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Wstęp 

Celem  niniejszego  artykułu jest analiza prze-

słanek wewnętrznych i międzynarodowych upadku 

Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku oraz 

jego skutków dla świata. Ukazuje on radykalne 

zmiany w stosunkach międzynarodowych w Euro-

pie i na świecie, które spowodował rozpad  Związ-

ku Radzieckiego, m. in. załamał się  powojenny  

porządek jałtańsko-poczdamski, zakończyła się 

zimna wojna i rozpoczął się proces budowy nowego 

ładu międzynarodowego na świecie, który trwa do 

dnia dzisiejszego. 

W artykule tym szukam odpowiedzi na kilka  

pytań dotyczących przyczyn strukturalnych i mię-

dzynarodowych rozpadu ZSRR oraz w jakim stop-

niu wpłynął  on na stosunki międzynarodowe w 

Europie i na świecie. Stawiam i weryfikuję kilka tez 

i hipotez związanych z powyższymi pytaniami ba-

dawczymi. Główną tezą artykułu jest konstatacja, 

że  do upadku  Związku Radzieckiego oprócz  przy-

czyn wewnętrznych  w dużym stopniu przyczyniła 

się ówczesna sytuacja międzynarodowa w Europie i 

na świecie, w tym „jesień ludów 1989”, czyli pro-

ces dynamicznych i radykalnych  zmian ustrojo-

wych w  państwach Europy Środkowej i Wschod-

niej, rozpoczęty  transformacją ustrojową w Polsce 

w czerwcu 1989 roku.        

Na powyższy temat napisano już wiele książek 

i artykułów naukowych, a zwłaszcza dużo napisano  

o przyczynach  rozpadu Związku Radzieckiego i 

jego skutkach dla świata. Mimo to, temat ten  wciąż 

pozostaje w centrum zainteresowań historyków, 

politologów i ekspertów stosunków międzynarodo-

wych, którzy dociekają jak to się stało, że  tak po-

tężny pod każdym względem kraj (imperium, su-

permocarstwo)1 rozpadł się jak przysłowiowy do-

mek z kart. 

 Upadek ZSRR w 1991 roku zaskoczył cały 

świat, choć jego agonia rozpoczęła się już pod ko-

niec lat siedemdziesiątych XX wieku, którą przy-

spieszyła agresja na Afganistan2. Rozpad Związku 

Radzieckiego był zaskoczeniem zarówno dla spo-

 
1 ZSRR w 1991 roku rozciągał się na powierzchni 22402200 

km kwadratowych, liczył 293047571 mln ludzi, posiadał po-
tężną armię, liczącą ponad 5 mln żołnierzy, dysponującą około 

10-tysiącami głowic atomowych i rakiet do ich przenoszenia. 

Szerzej na ten temat patrz: R. Zięba, Rokowanie w sprawie 

ograniczenia wyścigu zbrojeń i rozbrojenia, „Stosunki Mię-

dzynarodowe”, t. 15, s. 123-138. 
2 Decyzja o podjęciu interwencji zbrojnej w Afganistanie 

została podjęta w Moskwie wieczorem 12 grudnia 1979 roku, 

ale oficjalnie nie ogłoszono żadnych  w tej sprawie dokumen-

tów. Wojna w Afganistanie trwała  dziesięć lat i kosztowała 

ZSRR około 100 mld  dolarów. Patrz, H. Ćwięk (red.), Inter-

wencja ZSRR w Afganistanie, „Res Politicae”, Wydawnictwo 
im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 

Częstochowa 2013, 56-57. 
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łeczności międzynarodowej, jak i dla samych 

mieszkańców tego euroazjatyckiego imperium. Nikt 

nie spodziewał się, że mocarstwo tej rangi może 

rozpaść się tak szybko i to w miarę bezkrwawy spo-

sób.  Badacze i politycy co prawda spekulowali od 

lat na temat perspektyw upadku Związku Radziec-

kiego i zastanawiali się jak go przyspieszyć, ale 

żaden scenariusz nie sprawdził się w praktyce. 

Związek Radziecki  rozpadł się de facto  w sposób 

ewolucyjny,  można powiedzieć pokojowy i dzięki 

Bogu nie pociągnął za sobą krwawej rewolucji czy  

wojny światowej, tak jak powstał i  jak zakładały to 

niektóre z wspomnianych scenariuszy. Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich (Sowiec-

kich) powstał w 1922 roku po rewolucji bolszewic-

kiej w 1917 roku i obaleniu caratu oraz wojnie do-

mowej w Rosji, która pochłonęła  miliony ofiar3. 

