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Polska i Rosja po 10 kwietnia 2010 r.- jeszcze trudniejsze 

sąsiedztwo, czy szansa na dialog? 

 

         Stosunki polsko-rosyjskie często w literaturze określa się mianem „trudnego 

sąsiedztwa”. W ciągu wieków- w niemal każdej epoce historycznej- relacje naszych 

dwóch słowiańskich narodów naznaczyło wiele waśni, napięć i konfliktów. Wojny, 

narzucony totalitaryzm, wieloaspektowe roszczenia, polityka historyczna, kwestie 

energetyczne, w końcu przeciwstawne cele strategiczne- zwłaszcza dotyczące 

geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej- nie sprzyjały dialogowi. Mimo bliskości 

geograficznej, a także wspólnego słowiańskiego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego- 

Polaków i Rosjan wciąż wiele dzieli, śmiało można stwierdzić- zbyt wiele.  

         Niniejsze rozważania stanowią próbę zarysu kolejnego rozdziału trudnych 

stosunków polsko-rosyjskich. Katastrofa polskiego samolotu rządowego pod 

Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r., stanowi z pewnością ważny aspekt tych relacji. 

Czy punkt kulminacyjny?- dziś w rok po tej tragedii trudno jednoznacznie ocenić. Z 

jednej strony mieliśmy do czynienia z życzliwością wielu tysięcy Rosjan, z 

uściskami współczucia rosyjskiego prezydenta i premiera, z drugiej jednak- wiele 

kontrowersji przysporzył raport przyczyn katastrofy wg MAK, czy incydent z polską 

tablicą-memoriałem w roli głównej. Głównym celem publikacji jest naukowa 

refleksja nad rolą wydarzeń sprzed roku w kształtowaniu perspektywy dalszych 

relacji między naszymi sąsiednimi, słowiańskimi narodami. 

         Na progu wielopłaszczyznowej analizy stosunków polsko-rosyjskich po 10 

kwietnia 2010 r., należy postawić zasadnicze pytania-hipotezy: Czy katastrofa 

smoleńska okazała się zaczątkiem kształtującym na nowo rosyjskie podejście do 

spraw Polski? Czy jest szansa, że rosyjskie władze odczują „traumę drugiego 

Katynia” i faktycznie zredefiniują politykę wobec naszego kraju, opierając się przy 

tym na partnerstwie i uznaniu podmiotowości w pełni suwerennej Polski, jej 

strategicznych celów i aspiracji regionalnych
1
? Czy może bezprecedensowe 

                                                 
1
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przyjazne gesty i zachowania Rosjan stanowią tylko swoistą kalkulację polityczną i 

nowy element imperialnej układanki Moskwy
2
? A może mają one pełnić funkcję 

kamuflażu rzeczywistych- tajnych działań strony rosyjskiej, które mogą być przecież 

zupełnie odmienne od stanowiska oficjalnie deklarowanego? Dobra mina do złej gry, 

czy rzeczywista emocjonalno-psychologiczna przemiana geopolitycznego 

nastawienia naszego wschodniego sąsiada pod wpływem tych drastycznych 

kwietniowych wydarzeń? Powyższe hipotezy nie mają w żadnym przypadku na celu 

oskarżenia Rosjan o jakąś nieczystą polityczną grę, ani tym bardziej poszerzania zbyt 

licznych i często wyimaginowanych teorii spiskowych dotyczących przyczyn 

smoleńskiej katastrofy. Należy jednak zaznaczyć, że przy obecnym stanie wiedzy- w 

toku przeprowadzanych śledztw- nie mamy też dowodów- aby w 100% odrzucić 

którąkolwiek z nich.  

