mistrz świata w boksie, jeden z
najbardziej znanych Ukraińców na świecie. UDAR
obecnie ma według sondaży realną mozliwość
wejścia do parlamentu (Centr Razumkova 2012).
Partia Kłyczki ma atut nowości i „trzeciej siły”.
Deklaruje się jako opozycja wobec Janukowycza i
Partii Regionów, ale nie przystąpiła do Komitetu
Oporu Dyktaturze w skład którego weszły Blok
Julii Tymoszenko i Front Zmian Arsenija
Jaceniuka, nie zamierza też przed wyborami
jednoczyć list z Tymoszenko i Jaceniukiem.
Szczególnym atutem UDARu na Ukrainie

południowej
i
wschodniej
będzie
najprawdopodobniej indyferentyzm w kwestii
językowej – sam Kłyczko jest rosyjskojęzycznym
Ukraińcem. Elektorat z południa i wschodu,
nieufny wobec partii i polityków kojarzonych z
wyrazistą promocją języka ukraińskiego, może
przynajmniej w części więc oddać swe głosy na
partię mistrza boksu i ludzi przez niego
wspieranych.
Płaczkow zaczął swoją kampanię w końcu
maja 2012 manifestem „Droga do domu”.
Prezentuje się jako człowiek rodem z Besarabii,
który pracował wiele lat w stolicy Ukrainy,
osiągnął tam sukcesy jako profesjonalista do spraw
infrastruktury komunalnej, ale nie zapomniał o
rodzinnym kraju i jego „wielonarodowościowym
ludzie”, rozumie problemy mieszkańców Besarabii
takie jak brak dostępu do opieki zdrowotnej czy
trudności komunikacyjne, starał się już wiele z
nich rozwiązać będąc gubernatorem obwodu, a
obecnie daje przykład rozwoju regionu promując
miejscową produkcję wina. Główne wątki
kampanii Płaczkowa to deklaracje podniesienia
jakości życia, otwarcia Besarabii na świat i ochrony
jej multietnicznego dziedzictwa kulturowego.
Nieznacznie przejawiają się też pewne akcenty
bułgarskie – przypomnienie o wydanych przy
wsparciu jego jako gubernatora słownikach
bułgarskoukraińskich (Plačkov 2012).
Czwarty kandydat, Fiodor Wład, ur. w
1963 r., to przedstawiciel dawnej nomenklatury
sowchozowej
i
dawnego
środowiska
Socjalistycznej Partii Ukrainy. Od lat tworzy
polityczny duet ze swoim współziomkiem
Witalijem Cuszko, o czym ten ostatni mówi tak: „Z
Fiodorem Iwanowiczem [Władem] znam się
ponad 20 lat. [...] Mogę śmiało stwierdzić, że
rezultaty pracy naszego tandemu nikogo nie
rozczarowały” (Cuško 2012:2). Cuszko w
oficjalnych
biogramach
w
spisach
parlamentarzystów figuruje jako Mołdawianin,
natomiast o etnicznej tożsamości Włada brak
oficjalnych informacji. Obaj pochodzą z rejonu
tarutyńskiego,
ukończyli
Odeski
Instytut
Agronomii i byli dyrektorami sowchozów. Cuszko
był przez wiele lat (19942006) deputowanym
Rady Najwyższej z ramienia SPU. W latach 2005
2006 Cuszko był gubernatorem, a Wład
przewodniczącym rady obwodowej obwodu
odeskiego. Następnie, od grudnia 2006 do

października Cuszko był ministrem, a Wład
wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie
Janukowycza. Od lipca 2010 do lipca 2011 Cuszko
był przewodniczącym SPU. Jego prezesura partii
może być oceniana jako symbol wasalizacji SPU
wobec Partii Regionów. W grudniu 2010 Cuszko
został szefem Antymonopolowego Komitetu
Ukrainy, a Wład jego zastępcą. Cuszko już w
styczniu 2011 w rejonowej gazecie „Drużba”
zwrócił się z apelem o głosowanie na Włada w
najbliższych wyborach (Cuško 2012). Kampania
Włada i Cuszki opiera się na przede wszystkim na
podkreślaniu ich bliskości do prezydenta
Janukowycza. Jest to strategia dość oczywista, ale i
niełatwa. Cuszko był mężem zaufania w obwodzie
odeskim podczas wyborów prezydenckich 2010.
Autorytet „Wiktora Fiodorowicza” jest wciąż
duży, ale korzystanie z niego zmusza też do brania
odpowiedzialności za niespełnione obietnice
obecnego
prezydenta.
Podczas
kampanii
prezydenckiej 2009/2010 Janukowycz obiecał
stworzenie wolnej strefy ekonomicznej w
obwodzie odeskim – a takowa jak dotąd nie
powstała. W kampanii Włada widoczne są też
odwołania
do
nostalgii
za
ZSRR:
„Antymonopolowy
Komitet
Ukrainy
to
odpowiednik radzieckiej Ludowej Kontroli w
gospodarce
rynkowej”.
Próbuje
się
też
zdyskredytować innych kandydatów, oskarżając
ich, że dotąd byli faktycznie przeciwnikami
Janukowycza oraz że prowadzą kampanię opartą
na przekupywaniu wyborców obietnicami i
prezentami (Cuško 2012, Vlad 2012). Komentator
portalu „Rupor Odessy” ocenia że Wład może być
„czarnym koniem” wyborów w okręgu, jeśli głosy
Bułgarów się podzielą między Płaczkowa i Kisse, a
Mołdawianie
w
zdyscyplinowany
sposób
zagłosują na Włada (Evtušenko 2012b).
Aleksandr Borniakow jest członkiem partii
„Batkiwszczyna” będącej rdzeniem Bloku Julii
Tymoszenko. Najmłodszy z kandydatów w
okręgu, urodził się w 1982 roku w Bołhradzie jest
synem oficera – weterana wojny afgańskiej,
studiował marketing w Kijowie i w Kanadzie. Jest
deputowanym rady obwodowej. Deklaruje
znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego i
bułgarskiego,
osobistą
stronę
internetową
prowadzi w języku rosyjskim. Jego kampania ma
w warstwie retorycznej najbardziej opozycyjny
charakter.

W momencie ukończenia niniejszego
tekstu, 6 czerwca 2012, do wyborów pozostało
jeszcze cztery i pół miesiąca. Wydają się możliwe
dwa
scenariusze
rozwoju
kampanii
w
„bułgarskim” okręgu. Pierwszy – partia władzy
postawi na jednego z kandydatów i będzie go
wspierać za pomocą czynnika administracyjnego.
Który z kandydatów to będzie: Kisse, Płochoj czy
może Wład, zależeć będzie od tego jaki czynnik w
skali ogólnokrajowej i regionalnej będzie
najbardziej potrzebny otoczeniu prezydenta.
Atutem Kissego jest zdolność mobilizacji
elektoratu bułgarskiego i powiązania z węglowym
sektorem klanu donieckiego. Atutem Płochoja –
obrotność, biegłość w „czarnej technologii
politycznej” i być może wsparcie Cerkwi
Patriarchatu Moskiewskiego. Atutem Włada –
zaplecze
w
starej
postsocjalistycznej
nomenklaturze
sowchozowej.
W
drugim
możliwym scenariuszu partia władzy nie będzie
bezpośrednio ingerować w rywalizację w okręgu,
wychodząc z założenia, że niezależnie od tego kto
i jakimi metodami zdobędzie mandat, to i tak da
się go utrzymać w obozie władzy lub
przewerbować do obozu władzy po wyborach.
Sytuacja w Bołhradzie jest dziś nieco
gogolowska – przywodzi na myśl słynny cytat z
Martwych dusz: „Jeden tam tylko jest porządny
człowiek: prokurator; ale i ten, prawdę mówiąc,
świnia.” Należy życzyć mieszkańcom Podunawia,
żeby nie było to w pełni prawdą.
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KTO BRONI NIEBA
REPUBLIKI LITEWSKIEJ?

Sławomir Józefiak

Litwa nie posiada własnego lotnictwa, co sprawia, że odpowiedzialność za obronę jej
nieba spada na innych członków NATO. Fakt ten rodzi wiele konsekwencji, tak
wewnątrz Sojuszu, jak i w relacjach Litwy z Rosją. Moskwa od początku sprzeciwiała
się rozszerzeniu NATO na wschód, a dziś często prowokuje stronę litewską naruszając
jej strefę powietrzną. Jej działania są zaskakująco skuteczne i ujawniają słabe punkty
systemów obronnych państw bałtyckich.
Litewska armia
Odzyskanie przez Litwę niepodległości
w 1991 r. stanowiło nie tylko deklarację natury
politycznej, ale było jednocześnie zerwaniem
wszelkich
związków
o
charakterze
wojskowym ze Związkiem Radzieckim. Od II
wojny światowej aż do 1991 r. obowiązek
ochrony terytorium tej republiki spoczywał na
Armii
Radzieckiej,
której
dowództwo
znajdowało się w Moskwie. Dla Litwinów
miało to liczne negatywne skutki, które w
tragiczny sposób zostały zobrazowane w
wydarzeniach ze stycznia 1991 r. W ataku
radzieckich sił specjalnych na wieżę
telewizyjną w Wilnie, będącym próbą
siłowego rozwiązania konfliktu między Litwą
a ZSRR w związku z ogłoszeniem przez
republikę niepodległości, zginęło wówczas 13
osób cywilnych. Wydarzenie pokazało, że
strona rosyjska nie odda łatwo wpływów w tej
części Europy, za nic mając dążenia i
oczekiwania Litwinów.
Jednym
z
pierwszych
zadań
restytuowanego państwa litewskiego stało się
odbudowanie armii. Miało to ogromne
znaczenie dla młodego kraju. Wojsko jest
bowiem
gwarantem
niepodległości
i
suwerenności.
W
wyniku
uznania
niezależności Litwy i podpisanych układów 31
sierpnia 1993 r. ostatni żołnierze byłej Armii
Radzieckiej opuścili jej granice. W ten dość
symboliczny sposób rozpoczęło się tworzenie
od podstaw litewskiej armii oraz litewskiej
doktryny obronnej.
Rozpad ZSRR przyniósł rozbicie
Układu Warszawskiego opartego o potencjał

militarny tego kraju. Na jego gruzach nie
udało się stworzyć większego sojuszu, który
dawałby
swoim
członkom
gwarancję
bezpieczeństwa, w tym także w niezwykle
ważnej w tej części Europy kwestii
nienaruszalności granic. Problem delimitacji
był wyraźnie zauważalny we wszystkich
krajach powstałych po rozpadzie ZSRR.
Dotyczył także państw bałtyckich, z którymi
Rosja długo nie podpisywała układów o
rozgraniczeniu. Działanie to należy uznać za
celowe.
Niektóre
organizacje
międzynarodowe, do których Litwa, Łotwa i
Estonia chciały wstąpić, kwestie pozytywnego
ułożenia
stosunków
z
sąsiadami
i
uregulowania spraw granicznych stawiały
jako jeden z podstawowych wymogów
członkostwa.
Rosja
swoją
postawą
uniemożliwiała trzem republikom bałtyckim
wstąpienie do tych organizacji.
Po
odzyskaniu
przez
Litwę
niepodległości jednym z jej kluczowych
długoterminowych celów politycznych stało
się dołączenie do NATO. Łączyło się to z
nową koncepcją bezpieczeństwa młodego
państwa. Opierała się ona na współpracy z
państwami zachodnioeuropejskimi, do tej
pory będącymi głównymi przeciwnikami
ideologicznymi
ZSRR.
Stanowiło
to
zasadniczy zwrot w dotychczasowej polityce
oraz strukturze geopolitycznej regionu i
spotkało się oczywiście z mocnym i
zdecydowanym sprzeciwem Rosji, głównego
spadkobiercy
ZSRR.
Moskwa
uważała
wstąpienie państw bałtyckich do UE i NATO
jako bezpośrednie zagrożenie dla rosyjskich

interesów, a nawet własnego bezpieczeństwa.
Sprzeciw Rosji długo uniemożliwiał Litwie
dołączenie do Sojuszu. Niemniej nie tylko
problemy natury politycznej sprawiły, że
przez prawie 15 lat od ogłoszenia
niepodległości Litwa nie mogła dołączyć do
NATO. Drugim ważnym problemem był brak
własnej,
odpowiadającej
natowskim
standardom armii, w tym przede wszystkim
nowoczesnego lotnictwa. Kwestia ta stała się
jednym z ważniejszych tematów negocjacji
Litwy, a także Łotwy i Estonii z NATO.
Warunki przystąpienia do NATO
Chęć wstąpienia do NATO Litwa
zgłosiła oficjalnie w 1994 r. Zaproszenie do
Sojuszu dostała jednak dopiero w 2002 r.
Starania Litwy od samego początku spotkały
się z aprobatą i wyraźnym poparciem Polski.
Było to bardzo ważne, ponieważ nasz kraj stał
się z czasem jednym z głównych filarów
systemu obrony trzech państw bałtyckich.
Litwa, tak jak każde państwo
kandydujące do NATO, musiała wypełnić
szereg warunków. Pierwszym poważnym
krokiem było przystąpienie do Partnerstwa
dla Pokoju. Nastąpiło to 27 stycznia 1994 r. Do
tego dochodziły typowe dla kandydatów na
członków Sojuszu wymogi dotyczące cywilnej
kontroli
nad
wojskiem,
modernizacji
niektórych jednostek, a także dostosowania
systemów obrony do wymogów Sojuszu.
Jednym z ważniejszych zadań, które Litwa
miała wypełnić już po przystąpieniu do
NATO, było wystawienie do 2011 r. lotniska
zdolnego do serwisowania 24 samolotów
transportowych
oraz
1416
samolotów
bojowych pozostających w całodobowej
służbie. Miało się ono stać bazą dla
natowskich samolotów oraz dowództwa misji,
jaką Sojusz miał realizować po wstąpieniu do
niego Litwy. Ostatecznie stronie litewskiej
udało się spełnić te wymogi poprzez
przebudowę lotniska w Szawlach. Stanowi
ono dziś główną bazę dla lotniczych misji
natowskich w regionie.
Najważniejszym
problemem
armii
litewskiej był brak lotnictwa bojowego. W
ramach
przystosowywania
armii
do
wymogów NATO Litwa przeprowadziła w

tym zakresie wiele działań modernizacyjnych.
Powołała
centrum
kontroli
operacji
powietrznych ASOC. W ramach przygotowań
do integracji z systemami NATO z Łotwą i
Estonią stworzyła BALTNET – bałtycki system
dozoru przestrzeni powietrznej. Został oparty
o 3 krajowe i jedno regionalne (Kowno) centra
dowodzenia wsparte o 1 stację radiolokacyjną
dalekiego i 2 średniego zasięgu w każdym z
państw. Litwa dokonała szeregu zakupów
nowoczesnego sprzętu, który pozytywnie
wpłynął na jej możliwości obronne. W 2001 r.
na wyposażeniu litewskiej armii znalazła się
trójrzędna stacja radiolokacyjna dalekiego
zasięgu (TRML3D/32). Po wstąpieniu do
NATO została zintegrowana z natowskim
systemem obrony powietrznej NATINADS.
Litwa wyposażyła też jeden batalion w działa
przeciwlotnicze Boforsa L/70 o kalibrze 40
mm. Łącznie jest ich dziś 18. Działania te w
pozytywnym stopniu wpłynęły na jej
możliwości obronne. Niemniej Litwa nie
posiadała własnych sił powietrznych, które
umożliwiłyby jej zapewnienie nawet w
minimalnym stopniu bezpieczeństwa strefy
powietrznej kraju, nie mówiąc już o
osiągnięciu natowskich standardów w tym
zakresie.
Po wstąpieniu do NATO w armii
litewskiej nastąpiły poważne zmiany także w
zakresie strategii obronnej. Nowe jej założenia
uwzględniły nową sytuację geopolityczną i
militarną. Litwa odeszła od koncepcji totalnej i
bezwarunkowej
obrony
ku
obronie
kolektywnej. Z pomocą zaatakowanemu
krajowi mieli przyjść sojusznicy z NATO. W
ten sposób na litewskiej armii spoczywa
obowiązek
wytrzymania
pierwszego
uderzenia i doczekania wsparcia ze strony
armii amerykańskiej, niemieckiej, polskiej i
innych członków Sojuszu. W pewnym stopniu
strategia ta znajduje swoje odzwierciedlenie w
planach dotyczących rozwoju litewskiego
lotnictwa. Kraj ten nie przewiduje w
najbliższych latach rozbudowy tej kategorii sił
wojskowych. Całą nadzieję w zapewnieniu
bezpieczeństwa od ataku ze strony obcych
samolotów pokłada w lotnictwie innych
członków NATO.