Jeśli idzie o wykorzystaną  do napisania tego 

artykułu metodologie, to odwołuję się  tutaj głównie 

do teorii realizmu klasycznego, teorii polityki za-

granicznej państwa i teorii konstruktywizmu. Na-

tomiast metodami badawczymi w niniejszym opra-

cowaniu są: analiza dokumentów i materiałów źró-

 
3 G. Hosking, Russia: People and Empire 1552-1917, Harvard 

University Press, Cambridge 1997; R. Pipes, Czerwone impe-
rium: powstanie Związku Sowieckiego, Magnum, Warszawa 

2015. 

dłowych oraz  literatury przedmiotu. Wszystkie  te 

teorie i  metody badawcze są powszechnie znane i 

już dobrze opisane w literaturze przedmiotu i dlate-

go nie omawiam   ich tutaj4.  

Artykuł został  przygotowany w oparciu  o bo-

gatą już  na ten temat polsko- i obcojęzyczną litera-

turę, w tym dokumenty publikowane, prace zwarte,  

artykuły oraz informacje z prasy i Internetu.  

 

Przyczyny wewnętrzne i międzynarodowe upad-

ku Związku  Radzieckiego i skutki dla świata 

 

Na temat upadku, a  dokładniej rzecz biorąc 

rozpadu Związku Radzieckiego w grudniu 1991 

roku istnieje już olbrzymia literatura, ale problem 

ten wciąż  cieszy się zainteresowaniem wśród histo-

 
4 J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych. Kry-

tyka i systematyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2007; A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004; A. 

Skolimowska, Konstruktywizm w studiach europejskich, Ofi-

cyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2013; I. Krzyżanow-
ska-Skowronek, Interpretatywizm w badaniach stosunków 

międzynarodowych. Spór o metodologię, w: E. Haliżak (red.), 

Badanie polityki zagranicznej państwa, Rambler, Warszawa 

2018, s. 123-161; K. Kamińska, Analiza systemowa, „Studia z 

teorii i praktyki”, vol. 1, nr 2, 2004, s. 65-67; K. Kasianiuk, 

Analiza systemowa jako narzędzie w badaniach instytucji 

politycznych. Uwagi wstępne, „Studia Polityczne”, nr 2, tom 

45, 2017, s. 169-192; M. Kozub-Karkut, Teorie stosunków 

międzynarodowych a badanie polityki zagraniczne, Stosunki 

Międzynarodowe – International Relations”, nr 4, tom 52, 

2016, s. 34-50; A. Wierzchowska, Wpływ modernizacji i kry-
zysu na dynamikę zmiany w Unii Europejskiej, Dom Wydaw-

niczy ELIPSA, Warszawa 2016, s. 23-28.  
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ryków, politologów, prawników, socjologów, bada-

czy i ekspertów współczesnych stosunków między-

narodowych oraz  polityków i publicystów. W 

świetle różnych teorii naukowych wciąż  analizo-

wane są przyczyny i skutki rozpadu ZSRR5. Dla-

czego? Prawdopodobnie dlatego, że rozpad tak po-

tężnego  państwa  stanowił jedno z najważniejszych 

wydarzeń końca XX wieku, które wywarło olbrzy-

mi wpływ na procesy międzynarodowe w Europie, 

Azji i na całym świecie. Bez cienia wątpliwości 

stało się ich akceleratorem.  Przyczyniło się w du-

żym stopniu do upadku ładu jałtańsko-

poczdamskiego, zakończenia zimnej wojny i rozpo-

częcia nowego rozdziału w powszechnej historii 

Europy i  świata. Skutki upadku ZSRR w 1991 roku 

wciąż dają o sobie znać na arenie międzynarodowej 

oraz  wywołują pozytywne i negatywne emocje 

wśród badaczy stosunków międzynarodowych i 

polityków na  całym świecie, a także wśród  ludzi w 

Rosji, na Białorusi czy Ukrainie i w pozostałych 

 
5 C. Wohlforth, Realism and the End oft he Cold War, „Inter-

national Security“, nr 3, 1994;  R.G. Suny, The Revenge of the 

Post:Nationalosm, Revolution, and the Collapse oft he Soviet 

Union, Stanford University Press, Stanford 1993. W. Marci-

niak, Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i 

powstanie Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Arcana, Kra-

ków 2001; A. Skrzypek, Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 
1985-2004, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 

2004. 

państwach powstałych na jego  gruzach. Dla wielu z 

nich był  szokiem, budził nadzieje i  obawy o swoją 

przyszłość6. Warto tu przytoczyć słynną wypowiedź  

Władimira Putina, który stwierdził, że rozpad 

ZSRR był największą dla świata katastrofą geopoli-

tyczną w XX wieku. Nota bene, ocena  ta determi-

nuje politykę  międzynarodową Rosji pod rządami 

Władimira Putina, której strategicznym celem jest 

odbudowa choćby namiastki dawnego  Imperium 

Zła (evil empire), jak Ronald Reagan  8 marca 1983 

roku określił ZSRR7. Jako spadkobierca wielkiego 

imperium, Rosja wciąż  nie potrafi pogodzić się z 

utratą mocarstwowej pozycji na świecie. Władimir 

Putin buduje swój i Rosji prestiż na arenie między-

narodowej poprzez  kontestację postzimnowojenne-

go porządku światowego i lekceważenie  norm 

prawa międzynarodowego, czego  przykładem jest 

 
6 W. Marciniak, Mapa i pamięć o imperium. Kartograficzne 

symbole nastolgii postsowieckiej, w: W. Marciniak (red.), Inne 

wymiary polityki, Instytut Studiów Politycznych PAN, War-

szawa 2013, s. 149-151; A. Zubow (red.), Istorija Rossii. XX 

wiek: 1939-2007,  Wydawnictwo Nauka, Moskwa 2009. 
7 S. Hoffmann, Dead Ends: American Foreign Policy in the 