         Mimo upływu już kilkunastu miesięcy od tragicznego- naznaczonego mgłą 

poranka 10 kwietnia 2010 r.- mgłą atmosferyczną, ale i mgłą niejasności i 

pieczołowicie strzeżonej tajemnicy- wciąż mamy świeżo w pamięci- ściskających się 

z wyrazem współczucia i solidarności- premierów Putina i Tuska- nad wrakiem 

roztrzaskanego samolotu TU-154- rozbitego z niewyjaśnionych do dziś 

(przynajmniej przez stronę polską) przyczyn. Pamiętamy bezprecedensową oficjalną 

żałobę narodową w Rosji (12  kwietnia), czy obecność prezydenta D. Miedwiediewa 

w Krakowie- podczas uroczystości pogrzebowych Lecha i Marii Kaczyńskich (mimo 

wyjątkowo perfidnej ironii losu- zamknięcia strefy powietrznej nad Europą z 

powodu pyłu wulkanicznego znad Islandii). Należy w tym miejscu wskazać także na 

inne przychylne Polsce- i nie do pomyślenia przed katastrofą- pojednawcze gesty: 

emisję filmu A. Wajdy: „Katyń” w głównym kanale rosyjskiej telewizji, 

opublikowanie w Internecie oryginałów tajnych dotąd materiałów archiwalnych 

dotyczących zbrodni katyńskiej- sprzed 70 lat, przekazanie stronie polskiej wielu 

tomów akt związanych z tą okrutną kaźnią, uchwałę rosyjskiej Dumy z 26 listopada 

2010 roku: „O tragedii katyńskiej i jej ofiarach”, w której mord katyński został 

uznany za zbrodnię reżimu stalinowskiego. Bezprecedensowe okazały się też 

wyjątkowo liczne bezpośrednie spotkania najwyższych przedstawicieli Polski i Rosji 

                                                                                                                                          
na_normalizacje_stosunkow<http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,671,Polska_i_Rosja_t
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(zapoczątkowane już 18 kwietnia w Krakowie i 8 maja w Moskwie rozmowy na linii 

Komorowski-Miedwiediew), czy wspólnie obchodzona- przez obu prezydentów- 

rocznica katastrofy. Dwukrotnie w krótkim czasie- 2 września i 28 października 

2010 r.- przebywał w Warszawie szef rosyjskiego MSZ- Siergiej Ławrow.  Wreszcie 

w dniach 6-7 grudnia 2010 r. doszło do spektakularnej oficjalnej wizyty w Polsce- 

prezydenta Federacji Rosyjskiej- D. Miedwiediewa. Warto odnotować, że 

poprzednia wizyta prezydenta rosyjskiego w naszym kraju miała miejsce w styczniu 

2005 roku i była okraszona zaledwie krótką rozmową Putina z Kwaśniewskim.  

         Z drugiej strony mieliśmy jednak do czynienia z wieloma wydarzeniami, które 

wyraźnie przeczą pojednawczym tendencjom- tak pochopnie wysnuwanych z wyżej 

wskazanych gestów. Chodzi tu głównie o kontrowersje wokół śledztwa w sprawie 

przyczyn katastrofy smoleńskiej- już od pierwszych chwil jego opieszałego 

prowadzenia. Zarówno czarne skrzynki- stanowiące podstawowy dowód w tym 

dochodzeniu, wiele innych dokumentów, jak i uszczuplony wrak samolotu- do tej 

pory znajdują się w Rosji. 12 stycznia 2011 roku rosyjski Międzypaństwowy 

Komitet Lotniczy (MAK) przedstawił końcowy raport ze śledztwa w sprawie 

katastrofy, który w całości przypisuje winę stronie polskiej i do dziś wywołuje 

ogromne poruszenie i oburzenie polskiej opinii publicznej. Według polskich władz 

wnioski tego tzw. raportu Anodiny są niekompletne. W Polsce nadal kontynuowane 

są prace nad własnym raportem. Kolejny zgrzyt nastąpił tuż przed rocznicą tragedii, 

kiedy to lokalne władze Smoleńska niespodziewanie usunęły tablicę upamiętniającą 

ofiary katastrofy, zawierającą wzmiankę o „sowieckiej zbrodni ludobójstwa w lesie 

katyńskim”. Wcześniej umieściły ją tam rodziny ofiar. Brak stosownego zezwolenia 

mógł wywołać rosyjską reakcję- jednak powinno to nastąpić dużo wcześniej niż w 

przeddzień rocznicy, kiedy to nastroje Polaków były szczególnie drażliwe i 

nostalgiczne za sprawą powracającej atmosfery żałoby tych kwietniowych dni. 