Litewskie Siły Powietrzne
Wojska powietrzne stanowią jeden z
czterech rodzajów wojska na Litwie. Służy w
nich niecałe 1000 żołnierzy służby czynnej.
Stanowi to ok. 12% stanu litewskiej armii.
Poziom ten przez wiele lat niewiele się
zmienił, co jest związane bezpośrednio z
brakami natury finansowej. Najważniejszym
zadaniem wojsk powietrznych jest transport i
wsparcie innych formacji, głównie piechoty.
Litwy nie stać na zakup i utrzymanie
lotnictwa bojowego.
W spadku po ZSRR Litwa otrzymała
kilka samolotów wojskowych, które stały się
zalążkiem litewskich sił powietrznych.
Skierowano je do dwóch baz wojskowych: w
Szawlach i Poniewieżu. Obecnie w posiadaniu
litewskiej armii znajduje się wiele sprzętu
przekazanego
lub
odkupionego
od
zachodnioeuropejskich sojuszników Litwy, w
tym także i od Polski. Udział sprzętu
polskiego jest znaczący. Od 1991 r. nasza
armia przekazała lub odsprzedała Litwie m.in.
samoloty i śmigłowce stanowiące trzon
lotnictwa tego kraju. Dla przykładu do
batalionu desantowego w Poniewieżu trafiło 5
polskich śmigłowców MI2, stanowiących dziś
podstawę
możliwości
operacyjnych
tej
jednostki.
Na rok przed wstąpieniem do NATO
Litwa posiadała 11 lekkich samolotów
transportowych (2 L410, 3 An26, 6 An2), 6
odrzutowych szkolnobojowych L39 Albatros
i 12 śmigłowców (10 Mi8 i 2 Mi2). Według
danych z 2007 r. litewskie siły powietrzne
wyposażone były w 4 samoloty szkolno
bojowe (2 L39 C i 2 L39 ZA), 7
transportowców (w tym 3 An26, 2 L410 i 2
An2), 8 śmigłowców Mi8, 1 śmigłowiec
EC145 i 2 śmigłowce EC135. Trzy ostatnie
(tzw. Eurocoptery) od połowy 2007 roku są na
wyposażeniu litewskiej Straży Granicznej. Ich
zadaniem jest wzmocnienie wschodniej
granicy Litwy, będącej jednocześnie w ramach
strefy Schengen granicą UE. Nielegalna
imigracja i przemyt są bowiem jednymi z
głównych problemów tej małej republiki. W
2009 r. na wyposażeniu litewskich sił
powietrznych było: 6 samolotów An2 oraz 3
An26, 6 L39, 10 śmigłowców Mi8 oraz 2 Mi

2. Jak więc widać w ciągu ostatnich 10 lat w tej
kategorii sił zaszły niewielkie zmiany,
związane głównie z potrzebą wycofywania
starych maszyn i zastępowania ich przez
nowe.
Litewskie niebo, nielitewskie samoloty
Z problemu braku lotnictwa bojowego
na Litwie, Łotwie i w Estonii wynika szereg
konsekwencji, z których najważniejszą jest
konieczność ochrony nieba tych państw przez
innych członków NATO. Od 2004 r. Sojusz
realizuje stałą operację „Baltic Air Policing”.
W jej ramach w kolejnych trzy lub
czteromiesięcznych misjach na terenie trzech
państw
bałtyckich
stacjonują
samoloty
jednego z państw członkowskich NATO. Ma
to swoje znaczenie tak w płaszczyźnie
militarnej, jak i politycznej. Samoloty polskie,
francuskie, niemiecki, duńskie, czy też
amerykańskie latające nad krajami bałtyckimi
są przykładem realnej obecności NATO w tym
regionie.
Uniemożliwiają
bezprawne
przekraczanie litewskiej, łotewskiej lub
estońskiej przestrzeni powietrznej przez obce
maszyny.
Stanowią
także
polityczną
deklarację USA i państw Europy Zachodniej,
że wszelki atak militarny na jedno z trzech
państw bałtyckich będzie potraktowany jako
atak na cały Sojusz. Jest to przy tym bardzo
wyraźne podkreślenie, że region Pribałtyki nie
stanowi już rosyjskiej strefy wpływów.
Operacja obrony litewskiego nieba
rozpoczęła się 29 marca 2004 r. Miała trwać
przez 10 lat. W sierpniu 2006 r. ministrowie
państw bałtyckich ogłosili na wspólnej
konferencji chęć wydłużenia operacji do 2018
r. Do tego czasu miałaby zostać wypracowana
nowa strategia, która uwzględniłaby zmiany
w relacjach międzynarodowych w regionie
oraz postęp techniki wojskowej. Ustalono też,
że dla potrzeb NATO powinny zostać
przygotowane dodatkowe dwie bazy w Ämari
(Estonia) i Lielvarde (Łotwa). Ostatecznie, po
wielu dyskusjach w ramach NATO, misję
przedłużono
bezterminowo
[NATO
przedłuża…]. Świadczy to o istnieniu realnych
potrzeb w zakresie wsparcia systemów
obronnych państw bałtyckich, które nie są w
stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa

swoich stref powietrznych, naruszanych z
dość dużą częstotliwością przez samoloty
rosyjskie.
Już od 2004 r. zaangażowanie Polski z
ochronę terytorium Litwy było duże.
Najbardziej istotną formą
realizacji tego
zadania jest aktywny udział w operacji „Baltic
Air Policing”. W styczniu 2006 r. po raz
pierwszy na litewskim niebie pojawiły się 4
polskie maszyny MiG29. Polska misja
przyjęła nazwę „Orlik”. W następnych latach
działania te były kontynuowane (w 2008 i
2010). 17 kwietnia 2012 r. prezydent
Komorowski podpisał zgodę na przedłużenie
udziału Polski w operacji. Od 27 kwietnia do
31 sierpnia 2012 r. realizowana jest już czwarta
polska zmiana – „Orlik 4”. Bierze w niej udział
około stu żołnierzy i 4 samoloty MiG29 z 22.
Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Dla
polskiej strony koszt udziału w operacji to
ponad 6 milionów złotych, pokrywanych z
budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej
[Kontyngent „Orlik 4”…].
Obecność samolotów NATO blisko
granic rosyjskich budzi niezadowolenie
wojskowych w Moskwie. Z tego też powodu
w strefie powietrznej państw bałtyckich
dochodzi do różnego typu wypadków. We
wrześniu 2009 r. incydenty z rosyjskimi
maszynami miały miejsce aż dwukrotnie.
Pierwszy raz, gdy wojskowy odrzutowy
samolot transportowy An72 przelatujący w
strefie powietrznej państw bałtyckich podawał
się za maszynę cywilną. Drugi raz, kiedy
estońską
strefę
powietrzną
naruszyły
czterosilnikowy
odrzutowy
samolot
zwiadowczy
Beriew
A50
i
dwa
ubezpieczające go myśliwce Su27. Ten drugi
incydent zakończył się na pościgu i
interwencji dwóch niemieckich maszyn
Eurofighter oraz dwóch fińskich F18 [Incydent
nad Estonią…]. Do podobnego wydarzenia
doszło 18 października 2010 r., kiedy to dwa
bombowce pojawiły się nad Bałtykiem
niedaleko wybrzeży Łotwy [Incydent nad
Bałtykiem…]. Niemieckie samoloty musiały
eskortować dwa rosyjskie TU22M, kiedy te
nieoczekiwanie przekroczyły nad Bałtykiem
granicę łotewską. Wydarzenie to miało miejsce
tuż przed referendum ws. nadania językowi

rosyjskiemu
statusu
drugiego
języka
państwowego Łotwy, zaplanowanym na 18
lutego 2012 r.
Litwa także odczuła skutki rosyjskich
wypadów lotniczych poza rosyjską strefę
powietrzną. W czasie, gdy litewskiego nieba
strzegły niemieckie samoloty, doszło do
incydentu z rosyjskim Su27. Maszyna
zboczyła z trasy i rozbiła się na Litwie.
Incydent wydarzył się 15 września 2005 r. i
ukazał słabe strony systemu obrony
powietrznej. Rosyjski samolot aż do momentu
rozbicia nie został przechwycony przez stronę
litewską ani przez samoloty niemieckie. Od
momentu przekroczenia
przez Rosjanina
litewskiej
przestrzeni
powietrznej
do
wystartowania niemieckich maszyn minęło
około 40 minut. Do tego czasu rosyjski pilot
już od ponad 5 minut był na ziemi. Rosja
określiła incydent jako wypadek, a nie jako
swoje celowe działanie, niemniej wydarzenie
miało poważne konsekwencje i może je uznać
za pierwszy test systemów litewskiej obrony
powietrznej [P. Cieślik 2008: 1920]. Test ten
został oblany.
W czasie realizacji operacji obrony
państw bałtyckich dochodzi także do
nieszczęśliwych wypadków. Najgłośniejszy
miał miejsce 30 sierpnia 2011 r., podczas gdy
funkcję strażnika nieba nad Litwą, Łotwą i
Estonią pełnili Francuzi. Doszło wówczas o
zderzenia litewskiego samolotu szkolnego
Aero Vodochody L39ZA Albatros z
francuskim myśliwcem Dassault Mirage
2000C. Litewska maszyna uległa rozbiciu w
lesie niedaleko bazy w Szawlach, z której
startowała. Jej dwaj piloci katapultowali się i
szczęśliwie
wylądowali
na
ziemi.
Francuskiemu myśliwcowi udało się wrócić
do bazy. Niemniej w wypadku Litwa straciła
jeden z dwóch samolotów wspomnianego
typu, co miało negatywne skutki dla
skuteczności
operacyjnej
litewskiego
lotnictwa. Na szczęście w wypadku nie było
ofiar śmiertelnych.
***
Obecność samolotów NATO nad
terytorium państw bałtyckich ma pokazać, że

jest to integralna części Sojuszu i znajduje się
pod jego ochroną. Początkowo działania
NATO w tym regionie miały charakter
doraźny, a na wypadek nagłej wojny nie były
przygotowane żadne scenariusze działań.
Długofalowe plany obrony litewskiego, a
także łotewskiego i estońskiego nieba
powstawać zaczęły dopiero w 2010 r.
Bezterminowe
przedłużenie
operacji
powietrznej NATO w strefie państw
bałtyckich jest sygnałem zmian w tym
zakresie. Jednocześnie jest odpowiedzią na
potrzeby trzech małych członków Sojuszu.
Incydenty do jakich dochodzi w ich strefach
powietrznych
z
udziałem
samolotów
rosyjskich są dla nich najlepszym argumentem
za zwiększeniem zaangażowania NATO w
tym regionie. Litwa, Łotwa i Estonia to trzy
małe kraje, które nie są w stanie zapewnić
sobie
pełnego
bezpieczeństwa
granic,
zwłaszcza w zakresie obrony przestrzeni
powietrznej. Właśnie z tego powodu NATO
uruchomiło operację „Baltic Air Policing”.
Mimo pewnych niedociągnięć misja spełnia
swoje zadania. Wśród państw czynnie
zaangażowanych w jej realizację znajduje się
Polska. Z punktu widzenia Warszawy
bezpieczeństwo Litwy stanowi jeden z
kluczowych
elementów
polskiego
bezpieczeństwa.
Obecność
polskich
samolotów
na
litewskim
niebie
jest
przykładem rozwoju dobrych stosunków
między Polską a Litwą w ostatnich latach. Jest
też przykładem praktycznego zastosowania
zobowiązań
międzynarodowych
wynikających z członkostwa obu państw w
NATO.
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ZMIANY NAD DNIESTREM

Kamil Całus | Piotr Oleksy

Zwycięstwo Jewgienija Szewczuka w wyborach na prezydenta Naddniestrza było
zaskoczeniem dla zachodnich środowisk eksperckich. Warto zastanowić się, co w
rzeczywistości wydarzyło się w tym państwie nieuznawanym zimą 2011/2012.
Mity

Symbolem Naddniestrza przez ostanie
dwadzieścia
lat
był
prezydent
Igor
Nikołajewicz Smirnow. Wydawało się że
zbudował system autorytarny, którego
podstawą i zwieńczeniem jest jego osoba. Sam
Smirnow nie wzbraniał się przed takim
wizerunkiem, który de facto umacniał jego
pozycję. W pewnym momencie kult osoby
prezydenta został nawet włączony do
naddniestrzańskiej ideologii państwowej,
czego wyrazem była hagiografia Lider. Z tego
powodu przylgnęły do niego barwne
pseudonimy jak Mafistofeles, dlatego też
wszechobecną w Naddniestrzu firmę Sheriff
błędnie utożsamiano z jego osobą (ani
Smirnow, ani jego syn nigdy nie byli
właścicielami Sherrifa, firma ta od dawna
sponsoruje partię Odrodzenie będącą przez
lata główną siła opozycyjną), a w prasowych
publikacjach Naddniestrze nazywano „Koreą
Północną Europy”. W zasadzie Naddniestrze
było częstokroć pojmowane jako „prywatne
państwo” ekipy Smirnowa – jeśli padnie
reżim, padnie cały system. Prezydent zdawał
się wierzyć w ogromną sympatię, jaką
mieszkańcy Naddniestrza mieli darzyć jako
obrońcę i twórcę państwa. Dlatego też
wyborcza porażka była dla niego tak
ogromnym wstrząsem. W tę sympatię wierzył
nie tylko on, bo zarówno wielu zachodnich,
mołdawskich jak i rosyjskich komentatorów
twierdziło, że wsparty przez Rosję Kamiński
nawet w uczciwych wyborach nie ma szans z
charyzmatycznym
bohaterem
walk
o
Naddniestrze. Znaczna część ekspertów nie
wierzyła też w możliwość przeprowadzenia
uczciwych wyborów – przecież wszystkie

państwowe resursy miały być pod kontrolą
urzędującego prezydenta.
Dla wielu bardziej rozeznanych w temacie
postacią kluczową w naddniestrzańskiej
układance miał być Władimir Antufiejew –
rzekomo rządzący Naddniestrzem z tylnego
fotela,
wszechwładny
Minister
Bezpieczeństwa Państwowego. Ten były
pułkownik radzieckiej milicji, poszukiwany
międzynarodowym listem gończym za
wydanie
rozkazu
strzelania
do
manifestujących Łotyszy, znalazł bezpieczną
przystań właśnie w Naddniestrzu. Być może
jego przeszłość oraz fakt zarządzania
strukturami
siłowymi
nieuznawanego
państwa działały na wyobraźnię opinii
publicznej oraz kreujących nią ekspertów,
dzięki czemu Antufiejew urósł do rangi
potężnej, szarej eminencji. Powszechny był
argument głoszący, że przecież aż jedna piąta
naddniestrzańskich mężczyzn nosi mundur i
oczywistym jest, że w momencie kryzysu będą
lojalni wobec swojego szefa. Kalendarz z
wizerunkiem kandydata Partii Komunistów
Olega Horżana wiszący w czasie kampanii
wyborczej w tyraspolskim posterunku milicji
mówił coś innego.
Tak zwani „chłopcy Antufiejewa”, czyli
milicja i naddniestrzańskie wojsko, nie zrobili
nic,
by wpłynąć na wynik wyborów.
Neutralność zachował prawie cały aparat
państwowy. Nikt wiążący swą przyszłość z
Naddniestrzem nie chciał opowiadać się po
stronie
żadnego
z
trójki
głównych
kandydatów. Każdy z nich miał na tyle silną
pozycję, że ryzyko postawienia na złego konia
było zbyt duże. Dlatego też najbliżej związani

z klanem Smirnowa zaczęli się pakować już
po pierwszej turze. Sam Antufiejew na dzień
przed drugą turą wyborów oskarżył
Szewczuka o współpracę z brytyjskimi i
mołdawskimi służbami specjalnymi. Nie
pomogło
–
Naddniestrzanie
odebrali
wystąpienie ministra w kategoriach groteski i
folkloru
politycznego.
Oskarżony
skomentował spokojnie: „Pan Antufiejew
piastuje urząd już od około dwudziestu lat i
istnieje spore prawdopodobieństwo, że
zostanie on zastąpiony”. Faktycznie minister
bezpieki odszedł razem z resztą ekipy Igora
Smirnowa.
Nie było dla nikogo tajemnicą, że swą
pozycję Igor Smirnow zbudował i utrzymał
mając za swoimi plecami potężne wsparcie
kremlowskiej
administracji,
tradycyjnie
przychylnej pierwszemu i do niedawna
jedynemu szefowi nieuznawanej republiki.
Takie stanowisko Rosji, jakkolwiek cyniczne,
uważano powszechnie za zupełnie racjonalne.
Zachowanie status quo umożliwiało Moskwie
utrzymywanie sił zbrojnych w regionie,
destabilizowało
Mołdawię
i
bardzo
ograniczało jej drogę do integracji europejskiej
czy (bardziej niebezpiecznej z rosyjskiego
punktu widzenia) euroatlantyckiej. Dlatego
gdy Dmitrij Miedwiediew ustami Siergieja
Naryszkina
zasugerował
Smirnowowi
rezygnację z walki o kolejną kadencję,
zarówno sam prezydent, jak i pozostali liczący
się w naddniestrzańskiej rozgrywce gracze
okazali najpierw zaskoczenie, a następnie
pewne niedowierzanie. Mit Rosji stojącej
murem za Smirnowem rozsypał się jak domek
z kart. Przyczyny takiego zachowania
rosyjskich władz były niejasne. Sugerowano,
że Rosja poważnie traktuje propozycje
kanclerz
Angeli
Merkel,
proponującej
zniesienie wiz do Unii dla obywateli FR w
zamian za pomoc w uregulowaniu kwestii
naddniestrzańskiej. Z drugiej strony, mówiło
się, że Miedwiediew, chce zakończyć swe
urzędowanie mocnym akcentem na arenie
międzynarodowej,
przybliżając
budowę
ferowanego przez niego europejskiego
systemu
bezpieczeństwa.
Reintegracja
Mołdawii pasowałaby tu idealnie. Taki krok
pozwoliłby mu zdobyć uznanie na arenie