New Cold War, Ballinger, Cambridge 1983, s. 154-155; G.P. 

Shultz, Turmoil and Triumph: My Years as Secretary of State, 

Charles Seribner’s Sons, Nowy Jork 1993, s. 266-267; R. 

Ištok, D. Plavčanowá, Russian geopolitics and geopolitics of 
Russia: phenomenon of space, „European Journal of Geopoli-

tics”, nr 1, 2013, s. 61-94. 
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m. in.  agresywna polityka Rosji wobec Gruzji, 

Ukrainy i aneksja  Krymu w 2014 roku8.  

Wśród wielu przyczyn, które doprowadziły do 

upadku Związku Radzieckiego należy  wymienić – 

ogólnie rzecz biorąc – przyczyny wewnętrzne i ze-

wnętrzne, obiektywne i subiektywne, a także histo-

ryczne, kulturowe, polityczne, gospodarcze, spo-

łeczne, ideologiczne i międzynarodowe.  Przyczyny  

te badacze analizują przez pryzmat różnych teorii 

badawczych, ale  wyniki ich badań są zbieżne.  Po-

kazują, że ZSRR był tworem sztucznym, opartym 

na utopijnej, fałszywej ideologii komunistycznej, a 

jego system polityczny był niereformowalny, ode-

rwany od rzeczywistości społecznej, politycznej, 

gospodarczej i kulturowej. Według teorii dotyczą-

cych imperiów i ich dziejów, np. Cesarstwa Rzym-

skiego, każde imperium z racji swojego charakteru 

 
8  J.M. Fiszer, T. Stępniewski, K. Świder, Polska – Ukraina – 

Białoruś – Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu, Instytut 
Studiów Politycznych PAN, Warszawa  2019; K.A. Kowal-

czyk, Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji, „Przegląd 

Geopolityczny”, nr 27, 2019, s. 78-92; J.M. Fiszer, Zadania i 

cele polityki zagranicznej Władimira Putina, w: „Myśl Eko-

nomiczna i Polityczna”, nr 1(52)2016, s. 167-201; tenże: Wła-

dimir Putin – dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne 

formy przywództwa politycznego, w: T. Bodio, W. Jakubowski 

(red.), Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, tom II, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 39-62; 

R.D. Asmus, Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, 

Rosja i przyszłość Zachodu, Wydawnictwo Res Publica Nowa, 
Warszawa 2010. 

 

wcześniej czy później skazane jest na  upadek. Nie 

jest bowiem w stanie zapewnić sobie  integralności 

i bezpieczeństwa granic orasz zasymilować  różne 

grupy etniczne i narodowe oraz scalić podbite (oku-

powane) terytoria w jedno sprawne, trwałe państwo. 

W świetle teorii konstruktywizmu, powstanie ZSRR 

było związane z jednoczesną degradacją tożsamości 

dawnego Imperium Rosyjskiego, a jego rozpad 

spowodowało m. in. postępujące osłabienie domi-

nującej, czyli radzieckiej tożsamości i wzmacnianie 

tożsamości narodów  i państw zniewolonych. Do-

prowadziło to do powstania na obszarze ZSRR ru-

chów dysydenckich i powstania opozycji politycz-

nej, np. partii Demokratyczna Rosja, Ludowy Front 

Łotwy itd. Wraz z narastającym od końca lat sie-

demdziesiątych XX wieku w Związku Radzieckim 

kryzysem  gospodarczym i społecznym niezadowo-

leniem, zwiększały one swą siłę i wymusiły na jego 

władzy ustępstwa w polityce wewnętrznej i mię-

dzynarodowej9.  