Sprawę usunięcia polskiej tablicy w Smoleńsku, można co prawda określić mianem 

niezręczności dyplomatycznej- wydaje się ona jednak zupełnie niepotrzebna na 

drodze odwilży w stosunkach polsko-rosyjskich. Mimo to 11 kwietnia w Smoleńsku- 

jak zostało wcześniej odnotowane- doszło do spotkania prezydentów Miedwiediewa 

i Komorowskiego, którzy wspólnie złożyli wieńce w miejscu katastrofy, a także 

oddali hołd pomordowanym w Katyniu.  

         Spróbujmy teraz dokonać analizy przyczyn tak szerokiego rozdźwięku między 

szlachetnymi, pojednawczymi gestami- przepełnionymi współczuciem a 
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faktycznymi- często wrogimi wobec Polski- czynami Rosjan. Daleko idąca pomoc 

strony rosyjskiej w pierwszych dniach po tragedii oraz liczne gesty przyjaźni, 

sympatii i wsparcia - zarówno ze strony społeczeństwa, jak i najwyższych władz 

państwowych w Polsce dość powszechnie odbiera się jako „zaczyn nowej, lepszej 

jakości w relacjach między oboma państwami”
3
. Z pewnością można stwierdzić- 

opowiadając się za Tomaszem Otłowskim - ekspertem i analitykiem w zakresie 

stosunków międzynarodowych, że „cała sytuacja - w tym zwłaszcza symbolika 

miejsca, czasu i okoliczności tragedii, a także rosyjskie nań reakcje - stanowią 

bezprecedensowe wydarzenie w historii obu państw i narodów, niosąc potężny 

ładunek psychologicznych i politycznych emocji, których owocem może być 

przełom w relacjach międzypaństwowych”
4
. Zastanówmy się jednak, w jakim 

stopniu nawet najbardziej pozytywne odruchy emocjonalne mogą przeważyć nad- 

utartą w ciągu wieków- logiką strategicznych celów, czy twardych, geopolitycznych 

interesów, wpływających na politykę Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej, w 

tym szczególnie Polski? Otóż wydaje się, że charakter stosunków polsko-rosyjskich 

jest pochodną chłodnej i pozbawionej skrupułów politycznej kalkulacji przywódców 

Federacji Rosyjskiej. Jak zauważył cytowany już Tomasz Otłowski- Rosja należy do 

tej kategorii państw, które swą mocarstwowość zawdzięczają głównie polityczno-

militarnej agresywności w stosunkach międzynarodowych oraz mniej lub bardziej 

zinstytucjonalizowanemu systemowi represji wobec własnej ludności
5
. Priorytetem 

jakichkolwiek działań, czy decyzji Moskwy o znaczeniu międzynarodowym jest 

zachowanie mocarstwowej pozycji oraz dążenie do poprawy geopolitycznych 

uwarunkowań międzynarodowego funkcjonowania Federacji Rosyjskiej poprzez 

kontrolę- głęboko- choć niekoniecznie słusznie- zakorzenionego w świadomości 

Rosjan- szerokiego „przedpola geopolitycznego”- stanowiącego historyczną strefę 

wpływów Rosji. Wydaje się rzeczą pewną, że wielkomocarstwowe aspiracje naszego 

wschodniego sąsiada i związane z nimi stałe postrzeganie i traktowanie obszaru 

Europy Środkowo-Wschodniej jako naturalnego bufora- zawsze będzie okazywać się 

silniejsze od empatii, współczucia, solidarności, chwilowych emocji, czy potrzeby 

dobrosąsiedzkiego dialogu.  