międzynarodowej, poprawić wizerunek Rosji
i, co nie mniej ważne, ostatecznie zamknąć
zjednoczonej Mołdawii drzwi do NATO.
Trudno sobie bowiem wyobrazić, by
Naddniestrzanie pozwolili Kiszyniowowi na
przyłączenie wspólnego już kraju do Paktu.
Smirnow na stanowisku prezydenta nigdy by
jednak do zjednoczenia nie dopuścił. Dlatego,
jak twierdzi wielu, stracił poparcie Kremla.
Tu jednak zaczynają się pewne
kontrowersje. Mówi się, że w polityce
zagranicznej Rosji, zwykle postrzeganej jako
monolit, w kwestii naddniestrzańskiej ścierają
się
dwa
obozy
dwa
obozy
–
miedwiediewowski
i
putinowski
(modernizatorzy i siłowicy). Pierwszy stara się
zrealizować
wspomniany
już
plan
zjednoczeniowy, zaś drugi pragnie raczej
zachowania stanu obecnego. Taki rozłam
potwierdzać miało spotkanie Smirnowa i
Putina na pogrzebie byłego Prezydenta
Abchazji, Siergieja Bagapsza. Wedle źródeł
zbliżonych do naddniestrzańskich władz,
załamany brakiem rosyjskiego wsparcia
Smirnow zapytał Putina podczas uroczystości
– „Co robić?”. Na tak postawione pytanie
premier Rosji miał odpowiedzieć „Jak to co?
Pozostać na stanowisku.” Po tej deklaracji
Smirnow z nową energią przystąpił do walki o
fotel prezydenta. Stworzył też nowy projekt
kampanii, której przewodnim hasłem stało się
„Republika nie jest na sprzedaż!”. Slogan ten
wymierzony był bezpośrednio w Anatolija
Kamińskiego,
popieranego
przez
administrację kremlowską kandydata na
prezydenta Naddniestrzańskiej Republiki
Mołdawskiej. Smirnow oskarżał swojego
konkurenta o chęć sprzedania republiki
Kiszyniowowi w zamian za prywatne
korzyści. Deklaracja Putina złożona jakoby
nad trumną lidera „bratniej, nieuznawanej
republiki” była jednak ostatnim wsparciem,
którego Moskwa udzieliła Smirnowowi. Już w
październiku generalny inspektor sanitarny
Rosji zagroził wprowadzeniem zakazu
wwozu
na
terytorium
Federacji
naddniestrzańskich koniaków. Kilka miesięcy
później rosyjska prokuratura federalna
oskarżyła Olega Smirnowa, syna Igora
Nikołajewicza, o defraudację 160 milionów

rubli rosyjskiej pomocy, przeznaczonej dla
Naddniestrza. W przeciągu kolejnych dni
synowa Smirnowa, prominentna polityk partii
Sprawiedliwa Rosja, straciła prawo do
kandydowania w grudniowych wyborach do
Dumy. Igor Smirnow przegrał już w pierwszej
turze wyborów lądując na trzecim miejscu w
rankingu. Pełne i, jak się wydawało, trwałe
poparcie Rosji dla ojca PMR okazało się mniej
trwałe niż stworzona przez niego republika.
Naddniestrzanie
Jak widać Naddniestrze jest bytem
trwalszym niż politycznobiznesowy klan
Smirnowa. W analizach politycznych często
zapomina
się
o
mieszkańcach
tego
parapaństwa, a jak pokazały ostatnie wybory
ich opinii nie można ignorować. Faktem jest,
że region wyludnia się. Według statystyk
Naddniestrze liczy ponad pół miliona
mieszkańców. W pierwszej turze do
głosowania poszło nieco więcej niż połowa
zarejestrowanych w spisach wyborczych, czyli
220 tysięcy osób. Miejscowi socjologowie oraz
działacze polityczni byli przekonani, że realna
frekwencja była bliska 100%  poszli wszyscy,
którzy faktycznie przebywali na miejscu.
Pozostałe 200 tysięcy mieszka w Rosji, na
Ukrainie i gdzie tylko można zarobić. Ułatwia
im to posiadanie dwóch, a czasem nawet
trzech czy czterech paszportów. Ilu z nich
pracuje sezonowo, ilu przyjeżdża regularnie
do Naddniestrza, ilu faktycznie jest jeszcze w
jakikolwiek sposób z nim związane? Na te
pytania bardzo trudno odpowiedzieć.
Jednak to właśnie postawa ludności
była kluczowa w czasie ostatnich wyborów,
dlatego też Smirnow, Szewczuk i Kamiński
prowadzili kampanie wyborczą pełną parą.
Teraz łatwiej dostrzec, że ekipa Smirnowa nie
miała zupełnego monopolu na społeczne
poparcie. Już w pierwszych wyborach
prezydenckich
było
ono
stosunkowo
niewysokie – na Smirnowa głosowało 65%
mieszkańców lewego brzegu Dniestru. Dość
stałym poparciem w ciągu ostatniego
dwudziestolecia
cieszyła
się
Partia
Komunistów, natomiast ruch Odrodzenie z
Szewczukiem na czele zdobył w 2005 r.
połowę miejsc w Radzie Najwyższej

obsadzając swego lidera na fotelu spikera. Pięć
lat później powiększyli rezultat o 3 dodatkowe
miejsca. Już wtedy kierowany przez syna
prezydenta, Olega Smirnowa blok partii
Jedność zdobył jedynie 16 mandatów.
Odrodzenie, najpierw jako ruch społeczny, a
później jako partia było „politycznym
ramieniem” firmy Sheriff i związanej z nią
grupą
młodych
(około
40letnich)
biznesmenów, którzy zaczęli swą działalność
gospodarczą już po powstaniu Naddniestrza.
Rosnące majątki tej grupy powodowały
równoczesny wzrost niezadowolenia z braku
wpływu na politykę parapaństwa, gdyż do
2005 roku ta strefa była zarezerwowana dla
tzw. „dyrektoriatu”, czyli grupy dawnych
kierowników
przedsiębiorstw
przemysłu
ciężkiego skupionych wokół Smirnowa.
Okazało się, że hasła głoszone przez nową
polityczną siłę znalazły duży odzew w
naddniestrzańskim
społeczeństwie,
co
uczyniło kierującego Odrodzeniem Szewczuka
poważnym konkurentem w wyścigu o fotel
prezydenta już w 2006 r. Wtedy wsparciem
Moskwy cały czas cieszył się Smirnow i dzięki
prowadzonym
przez
nią
negocjacjom
Szewczuk wycofał się z kandydowania w
zamian za profity biznesowe. Apetyt
działaczy
Odrodzenia
oraz
samego
Szewczuka pozostawał zaspokojony przez
kilka
lat.
Do
kolejnego
przesilenia
politycznego doszło w 2009 r., kiedy główna
siła opozycyjna wystąpiła z projektem zmian
w konstytucji przenoszącym wiele prerogatyw
z prezydenta na Radę Najwyższą. Tym razem
Szewczuk przeliczył się. Ponownie nie uzyskał
wsparcia
Rosji,
dodatkowo
Smirnow
porozumiał się z działaczami Odrodzenia, w
efekcie czego Szewczuk musiał ustąpić
zarówno ze stanowiska spikera parlamentu
jak i szefa partii. Jego następcą został starszy i
mniej charyzmatyczny Anatolij Kamiński. Nie
zmniejszyło to jednak poparcia społecznego
dla Odrodzenia, które jak już wspomniano,
odniosło kolejny sukces wyborczy w 2010 r.
Dużą popularnością cieszył się też sam
Szewczuk, kreujący się na oszukanego przez
system dysydenta.
Ostatnie wybory pokazały jednak, że
poparcie Moskwy nie gwarantuje sukcesu.

Nowym „pomazańcem Kremla” pokazującym
się na plakatach z Władimirem Putinem i
pieczątką „wspierany przez Rosję” był
Kamiński. Dało mu to poparcie 26%
Naddniestrzan w pierwszej turze wyborów i
19% (sic!) w drugiej. Od momentu gdy jasnym
się stało, że Smirnow stracił poparcie Moskwy
prawie wszyscy komentatorzy z Rosji i
Mołdawii rozważali nadchodzące wybory w
kontekście
rywalizacji
tych
dwóch
kandydatów. Jak już wspomniano, mimo
wszystko większość stawiała na zwycięstwo
dotychczasowego prezydenta. Miała mu
pomóc
charyzma,
której
brakuje
Kamińskiemu, legenda ojca założyciela
republiki oraz możliwości kontroli procesu
wyborczego. Z drugiej strony wydawało się,
że zapatrzeni w Rosję Naddniestrzanie mogą
poprzeć Kamińskiego. Dlaczego więc wygrał
„ten trzeci”?
Ogromne znacznie miała tu wojna
kompromatów jaką toczyli między sobą
Smirnow i Kamiński w ostatnich miesiącach
przed wyborami. Żaden z nich nie wyszedł z
niej
czysty,
a
szczególnie
mocno
nadszarpnięty
został
wizerunek
tego
pierwszego. Dlatego też nikt nie brał na
poważnie jego argumentów, że Kamiński i
Putin chcą „sprzedać republikę” i tylko
poparcie jego osoby może zagwarantować
dalszą niezależność od Mołdawii (strasznej,
rumuńskiej, faszystowskiej).
Wydaje
się,
że
o
zwycięstwie
Szewczuka
w
starciu
z
Kamińskim
zadecydowały trzy czynniki. Pierwszym z
nich była wspomniana kompromitacja tego
drugiego
w
oczach
pewnej
części
społeczeństwa. Młodego Szewczuka poparli
również wyborcy mający dość rządów 70
latków, oraz rodząca się w bólach
naddniestrzańska klasa średnia. Nowy
prezydent od dawna kojarzony był jako
sprawny menadżer i właśnie na hasłach
społecznoekonomicznych
oparł
swoją
kampanię. Potrzeba poprawy jakości życia jest
w naddniestrzańskim społeczeństwie bardzo
silna. Szewczuk w przeciwieństwie do
Kamińskiego dawał nadzieję na jakąś zmianę.
Za trzeci, czynnik należy uznać sprzeciw
wobec narzucania woli politycznej przez

Kreml. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy już
do czynienia w Abchazji i Osetii Południowej,
więc Naddniestrze nie jest w tej kwestii
ewenementem.
Mieszkańcy
tych
nieuznawanych państw po dwudziestu latach
ich funkcjonowania czują przywiązanie do
swojej państwowości oraz samorządności. Nie
bez znaczenia była tu polityka narodotwórcza
naddniestrzańskich władz, której celem było
budowanie przywiązania do własnego
państwa.
Upodmiotowienie polityczne
naddniestrzańskiego
społeczeństwa
nie
zaprzecza jego prorosyjskości. Znaczna część
Naddniestrzan
popiera
przecież
ideę
przyłączenia do Rosji. Czym innym jednak jest
poczucie bliskości z Rosją, prorosyjska
orientacja geopolityczna, identyfikacja ze
światem prawosławnym i russkim mirem, a
czym innym akceptacja marionetkowych
liderów politycznych. Na tym właśnie
polegała siła Szewczuka, że nie wychodząc
poza ramy określane przez ogólnie przyjętą
wizję miejsca Naddniestrza we współczesnym
świecie, jawił się, jako kandydat samodzielny i
niezależny
od
bieżących
politycznych
układów.
Geopolityka
Przegrana
kandydata
Moskwy,
Kamińskiego, była swoistym policzkiem,
wymierzonym
Kremlowi
przez
Naddniestrzan. W tej sytuacji wydawać by się
więc mogło, że wybór mieszkańców
lewobrzeża jest dla Rosji niekorzystny.
Tymczasem wszystko wskazuje na to, że
Moskwa
była
w
zupełności
usatysfakcjonowana wynikami głosowania.
Rosyjskie media, szczególnie te związane z
kremlem, pozytywnie, choć z pewną rezerwą,
odnosiły się do zwycięskiego kandydata.
Viorel Ciubotaru, mołdawski politolog,
udzielając
wywiadu
dla
rosyjskiej
Niezawisimoj Gaziety wyjaśnił, że Moskwa
grała przede wszystkim o odsunięcie od
władzy Igora Smirnowa. – „Najważniejsze
udało się osiągnąć” – mówi politolog –
„Smirnow odchodzi – a to właśnie było
podstawowym powodem, dla którego Kreml
zdecydował się na poparcie Kamińskiego”.
Tak więc, mimo że pełnej stawki w postaci

pozbawionego wyrazu i poddającego się
rosyjskiej kontroli Kamińskiego nie udało się
osiągnąć, to Szewczuk – jako swoista nagroda
pocieszenia – pozwala Moskwie myśleć dość
swobodnie, o podejmowaniu w regionie
kolejnych kroków.
Otwartym pozostaje jednak pytanie o
kierunek działań, które podejmie Rosja w
Naddniestrzu. Jeśli prawdą są pogłoski o
wspomnianym już rozłamie miedzy Putinem,
a Miedwiediewem, to przejęcie władzy przez
Szewczuka rozłam ten jedynie zamrozi. Nowy
prezydent skupia się na pogrążonej w
kryzysie gospodarce i stara się ułożyć sobie
stosunki z aparatem administracyjnym (m.in.
poprzez
czystki),
wojskowym
i
gospodarczym. Z tym ostatnim zresztą nie
powinien
mieć
żadnych
problemów.
Wcześniejsze związki z firmą Sheriff i partią
Odrodzenie najprawdopodobniej ułatwią
Szewczukowi
nawiązanie
korzystnej
współpracy. Już teraz w kuluarach mówi się,
że po ogłoszeniu wyników pierwszej tury
wyborów Sheriff po cichu przekazał pieniądze
przeznaczone na kampanię Kamińskiego
sztabowi Szewczuka. Sam Kamiński również
nastawiony jest na współpracę, czego
wyrazem
było
poparcie
w
styczniu
prezydenckiego kandydata na premiera, oraz
liczne ustne deklaracje.
Kiszyniów do wyborów odniósł się ze
sporą rezerwą, ale także z nadzieją. Premier
Filat w jednym z pierwszych wystąpień po
ogłoszeniu wyników z lewobrzeża stwierdził,
że uważa Szewczuka za człowieka dobrze
przygotowanego i elastycznego. – „Skoro
byłem w stanie rozmawiać ze Smirnowem, to
tym bardziej odnajdę wspólny język z
Szewczukiem.” – mówił premier. Szef
mołdawskiego rządu wyraził przy okazji
zadowolenie z faktu, że ostatecznie o wyniku
wyborów decydują jednak ludzie. Filat miał tu
na myśli fakt, że zwycięzcą okazał się ktoś, kto
nie posiadał pod sobą aparatu władzy, ani też
nie miał za sobą moskiewskiego poparcia.
Mimo to, trudno oprzeć się wrażeniu, że
Mołdawii nie zależy na reintegracji z
Naddniestrzem.
Publicysta
Roman
Konopliow, w rozmowie na ten temat
przyznał, że trudno dziwić się, że Kiszyniów

nie naciska na zjednoczenie kraju. –
„Wyobraźcie sobie, jak zmieniłaby się
Mołdawska scena polityczna, gdyby w
wyborach brali udział także Naddniestrzanie.
Zwiększyłoby
to
drastycznie
odsetek
wyborców
o
prorosyjskich
poglądach,
odsunęło od władzy Sojusz na Rzecz Integracji
Europejskiej, i prawdopodobnie pozwoliło na
powrót do władzy komunistów.” – tłumaczy
Konopliow, przypominając słowa Baszkana
Gagauzji, Michaiła Formuzala. – „Baszkan
powiedział kiedyś, że Mołdawia to ptak, a
Gagauzja i Naddniestrze to jego skrzydła.
Gdyby jednak faktycznie przyłączyć do
Mołdawii Naddniestrze, to po pierwszych
wyborach ten ptak faktycznie by poleciał… ale
do Moskwy” – pointuje dziennikarz.