W kontekście powyższego, ważnymi przyczy-

nami rozpadu Związku Radzieckiego stały się takie 

fakty, jak wypowiedzenie przez gruzińską Radę 

Najwyższą umowy o utworzeniu ZSRR (marzec 

 
9 A.D. Smith, National Identiity, Penguin Books, Londyn 
1991, s. 11-19; S. Fitzpatrick, The Russian Revolution, Oxford 

University Press, Oxford 1982. 
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1990 r.), decyzje republik bałtyckich o przyjęciu 

Deklaracji niepodległości (marzec-maj 1990 r.), a 

szczególnie uchwalenie 12 czerwca 1990 roku na 

Zjeździe Deputowanych Ludowych  Rosyjskiej 

SFRR  Deklaracji Suwerenności Rosji, co  przez 

wielu badaczy jest uważane za faktyczny rozpad 

ZSRR 10. W ślad za nimi bowiem podobne decyzje 

podejmowały kolejne republiki związkowe, a także 

autonomiczne, jak Tatarastan, Osetia Północna, 

Osetia Południowa, a nawet niedysponujące odręb-

nym statusem terytorium Naddniestrza11. Moim 

zdaniem w znacznym stopniu przyczyniła się do 

tego również tzw.  „jesień ludów”, która rozpoczęła 

się w  Polsce i do końca 1989 roku spowodowała 

upadek  reżimów komunistycznych w Europie 

Środkowej i Wschodniej12. 

Poważne konsekwencje dla  Związku Radziec-

kiego i odprężenia w stosunkach między Wscho-

dem a Zachodem, zwłaszcza dla relacji amerykań-

sko-radzieckich miał  wybór w dniu 11 marca 1985 

 
10 J. Olędzka, Współczesna  Rosja 1991-2011, „Humanities 

and Social Science“, nr 1, 2014, s. 133. 
11 W. Materski, Od cara do „cara“. Studium rosyjskiej polity-

ki historycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warsza-

wa 2017, s. 194 
12 J.M. Fiszer, The Thirtieth Anniversary of the Sejm and Se-

nate Elections in 1989. Ststemic Transformation in Poland 
and its Consequences for Europe and the World, „Myśl Eko-

nomiczna i Polityczna”, nr 3(66)2019, s. 139-163. 

roku nowego przywódcy ZSRR – Michaiła Gorba-

czowa, który był świadom trudności istniejących w 

ZSRR i całym jego bloku (obozie) . Chciał ratować 

komunizm, ale do tego potrzebne były odprężenie i 

pomoc  Zachodu13. Dlatego też, ku zaskoczeniu 

świata,  już w kwietniu 1985 roku ogłosił on pro-

gram reform, tzw. pierestrojkę i głasnost w sferze 

polityki zagranicznej i wewnętrznej, które w prak-

tyce przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego, 

tzn. przyspieszyły  rozpad Związku Radzieckiego. 

Reformy te były bowiem połowiczne i mocno spóź-

nione oraz nie cieszyły się poparciem społeczeń-

stwa. W całym Związku Radzieckim panowało nie-

zadowolenie z polityki realizowanej przez Gorba-

czowa. Jak pokazują badania sondażowe, uskarżano 

się na spadek stopy życiowej, a ponad połowa  re-

spondentów spodziewała się katastrofy gospodar-

czej. Drugim przedmiotem krytyki była słabość 

władzy. Domagano się silniejszego rządu, a więk-

szość respondentów deklarowała brak zaufania do 

władz. Ogromna większość spodziewała się zała-

mania systemu. Co więcej, jak pisze kanclerz Hel-

 
13 V. Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold 

War from Stalin to Gorbachev, University of North Carolina 

Press, , Chapel Hill 2007, s. 278-279; O.A. Westad, The Glo-

bal Cold War. A World History, Penguin Books, Nowy Jork 
2018, s. 364-372; H.A. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, 

Warszawa 1996, s. 864-871. 
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mut Kohl, który w tym czasie walczył o zjednocze-

nie Niemiec i często spotykał się z  M. Gorbaczo-

wem: „Moim zdaniem zaważył tu fakt, że od jakie-

goś punktu koncepcja reformy Gorbaczowa przesta-

ła funkcjonować w Związku Radzieckim. Z pewno-

ścią decydującą rolę odegrał tu czynnik ekonomicz-

ny. I w ten sposób prekursor pierestrojki stał się jej 

biernym obserwatorem. Rozwój wydarzeń przerósł 

go”14.  

Od początku  istnienia celem ZSRR była eks-

pansja terytorialna i demonstracja polityczna w Eu-

ropie i północno-wschodniej Azji, czyli w jego bez-

pośrednim sąsiedztwie. Do 1945 roku głównymi 

rywalami były lokalne mocarstwa, a w Europie 

Niemcy. Po  drugiej wojnie światowej  głównym 

konkurentem ZSRR w obu tych regionach stały się  

Stany Zjednoczone, a rywalizacja amerykańsko-

radziecka miała charakter globalny i objęła wszyst-

kie dziedziny życia, a zwłaszcza gospodarkę, 

obronność (wyścig zbrojeń), naukę, technikę, kultu-

rę, ideologię, propagandę oraz politykę międzyna-

rodową15.  

 
14 H. Kohl, Pragnąłem jedności Niemiec, Świat Książki, War-

szawa 1999, s. 22. Patrz także: J. Holzer, Europa zimnej woj-

ny, Wydaswnictwo Znak, Krakow 2012, s. 837-838 
15 J.J. Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw, Wydawnic-

two UNIVERSITAS, Kraków 2019, s. 236. 