                                                 
3
 T. Otłowski, op.cit.  

4
 Ibidem. 

5
 Ibidem. 
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         Należy w tym miejscu podkreślić daleko idący rozziew między politycznymi 

działaniami przedstawicieli Rosji, wynikającymi z interesów Kremla- a naturalnie 

serdecznymi, empatycznymi i przyjaznymi odczuciami znacznej części rosyjskiego 

społeczeństwa- tego szlachetnego słowiańskiego narodu. Przebywając w sierpniu 

2009 r. w Moskwie i Sankt Petersburgu- nie spotkałem się z wrogością tamtejszej 

ludności wobec Polski i Polaków, a wręcz dało się odczuć gościnność i ludzką 

życzliwość. Zapewne te przyjazne znaki i gesty, były jeszcze bardziej odczuwalne 

pod wpływem solidaryzujących oba słowiańskie narody wydarzeń z 10 kwietnia 

2010 roku. Z tego powodu ekspert od stosunków międzynarodowych, dr Rafał 

Wonicki zakwalifikował katastrofę smoleńską jako: „nowy początek w stosunkach 

między narodami polskim i rosyjskim, ale jeszcze nie pomiędzy ich rządami”
6
. Z 

kolei publicysta Marek Ostrowski- w jednym ze swoich artykułów, pyta: „Ile razy 

można powtarzać starą radę Norwida, który pisał, że Polska, granicząc z Rosją, 

powinna w niej mieć swoją partię. Taka partia istnieje. To serdeczni ludzie 

zainteresowani polską kulturą, która kiedyś była dla wielu mieszkańców ZSRR 

oknem na Zachód. To rzesze Rosjan autentycznie przejętych zbrodnią katyńską, 

ludzi, którzy, jak powiedział przewodniczący komisji spraw zagranicznych Dumy 

Konstantin Kosaczow, nie chcą się wstydzić przed swoimi dziećmi i wnukami”
7
.          

         Wróćmy jednak do polsko-rosyjskich politycznych relacji państwowych, 

abstrahując od wspomnianych odczuć przeciętnych obywateli. Otóż naturalnym 

efektem mocarstwowych aspiracji Rosji- jest dążenie do uzyskania choć 

minimalnego wpływu i podstawowego poziomu zdolności oddziaływania na sytuację 

polityczną Europy Środkowo-Wschodniej, w celu uzyskania jak największej „głębi 

geopolitycznego przedpola” na kierunku zachodnim
8
. Można stwierdzić, że Polska 

stanowi też wschodnie przedpole geopolityczne Niemiec, a jednak wzajemne relacje- 

choć nie są idealne- przedstawiają się lepiej, co miało wyraz w niemieckim wsparciu 

polskich negocjacji z UE, czy wcześniej w popieraniu polskiego członkostwa w 

NATO. W przypadku relacji polsko-rosyjskich mamy raczej do czynienia z 

kombinacją dwóch czynników: historycznie ukształtowanymi uwarunkowaniami 

geopolitycznymi i charakterem rosyjskiego reżimu politycznego, który ściśle wiąże 

                                                 
6
 R. Wonicki, Polska i Rosja: nowy start czy wszystko po staremu?, 

<http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,748,Polska_i_Rosja_nowy_start_czy_wszystko_p

o_staremu>, odczyt z dn. 05.05.2011.  

 
7
 M. Ostrowski, Mówmy do lepszej Rosji, (w:) Polityka, nr 16 (2803), z dn. 2011-04-16; s. 10 

8
 T. Otłowski, op.cit. 
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się z ową geopolityką. Dotychczasowa polityka zagraniczna Rosji niestety daje nam 

mało nadziei, że jej władze właśnie teraz podejmą próbę redefinicji zasad 

kierujących relacjami z Polską. Pojednawcze gesty, a także emocje oparte na 

solidarności i współczuciu pełnią ważną funkcję w polityce międzynarodowej- 

zwłaszcza dotyczy to jej społecznego odbioru, jednak mocarstwa- jeśli nadal chcą 

cieszyć się takim statusem- rzadko kierują się emocjami w swych 

międzynarodowych politycznych działaniach, a już na pewno Rosji nie zalicza się do 

tego typu państw. Wracając do postawionych we wstępie niniejszej pracy hipotez i 

zadanych pytań dotyczących rysującej się perspektywy stosunków polsko-rosyjskich 

po katastrofie lotniczej z 10 kwietnia 2010 r., raczej należy stwierdzić- że 

pojednawcze gesty ostatnich miesięcy, obwieszczające swoistą „odwilż” we 

wzajemnych relacjach są raczej elementem chłodnej kalkulacji geopolitycznej niż 

rzeczywistego, szczerego i bezinteresownego ocieplenia na linii Moskwa-Warszawa. 