PERSPEKTYWY ROZSZERZENIA
SZANGHAJSKIEJ ORGANIZACJI
WSPÓŁPRACY

Natalia Olszanecka

W ostatnich latach mamy do czynienia z powstawaniem wielu nowych organizacji o
charakterze regionalnym, które łączą ze sobą państwa, na pierwszy rzut oka odmienne
pod względem ekonomicznym, politycznym, czy społecznonarodowościowym.
Organizacją o takim charakterze jest właśnie Szanghajska Organizacja Współpracy. Jej
podstawowym celem jest umacnianie bezpieczeństwa w rejonie Azji Centralnej, ale
także zacieśnianie stosunków ekonomicznych i politycznych miedzy państwami
stronami. W 2005 roku Indie, Pakistan i Iran zgłosiły chęć członkostwa w organizacji.
Mimo wzorowych relacji, do tej pory nie zostały jednak przyjęte.
Czym jest SOW?
Szanghajska Organizacja Współpracy
(Шанхайская организация сотрудничества

ШОС)
jest
organizacją
regionalną,
utworzoną przez Rosję, Chińską Republikę
Ludową, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.
Jej podstawowym celem jest umacnianie
bezpieczeństwa w rejonie Azji Centralnej.
Organizacja wyrosła z forum, którego
zadaniem było uregulowanie kwestii granic
pomiędzy byłymi republikami radzieckimi, a
także granicy z Chinami. Pierwsze spotkanie
przedstawicieli zainteresowanych państw
miało miejsce już w 1993 roku. Dwa szczyty,
które położyły fundamenty pod powstanie
SOW, miały miejsce w 1996 roku w Szanghaju
i w 1997 roku w Moskwie. Podczas
pierwszego spotkania podpisano Umowę o
umocnieniu środków zaufania w kwestiach
wojskowych na obszarze pogranicza, która
wprowadziła ograniczenia dotyczące ilości i
aktywności sił zbrojnych w stukilometrowym
pasie wzdłuż granic. Ponadto efektem obu
spotkań była delimitacja ponad 4.000 km
granic. Od 1998 roku spotkania władz Rosji,
Chin, Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu
zaczęto nazywać szczytami „Szanghajskiej
Piątki”. W miarę upływu lat klub rozszerzył
ich
tematykę.
Podejmowano
kwestie
dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w
regionie:
terroryzmu,
ekstremizmu,
separatyzmu, przestępczości zorganizowanej.
Oficjalnie
Szanghajską
Organizację
Współpracy powołano do życia 15 czerwca

2001 roku (Wańczyk 2006).
Sygnatariusze Deklaracji o utworzeniu
Szanghajskiej
Organizacji
Współpracy
stwierdzili, że do celów organizacji należy:
umocnienie wzajemnego zaufania, przyjaźni i
stosunków dobrosąsiedzkich między państwami
członkowskimi; zapewnienie efektywnej współpracy
w obszarach: polityki, handlu i gospodarki, nauki i
techniki, kultury, wykształcenia, energetyki,
transportu, ekologii i innych; współdziałanie w
celu podtrzymywania i zachowywania pokoju,
bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz
budowa nowego demokratycznego, sprawiedliwego,
racjonalnego politycznie i gospodarczo porządku.
Położyli także nacisk na dążenie do zapewnienia
stabilności i bezpieczeństwa w regionie,
zapobieganie konfliktom regionalnym oraz walkę z
tzw. „trzema złami”: terroryzmem, separatyzmem
i ekstremizmem. Prace w ramach SOW są
prowadzone
w
trzech
sferach:
bezpieczeństwa, gospodarki i polityki. Ważną
przesłanką dla współpracy państw SOW były
także wydarzenia z 11 września 2001 roku,
które zintensyfikowały kooperację w regionie
( Харта 2001).
W 2003 roku, podczas szczytu SOW w
Moskwie,
zakończony
został
proces
instytucjonalizacji ugrupowania, a od 1
stycznia 2004 roku Szanghajska Organizacja
Współpracy zaczęła funkcjonować jako
pełnoprawna organizacja międzynarodowa,
posiadająca
własne
grupy
robocze,
pracowników i budżet. Od 2007 roku można
zaobserwować jakościowe przekształcanie się

organizacji. W ramach SOW rozpoczęto ponad
20
dużych
projektów
związanych
z
transportem,
energią,
telekomunikacją.
Odbywają się regularne spotkania dotyczące
bezpieczeństwa, wojskowości, obrony, spraw
zagranicznych,
kultury,
ekonomii,
bankowości. Szczególną rolę odgrywa także
czynnik energetyczny (Cimek 2010).
W 2004 roku Mongolia uzyskała status
obserwatora przy SOW. Podczas szczytu w
Astanie w 2005 roku do grona obserwatorów
dołączyły Iran, Indie i Pakistan. Również
Białoruś zgłosiła chęć przystąpienia do
organizacji. Jej wniosek został jednak
odrzucony ze względu na to, że nie jest ona
krajem azjatyckim.
Interesy państw członkowskich
Mimo
zróżnicowanych
interesów
członków SOW, specjaliści podkreślają, że nie
ma przesłanek, które uniemożliwiałyby ich
wzajemną współpracę. Czynnikiem, który
łączy wszystkie państwa jest bowiem niechęć
do przyjęcia polityki narzuconej przez USA, a
także ich gospodarczej i politycznej ekspansji.
Każde z państw członkowskich w inny sposób
postrzega jednak swoją rolę i miejsce w
organizacji.
Dla Chin i Rosji, SOW jest platformą
budowania wpływów w regionie i próbą
wyrugowania z Azji Środkowej wpływów
amerykańskich. Prezydent Rosji  Władimir
Putin podkreślił, że celem funkcjonowania
SOW jest stworzenie mostu, który połączy
kontynent europejski i azjatycki, co wynika z
unikalnej lokalizacji geopolitycznej członków
SOW oraz ich filozofii społecznej opartej na
szacunku dla różnych kultur, religii i tradycji
pozwalającej
na
otwartą
współpracę
międzynarodową. Chiny traktują państwa
SOW jako rynek zbytu, ale są także
zainteresowane współpracą w wymiarze
antyterrorystycznym. Specjaliści podkreślają,
że Pekin, w perspektywie długoterminowej,
może zająć dominujące miejsce w organizacji.
Rosja obawia się hegemonii gospodarczej Chin
w Azji, dlatego chce ograniczyć związki
gospodarcze Pekinu z krajami postradzieckim.
Władze w Moskwie uważają bowiem, że
integracja gospodarcza w zakresie SOW to

bardzo odległy cel i na razie należy skupić się
na poszczególnych projektach między dwoma
lub trzema państwami członkowskimi. Pekin
nalega natomiast na stworzenie ujednoliconej
przestrzeni gospodarczej i to już w najbliższej
przyszłości (Агафонов, Болятко, Васильев
2008).
Interesy
krajów
Azji
Centralnej
zasadniczo różnią się od chińskich i rosyjskich
ze względu na wielkość i charakter
gospodarek, a także na ich znaczenia na arenie
międzynarodowej.
Kazachstan
próbuje
umocnić swoją pozycję w Azji Centralnej.
Władze w Uzbekistanie1 chcą pozyskać
sojuszników, niezbędnych do walki z
wewnętrzną opozycją islamską. Tadżykistan
potrzebuje pomocy finansowej i technicznej.
Kirgistan chce zaistnieć na szerszym forum
politycznym. W przypadku SOW mamy do
czynienia
z
organizacją
zrzeszającą
odbudowujące
si,
bądź
wschodzące
mocarstwa, oraz państwa posiadające surowce
energetyczne.
Najbardziej
odważni
prognozują, że w najbliższych latach
Szanghajska Organizacja Współpracy stanie
się formą azjatyckiego NATO bądź UE.
Najważniejszym ogniwem SOW pozostaje
jednak kooperacja dwóch państw – Rosji oraz
Chin (Kuźniar, Symonides, Haliżak 2008).
Indie i Pakistan w SOW – dlaczego tak,
dlaczego nie?
Specjaliści dostrzegają olbrzymią rolę
jaką w przyszłości mogłyby odegrać w SOW
Indie. Są one wschodzącym mocarstwem,
którego
gospodarka
od
momentu
przeprowadzenia reform w latach 90tych,
nieustannie się rozwija. Indusi niechętnie
odnoszą się do powstałego po upadku ZSRR
świata
jednobiegunowego.
Od
chwili
utworzenia SOW, New Delhi wykazywało
zainteresowanie
w
ścisłej
współpracy.
Ambasador Indii w Federacji Rosyjskiej
Kanwal Sibal w przeddzień spotkania w
Astanie zauważył, że Indie postrzegają tę
organizację za bardzo ważny z punktu w
1

Uzbekistan przyłączył się do SOW w 2001 roku, nie jest

jednak krajemzałożycielem, ponieważ nie należał wcześniej
do „Szanghajskiej Piątki”

zabezpieczeniu politycznych i ekonomicznych
zainteresowań Indii w regionie. Indie podzielają
podejście
Szanghajskiej
Organizacji
Współpracy do takich problemów, jak:
zapewnianie bezpieczeństwa i stabilności w
regionie, uregulowanie sporów granicznych,
wzmacnianie zaufania, ograniczenie zbrojeń,
walka z transgranicznym terroryzmem,
rozpowszechnieniem
narkotyków
i
przeciwdziałanie separatyzmowi. Kontakty
Indii z państwami Azji Środkowej są jednym z
priorytetowych kierunków ich polityki
zagranicznej. New Delhi aktywnie dąży do
wzmacniania
związków
ekonomicznych
między członkami i obserwatorami SOW, a
także do odrodzenia współpracy i handlu
(Кузык, Шаумян 2009).
Status obserwatora SOW umożliwia
New Delhi przede wszystkim współpracę z
Chinami.
Stosunki
między
obydwoma
państwami można określić jako poprawne.
Podczas niedawnych spotkań, przedstawiciele
władz obu krajów zobowiązali się do
uregulowania sporów granicznych, które nie
zostały rozwiązane od czasów tzw. wojny
himalajskiej z 1962 roku. Jako wyraz uznania
dla partnera w 2008 roku Chiny zapewniły
Indie o swoim poparciu dla ich aspiracji jako
stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ.
Problemem
w
stosunkach
dwustronnych pozostają jednak nadal kwestie
granic, walki o wpływy w rejonie Oceanu
Indyjskiego i chińskiego poparcia dla
Pakistanu. Bardzo istotnym faktem, który
zakłóca integrację Indii z Szanghajską
Organizacją Współpracy jest normalizacja
stosunków na linii New DelhiWaszyngton. W
2001 roku między państwami doszło do
zacieśnienia
współpracy
i
podpisania
deklaracji o strategicznym partnerstwie.
Amerykanie bardzo chętnie widzieliby w
Indiach przeciwwagę dla Chin. Pekin
postrzega to jako zagrożenie swojej pozycji w
regionie. Strategiczne partnerstwo USAIndie
jest przeszkodą w dalszej integracji Indii z
SOW, ale także zmniejsza ich rolę w BRIC i
RIC. Rosja jednak nie rezygnuje z polityki
przyciągania Indii (Niewiński 2010).
W SOW spotkali się najwięksi na
świecie
producenci
energii
(Rosja
i

Kazachstan), jak i największy jej konsumenci
(Chiny
i
Indie
jako
obserwator).
Zaproponowano
aby
regularnie
przeprowadzać
spotkania
ministrów
energetyki krajów SOW, by przystąpić do
urzeczywistniania
projektów
budowy
gazociągów do Indii: z Iranu przez Pakistan i
z Turkmenistanu przez Afganistan i Pakistan.
Dla Indii priorytetowe znaczenie ma
utworzenie wraz z Rosją i Iranem korytarza
transportowego Północ – Południe, które
stanowiłby krótką i efektywną drogę
przesyłową do Rosji i Azji Środkowej.
Rozwiązanie tej kwestii jest niezwykle istotne
dla interesów narodowych i bezpieczeństwa
energetycznego Indii. Według ekspertów
jedynym
sposobem
zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego Indii jest
współpraca w sektorze energetycznym z
państwami Azji Środkowej i Iranem
(Паспорта 2012).
New Delhi pragnie także umocnić
swoją pozycję w charakterze jednej z
czołowych sił w globalnej walce z
międzynarodowym terroryzmem. Indie są
zainteresowane stabilnością państw Azji
Centralnej, rozwojem ich gospodarki i
obniżeniem możliwości manipulowania nimi
z zewnątrz, zwłaszcza przez kraje islamskie i
USA. Indiom nie jest obojętny kierunek
rozwoju państw Azji Środkowej. Orientacja
islamska
wzmocni
bowiem
pozycje
muzułmanów w regionie i może wspomóc
ruchy fundamentalistyczne w Indiach (Дуттa
2008).
Dla państw zrzeszonych w SOW
członkostwo Indii będzie korzystne ze
względu
na
efektywne
wykorzystanie
infrastruktury transportowej i tranzytowej, dla
rozwoju współpracy ekonomicznej, naukowej
i pozyskania zaawansowanych technologii.
Kraj ten, ze swoim ogromnym potencjałem,
może także wnieść znaczny wkład w rozwój
gospodarczy.
New
Delhi
wyraża
zainteresowanie we wspólnej działalności w
sferze handlu, w sferze bankowej i finansowej,
jak również w Funduszu Rozwoju SOW i w
innych
projektach.
Ponadto,
Indie
zaproponowały pomoc krajom Azji Centralnej
w rozwoju branż przemysłu, informacji i

technologii. Obecnie, przy współudziale Indii,
Tadżykistan modernizuje bazę lotniczą w
Ajni, która udostępniana będzie indyjskim
siłom powietrznym. Modernizacja polega na
budownictwie nowoczesnego pasa startowego
i trzech hangarów. Przypuszcza się, że dwa z
nowych nich będą przeznaczone dla indyjskiej
floty powietrznej (Кузык, Шаумян 2009).
Po
serii
spotkań
z
chińskimi
urzędnikami, w lutym 2006 roku, ówczesny
pakistański prezydent Pervez Musharraf
wyraził chęć przystąpienia do SOW jako
pełnoprawny uczestnik. Przywódcy Chin i
Uzbekistanu prawie natychmiast wyrazili
zgodę. W ramach zacieśniania wzajemnych
stosunków, Pakistan podpisał porozumienie o
ekstradycji terrorystów z Uzbekistanu i
aktywnie
współpracował
w
Grupie
Kontaktowej SOW – Afganistan. Wspomaga
także działania logistyczne i wojskowe w
walce z AlKaidą i Talibami. W zakresie
gospodarki kraj umacnia swoją pozycję jako
tradycyjny eksporter tekstyliów, obuwia, ryżu,
wysokiej jakości sprzętu medycznego, a także
importer włókien i energii elektrycznej
(Тусупов 2011).
Ważnym argumentem przeciw wejściu
Pakistanu do SOW jest pozycja Rosji, która
tradycyjnie
postrzega
Pakistan
jako
„nieprzyjaciela”. Taka percepcja Pakistanu w
Rosji trwa do czasu konfliktu radziecko
afgańskiego, kiedy to Islamabad poparł
mudżahedinów. I pomimo faktu, że dzisiaj
stosunki między Rosją i Pakistanem są
formalnie znormalizowane, Moskwa nie widzi
w Islamabadzie sojusznika (Тусупов 2011).
Ambicje Iranu
Na przeszkodzie udziału Teheranu w
SOW stoi kwestia irańskich starań o broń
nuklearną
i
stosunków
ze
Stanami
Zjednoczonymi. Dla członków Szanghajskiej
Organizacji Współpracy irańskie ambicje
nuklearne nie stanowią bezpośredniego
zagrożenia.
Poparcie
Teheranu
może
natomiast
spowodować
pogorszenie
stosunków
z
Europą
i
Stanami
Zjednoczonymi, współpraca z którymi jest
ważna dla Chin, Kazachstanu i Uzbekistanu, a
także dla Indii. Czynnikiem przemawiającym

za włączeniem Iranu do SOW jest fakt, że kraj
ten stanowiłby ważny węzeł komunikacyjny i
stałby się wiodącym eksporterem surowców
energetycznych.
Jednym
z
najbardziej
obiecujących obszarów współpracy w ramach
polityki regionalnej Iranu jest produkcja,
przetwórstwo
i
transport
surowców
energetycznych. Irańskie władze widzą w
SOW
ogromny,
choć
nadal
słabo
wykorzystywany,
potencjał
współpracy
gospodarczej.
W
praktyce
Iran
jest
zainteresowany przede wszystkim rynkiem
chińskim, dla którego jest jednym z głównych
dostawców
surowców
energetycznych
(Князев 2012).
Kolejna kwestią opóźniającą integrację
są pewne sprzeczności terytorialne istniejące
między Teheranem a państwami SOW. W
szczególności jest to nadal nierozwiązana
kwestia Morza Kaspijskiego. Iran akceptuje, że
jego część stanowi niecałe 20 proc., Rosja,
Kazachstan i Azerbejdżan podpisały umowę
w ramach, której Iran dostał mniej niż 14 proc.
udziałów; Rosja, Azerbejdżan i Turkmenistan
 prawie 20 proc., Kazachstan – 29 proc. Wielu
badaczy uważa, że dla Teheranu członkostwo
w organizacji ma stworzyć okazję, do
uzyskania poparcie Rosji i Chin w razie
pogorszenia
stosunków
ze
Stanami
Zjednoczonymi. W kontekście izolacji irańskiej
przez kraje Zachodu jego integracja z krajami
azjatyckimi jest więc podyktowana względami
pragmatycznymi (Князев 2012).
Sprzeciw rozszerzaniu
Wbrew
oczekiwaniom
odnośnie
dziesiątego spotkania premierów państw
Szanghajskiej Organizacji Współpracy, które
odbyło się w Sankt Petersburgu 7 listopada
2011 roku, nie podjęto decyzji dotyczącej
przyjęcia nowych członków. Pomimo kilku lat
przeprowadzania analiz, SOW nadal nie może
określić podstawy prawnej do rozszerzenia
organizacji. Na szczycie SOW, w czerwcu 2010
roku, został ostatecznie określony zestaw
minimalnych kryteriów, które musi spełnić
państwo
aspirujące
do
członkostwa.
Zgodzono się, że każdy kraj, który chce
dołączyć do SOW musi znajdować się w
Eurazji, posiadać status obserwatora lub

partnera,
mieć
nawiązane
stosunki
dyplomatyczne z państwamiczłonkami oraz
posiadać aktywne relacje ekonomiczne ze
wszystkimi członkami, a także nie podlegać
sankcjom ONZ i nie znajdować się w stanie
konfliktu zbrojnego z innym państwem (Уайц
2011).
Powodem
odwlekania
dalszego
rozszerzania SOW jest fakt, że może ono
spowodować
zaostrzenie
istniejących
problemów. Różnice narodowościowe krajów
członkowskich,
rozmiar
ich
zasobów
ekonomicznych,
potęga
militarna
i
geopolityczna komplikują negocjacje i proces
realizacji polityki SOW. Przyjęcie nowych
członków może wzmocnić różnice i spory
dotyczące kwestii bezpieczeństwa, takie jak
udzielanie wsparcia logistycznego dla działań
wojennych w Afganistanie. Przyjęcie nowych
państw może skomplikować stanowisko SOW
w sprawie nierozprzestrzeniania broni
atomowej, ponieważ Pakistan i Indie
posiadają broń nuklearną i nie przystąpiły do
Traktatu o Nieproliferacji Broni Jądrowej
(NPT).
Najbardziej
zainteresowane
wstąpieniem są Iran i Pakistan. Są one jednak
najmniej pożądane ze względu na problem
terroryzmu
i
słabość
gospodarki.
Przystąpienie Iranu na tle pogorszenia się
sytuacji
wokół
irańskiego
programu
jądrowego jest krokiem ryzykownym i może
pogorszyć kontakty SOW z Europą i Stanami
Zjednoczonymi (Тусупов 2011).
Do tej pory duże emocje, zwłaszcza w
Pekinie i Moskwie, wzbudzała kwestia
przystąpienia Indii do SOW. Przez wiele lat,
Chiny i Rosja nie mogły dojść do
porozumienia w tej kwestii. Moskwa
opowiadała się za jednoczesnym przyjęciem
Indii i Pakistanu, Pekin blokował możliwość
przyjęcia Indii. Chińczycy są bowiem
zaniepokojeni rosnącym wpływem Indii
regionie i na świecie. Nie bez znaczenia w
integracji z krajami SOW są stosunki indyjsko
pakistańskie. Przez cały okres od momentu
uzyskania niepodległości Indie i Pakistan
stoczyły ze sobą cztery wojny. Konstruktywny
dialog rozpoczął się dopiero na początku 2004
roku. Według ekspertów konflikt o Kaszmir
będzie trwał nadal i ma bardzo negatywny wpływ

na stosunki indyjskopakistańskie, a także może
pogorszyć sytuację w regionie jako całości. New
Delhi podejmuje także wysiłki mające na celu
uniemożliwienie
umocnienia
pozycji
Pakistanu w Azji Środkowej. Zdaniem
analityków, Indie i Pakistan mogą zostać
przyjęte do SOW tylko jednocześnie.
Przyczyną tego jest fakt, że przyjęcie tylko jednego
z nowych atomowych państw umocni jego pozycję i
może doprowadzić do naruszenia kruchego bilansu
sił w regionie (Тусупов, 2011).
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CO BY BYŁO, GDYBY ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH
REPUBLIK RADZIECKICH SIĘ NIE ROZPADŁ?
PROGNOZA