Wraz z narastaniem  zimnej wojny, strategicz-

nym obszarem ekspansji Związku Radzieckiego 

stała się jednak Europa Wschodnia, w większości 

„wyzwolona” przez Armię Czerwoną do maja 1945 

roku. Estonia, Łotwa i Litwa zostały wcielone do 

ZSRR, podobnie jak wschodnia część Polski i Prus 

Wschodnich, Besarabia, Bukowina Północna, cze-

chosłowacka Ruś Podkarpacka oraz trzy skrawki 

terytorium na granicy z Finlandią.  Bułgaria, Wę-

gry, Polska i Rumunia  zostały przekształcone w 

satelitów ZSRR wkrótce po wojnie. W 1948 roku 

do tzw. bloku (obozu) państw socjalistycznych do-

łączyła Czechosłowacja, a w 1949 roku Niemiecka 

Republika Demokratyczna. 

Przywódcy radzieccy byli też zainteresowani 

ekspansją w rejonie Zatoki Perskiej, zwłaszcza za-

leżało im na terenie bogatego w ropę naftową, gra-

niczącego z ZRSR Iranu. Ponadto w latach zimnej 

wojny Moskwa zabiegała o wpływy i sojuszników 

w niemal wszystkich regionach  Trzeciego Świata, 

tzn. w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim 

Wschodzie, w południowo-wschodniej Azji oraz na 

subkontynencie indyjskim. Co ciekawe, ZSRR nie 

dążył do podbojów terytorialnych i ich aneksji, tyko 

próbował leżące tam państwa uzależnić od siebie w 

aspekcie politycznym i gospodarczym oraz  wcią-
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gać je do globalnej rywalizacji ze Stanami Zjedno-

czonymi. Polityka ta, prowadzona pod hasłami so-

cjalistycznego internacjonalizmu i bratniej pomocy 

była dla Związku Radzieckiego bardzo kosztowna i 

stała się jedną z istotnych przyczyn jego upadku16. 

Była oparta na kalkulacjach relatywnej potęgi, a nie 

na politycznym i międzynarodowym realizmie oraz 

ideologii komunistycznej, do której Moskwa odwo-

ływała się  tylko werbalnie. Jak pisze Barrington 

Moore: „W sferze międzynarodowej włodarze Rosji 

sięgali przede wszystkim do metod Bismarcka, Ma-

chiavellego, a nawet Arystotelesa, a nie wskazań 

Marksa czy Lenina. Postrzegali stosunki międzyna-

rodowe  jako system z natury niestabilnej równo-

wagi, najlepiej opisany przez teorie równowagi 

sił”17. 

Trwająca prawie 45 lat, bardzo kosztowna dla  

Związku Radzieckiego rywalizacja ze Stanami 

Zjednoczonymi o kontrolę nad Europą i hegemonię  

nad światem oraz  towarzyszący jej wyścig zbrojeń 

 
16 B. Kisiel, Ruch państw  niezaangażowanych w nowych 

warunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe“, 

nr 7-8, 1991; J. Prokopczuk, Azja, Afryka i Ameryka Łacińska 

po drugiej wojnie światowej, PISM, Warszawa 1983. 
17 B. Moore, Jr., Soviet Politics – The Dilemma of Power: The 

Role of Ideas in Social Change, Harvard University Press, 

Cambridge 1950, s. 408; W. Zubok, K. Pleszakow, Zimna 
wojna zza kulis Kremla: od Stalina do Chruszczowa, Książka i 

Wiedza, Warszawa 1999. 

doprowadziła radzieckie imperium na skraj przepa-

ści. W 1989 roku, po bardzo kosztownej, trwającej 

dziesięć lat interwencji i klęsce Armii Radzieckiej 

w Afganistanie, po katastrofie  w elektrowni ato-

mowej w 1986 roku w Czarnobylu i pod wpływem 

rozpoczętej wówczas w Europie „jesieni ludów”,  

ZSRR został zmuszony zmienić kierunek w dotych-

czasowej polityce zagranicznej i z bólem musiał 

porzucić swoje wschodnioeuropejskie imperium. 

Dzięki temu doszło do zakończenia zimnej wojny, 

rozpadła się Rada Wzajemnej Pomocy Gospodar-

czej (RWPG) i Układ Warszawski,  a sam Związek 

Radziecki pod koniec 1991 roku rozpadł się na 

piętnaście suwerennych państw18.  

Niemal wszyscy analitycy, którzy badali te wy-

darzenia w ich bezpośrednim następstwie, docho-

dzili do wniosku, że zimna wojna dobiegła końca, 

gdyż czołowi radzieccy politycy, a zwłaszcza Mi-

chaił  Gorbaczow pod koniec lat osiemdziesiątych 

patrzyli na stosunki międzynarodowe już z zupełnie 

innej perspektywy19. Mianowicie, zamiast dążenia 

do zwiększenia relatywnej potęgi upadającego pań-

 
18 A. Bryc, Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 16-18; H. 

Ćwięk (red.), Interwencja ZSRR w Afganistanie …, s. 59-61. 
19 J.J. Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw …, s. 247; A. 