Z czego ta kalkulacja wynika? Myślę, że odpowiedzią jest coraz bardziej znacząca i 

wpływowa pozycja Polski w Unii Europejskiej- jako największego państwa-członka 

całego geopolitycznego regionu Europy Środkowo-Wschodniej- stanowiącej jeszcze 

do przełomu lat 80tych i 90tych XX wieku- odgórnie narzuconą radziecką strefę 

wpływów. Nie bez znaczenia jest także dominująca rola naszego kraju w unijnym 

programie „Partnerstwa Wschodniego”, a także zbliżająca się prezydencja Polski w 

strukturach Unii Europejskiej. Jak zauważył Piotr A. Maciążek– ekspert Zespołu 

Analiz Fundacji Amicus Europae- „Nowa konstelacja geopolityczna, z rosnącą 

pozycją Warszawy w UE i malejącą globalną rolą Moskwy, wymusiła dialog polsko-

rosyjski”
9
. Katastrofa spod Smoleńska- w opinii cytowanego autora i mojej własnej- 

wydaje się być tylko „katalizatorem tych przemian”
10

. 

         Istotne znaczenie w procesie poprawy stosunków polsko-rosyjskich miała także 

zapoczątkowana jesienią 2007 r. zmiana władzy w Warszawie. Zwycięstwo bardziej 

ugodowej i skłonnej do ustępstw Platformy Obywatelskiej w wyborach 

parlamentarnych w 2007 r. i w przyśpieszonej katastrofą smoleńską elekcji 

prezydenckiej w 2010 roku- sprawiło, że Moskwie łatwiej jest zabiegać o 

przychylnego sobie orędownika- zarówno w Warszawie, jak i w Brukseli. To 

wszystko sprawia- że wytrawny imperialny gracz z siedzibą na Kremlu- stwierdził, 

że ocieplenie relacji z Polską po prostu się opłaca.  

                                                 
9
 P. Maciążek,  op.cit.   

10
  Ibidem.  
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         Należy zauważyć, że ta opłacalność została zauważona przez rosyjskich 

przywódców jeszcze przed katastrofą smoleńską, w zasadzie już wtedy, kiedy w 

gabinecie polskiego Prezesa Rady Ministrów- niewygodnego Moskwie Jarosława 

Kaczyńskiego, zastąpił Donald Tusk.  Już 14 grudnia 2007 r. nowy premier 

zapowiedział rezygnację przez Polskę z blokowania negocjacji nowego 

porozumienia o strategicznym partnerstwie między Rosją a Unią Europejską zaraz 

po zniesieniu przez Rosję embarga importu polskiej żywności. W tej najbardziej 

irytującej kwestii szybko osiągnięto przełom- 19 grudnia przedstawiciele 

weterynaryjni obu państw podpisali w Kaliningradzie memorandum formalnie 

znoszące 2-letni zakaz importu polskiego mięsa do Rosji
11

. Wkrótce potem 

rozpoczęły się wzajemne wizyty premierów i ministrów spraw zagranicznych Polski 

i Rosji. Prezydent Lech Kaczyński- zabiegający o silną- przywódczą pozycję 

naszego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej- w polityce rządu wobec Rosji w 

zasadzie nie uczestniczył. Prowadził równoległą politykę osłabiania imperialnych 

aspiracji Federacji Rosyjskiej, czemu dobitnie dał wyraz wspierając pełne prawo do 

suwerenności Gruzji podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej w sierpniu 2008 roku. 29 

stycznia 2009 roku w Davos odbyło się spotkanie premierów Tuska i Putina, lecz 

najbardziej spektakularnym wydarzeniem roku w stosunkach polsko-rosyjskich była 

wizyta premiera Putina podczas obchodów 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej- 1 