Dagmara Moskwa

Wyobraźmy sobie świat, w którym imperium radzieckie nadal istnieje. Kto stałby na
jego czele? Jak wyglądałaby gospodarka oraz stosunki z innymi państwami? Czy ustrój
byłby autorytarny, a ludzie nie mieli odwagi przeciwstawić się władzy? Zapraszam do
podróży w świat historii alternatywnej, w której ZSRR jest jednym z najpotężniejszych
mocarstw świata.
Niniejsza
praca
jest
próbą
wnioskowania
o
przewidywanym
kształtowaniu się zdarzeń w sytuacji, w której
rozpad imperium radzieckiego nie miał
miejsca. Szkic jest prognozą częściową (opiera
się tylko na niektórych aspektach), której
przedmiotem jest Federacja Rosyjska oraz sam
Związek
Radziecki.
Prognoza
dotyczy
gospodarki,
ustroju,
tendencji
demograficznych
oraz
sytuacji
międzynarodowej.
Jak doszło do rozpadu ZSRR?
12
czerwca
1990
r.
I
Zjazd
Deputowanych
Ludowych
uchwalił
Deklarację O suwerenności państwowej
Rosyjskiej
Federacyjnej
Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. Ogłaszała ona pełną
suwerenność
Rosyjskiej
Federacyjnej
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR)
na całym jej terytorium, przyjęcie nowej
nazwy – Federacja Rosyjska oraz utworzenie
demokratycznego państwa prawa w ramach
odnowionego
Związku
Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Niecałe sześć miesięcy
później,
dążenie
do
niepodległości
poszczególnych
republik
związkowych
doprowadziło jednak do rozpadu imperium i
narodzin nowych, suwerennych państw
(Stelmach 2003: 59). Potwierdzeniem tego było
porozumienie z Białowieży z 8 grudnia 1991 r.
podpisane przez prezydentów Rosji (Borys
Jelcyn, 19911999), Ukrainy (Leonid Krawczuk
19911994) oraz Przewodniczącego Rady
Najwyższej Białorusi (Stanisław Szuszkiewicz,
19911994) o rozwiązaniu ZSRR i utworzeniu
Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).
Decyzja
radzieckiego
parlamentu
o

rozwiązaniu ZSRR z 26 grudnia 1991 r.
stanowiła już tylko formalność (Roszkowski
2005: 423). Specyfika i wyjątkowość rozpadu
polega na tym, że nigdy
w historii żadne imperium nie upadło na
mocy własnej decyzji (Stelmach 2003: 4345).
Sytuacja gospodarcza
Co się stało?
Konsekwencją rozpadu ZSRR było
m.in. zniszczenie silnych powiązań jakie
łączyły przedsiębiorstwa wewnątrz Związku.
Brak
zabezpieczonych
granic
między
nowopowstałymi państwami doprowadził do
powstania
ogromnej
kontrabandy
–
wywożono z Rosji przede wszystkim surowce.
Rosja straciła również wiele ważnych portów
nad Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym
(skomplikowało to eksport i import),
problemem była także konieczność płacenia
opłat tranzytowych za przewóz towarów
przez państwa zewnętrzne (Zołotowskij 2004:
3940). W wyniku transformacji, doszło do
dysfunkcji zarówno gospodarki centralnie
planowanej, jak i rynkowej. W związku z
powstaniem specyficznego rynku pracy oraz
zaburzeniem dotacji społecznych, wykształciło
się zjawisko ubóstwa transformacyjnego, które
charakteryzuje się brakiem instytucji wsparcia
oraz – paradoksalnie – bardziej elastycznymi
barierami wyjścia (Zołotowskij 2004: 8).
Pracownicy nie mają gwarancji otrzymywania
dochodów,
które
umożliwiłyby
im
przekroczenie linii ubóstwa, często nie
otrzymują również systematycznie pensji. Co
istotne, dominują instytucje nieformalne oraz
czarny rynek. Dużym problemem jest ukryte

bezrobocie, a brak pracy jest równoznaczny z
niemożnością zapewnienia odpowiedniego
poziomu życia, co w dłuższym okresie
prowadzi do wykluczenia społecznego
bezrobotnych (stają się źródłem zagrożeń
politycznych i społecznych: radykalizmu,
przestępczości, terroryzmu) (Czaplicka 2007:
15). Występuje również wysoki poziom
korupcji (obecna jest w każdej sferze życia
politycznego i społecznego  edukacja, służba
zdrowia, instytucje państwowe itp.), a
najbiedniejsza grupa ludności ma trudności
w dostępie do podstawowych świadczeń
publicznych (Sowa 2007: 167). Można pokusić
się o stwierdzenie, że ubóstwo jest dla
demokracji ogromnym ograniczeniem i
utrudnieniem (Peshkov: 7). Jego konsekwencje
można zaobserwować zarówno na poziomie
jednostki (niedożywienie, brak dostępu do
opieki zdrowotnej, bezrobocie, wykluczenie
społeczne itp.), jak i w szerszym kontekście –
skutków
dla
rozwoju
społecznego
i
gospodarczego całego kraju (zahamowanie
rozwoju gospodarczego państwa, regres,
wzrost przestępczości, korupcji itp.)
Co by było, gdyby stało się inaczej?
Załóżmy, że ZSRR się nie rozpadł.
Nadal
istnieje
potężne
imperium
ekonomiczne. Państwo dba
o swoich obywateli, zapewnia im miejsca
pracy oraz swobodny dostęp do świadczeń
publicznych. Dzięki gospodarce centralnie
planowanej, odrzuceniu kapitalizmu oraz
ograniczeniu własności prywatnej, państwo
sprawuje
kontrolę
nad
rynkiem.
Społeczeństwo nie do końca popiera taki stan
rzeczy (informacje z Zachodu na temat
korzyści
gospodarki
kapitalistycznej
napływają do ZSRR lawinowo), jednakże
państwo rekompensuje to utrzymującym się
niskim poziomem bezrobocia i inflacji, co z
kolei
niweluje
poziom
radykalizmów,
przestępczości
i
terroryzmu.
Zjawisko
wykluczenia społecznego nie ma racji bytu,
wszyscy są równi wobec prawa, a środki
produkcji są uspołecznione. Nie bądźmy
jednak idealistami, korupcja oraz czarny rynek
istnieją. Ich poziom jest jednak stosunkowo
niski. Posiadając niezwykle bogate zasoby

surowcowe,
ZSRR
jest
jednym
z
najpotężniejszych mocarstw ekonomicznych
na świecie. Mogą z nią konkurować jedynie
Chiny oraz Indie, będąc jednocześnie
alternatywnymi w stosunku do UE rynkami
zbytu dla ropy naftowej i gazu.
Ustrój – demokracja, autorytaryzm czy
„kapitalizm kolesiów”?
Co się stało?
Celem transformacji systemowej było
przeobrażenie państw autorytarnych (ZSRR)
w demokratyczne (Rosja). Wiele czynników
wskazuje jednak na to, że nie zakończyło się to
pełnym sukcesem. Wśród nich wymienić
należy zakorzenione w przeszłości myślenie
rosyjskiego społeczeństwa, głębokie konflikty
narodowościowe oraz ogromny wpływ
oligarchii na życie polityczne państwa
(Lipman 2004: 65). Okres po 1991 r. nazywany
jest często okresem postkomunistycznym,
postsocjalistycznym,
postradzieckim
czy
posttotalitarnym,
co
ma
jednoznaczny
pejoratywny wydźwięk, wyraźnie wskazujący
na ogromny wpływ przeszłości radzieckiej na
kształt współczesnego państwa rosyjskiego.
Zarówno zachodni, jak i rosyjscy naukowcy
zaproponowali wiele terminów określających
najnowsze
dzieje
Federacji
Rosyjskiej:
„niedokończona
rewolucja”,
„liberalna
demokracja”,
„demokracja
zarządzana”,
„kapitalizm
kolesiów”,
„oligarchiczny
korporacjonizm”, „feudalizm przemysłowy”,
„biurokratyczny kapitalizm (Riasanovsky,
Steinberg 2009: 655656). W demokratycznym
państwie powinny mieć miejsce wolne
wybory, pluralizm polityczny, niezawisłość
sądów, poszanowanie praw człowieka i
społeczeństwo
obywatelskie,
których
Federacja Rosyjska nie posiada lub posiada w
ograniczonym
zakresie.
Rosyjskiemu
systemowi
politycznemu
zarzuca
się
stopniowe
ograniczanie
pluralizmu
politycznego, rozszerzanie kontroli państwa
nad informacją, wzrost potęgi resortów
siłowych w kreowaniu polityki, kształtowanie
mentalności
społecznej
opartej
na
zapotrzebowaniu na silne państwo. Co więcej,
pojęcia takie jak np.: autorytaryzm czy silna

władza nie budzą w społeczeństwie rosyjskim
negatywnych emocji (Bryc 2009: 2627).

który nie pali i który mnie nie bije. Chcę
mężczyzny takiego jak Jelcyn1.

Co by było, gdyby stało się inaczej?
Załóżmy, że ZSRR się nie rozpadł.
Nadal
istnieje
potężne
imperium
o
autorytarnym ustroju państwowym. Michaił
Gorbaczow doszedł do władzy w 1985 roku,
nie udało mu się jednak przekształcić systemu
komunistycznego oraz wprowadzić zmian w
życiu
politycznym,
społecznym
i
gospodarczym państwa. Założenia jego
polityki nie spodobały się Komunistycznej
Partii Związku Radzieckiego, która poczuła
się zagrożona dążeniami i celami Sekretarza
Generalnego.
Pierestrojka
(przebudowa),
uskorienie (przyspieszenie) oraz głasnost
(jawność) miały doprowadzić bowiem do
zniesienia cenzury, zdemaskowania faktów
historycznych
oraz
likwidacji
propagandowych
kłamstw,
co
mogło
zaszkodzić większości członków partii. Już na
początku 1986 roku Gorbaczow zmarł z
powodu zatrucia. Do dzisiaj nie znaleziono
(tudzież znaleziono, lecz nie ujawniono)
sprawców
jego
śmierci.
Władzę
po
Gorbaczowie przejął głęboko wierzący w
system sowiecki Jelcyn. Pomimo tendencji do
przejęcia pełnej władzy w państwie – głównie
z powodu presji Zachodu – podjął decyzję o
utworzeniu urzędu Prezydenta ZSRR, którym
też został wybrany przez Radę Najwyższą
Związku. Wolne wybory nie mają miejsca,
system
polityczny
całościowo
jest
kontrolowany przez partię komunistyczną.
Prezydent posiada całkowitą władzę w
zakresie kształtowania polityki wewnętrznej i
zagranicznej oraz cieszy się ogromnym
poparciem społecznym. Partia kontroluje
przepływ informacji, a społeczeństwo w pełni
akceptuje działanie władz. Jelcyna rodacy
kochają za zdecydowanie, urok osobisty i
charyzmę, na którą pracuje cały sztab
prezydenckich specjalistów. Co więcej, zaczęto
o nim kręcić filmy i pisać książki.. Media
przekonują obywateli ZSRR, że bez Jelcyna nie
można myśleć o stabilizacji w Związku. W
2002 roku, grupa Поющие Вместе nagrała
singiel chwalący Jelcyna jako mężczyznę
idealnego: Chcę mężczyzny, który nie pije,

Tendencje demograficzne
Co się stało?
Tendencje
demograficzne,
które
pojawiły się w Rosji w wyniku rozpadu ZSRR
mają negatywny wpływ na życie społeczne i
gospodarcze kraju. Przy obecnym poziomie
zaludnienia, Rosja nie będzie w stanie obronić
i odpowiednio zagospodarować swojego
ogromnego terytorium. ZSRR jako mocarstwo
cały czas zajmowało trzecie miejsce na świecie
pod względem ludności (po Chinach i
Indiach), w 2000 roku Rosja spadła na szóste
miejsce, a w połowie XXI wieku trudno jej się
będzie utrzymać w drugiej dziesiątce państw
świata. Przyczyną tego było i jest m.in.:
nadmierne spożycie alkoholu, wypadki
w pracy, zabójstwa, samobójstwa itp. Co
więcej, społeczeństwo rosyjskie (jak większość
społeczeństw współczesnego świata) to
społeczeństwo starzejące się. Statystyczna
kobieta rodzi mniejszą liczbę dzieci, co wynika
głównie z takich czynników jak: zwiększenie
aktywności zawodowej kobiet czy zmiana
tradycyjnego modelu rodziny (Szerepka 2006:
11).
Co by było, gdyby stało się inaczej?
Załóżmy, że ZSRR się nie rozpadł.
Nadal istnieje potężne imperium zajmujące
trzecie miejsce pod względem ludności na
świecie (trudno jest prześcignąć Chiny i Indie).
Problem starzejącego się społeczeństwa jest
mniejszy niż w państwach demokratycznego
Zachodu. Państwo komunistyczne udziela
bowiem dużego wsparcia rodzinom i
prowadzi program społeczny propagujący
wielodzietny model rodziny. Poza tym, przy
każdym zakładzie pracy jest przedszkole, a
matki otrzymują wysokie wsparcie finansowe
na
wychowanie
dzieci.
Siła
narodu
radzieckiego leży bowiem w wierzących w
ideę
komunizmu
młodych
ludziach.
Indoktrynacja jest na porządku dziennym.
1

W rzeczywistości singiel poświęcony jest Władimirowi

Putinowi.