Korboński, F. Fukuyama (red.), The Soviet Union and the 
Third World: The Last Three Decades, Cornel University 

Press, Ithaca  1987. 
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stwa, na pierwszym miejscu postawili jego rozwój 

gospodarczy oraz ograniczenie użycia siły poprzez 

wprowadzenie  systemu liberalnych wartości i 

norm. Inaczej mówiąc, porzucili tradycyjny realizm 

na rzecz przekonania o korzyściach współpracy 

międzynarodowej. Zgadzam się z  tezą profesora 

Johna J. Mearsheimera, który pisze, że: „Im więcej 

jednak faktów schyłkowego okresu zimnej wojny 

wychodzi na jaw, tym bardziej jasne staje się, że 

pierwotna interpretacja polityki sowieckiej była 

niekompletna, jeśli nie całkowicie błędna. Ważną 

przyczyną upadku ZSRR była niewydolność jego 

gospodarki, niezdolnej do współzawodnictwa tech-

nologicznego z państwami światowej czołówki”20. 

Przywódcy radzieccy na czele z Gorbaczowem 

łudzili się do ostatniej chwili, że poprzez dostęp do 

zachodnich technologii i kredytów będzie można 

powstrzymać upadek gospodarczy i polityczny  

Związku Radzieckiego. Aby  osiągnąć pomoc Za-

chodu,  Moskwa dlatego zdecydowała się na  od-

prężenie w stosunkach międzynarodowych, m. in. 

poprzez zakończenie wojny w Afganistanie, ograni-

czenie napięć w Europie, podjęcie dialogu rozbro-

jeniowego ze Stanami Zjednoczonymi, porzucenie 

bezsensownych i kosztownych przedsięwzięć w 

 
20 .J Mearsheimer, Tragizm polityki mocarstw …, s. 249. 

krajach Trzeciego Świata i liberalizację ustroju w 

samym ZSRR. Można tutaj postawić tezę, że przy-

wódcy radzieccy na czele z Gorbaczowem de facto 

nie zamierzali porzucić zasad realizmu polityczne-

go, a tylko na jakiś czas go zawiesić, aby w ten spo-

sób uratować przed upadkiem Związek Radziecki. 

Ich kalkulacje i obrana strategia stanowią dowód na 

to, że głównym celem państw jest maksymalizacja 

potęgi, jako sposób na zabezpieczenie się przed 

zakusami rywali21. 

Niestety, agonii Związku Radzieckiego nie 

udało się już powstrzymać.  Przyspieszył ją tzw. 

pucz Janajewa,  do którego doszło   19 sierpnia 

1991 roku. Była to próba siłowego przejęcia władzy   

przez tzw. Państwowy Komitet  Stanu Wyjątkowe-

go z wiceprezydentem Giennadijem Janajewem na 

czele. Jak pisze profesor Wojciech Materski: „Jego 

głównym celem było zablokowanie podpisania no-

wej formuły federacji, a w konsekwencji – jak oce-

niali „buntownicy” – załamania się Związku So-

wieckiego. Dzięki determinacji społeczeństwa Mo-

skwy i postawie prezydenta RSFRR Borisa Jelcyna, 

który natychmiast ogłoszonym w mediach dekretem 

 
21 R. G. Suny, The Revenge oft he Past: Nationalism, Revolu-

tion, and the Collapse oft he Soviet Union, Stanford Universi-

ty Prerss, Stanford 1993; C. Wohlforth, Realism and the End 
oft he Cold War, „International Security“, nr 3, 1994-1995, s, 

91-129. 
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podporządkował sobie wszystkie tzw. struktury 

siłowe na terenie Republiki (wojska i formacje Mi-

nisterstwa Obrony, Komitetu Bezpieczeństwa Pań-

stwowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) 

pucz został powstrzymany”22. 