września 2009 r. i pamiętna rozmowa: Putin-Tusk na sopockim molo. Dzień 

wcześniej, 31 sierpnia w „Gazecie Wyborczej” zamieszczono „list do Polaków” 

autorstwa rosyjskiego premiera, który uznał pakt Ribbentrop-Mołotow za godny 

potępienia i określił jako zbrodnię masakrę polskich oficerów w Katyniu. Putin 

ponadto zaprosił Tuska do wspólnego obchodzenia 70-tej rocznicy tych wydarzeń. 7 

kwietnia 2010 roku obaj premierzy- po raz pierwszy w historii wspólnie- uczcili 

pamięć ofiar ludobójstwa stalinowskiego w lesie katyńskim. Trzy dni później- 

względnie dobre relacje polsko-rosyjskie zostały poddane wielkiej próbie- 10 

kwietnia- z niewyjaśnionych do końca do dziś- mimo kontrowersyjnego raportu 

MAK- doszło pod Smoleńskiem do pełniącej w analizach tej pracy kluczową rolę- 

katastrofy rządowego samolotu z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi, 

zasłużonymi dla Ojczyzny osobami na pokładzie.  

                                                 
11

 Stosunki dwustronne Rosja-Polska, (w:) stosunki międzynarodowe.info, 

<http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Rosja,stosunki_dwustronne,Polska>,  odczyt z dn. 

10.05.2011. 
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         Po tej ogólnej retrospekcji możemy powrócić do meritum sprawy. Katastrofa 

smoleńska wywołała wiele emocji, wpływając także na rosyjskie władze, które 

jednak zaczęły przychylniej spoglądać na Polskę- a właściwie jej rosnącą pozycję w 

zjednoczonej Europie- już nieco wcześniej. Rosjanie kalkulując profity lepszych 

relacji z Polską- w dalszym ciągu pamiętają o swoich mocarstwowych aspiracjach. 

W odpowiedzi na jedną z postawionych we wstępie hipotez, z rozrzewnieniem 

muszę stwierdzić, że Polska faktycznie wydaje się być aktualnie użytecznym i 

wygodnym elementem imperialnej układanki Kremla. Trudno przecież w krótkim 

czasie- nawet pod wpływem szlachetnych emocji- porzucić schematy myślenia 

strategicznego utrwalone przez całe stulecia i podparte szeregiem doświadczeń z 

historii
12

. 

         Perspektywa stosunków polsko-rosyjskich w kolejnych latach nie wydaje się 

rysować optymistycznie. Przede wszystkim Polska i Rosja- tak jak w przeszłości, 

również i dziś- mają zupełnie odmienne, a nawet przeciwstawne cele strategiczne. 

Polska stara się utrzymać pełną suwerenność w trudnym położeniu geopolitycznym i 

stopniowo wzmacniać swoją pozycję w regionie środkowoeuropejskim, UE i NATO, 

podczas gdy Rosja- dawniej jawnie, a obecnie w bardziej zakamuflowany sposób- 

próbuje wykorzystać terytorium Polski jako element własnego przedpola 

geopolitycznego. Niestety czasami jej się to udaje, np.  w przypadku odwleczenia 

administracji Stanów Zjednoczonych od budowy w Polsce i w Czechach- elementów 

amerykańskiej tarczy antyrakietowej, czy w przypadku ogólnego zmniejszenia 

zainteresowania USA Europą Środkowo-Wschodnią. Polska dąży do coraz bliższej 

integracji i współpracy z państwami UE, podczas gdy Rosja usilnie chroni swej 

integralności przed zachodnimi wpływami- a jeśli chodzi o kontakty z Unią 

Europejską, to jeszcze niedawno wolała pertraktować bezpośrednio z Niemcami, czy 

Francją- nie uznając Polski jako swoistego „portiera” UE do kontaktów ze 

Wschodem.  Polska za wszelką cenę usiłuje demokratyzować i coraz ściślej 

integrować z NATO, czy UE- obszary postradzieckie: m.in. Ukrainę, Białoruś, 

Gruzję- np. poprzez wspomniany program „Partnerstwa Wschodniego” i tzw. 