Rozpoczyna się już od przedszkoli 
społeczeństwo ma być całkowicie lojalne i
oddane władzy.
Sytuacja międzynarodowa
Co się stało?
Rozpad ZSRR stanowił moment
kluczowy w historii świata. Powstanie 15
suwerennych państw całkowicie zmienił
sytuację na arenie międzynarodowej. Pojawił
się problem ich przynależności do organizacji
międzynarodowych,
kwestia
granic,
stosunków dyplomatycznych, politycznych,
gospodarczych i kulturalnych. Jedynym
prawnym i politycznym sukcesorem ZSRR jest
Federacja Rosyjska. Należy ona do wielu
organizacji międzynarodowych w tym do G8,
Rady Bezpieczeństwa ONZ, WTO, WNP.
Zajmuje jedną z najważniejszych pozycji na
arenie międzynarodowej. Boryka się jednak
z wieloma problemami jak np. ciągłość i
integralność terytorialna (Iwańczuk 2006: 77).
Rosja przejęła w spadku po ZSRR granice
zarówno zewnętrzne, jak
i wewnętrzne
pomiędzy republikami związkowymi (obecnie
suwerennymi państwami). Przejęła więc
nierozwiązane problemy graniczne z Chinami
i Japonią oraz zyskała problemy graniczne z
nowopowstałymi państwami. Kwestie sporne
wynikły również między FR a Ukrainą (status
oraz delimitacja Zatoki Kerczeńskiej i
Azowskiej). Ważną kwestią jest również
problem z Morzem Kaspijskim, (który należał
niemalże wyłącznie do jednego państwa 
tylko południowa część związana była z
Iranem). Obecnie Rosja jest już tylko jednym z
pięciu państw dzielących się jego bogatym w
ropę naftową i gaz ziemny obszarem
(Iwańczuk 2006: 8081).
Co by było, gdyby stało się inaczej?
Załóżmy, że ZSRR się nie rozpadł.
Nadal istnieje potężne imperium zajmujące
silną pozycję na arenie międzynarodowej.
Razem z Chinami i Indiami tworzy blok,
którego potęgi nie jest w stanie podważyć
żadna inna globalna struktura polityczna.
Indie posiadają niezwykle szybko rozwijającą
się gospodarkę oraz kapitał ludzki, jak i

surowcowy. ZSRR czerpie z ich potęgi aby
przeciwstawić się NATO. Indie są ponadto
główną zewnętrzną siłą nabywczą dla
radzieckich surowców energetycznych. Chiny
stanowią z kolei tanie źródło nowych
technologii. Pomimo tego, ze współpraca z
Chinami i Indiami jest skierowana przeciwko
potędze NATO,
ZSRR utrzymuje z nim
względnie dobre stosunki. Co więcej,
współpracuje z nim w operacjach pokojowych
w Afganistanie czy Darfurze. Kontakty z Unią
Europejską
również
nie
należą
do
najgorszych, w końcu ZSRR jest głównym
eksporterem gazu do państw unijnych.
Problem
integralności
terytorialnej
praktycznie
nie
istnieje
(autonomia
zagwarantowana republikom przez władze w
zupełności im wystarcza). Wszystkie republiki
związkowe akceptują politykę wewnętrzną
i zagraniczną prowadzoną przez władze
centralne.
***
Powyższy szkic ma charakter czysto
stochastyczny – jest niepewnym, lecz
akceptowalnym
sądem
obrazującym
ukształtowanie się badanego zjawiska w
danym momencie w przyszłości. Jest
weryfikowalny empirycznie i odnosi się
jedynie
do
poszczególnych
aspektów
funkcjonowania imperium radzieckiego.
Podstawą artykułu była praca "Co by było,
gdyby Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich się nie rozpadł?" napisana w
ramach
zaliczenia
przedmiotu
Prognozowanie
i
symulacje
między
narodowe prowadzonego przez dra Łukasza
Donaja, Wydział Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM.
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II

REPORTAŻE

JEDNA LITWA,
WIELE PERSPEKTYW

Mateusz Sikora

 Nie boisz się tam jechać? – kto by się spodziewał, że tego typu pytanie można usłyszeć przed
wyjazdem do jednej z europejskich stolic. Spotykałem się z nim jednak zaskakująco często, a
nawet do Mińska nie jechałem. Za cel obrałem sobie Litwę, precyzyjniej Wileńszczyznę.

Wcześniej, kilkakrotnie odwiedzałem te
regiony, nigdy nie spotykając się
z większymi problemami. Tym większe było
moje zdziwienie kiedy wielu z moich
znajomych zadawało mi pytania – czy jesteś
pewny, że pobyt na Wileńszczyźnie jest w tym
czasie bezpieczny? Po powrocie, cały i zdrowy
zacząłem zastanawiać się co może być
powodem utraty wiary w to, że podróż na
Litwę jest bezpieczną eskapadą. Właśnie
„utraty”, gdyż dotychczasowe podróże w
tamte rejony nie wiązało się z większą troską o
moje
bezpieczeństwo.
Swoje
myśli
skierowałem na dyskurs medialny, który
opisuję relację na linii Warszawa – Wilno.
Skupiłem się na opiniach, które powszechnie
krążą w środkach masowego przekazu –
litewscy politycy zamykają polskiej mniejszości
szkoły... zakazują wywieszania nazw ulic w języku
polskim... polska mniejszość jest gnębiona przez
Litwinów... Taki obraz jawi nam się z ekranów
telewizorów i czołówek wielu polskich gazet.
Czy jednak rzeczywiście relacje między
naszymi rodakami, a ich litewskimi sąsiadami
są tak beznadziejne?
Innym się to nie spodoba
Celem mojej podróży stała się malutka
miejscowość zamieszkała przez Polaków,
położone trzydzieści kilometrów na południe
od Wilna Glinciszki. Swoją nazwę wioska
zawdzięcza glinie, której obecność na dnie
pobliskiego jeziora zmienia kolor wody na
czerwony. We wsi uwagę zwraca również
pomnik poświęcony pamięci trzydziestu
ośmiu Polaków, którzy 20 czerwca 1944 roku
zostali zamordowani przez litewski oddział
pomocniczy
policji
niemieckiej.
Duże
zainteresowanie tym miejscem pamięci,

spowodowało, że zaangażowałem się w
przygotowanie wystawy poświęconej między
innymi temu pomnikowi. Aż prosiło się o
skontrastowanie go z położonym nieopodal
miejscem
upamiętniającym
Litwinów
zamordowanych w odwecie za mord w
Glinciszkach. Wówczas to, Polska brygada
Armii Krajowej zabiła dwudziestu siedmiu
litewskich cywili w położonej nieopodal wsi
Dubinki. Sfotografować pomnik w Dubinkach
jednak się nie udało. Początkowo miejscowi
Polacy starali się przekonać mnie, że dojazd
do wsi jest bardzo trudny. Łatwo się pogubić,
lepiej tam nie jechać. Gdy jednak nie dawałem
za wygraną powiedziano mi wprost, że nie
jest to najlepszy pomysł, ponieważ może być
źle odebrany przez innych. Zapytałem,
konkretnie, o jakich innych chodzi? Nikt nie
był mi w stanie jednak powiedzieć komu
mogłoby się nie podobać fotograficzne
zestawienie pomników. Wszyscy twierdzili, że
sami nie mają nic przeciwko, ale sąsiedzi
mogą mieć pewne zastrzeżenia. Zapytani
sąsiedzi, również stanowczo nie protestowali
jednak kolejny raz odwoływali się do
„pozostałych Polaków”, którym pomysł
wystawy mógłby się nie spodobać. W
rezultacie przygotowaliśmy wystawę zdjęć
poświęconą
tematom,
które
budziły
zdecydowanie mniej kontrowersji, jak np.
lokalna architektura. Co zaś tyczy się samych
pomników – byłby to prawdopodobnie
doskonały temat obrazujący konflikt Polsko
Litewski. Dwie wsie, dwa różne pomniki
poświęcone wzajemnym mordom, idealny
przykład sporu.
Kuchenna prawda
Tylko czy ten konflikt rzeczywiście istnieje? W

rozmowach wielokrotnie wprost padało
pytanie – Czy Wy (Polacy) nie lubicie Litwinów?
Mieszkańcy Glinciszek dziwili się – dlaczego
mielibyśmy ich nie lubić. Sąsiad jak sąsiad, jak
ukradnie kurę to go nie lubię. Przebywając w
Polskich wioskach czy miasteczkach na
Wileńszczyźnie
nie
odczuwa
się
wszechogarniającej niechęci pomiędzy obiema
narodowościami. Życie toczy się normalnym
rytmem. Nie ma mowy o żadnych
narodowych antagonizmach. Czasem jednak
trudno oprzeć się wrażeniu, że niechęć ta
bywa wytwarzana.
Zjazd Akcji Wyborcza Polaków Na
Litwie. Głośna muzyka, sielankowa atmosfera
i luźny nastrój z partyjnego zjazdu uczyniły
rodzinny festyn. Konkursy sportowe, występy
wokalne, pokazy instrumentalne i popisy
taneczne umożliwiały dobrą zabawę. Ale
wszystko miało dziać się PO POLSKU. Tak
przynajmniej napisane było w scenariuszu
festynu. Ze sceny mogliśmy usłyszeć tylko i
wyłączenie polską muzykę. Jeden z zespołów
odważył się zagrać dwie litewskie piosenki i
to wystarczyło by poprosić ich o zejście ze
sceny.
Wielokrotnie
puszczany
hymn
narodowy przypominać miał o tym, że
wszyscy na zlocie są Polakami. Na scenie
język polski, pośród kilkutysięcznego tłumu
języki różne. Mimo iż kilka razy, ze sceny
mogliśmy usłyszeć prośby o to, żeby wszyscy
posługiwali się językiem polskim, to
uczestnicy festynu nie okazali się zbyt
zdyscyplinowaną publicznością. Wszyscy
mówili „po swojemu”, a raczej po prostu. Na
terenie Wileńszczyny wiele osób biegle
posługuje się trzema lub czterema językami. A
w wielu miejscowościach mówi się po prostu.
Jest to rodzaj surżyka, złożonego z wielu
języków, których nasilenie zależy od bliskości
granic danego państwa. I tak język prosty, w
okolicach
granicy
Białoruskiej,
będzie
charakteryzował się zdecydowanie większym
nasyceniem białorusycyzmów niż ten, z
którym spotkamy się tuż za Polską granicą.
Dzięki takiej mieszance językowej ludzie nie
mają większego problemu w porozumiewaniu
się ze sobą, bez względu na narodowość. Nic
dziwnego, że w atmosferze zabawy nikomu
nie chciało się silić na to, aby przypominać

sobie poszczególne polskie słowa. Każdy
mówił jak mu się podobało. Nawet działacze
AWPL trak dbający o językowa czystość
imprezy podczas gry w piłkę nożna
komunikowali się raczej w innych językach.
Za to wyraźnie polskie były komunikaty przy
garkuchni: jak przyjdzie jakiś Litwin to nie dawaj
mu jedzenia alb najlepiej zawołaj mnie.
Organizatorzy,
starali
się,
aby
jubileuszowy  dziesiąty zjazd ich partii,
skondensował w sobie wszystkie, możliwe
elementy polskości. Nawet bramki do gry w
piłkę nożną, taśmy odgradzające parking od
reszty terenu czy kosze na śmieci miały kolor
biało czerwony. Symboliczna narodowość
przejawiała się niemal na każdym kroku.
Zamieszczone w scenariuszu patriotyczne
slogany miały przypominać o tym, że
„wszyscy jesteśmy Polakami”. Oficjalny zjazd
partii okazał się być doskonałym miejscem nie
tylko do zmobilizowania polskiego elektoratu
wyborczego,
był
także
okazją
do
zamanifestowania polskości, tak bardzo
według
organizatorów
zagrożonej
na
Wileńszczyźnie w obecnych czasach.
Etykietki
Jednak przeciętnych ludzi rzadko
interesuje wielka, państwowa polityka. To co
w polskich czy litewskich mediach określane
jest jako konflikt, nie znajduje większego
odzwierciedlenia na lokalnym podwórku, w
małej wiosce na Wileńszczyźnie. Tam Polacy
żyją z Litwinami czy Rosjanami bez większych
problemów. Można nawet założyć, że w
większości przypadków problemy pojawiają
się w sytuacji, w której politycy starają się
wmówić lokalnym społecznościom, że są one
dyskryminowane lub poniżane przez drugą
stronę..
Czy zwykli, przeciętni ludzie, którzy
nie mają wiele wspólnego z wielkim światem
polityki również czują, że ich narodowość jest
zagrożona? A co jeśli narodowość jest im
obojętna? Albo wręcz do niczego potrzebna?
Czy to w ogóle jest możliwe? Wielu działaczy,
a także badaczy Wileńszczyzny na siłę próbuje
każdemu nadać jakąś narodowość. Następnie
pozwala to wnioskować o ewentualnych
konfliktach z innymi osobami, konfliktach

oczywiście na tle narodowościowym. A co w
sytuacji jeśli na tak wielokulturowym terenie
jakim
jest
Wileńszyzna
kategorie
wypracowane przez ludzi z zewnątrz nie są w
żaden sposób wymierne? W czasie badań czy
podróży wielokrotnie można spotkać ludzi,
którzy określają się jako Wilniucy lub np.
ludzie stąd. Pochodzenie matki czy ojca
również nie pomaga, gdyż i oni mieli
rodziców z różnych grup etnicznych.
Niecodzienne sytuacje przytrafiają się również
w przypadku rodzeństw. Aby poznać
uczestników pewnego projektu poprosiłem
wszystkich o wpisanie na listę swojego
imienia i nazwiska. Na pozór banalna
czynność, a doskonale obrazuje różnorodność,
z którą spotykamy się na Wileńszczyźnie.
Jedna z sióstr bliźniaczek podpisała się jako
Mezijewska, druga jako Mezijewskaja, co więcej
nie umiały one wyjaśnić różnicy, dlaczego
podpisują się tak, a nie inaczej.
Tak ogromna różnorodność sprzyja
kreowaniu radykalizmu. Niektórzy politycy
wykorzystują wyrwane z szerszego kontekstu
zachowania lokalnych społeczności, aby
potwierdzać głoszone przez siebie idee.
Jednak głębsze wejście w teren daje nieco inny
obraz sytuacji. Okazuje się niejednokrotnie, że
konflikty przedstawiane jako narodowościowe
bywają zwykłymi waśniami pomiędzy
rodzinami od wieków dzielącymi miedzę. A
jeśli w konflikcie o grusze można uzsykać
poparcie partii politycznej? Wtedy tożsamość
narodowa nabiera innego znaczenia.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że
Polacy,
zamieszkujący
Wileńszczyznę
odczuwają niezwykłą nostalgię za swoją
ojczyzną. W rozmowach, Polska jawi się jako
raj utracony. Wielokrotnie możemy spotkać
się z sytuacją niezwykłego wzruszenia
towarzyszącego rozmowie z starsza panią
tylko i wyłącznie dlatego, że posługujemy się
czystym językiem polskim. Emocje takie mogą
być łatwo wykorzystane, aby zobrazować, że
Polacy na Litwie są biedni, gnębieni,
pozbawiani swojej narodowości. Jeśli jednak
porozmawiamy z ludźmi dowiemy się, że
czują oni tęsknotę za Polską jednak nie
wyobrażają sobie oni by mieszkać gdzie
indziej niż tu – na Wileńszczyźnie. A

wzruszenie i płacz towarzyszące rozmową nie
jest formą wyrażania smutku i cierpienia z
obecnej sytuacji, ale raczej pokazuje radość
towarzyszącą możliwości spotkania się ze
swoimi rodakami. O ile w samym Wilnie
wycieczki Polskie są bardzo częste, o tyle
możliwość spotkania turysty z Polski w takiej
wsi jak Glinciszki nie jest już codziennością.
Na
Wileńszczyźnie
każdy,
konkretny
przypadek stanowi zupełnie inną historię.

PODRÓŻ DO KRAINY DZIECIŃSTWA.
TADEUSZ GAYDAMOWICZ O MOŁDAWII

Anna Skowronek

Tadeusz Gaydamowicz, 89letni mieszkaniec Krakowa, uznawany jest za nestora
mołdawskiej Polonii. Do Polski przybył na stałe wraz z rodzicami dopiero po II wojnie
światowej. W rozmowach często wraca do krainy, w której spędził spokojne i szczęśliwe
dzieciństwo. Stara się też osobiście odwiedzać Mołdawię. Pozwala mu to w
nieosiągalny dla innych sposób obserwować zmiany, jakie zaszły w tej części świata w
XX wieku1.

Tadeusz Gaydamowicz urodził się w
polskiej rodzinie 4 lipca 1923 roku w
Kiszyniowie. Obecnie mieszka w Krakowie.
Jest
członkiem
Towarzystwa
Polsko
Rumuńskiego, w której pełni funkcję prezesa
seniorów.
Jest
również
najstarszym
drużynowym w naszym kraju  do harcerstwa
wstąpił w 1934 roku, jako uczeń jednej z
lwowskich szkół.
Krainą lat dzieciństwa Tadeusza
Gaydamowicza jest Besarabia, wchodząca po I
wojnie
światowej
w
skład
Rumunii.
Uznawany jest za nestora mołdawskiej
Polonii. Do Polski przybył na stałe wraz z
rodzicami dopiero po II wojnie światowej.
Jego rodzice osiedlili się we wsi Dobiegniewie
(Ziemie Zachodnie). Natomiast pan Tadeusz
wyruszył do Krakowa, aby dokończyć
przerwane studia, rozpoczęte w trakcie wojny
w Bukareszcie. Tak zaczął się nowy rozdział
jego życia w Polsce.
Gaydamowicze
Gaydamowicze to polska rodzina
szlachecka (herbu Pomian), która mieszkała na
Litwie w okolicach Poniewieża. Za sprawą
dziadka p. Tadeusza, Józefa, rodzina
Gaydamowiczów znalazła się na terenie
Besarabii. Miało to miejsce w latach
siedemdziesiątych XIX wieku. W ten sposób
wpisali się w istniejący wówczas nurt
osadnictwa polskiego w tej część Rosji.
Dziadek p. Tadeusza był żołnierzem
armii carskiej. Brał udział w wojnie rosyjsko 
tureckiej w latach 1877 – 1878. Po niej nie
wrócił już na Litwę, lecz osiedlił się w
Besarabii, która stanowiła wówczas wysuniętą

najbardziej na południowyzachód rosyjską
gubernię.
Powodem
pozostania
w
Kiszyniowie była miłość. W tym kresowym
mieście poznał córkę bogatego ziemianina
pochodzenia greckiego, Marię Camboli.
Zakochał się w niej z wzajemnością. Po ślubie
młodzi małżonkowie zamieszkali we wsi
Cineşeuti w powiecie Orhejowskim, w jednym
z majątków Camboli. Mieli troje dzieci: syna
Mieczysława (ojca pana Tadeusza) i dwie
córki: Marię i Eugenię. Żona Józefa zmarła w
1906 roku. Do pomocy nad wychowaniem
dzieci i w gospodarstwie Józef sprowadził z
Litwy swoją niezamężną siostrę Aleksandrę.
Pan Tadeusz nazywał ją „babcią” nie wiedząc,
że jego prawdziwa babcia dawno już zmarła.
Prawdę poznał dopiero po latach.
Rodzina Gaydamowiczów żyła w
Besarabii spokojnie aż do wybuchu I wojny
światowej. Wszystko zmieniło się po 1914 r.
Do armii carskiej zmobilizowany został ojciec
p. Tadeusza, który studiował wówczas prawo
w Kijowie. Mieczysław Gaydamowicz walczył
m.in. na Podolu i Wołyniu. Przebywał z dala
od domu i nie mógł chronić swojej rodziny. W
czasie rewolucji bolszewickiej w 1917 roku
dom rodzinny Gaydamowiczów został
splądrowany, podpalony i zrujnowany.
Rodzina pana Tadeusza przetrwała tylko
1