W dniach puczu, 19-21 sierpnia 1991 r. B. Jel-

cyn wydał szereg dekretów, które wprost prowadzi-

ły do upadku ZSRR. Kilka dni po udaremnionym 

puczu, M. Gorbaczow postanowił ustąpić z funkcji 

sekretarz generalnego KPZR, a w dniu 29 sierpnia 

1991 r. parlament Rosyjskiej SFRR, a za nim par-

lamenty republikańskie podjęły decyzje o prawnym 

zakazie działalności KPZR i zasekwestrowaniu jej 

majątku. Dzięki temu, system radzieckiego pań-

stwa-partii faktycznie uległ rozpadowi. Idąc za cio-

sem, Jelcyn, który nienawidził  M. Gorbaczowa w 

dniu 8 grudnia 1991 r.  wraz z prezydentem Ukraiń-

skiej SRR Leonidem Krawczukiem i przewodniczą-

cym Rady Najwyższej Białoruskiej SRR Stanisła-

wem Szuszkiewiczem podpisali w Puszczy Biało-

wieskiej, w Wiskulach koło Brześcia nad Bugiem 

tzw. układ białowieski o rozwiązaniu federacji i 

utworzeniu w jej miejsce Wspólnoty Niepodległych 

Państw (WNP) – organizacji o cechach konfedera-

 
22 W. Materski, Od cara do „cara” …, s. 195; A. Koreżakow, 
Borys Jelcyn: od świtu do zmierzchu, Oficyna Wydawnicza 

RYTM, Warszawa 1998, s. 95-.112. 

cji, o czym najpierw powiadomiono Stany Zjedno-

czone, a dopiero później M. Gorbaczowa. Jego pro-

testy przeszły bez większego echa. Układ ten był 

sprzeczny  z konstytucją ZSRR z 1977 roku, de 

facto miał cechy zamachu stanu. Warto podkreślić, 

że był on niemal bliźniaczy w stosunku do porozu-

mienia o utworzeniu federacji sowieckiej z grudnia 

1922 roku. W pewnym sensie zamykał „sowieckie 

koło”, odsyłając je na śmietnik historii23. 

Boris Jelcyn  nalegał i w ciągu dwóch tygodni 

do układu białowieskiego przystąpiły pozostałe 

republiki związkowe. A 16 grudnia 1991 r., wyko-

rzystując nadzwyczajne posiedzenie ministrów 

spraw zagranicznych państw Wspólnot Europej-

skich, które  poświęcone było układowi akcesyjne-

mu z Polską, przyjęto oświadczenie uznające nowe 

podmioty międzynarodowe powstałe po rozpadzie 

Związku Radzieckiego24. Wkrótce potem, 26 grud-

nia 1991 r. Rada Republik Rady Najwyższej 

 
23 W. Marciniak, Rozgrabione imperium …, s. 184-186; K. 

Świder, Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji 

w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i 

ekonomicznych, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa 

2013, s. 127; W. Materski, Od cara do „cara” …, s. 197; P. 

Kuspys, Wspólnota Niepodległych Państw – stan faktyczny i 

perspektywy, „Biuletyn Opinie”, nr 10, 2009, s. 2-26. 
24 A. Stępień-Kuczyńska, Unia Europejska-Rosja, w: J. Juch-

nowski, M.S. Wolański (red.), Studia nauk społecznych i hu-
manistycznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2008, s. 

615. 
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Związku Radzieckiego przyjęła deklarację o jego 

rozwiązaniu, a w przeddzień parafowania tego aktu, 

dymisję z funkcji prezydenta ZSRR złożył M. Gor-

baczow i jednocześnie przekazał B. Jelcynowi 

funkcję zwierzchnika sił zbrojnych wraz z kodami 

do użycia broni nuklearnej. 30 grudnia 1991 roku 

odbyło się spotkanie  państw WNP w Mińsku, które 

ostatecznie przypieczętowało los ZSRR25. Tak więc 

prawie w rocznicę utworzenia (30 grudnia 1922 r.), 

po 69 latach Związek Radziecki przestał istnieć 

jako podmiot prawa międzynarodowego i stosun-

ków międzynarodowych. Zniknął z mapy politycz-

nej świata. 

Rozpad Związku Radzieckiego – jak już pisa-

łem - miał daleko idące skutki dla całego świata, a 

zwłaszcza dla państw Europy Środkowej i Wschod-

niej. Spowodował radykalne zmiany geopolityczne 

i geoekonomiczne w tym regionie. Państwa do tej 

pory uzależnione od ZSRR nie mogły bowiem aż 

do rozpadu „Imperium Zła” prowadzić  suwerennej 

polityki wewnętrznej i zagranicznej, zgodnej z ich 

racją stanu. „Jesień ludów 1989”, która rozpoczęła 

się wraz z transformacją ustrojową w czerwcu tego 

roku w Polsce i szybko objęła wszystkie państwa 

 
25 M.M. Kosman, Konflikt rosyjsko-ukraiński o Krym (2014-
2019),  Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , 

Bydgoszcz 2020, s. 13-14. 

należące do radzieckiego bloku, co prawda dopro-

wadziła do upadku reżimów komunistycznych w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej, co – 

jak już pisałem -  przyspieszyło rozpad ZSRR, ale 

wciąż stacjonowały tam wojska radzieckie w ra-

mach Układu Warszawskiego i do 1991 roku ogra-

niczało to możliwości prowadzenia w pełni suwe-

rennej polityki zagranicznej w obawie przed reakcją 

Moskwy, która była  trudna do przewidzenia. Wi-

dać to wyraźnie na przykładzie Polski, która aż do 

upadku ZSRR musiała prowadzić ostrożną, dwuto-

rową politykę zagraniczną wobec Moskwy i pozo-

stałych państw Europy Środkowej i Wschodniej26.                                                                