„kolorowe rewolucje” (wyraźne wsparcie polskich władz zarówno „różowej 

rewolucji” w Gruzji w 2003 r., jak i „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie w roku 

2004, czy wspomniana rola prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas sporu 

                                                 
12

 T. Otłowski, op.cit. 
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gruzińsko-rosyjskiego w 2008 roku). Nasz największy wschodni sąsiad zaś stara się 

zachować wpływy w postradzieckiej, a nawet szerszej- bo zawierającej także obszar 

Polski i pozostałych państw satelickich dawnego ZSRR- strefie- określanej przez 

polityków Kremla jako buforowe „przedpole geopolityczne” współczesnej Federacji 

Rosyjskiej. Jak słusznie zdaje się zauważać dr Rafał Wonicki, ekspert od stosunków 

międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim: „Rosja wciąż gra w swoją starą 

imperialną grę, w której nie ma miejsca na działania Polski w UE i promocję 

demokracji na Białorusi”
13

. Sprzeczne interesy i cele strategiczne wydają się być 

silniejsze od doraźnych emocji i mniej lub bardziej szczerych gestów wywołanych 

potrzebą chwili i korzyściami mogącymi płynąć z dyplomatycznego zjednania sobie 

Polski, będącej architektem niewygodnego Rosji, unijnego „Partnerstwa 

Wschodniego”, która to już wkrótce obejmie prezydencję w strukturach Unii 

Europejskiej. „Polski rząd powinien być świadomy tego, że obecnie dobre stosunki 

między Polską a Rosją mogą być wykorzystane jako środek osłabiania polskiej 

polityki wschodniej i eliminowania polskich idei promocji ekspansji UE i NATO w 

kierunku wschodnim”
14

. 

         Podsumowując, warto przytoczyć swoiste rekomendacje dla Polski, jakie 

pojawiają się w krajowej i światowej prasie. Otóż zarówno polskie elity polityczne,  

jak i opinia publiczna „nie powinny ulegać złudnemu mirażowi całkowitej i do tego 

szybkiej normalizacji stosunków z Rosją na poziomie państwowym. Choć wzajemne 

relacje uległy w ostatnich tygodniach bezprecedensowemu ociepleniu, to należy 

pamiętać, iż zasadnicze geopolityczne uwarunkowania kształtujące stosunek Rosji do 

Polski (i szerzej do całego regionu Europy Środkowej) wciąż pozostają bez zmian”
15

. 

Dążenie do poprawy relacji polsko-rosyjskich powinno stanowić ważną płaszczyznę 

polityki zagranicznej naszego kraju, ale nie może ono wpływać na zmianę 

priorytetów polskiej strategii wobec państw Europy Wschodniej. Nadal więc polskie 

władze powinny zabiegać o demokratyczne przemiany Białorusi i występować w 

obronie praw i wolności mieszkających tam Polaków. Nadal powinny czuwać nad 

jednością coraz bardziej demokratycznej Ukrainy, promując proces jej docelowej 

integracji z UE oraz NATO. Wreszcie  powinny z całą mocą przeciwstawiać się 

rosyjskim próbom dzielenia państw członkowskich Unii poprzez wywoływanie 

                                                 
13

 R. Wonicki, op.cit. 
14

 Ibidem. 
15

 T. Otłowski, op.cit. 
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różnic między nimi, np. w kwestii polityki bezpieczeństwa czy energetyki. 

Ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich nie może sprowadzać się do 

bezkrytycznego akceptowania przez polskie władze rosyjskich propozycji 

dotyczących wielu aspektów natury polityczno-gospodarczej. Powinno zaś 

zapowiadać „podjęcie próby aktywnego dialogu strategicznego z Rosją, który to- 

prowadzony w lepszym klimacie- miałby na celu nie tylko przedstawienie przez 

Warszawę własnych wizji i koncepcji dotyczących najważniejszych spraw 

znajdujących się w zainteresowaniu obu stron, ale także "przetestowanie" 

prawdziwych intencji i celów Rosji wobec Polski”
16

. Tak rozumiany dialog 

stanowiłby też okazję do sprawdzenia rzeczywistych intencji Kremla- czy obecne 

werbalne ocieplenie nie jest tylko pozorną emocjonalną grą naszego wschodniego 

sąsiada i czy może przełożyć się na konkretne czyny. Rosyjscy przywódcy powinni 

działać szybko. Okres wieloletniego zwlekania poprawy relacji z Polską zdaje się już 

nieopłacalny. Podczas polskiej prezydencji w UE, rozpoczynającej się w lipcu tego 

roku, nasz kraj będzie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nadawać kierunek 

polityce UE wobec Rosji. Jak zauważył publicysta Philip Boyes: „Jest w rosyjskim 

interesie by wyciągnąć rękę do Polski, kiedy wciąż są ku temu dobre warunki”
17

. Z 

kolei cytowany wcześniej P. Maciążek wskazuje na tymczasowość odwilży na linii 

Moskwa- Warszawa- Bruksela: „Postępująca poprawa wzajemnych relacji powinna 

być podtrzymywana, ale warto zwrócić uwagę na jej przejściowy charakter. Będzie 

realizowana przez Moskwę aż do czasu wzmocnienia jej pozycji gospodarczej i 

militarnej. Chyba że Zachód wykorzysta ten czas na maksymalne zintegrowanie 

sukcesorki ZSRR z własnymi strukturami”
18

.  Jednak z drugiej strony, jak zauważył 

z kolei rosyjski publicysta i specjalista w zakresie euro-atlantyckiej polityki 

bezpieczeństwa- Dmitri Trenin, „interesy narodowe są solidniejszą podstawą dla 

stosunków niż uczucia empatii czy skruchy u przywódców”
19

.  W związku z 

powyższą tezą- poprawa stosunków polsko-rosyjskich wcale nie musi mieć 

tymczasowego charakteru- lecz może stanowić stałą płaszczyznę realizacji interesów 

Kremla na Zachodzie. Najważniejszym mechanizmem współczesnej geopolityki 

                                                 
16

 Ibidem.    
17

 P. Boyes, Polska-Rosja: współdziałanie poza Smoleńskiem, 

<http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,966,Polska- 

Rosja_wspoldzialanie_poza_Smolenskiem>, odczyt z dn. 15.05.2011. 
18

 P. Maciążek, op.cit.  
19

 D. Trenin, Rosja i Polska: przyjaźń, która nie może zawieść,  

<http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,861,Rosja_i_Polska_przyjazn_ktora_nie_moze_za

wiesc>, odczyt z dn. 15.05.2011. 
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europejskiej, o którym przekonują się rosyjscy przywódcy jest to, że „niemożliwe 

jest mieć dobre stosunki z Unią Europejską jako całością zaniedbując jednocześnie 

najbliższe sąsiedztwo”
20

. 

         Odpowiadając na zawarte w temacie pytanie: „Polska i Rosja po 10 kwietnia 

2010 roku- jeszcze trudniejsze sąsiedztwo, czy szansa na dialog?”- przypuszczam, że 

to nasze słowiańskie sąsiedztwo jeszcze trudniejsze nie będzie. Przynajmniej 

powierzchownie ocieplać je będą owe bardziej przyjazne wobec Polski gesty. To nie 

wystarczy- muszą się one przekładać na konkretne czyny- uwzględniające pełną 

suwerenność naszego  kraju, a także coraz silniejszą jego pozycję w Unii 

Europejskiej. Szansa na dialog rzeczywiście się pojawiła i coraz wyraźniej obie 

strony próbują go podejmować. Jednak nie może on  być tylko „przykrywką”, czy 

kamuflażem upartego utrzymywania przez Kreml wpływów w Europie Środkowo-

Wschodniej. Powinien uwzględniać interesy- nie tylko Rosji- ale także strategiczne 

cele polskiego partnera, opierając się na wzajemności, solidarności, ale przede 

wszystkim na prawdzie.  

                                                 
20

 Ibidem. 