Praca oparta jest na wywiadzie przeprowadzonym z panem

Tadeuszem Gaydamowiczem przez autorkę w dniu 11 maja
2011 roku w Krakowie. Stanowi element prac związanych z
kwerendą źródłową zrealizowaną w ramach pracy
doktorskiej poświęconej polskiemu osadnictwu na

południowowschodnich obrzeżach imperium rosyjskiego (w
Besarabii) w XIX i na początku XX wieku.

dzięki pomocy chłopów ze wsi, którzy udzieli
im schronienia.
Mieczysław z rodziną po wojnie
zamieszkał na wsi. Brał aktywny udział w
życiu kolonii polskiej w Kiszyniowie. Tam
poznał swoją przyszłą żonę Katarzynę Małas,
która razem z jego siostrą Eugenią i jej mężem
pracowała jako urzędniczka w polskim
konsulacie.
Rodzina
Katarzyny
Małas
pochodziła z Kielecczyzny, spod Buzka
Zdroju. Przybyła do Besarabii w celu
polepszenia warunków życia. Małasowie byli
właścicielami małego sklepiku w Kiszyniowie.
Mieczysław i Katarzyna pobrali się w 1922
roku, a już w rok później urodził się im syn
Tadeusz. Był ich jedynym dzieckiem.
Po I wojnie światowej cała rodzina
Gaydamowiczów
przyjęła
polskie
obywatelstwo, co zgodnie z istniejącym
wówczas ustawodawstwem spowodowało
utratę ponad dziewięćdziesięciu procent
nieruchomości. Nakazem rządu rumuńskiego
wszyscy właściciele ziemscy nieposiadający
obywatelstwa rumuńskiego zmuszeni byli
oddać państwu nadmiar ziemi, jeśli ich
majątki obejmowały więcej niż sto hektarów.
Przyjęcie polskiego obywatelstwa było
możliwe tylko dzięki powstaniu polskiego
konsulatu w Kiszyniowie. Gaydamowicze byli
bardzo przywiązani do polskości. Pan
Tadeusz wspomina, że w jego domu mówiono
wyłącznie po polsku i kultywowano polskie
tradycje.
Józef Gaydamowicz bardzo aktywnie
działał na rzecz Polaków mieszkających w
Besarabii.
Był
prezesem
Towarzystwa
Dobroczynności, które powstało w 1899 roku i
prowadziło działalność charytatywną. Był
również prezesem Domu Polskiego, w którym
funkcjonowała
czteroklasowa
szkoła
z
językiem
polskim
jako
wykładowym,
nauczająca także języka rumuńskiego. Dom
Polski był miejscem, wokół którego skupiali
się wszyscy Polacy. Działał przy nim m. in.
chór, prowadzono też działalność teatralną..
Budynek organizacji znajdował się w centrum
Kiszyniowa. Obok niego, na tej samej parceli,
stał kościół katolicki pod wezwaniem
Opatrzności Bożej, który powstał już w latach
1840 – 1843. Był potocznie zwany także polskim

kościołem, głównie dlatego, że Polacy stanowili
jedną
z
niewielu
grup
etnicznych
zamieszkujących
Besarabię
wyznającą
katolicyzm.
Józef Gaydamowicz był uznawany za
zasłużonego parafianina. Ze względu na
odległość Cineşeuti od Kiszyniowa (ok. 90 km)
i w związku z tym ograniczoną możliwością
uczestnictwa
w
odprawianych
tam
nabożeństwach dziadek pana Tadeusza
wprowadził w swoim domu coniedzielną
modlitwę całej rodziny. Przestrzegał tej
zasady bardzo rygorystycznie. Na zaproszenie
Józefa Gaydamowicza do jego domu kilka
razy w roku przyjeżdżał zaprzyjaźniony z
rodziną ksiądz Mikołaj Szczurek. Zdaniem
pana Tadeusza był to duchowny bardzo
oddany Bogu i ludziom. Sprawował funkcję
proboszcza parafii w Benderach, w której
stworzył sierociniec dla dzieci, nie tylko
polskiego
pochodzenia.
W
majątku
Gaydamowiczów ksiądz odprawiał msze
święte. Na ten cel salon przekształcano
tymczasowo w kaplicę. Na mszę przybywali
Polacy z całej okolicy. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że w samych Cineşeutiach była
tylko jedna rodzina polska. Dla podkreślenia
zasług
dziadka
pana
Tadeusza
dla
besarabskich Polaków mawiano, że „jest
proboszcz,
konsul
i
jest
jeszcze
Gaydamowicz”. Józef Gaydamowicz zmarł 26
października 1938 roku. Po raz pierwszy
przez ulice Kiszyniowa przeszedł wtedy
uroczysty
kondukt
żałobny.
Józef
Gaydamowicz
został
pochowany
na
cmentarzu katolickim, który znajdował się na
obrzeżach miasta.
Młodość
Tadeusz Gaydamowicz po ukończeniu
nauki w czteroklasowej szkole polskiej
wyjechał do Lwowa by kontynuować naukę w
klasie V i VI oraz dalej w gimnazjum. Było to
w 1934 roku. Wakacje i święta spędzał razem z
rodzinną w Mołdawii, na wsi lub w
Kiszyniowie. Po wakacjach w 1939 roku
wracając do szkoły dojechał tylko do
Czerniowiec.
Stamtąd,
w
związku
z
wybuchem II wojny światowej, został
odesłany
do
domu.
Następnie,
w

październiku sam z siebie udał się do
Bukaresztu, gdzie dołączył do mas uchodźców
z Polski. Przez władze rumuńskie został
uznany za jednego z nich. W stolicy Rumunii
powstało wówczas Polskie Liceum, w które
pan Tadeusz ukończył w 1941 roku. Dalszą
naukę podjął na miejscowym Wydziale
Architektury Politechniki. W tym czasie
dołączyła do niego jego rodzina. Ostatecznie,
po II wojnie światowej Gaydamowicze,
korzystając
z
możliwości
repatriacji,
przyjechali do Polski. W Mołdawii została
siostra Mieczysława – Maria, która w 1941
roku została zesłana na Syberię, skąd
powróciła po paru latach. W krainie
dzieciństwa pana Tadeusza została też
„babcia” Aleksandra i rodzice matki.
W czasie całego okresu rządów władzy
sowieckiej w Mołdawii Polacy nie posiadali
żadnych instytucji narodowych. Życie religijne
było również w zaniku. Na początku rządów
radzieckich było około dziewięciu kapłanów
odprawiających msze katolickie. W latach
osiemdziesiątych pozostał już tylko jeden
mający zgodę na posługę kapłan. Polski kościół
został przekształcony na pomieszczenia
magazynowe i sale sportowe. Większość
Polaków opuściła Besarabię po II wojnie
światowej, udając się do Polski lub do innych
państw. Nieliczni jednak tam pozostali.
Powrót do dzieciństwa
Gdy pojawiła się możliwość do
swobodnego wyrażania swoich poglądów
narodowych mieszkająca w Mołdawii Polonia
utworzyła Towarzystwo Kultury Polskiej w
Kiszyniowie (Marciniak 2011). W 1991 roku
otworzono
pierwszą
klasę
polską
w
Kiszyniowie.
Prowadziła
ją
Krystyna
Czupryniak. Obecnie mieszka w Legnicy.
Następnie powstawały tam kolejne polskie
placówki oświatowe, nie tylko w samej stolicy
Mołdawii,
ale
także
i
w
innych
miejscowościach.
Odremontowany
został
również kościół katolicki w Kiszyniowie.
Dla
Tadeusza
Gaydamowicza
najważniejsze było jednak to, że upadł
panujący w tej części Europy ustrój
komunistyczny,
który
przez
lata
uniemożliwiał mu odwiedziny w kraju swojej

młodości. Sytuacja zmieniła się, gdy Mołdawia
27 sierpnia 1991 roku ogłosiła niepodległość.
Do Kiszyniowa pan Tadeusz przybył dopiero
na zaproszenie swojego kolegi i przyjaciela z
lat młodzieńczych, a wówczas już profesora,
Tadeusza Malinowskiego, wybitnego fizyka
krystalografa. Profesor Malinowski był
pierwszym
prezesem
Polskiego
Stowarzyszenia Kulturalnego, które powstało
już w marcu w 1990 roku. Do Polski przybył
na I Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.
Zjazd odbył się w Krakowie w dniach 19 – 23
sierpnia 1992 roku. Dzięki tej wizycie profesor
za pośrednictwem lokalnego samorządu
dowiedział się, że pan Tadeusz jeszcze żyje.
Niestety podczas tego pobytu nie udało mu
się do niego dotrzeć. Dzięki informacjom
pozostawionym
przez
profesora
Malinowskiego w Urzędzie Miasta pan
Tadeusz nawiązał z nim kontakt, a następnie
odwiedził go w Kiszyniowie.
Tadeusz Gaydamowicz z ogromną
radością, ale też i niepokojem jechał do
Mołdawii. Najbardziej zależało mu na
odwiedzeniu grobów swoich najbliższych
oraz rodzinnego miasta. Ku radości pana
Tadeusza groby jego przodków przetrwały.
Dotyczyło to nawet grobu dziadka, który
zlokalizowany był na cmentarzu, na którym
chowano żołnierzy Armii Czerwonej. Mogiła
Józefa Gaydamowicza została odnowiona i
można ją oglądać do dziś. Warto tu dodać, że
w sentymentalnej podróży do krainy lat
dzieciństwa panu Tadeuszowi towarzyszyła
jego córka Anna, dla której Mołdawia była
jedynie odległym miejscem z opowiadań ojca.
Następną podróż do Mołdawii pan
Tadeusz odbył w 2003 roku na zaproszenie
ówczesnego ambasadora Polski w Mołdawii,
Piotra Marciniaka, z którym odwiedził między
innymi ruiny swojego rodzinnego dom w
Cineşeuţi. Do Kiszyniowa powrócił także rok
później
na
zaproszenie
komitetu
organizacyjnego Festiwalu „Polska Wiosna w
Mołdawii”. W tą podróż zabrał swoją córkę
Annę i zięcia. Mołdawię odwiedził również w
maju 2007 roku podczas obchodów „Dni
Polonii” w Bielcach. W prywatną podróż do
Kiszyniowa po raz ostatni pan Tadeusz
wybrał się w 2008 roku. Wtedy ponownie

odwiedził grób swojego dziadka Józefa.
Pan Tadeusz podczas wszystkich
swoich wizyt spotykał się z wielką
życzliwością miejscowej Polonii. Powracając
do Mołdawii – tej z lat dziecięcych, jak i tej
dzisiejszej, zawsze wspomina poznanych tam
Polaków. Uważa, że władze państwowe w
Mołdawii były i nadal są przychylnie
nastawione do Polonii, niezależnie od tego,
kto rządzi Mołdawią. Mieszkańcy tego
państwa są niezwykle tolerancyjni i gościnni.
Zdaniem pana Tadeusza dziś, po latach
komunistycznego ucisku, sytuacja Polonii w
Mołdawii jest dobra. Istnieją Domy Polskie w
Bielcach i w Styrczy, które są miejscami
kontaktów z polską kulturą, językiem, dają tej
społeczności poczucie wspólnoty i jedności.
Rozbudzają tym samym poczucie polskości,
zwalczanej przez władze komunistyczne
przez wiele lat. Pan Tadeusz twierdzi, że
szukanie i odnalezienie korzeni polskich jest
dla wielu mieszkających tam młodych ludzi
szansą na wyjazd z Mołdawii. Dużą rolę
odgrywa zwłaszcza możliwość nauki języka
polskiego w Domach Polskich i poznanie
kultury oraz historii odległej ojczyzny
przodków. Młodzi ludzie wyjeżdżają na
studia do Polski i często nie wracają już w
swoje rodzinne strony, wybierając życie w
Polsce lub w innych państwach Unii
Europejskiej.
Pan Tadeusz jest korespondentem
jedynego pisma Polonii w Mołdawii 
„Jutrzenki”. To pismo wychodzi w Bielcach od
1996 roku, a od 2004 ma również wersję
elektroniczną. Redagowane jest przez Helenę
Usową. Na łamach tego pisma we wrześniu
2004 roku pojawił się wywiad z panem
Tadeuszem autorstwa redaktorki naczelnej. W
rozmowie stwierdził, że do Mołdawii
„sprowadza go sentyment do rodzinnego
kraju oraz możliwość spotkania się z
Polakami, którzy (…) coraz bardziej tę
polskość czują”(Usowa 2004).
Tadeusz Gaydamowicz jest jedną z
ostatnich żyjących osób, pamiętających
Mołdawię sprzed II wojny światowej. Jego
rodzina uczestniczyła w najważniejszych
wydarzeniach z życia Polaków i Polonii w
Mołdawii od lat 70. XIX wieku do dzisiaj.

Dzięki takim osobom jak Józef Gaydamowicz,
czy Mikołaj Szczurek Polacy w okresie
międzywojennym czuli się zjednoczeni. Pod
zarządem tego typu osób prężnie działały
organizacje politycznooświatowe. Po 1991
roku Polonia dzięki swojej pracy zaczęła się
ponownie się odradzać i integrować. Tadeusz
Gaydamowicz jest nie tylko świadkiem, ale
także aktywnym uczestnikiem życia tego
świata. Dla niego Mołdawia jest krainą lat
dziecięcych,
symbolem
szczęścia
i
beztroskiego życia, do którego chętnie
powraca.
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RECENZJE

ZZA BRUDNEJ SZYBY

Kamil Całus

O książce Jeffrey'a Tayler'a Mordercy w Mauzoleach. Między Moskwą a Pekinem,
Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2011
Jeffrey Taylor, autor liczącego ponad
400 stron reportażu, stawia sobie za cel
ukazanie przemian, jakim w przeciągu
ostatnich dwóch dekad podlegać miały
społeczeństwa Rosji i Chin. Aby tego dokonać
udaje się w reporterską podróż z Moskwy
przez Rostów nad Donem, Dagestan i Azję
Środkową, aż do samego Pekinu. Czyni to
jednak w sposób, który Ryszard Kapuściński i
Wiktor
Hugo
Bader
uznaliby
za
charakterystyczny
dla
zachodnich
dziennikarzy pracujących na obszarze b.ZSRR.
Taylor podróżuje zwykle wynajmowanymi
środkami transportu, odpoczywa w niezłych
hotelach, spotyka się z wcześniej dobranymi i
uzgodnionymi osobami. Po lekturze książki
można więc odnieść wrażenie, że autor
odpowiada na postawione we wstępie pytanie
z dość z nieuzasadnioną pewnością i
kategorycznością. Ale wnioski końcowe nie są
jedynym mankamentem tej publikacji.
Cytat z „The Washington Post”
umieszczony na tylniej okładce polskiego
wydania głosi, że autor „zabiera nas w
podróż, w którą bez niego nigdy byśmy nie
wyruszyli”. W istocie jest raczej odwrotnie i to
„przez niego” wielu może w ową podróż
nigdy nie wyruszyć. Sposób w jaki Taylor
opisuje napotykaną rzeczywistość, jak stara się
budować wrażenie czyhającego na niego ze
wszech stron niebezpieczeństwa i otaczającej
go szpetoty może wielu czytelników
kończących lekturę reportażu zniechęcić do
podążania jego śladami. Specyficzną narrację
zagrożenia rozpoczyna on już w mało
egzotycznej przecież Moskwie, w której to
dane mu jest poczuć związany z podróżą
„przedsmak śmierci”, odczuwany o tyle
wyraźniej, że pasażerowie kręcący się po
dworcu kazańskim przywodzą mu na myśl

„uciekinierów, ofiary jakiejś nienazwanej
wojny”.
Do
rangi
ryzykownego
przedsięwzięcia urasta w opisach Taylora
przejazd pozbawionym w pełni sprawnej
klimatyzacji pociągiem, lub wypełnionym
tytoniowym dymem samochodem. O innych
osobistych wrażeniach i odczuciach samego
reportera czytelnik dowiaduje się bardzo
wiele, co ma swoje dobre, ale i złe strony.
Szybko orientujemy się np. jakie poglądy
polityczne wyznaje autor. Już w pierwszym
rozdziale napotykamy w jednym z dialogów
otwartą
krytykę
polityki
prezydenta
G.W.Busha, która to być może nie byłaby
zresztą niczym nagannym, gdyby jeszcze
wielokrotnie nie pojawiła się w dalszych
fragmentach książki. Ale autor dzieli się także
innymi spostrzeżeniami. Z lubością korzysta
w
opisie
napotkanych
postaci
z
przymiotników
„brudny”,
„spocony”,
„cuchnący”. Po dłuższej lekturze można
odnieść wrażenie, że każda z napotkanych
osób musi zostać w dychtomiczny sposób
przydzielona do „brudnych” lub „czystych”.
Pozwala sobie na osobiste wycieczki
skierowane pod adresem osób, które nie
przypadły
mu
do
gustu.
„Tłusta,
pomarszczona baba” o nosie „zadartym
niczym świński ryj” to tylko jeden z
przykładów.
Jak wspomniano we wstępie, Taylor
przemieszcza się głównie za pomocą
wynajętych środków transportu; taksówek lub
prywatnych samochodów z kierowcą. Jeśli już
przychodzi mu skorzystać z pociągu to
decyduje się albo na superszybki ekspres z
Astany do Ałmaty, albo przynajmniej na
wagon pierwszej klasy. W zrozumiały sposób
ogranicza to napotkanych przez niego
przypadkiem interlokutorów do pewnej

określonej grupy ludzi, najczęściej majętnych
przedsiębiorców
bądź
zawodowych
kierowców. Rozmówcy nieprzypadkowi, do
których kontakty autor zyskał jeszcze w
Moskwie, nie odstają zwykle od tego
schematu. Sam Taylor zdaje sobie z tego
sprawę w Dagestanie (a więc w połowie
książki) przyznając, że do tej pory „nie
rozmawiał
właściwie
z
nikim
prócz
majętnych”. Nie zmienia to jednak radykalnie
przekroju jego rozmówców.
Zostawiając
jednak
niedostatki
warsztatowe, możemy skupić się na
strukturze samej książki. Podzielona ona
została na dwadzieścia cztery rozdziały,
będące w zasadzie swoistymi fragmentami
pamiętników podróżnika. Okraszone są one
wprowadzeniem do historii regionu w jakim
autor się znalazł i raz na kilka rozdziałów
podsumowane jego osobistymi wnioskami.
Wnioski te bywają niekiedy dość dyskusyjne.
Autor twierdzi m.in. że Rosjanie to naród z
natury
demokratyczny,
który
jednak
przyswoił sobie autorytaryzm pod jarzmem
mongołotatarskim. Dowodem na taki stan
rzeczy
ma
być
przede
wszystkim
„demokratyczny” charakter Rusi Kijowskiej.
Autor popada też niekiedy w sprzeczności.
Podczas rozmów z kozakami dońskimi w
jednej chwili wyraża poważną obawę o kształt
ewentualnego państwa kozackiego (które
nazywa fundamentalistycznym), by następnie
stwierdzić, że wstyd mu za prezydenta Busha,
który deklaruje walkę z tyranią na całym
świecie przez co daje złudną nadzieję na
własną państwowość Kozakom, których tu już
nazywa „szczerymi obrońcami demokracji”.
Taylor twierdzi także m.in. że czystki
stalinowskie wiązały się z procesami
pokazowymi, które zawsze kończyły się
egzekucją (co jest oczywiście niezupełnie
prawdą), a także w dość oryginalny sposób
wyrokuje o radzieckim bądź „nieradzieckim”
charakterze danego miejsca, kraju, czy miasta.
Taylor rozsądza to nieodmiennie na
podstawie zachowania urzędniczek lub
urzędników. Ich krzykliwość, buta i skłonność
do łapówkarstwa zdają się niekiedy jedynymi
wyznacznikami tego właśnie charakteru i
tożsamości.

Skoro wspomniano o Kozakach, to
należy podkreślić, że autor podczas całej swej
podróży spotyka się z przedstawicielami
wielu narodowości i grup etnicznych.
Rozmawia
z
Osetyńczykami
i
Dagestańczykami, Ujgurami i Kazachami,
Kirgizami i oczywiście Chińczykami Han oraz
Rosjanami. Z rozmów z nimi dowiedzieć
możemy się sporo na temat ich własnych
poglądów na Rosję, świat, na swoją historię i
pochodzenie, a także na kwestie tradycji i
religii. Te bowiem tematy podejmowane są
przez Taylora najczęściej. Z dyskusji
prowadzonych przez autora wyłania się dość
monochromatyczny
obraz
społeczności
popierających
władzę
Putina,
lub
ją
krytykujących.
Pojęciemkluczem,
wokół
którego autor buduje swoje dyskusje z
tubylcami jest „wielka gra”. Autor wychodzi
bowiem z założenia, że odbudowa potęgi
Rosji, którą możemy obserwować od kilku lat
rozpoczyna nowe rozdanie w geopolitycznej
„wielkiej grze”, w której każdy z politycznych
aktorów znaleźć musi swoje miejsce. Kirgistan
staje tu po stronie Zachodu, Kazachstan
przychyla się ku Rosji choć puszcza oczko
także w kierunku Chin, a cały Kaukaz
tradycyjnie pozostaje mocno spolaryzowany.
Wydaje się jednak, że autor jakoby na siłę
stara się odnaleźć w wypowiedziach swoich
rozmówców
dowody
świadczące
o
prawdziwości swojej teorii.
Mimo że książka opisywać ma podróż z
Moskwy do Chin, to temu ostatniemu
państwu
poświęcone
jest
zaledwie
dwadzieścia procent całej publikacji. Po
ciekawym rozdziale dotyczącym historii i
mentalności
Ujgurów,
autor
serwuje
czytelnikowi
dość
banalne
opowieści
poświęcone nocnemu życiu stolicy regionu
Sinciang, Urumczi. Dodać trzeba, że cały
reportaż okraszony jest historiami o
napotkanych
kobietach,
tancerkach
erotycznych czy lokalach o dwuznacznym
charakterze. To jednak nie dziwi, ponieważ
już we wstępie autor deklaruje, że to właśnie
prowincjonalne dyskoteki czyni na potrzeby
reportażu źródłem wiedzy o przemianach
jakie zaszły w świadomości społeczeństw
pokomunistycznych.
W
rezultacie

otrzymujemy dość obszerną książkę, która
jednak pozostawia czytelnika z wrażeniem
niedosytu. Nie dowiadujemy się praktycznie
niczego o życiu codziennym bohaterów – a
tego przecież można oczekiwać po reportażu.
Autor zdaje się zadowalać często banalnymi,
prostymi, odpowiedziami i uwagami swych
rozmówców, niekiedy wyraźnie mającymi na
celu zbycie reportera. Nie zagłębia się w
problemy
napotkanych
bohaterów,
a
ostatecznie dochodzi do wniosku, że nie
rozmawiają oni o problemach, ponieważ wolą
się bawić i żyć doczesnością. Taki wniosek nie
dziwi, jeśli przypomnimy gdzie Taylor
uzyskiwał swoje informacje. Ostatecznie autor
dochodzi do wniosku, że społeczeństwo
chińskie
różni
się
dramatycznie
od
społeczeństwa rosyjskiego, przy czym zdaje
się
wniosek
ten
traktować
jako
niespodziewane
odkrycie.
Dokonuje
niezwykle
ryzykownego
uogólnienia
zestawiając i obdarzając tymi samymi cechami
Rosjan zamieszkujących południe Rosji z ich
rodakami z pozostałych części kraju. W jego
opisach Rosja i cała Azja Środkowa jawią się
jako kraje niestabilne, rozchwiane i niepewne,
które nie mogą równać się z kwitnącymi i
uśmiechniętym Państwem Środka. Czy jest to
jednak obraz prawdziwy i pełny?
Podsumowując, książkę tę polecić
można tym, którzy mają już pewną wiedzę na
temat opisywanego przez nią obszaru i
chcieliby ją wzbogacić świadectwami ludzi
należących do konkretnej kategorii społecznej.
Podane w sposób syntetyczny i nie
podlegający dyskusji fakty historyczne
pozwalają usystematyzować wiedzę na temat
przeszłości, ale lepiej nie budować tej wiedzy
jedynie na informacjach zaczerpniętych od
Taylora. Bardzo ważne także jest, by jego
opisy ryzyka towarzyszącego podróży uznać
choć po części za licentia poetica i nie
pozwalać by w świadomości czytelnika
malował się obraz jakoby śmiertelnie
niebezpiecznych wypraw po południowej
Rosji i Azji Środkowej. Pomimo wszelkich
niedostatków tej książki, stanowi ona jednak
kolejny kawałek reporterskiej układanki,
mającej na celu opowiedzieć prawdę o tym
zróżnicowanym regionie. O ile prawda taka w

ogóle istnieje.

KRESOWE PODRÓŻE

Piotr Oleksy

O książce Sławomira Kopra Ukraina. Przewodnik historyczny, Bellona, 2011.
Wydana
przez
Bellonę
książka
Sławomira Kopra budziła we mnie duże
nadzieje i jeszcze większe obawy. Nadzieje
brały się stąd, że idea przewodników
historycznych od dawna wydawała mi się
bardzo ciekawa i odczuwałem braki tego typu
prac na rynku wydawniczym. Obawy budził
we mnie znajdujący się na okładce książki
slogan „Tragiczne dzieje, polskie ślady”.
Czyżby polska martyrologia kresowa miała
przyćmić tę niezwykle pociągającą ideę
podróży w czasie i przestrzeni?
Już we wstępie autor zaznacza, że
książka będzie dotyczyć Kresów, polskiej
Ukrainy, historii ziem, miejscowości i ludzie je
zamieszkujących. Zaczyna się oczywiście od
Lwowa, jak pisze autor „najbardziej polskiego
z miast Rzeczpospolitej”. Sam opis miasta jest
bardzo interesujący. Poznajemy historię
poszczególnych zabytków, lecz jest ona tylko
punktem wyjścia do opowieści o ludziach z
nimi związanych. Historie romantyczne,
zabawne, a czasem makabryczne, jak ta o
nieudanej egzekucji Piotra Makowskiego
skazanego na łamanie kołem za kazirodztwo i
morderstwo. Niezwykle udanie i barwnie
opisany jest świat dwóch lwowskich knajp –
Atlasu i Szkockiej. Ten pierwsza była mekką
lwowskiej
bohemy
artystycznej,
sławę
zawdzięczała swemu właścicielowi, a w
zasadzie
produkowanym
przez
niego
trunkom. W Szkockiej natomiast spotykała się
elita naukowa. Za swą siedzibę miejsce to
obrała grupa matematyków skupionych
wokół Stefana Banacha, oraz filozofów z tzw.
szkoły lwowskowarszawskiej. Przewodnik
przybliża nam kulisy pracy, ekscentryzm oraz
fantazję tych znakomitych naukowców.
Cmentarz Łyczakowski oraz Orlęta Lwowskie
są potraktowane z ogromnym szacunkiem i
estymą, jako wciąż ważne symbole Polskości.

Tu już zakrada się przez jednych lubiany,
przez innych nie bardzo, ton martyrologiczny:
„Można wysiedlić Polaków, można sfałszować
historię, ale dopóki istnieją mogiły to przetrwa
pamięć o ludziach, którzy tu żyli i pozostali na
zawsze...” pisze autor. Dziwić może czasem
narracja historyczna, jak wtedy gdy czytając
opis walk o Lwów w końcu I Wojny
Światowej możemy przeczytać, że „nad ranem
22 listopada 1918 r. Lwów był wolny”. W
takim razie wcześniej był okupowany przez
Ukraińców?
Kolejne dwa rozdziały poświęcone są
wspólnej polskoukraińskiej historii oraz
podróży
śladami
sienkiewiczowskich
bohaterów. Tu również spotykamy zajmujące
historie polskich magnatów. Kluczem do
gawędy są oczywiście ich dawne siedziby,
które okazują się być nie tylko miejscami
bohaterskiej
walki
o
ojczyznę.
Niepodręcznikowe
opowieści
pozwalają
poznać bardziej ludzką twarz bohaterów
narodowych, jak choćby Jana III Sobieskiego,
który znajdował rozrywkę w przerabianiu
mostków na huśtawki, by „zaśmiewać się do
łez gdy wszyscy bez względu na wiek, stan
czy płeć niespodziewanie wpadali do wody”.
Dla autora jednak miarą człowieka jest jego
wierność Rzeczpospolitej, lecz nawet nie
przepadający za takim tonem znajdą rozrywkę
przy
opisie
miejsc
związanych
z
sienkiewiczowską Trylogią. Nie można też
odmówić Koprowi, że wyraża pewne
zrozumienie dla Chmielnickiego i jego
stronników,
a
wojny
polskokozackie
podsumowuje stwierdzając, że w „konflikcie
nikt nie był bez winy”. Kresowa nostalgia
przejawia się tu raczej żalem spowodowanym
niemożnością wspólnego działania Polski i
rodzącej się Ukrainy, które razem na pewno
stawiły by czoła Rosji.

Osobny rozdział poświęcony jest
Drohobyczowi, Truskawcowi i okolicom, co
oczywiście wiąże się z osobą Brunona Shulza.
Warto zwrócić uwagę na ten fragment, gdyż
niezwykle interesująco przedstawia on
samego twórcę, jak i zapomniane trochę
miasta. Mało kto teraz pamięta o gorączce
naftowej w Borysławcu, o tym jak
popularnym kurortem był Truskawec i jak
barwnym i wieloetnicznym miastem był
Drohobycz
(zastanawiające
jest
jednak
używanie określenia „polscy Izraelici” w
stosunku do miejscowych Żydów).
Najtrudniejsza część takiej książki
dotyczy oczywiście Wołynia, dlatego też z
największym niepokojem podchodziłem do
tych rozdziałów. Trzeba jednak oddać
autorowi, że pomimo, iż tak jak w przypadku
Orląt Lwowskich widoczna jest tu nuta
męczeńska, to kolejne akapity są stawiane z
dużą rozwagą. Przedstawiona jest cała
brutalność mordu wołyńskich Polaków,
narzędzi jakich do niego używano oraz
bezwzględności oprawców. Autor odważa się
jednak zauważyć, że polskie wydawnictwa w
większości milczą o odwecie, jaki strona
polska zafundowała Ukraińcom. Zauważa, że
„Ukraińcy na Wołyniu i Małopolsce byli
zbrodniarzami, ale Polacy odpowiadali im
tym samym. W jednym tylko nie dorównali
banderowcom – nie zachowały się informacje
o bestialstwach zbliżonych do ukraińskich
metod eksterminacji”. Autor próbuje tez
przybliżyć
czytelnikowi
mechanizmy
społeczne, które mogły doprowadzić do takiej
nienawiści, nie próbując jednak kogokolwiek
usprawiedliwiać.
Trudno się oprzeć wrażeniu, że autor
szczególnie przypodobał sobie Podole.
„Zawsze uważałem, że zdarzają się chwile, dla
których warto żyć, na które warto latami
czekać (…). Chwile absolutnego zjednoczenia
z miejscem i z czasem, wrażenie osobistego
obcowania z czymś absolutnie cudownym
(…). I coś takiego przeżyłem nad jarem
Smotrycza w Kamieńcu Podolskim”. Opisy
tego miasta, a także Chocimia czy Buczaczu,
są niezwykle pociągające i bez wątpienia
każdego wahającego się skłonią do wyjazdu w
te rejony, a każdy kto miał przyjemność je

odwiedzić przypomni sobie ich urok.
Oczywiście mamy tu porządną dawkę historii
bitew i walk, prawdę i legendę o „małym
rycerzu”, a także niezwykle ciekawą historię
„pewnej kurtyzany”, która jak się okazuje
mocno namieszała w historii XVIIwiecznej
Rzeczpospolitej.
Przewodnik historyczny przedstawia
również Odessę, Kijów oraz Krym. Region
nadczarnomorski jest widziany głównie
oczami Mickiewicza oraz Machulskiego i
Stuhra z filmu Deja vu. Historia Kijowa skupia
się na wiekach średnich, kontaktach (często
zbrojnych) państwa Piastów z księstwem
Rurykowiczów oraz działalności tamtejszych
Polaków. I choć autor deklaruje, że jest to
przewodnik po „polskiej Ukrainie”, to na
szczęście nie ogranicza się tylko do tego. Z
książki można dowiedzieć się sporo o historii
ukraińskiej stolicy czy niezwykłego miasta
jakim jest Odessa. Bardzo ciekawy jest opis
gier, jakie przy pomocy zręcznej agentki
prowadził wokół Mickiewicza wywiad carski
w czasie jego pobytu w Odessie i na Krymie.
Opis samego półwyspu również może urzec
czytelnika. Nie narzucając na siłę polskich
wątków, Koper przybliża historie Karaimów,
Tatarów i Gotów, okraszając narrację
fragmentami Sonetów Krymskich.
W
gruncie
rzeczy
dostajemy
interesującą lekturę, napisaną barwnym
gawędziarskim stylem. Książka Sławomira
Kopra może być przyjemnym towarzyszem
podróży. Niewątpliwie spodoba się fanom
patriotycznej narracji, a nie będący jej
wielbicielami przymykając oko na niektóre
zdania ciężkiego kalibru, również znajdą wiele
dla siebie. W końcu szereg postaci jest tu
odbrązowionych i to w bardzo udany i lekki
sposób. Nie można zapomnieć, że książka jest
przede wszystkim zachętą do podróży i w tym
wymiarze się sprawdza. Nie można jednak
pominąć
poważnego
mankamentu
Przewodnika,
którym
jest
dla
mnie
zniechęcanie do poznawania współczesnej
Ukrainy, czy wręcz straszenie nią. Autor nie
ukrywa żalu do tego państwa za stan, w jakim
znajdują się polskie zabytki, pisząc wręcz o
„inwencji
wschodnich
sąsiadów
do
znajdowania zastosowań dla reliktów polskiej

kultury”. Czasami odnosi się wrażenie, że
autorowi przeszkadza sam fakt, że Ukraińcy
znajdują się w opisywanych przez niego
miejscach i co gorsza uważają je za swoje. Nie
ulega wątpliwości, że Sławomira Kopra drażni
ukraiński styl bycia i sposób funkcjonowania
instytucji, restauracji, hoteli, ruchu drogowego
i wszystkiego co turysta napotyka na swej
drodze. A czy nie łatwiej i przyjemniej skupić
się na ciekawej historii akceptując równie
ciekawą teraźniejszość?