Po rozpadzie ZSRR Polska starała się przede 

wszystkim umocnić swoją suwerenność i pozycję w 

postkomunistycznej Europie. W tym celu dążyła do 

uregulowania wszelkich kwestii spornych z sąsia-

dami. Celem strategicznym naszej polityki zagra-

nicznej było umocnienie bezpieczeństwa Polski 

poprzez wejście do struktur euroatlantyckich, czyli 

 
26 J.L. Gaddis, International Relations Theory and the End of 

the Cold War, „International Security“ 1992-1993, nr 3, vol 

17, s. 54-59; R. Kuźniar, Ewolucja zewnętrznych uwarunko-

wań polskiej niepodległości, „Stosunki Międzynarodowe – 

International Relations“, nr 1(t. 54), s. 21-39: J.M. Fiszer, , 

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku oraz jej 

sukcesy i porażki, w: J. Wojnicki, J. Miecznikowska, Ł. Za-
męcki, Polska i Europa w perspektywie politologicznej, Ofi-

cyna Wydawnicza  ASPRA-JR, Warszawa 2020, s. 73-98. 
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do NATO i Unii Europejskiej. Poza tym Polska do 

2004 roku była jeszcze zbyt słaba, aby podjąć się 

roli lidera czy mocarstwa regionalnego. Dopiero w 

latach 2005-2007, a więc już po naszej akcesji do 

NATO w 1999 roku i Unii Europejskiej w 2004 

roku, taki cel postawił sobie rząd Prawa i Sprawie-

dliwości. Niestety, przedwczesne wybory i dojście 

do władzy koalicji PO–PSL sprawiły, że planów 

tych nie udało się zrealizować. Natomiast w latach 

2007-2015 władze Polski postawiły na sojusz i 

współpracę z dużymi sąsiadami, tj. z RFN i Rosją 

oraz ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie Pol-

ska wspierała prozachodnie tendencje w polityce 

zagranicznej Ukrainy i Białorusi, ale państwa te 

prowadziły politykę balansowania między Polską i 

Rosją oraz między Rosją i Unią Europejską. Polska 

polityka wschodnia napotykała na opór ze strony 

Rosji i wbrew pozorom nie cieszyła się poparciem 

większości państw Unii Europejskiej27.  

 
27 J. Tymanowski, Ukraina między Wschodem a Zachodem, 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2014; O. Barburska, D. Milczarek, 

Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014; O. Bar-

burska, Polityka Wschodnia Unii Europejskiej jako część 

składowa polityki zagranicznej UE, Oficyna Wydawnicza 

ASPRA-JR, Warszawa 2018. J. M. Fiszer, Zadania i cele 
polityki zagranicznej Władimira Putina, „Myśl Ekonomiczna i 

Polityczna”, nr 1(52), 2016, s. 167-201; O. Czarny, Die Ukra-

Zakończenie 

 

Rozpad ZSRR w 1991 roku otwarł drogę do 

odzyskania niepodległości przez byłe republiki ra-

dzieckie, zakończenia zimnej wojny i normalizacji 

stosunków między Wschodem i Zachodem, w tym 

do normalizacji stosunków  Polski z bliskimi i dal-

szymi sąsiadami. Dzięki temu zniknęła „żelazna 

kurtyna“ i podział świata na Wschód i Zachód. W 

związku z tym, że uległa wówczas zmianie sytuacja 

geopolityczna w Europie Środkowej i Wschodniej 

oraz w całej Europie, dokonano także reinterpretacji 

polskich interesów narodowych i międzynarodo-

wych. Suwerenna Polska mogła wreszcie   sama  

decydować o swojej polityce zagranicznej, soju-

szach oraz bezpieczeństwie narodowym i między-

narodowym.  

Już Niccolo  Machiavelli, twórca współczesnej 

myśli państwowej zalecał zawieranie sojuszy, ale 

ostrzegał przed aliansami, w których państwo słab-

sze uzależnia się od silniejszego. Jeśli jednak taki 

sojusz, dowodził, jest konieczny, należy opanować 

sztukę dbania o własne interesy. Bo bez klarownego  

 
ine und die Europäische Union: Stand und Perspektiven bila-

teraler Beziehungen, Diplomica – Vertrag, Hamburg 2009. 
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wyznaczenia granic słabszy partner traci podmio-

towość i staje się wasalem silniejszego28. 

W związku z powyższym, Polska powinna dziś 

zwiększyć swoją aktywność na rzecz wzmocnienia 

solidarności i współpracy państw członkowskich 

NATO i Unii Europejskiej, wykorzystując w tym 

celu Inicjatywę Trójmorza, Grupę Wyszehradzką i 

Trójkąt Weimarski. Dzięki temu powinna stać się 

jednym z kluczowych państw UE i NATO i zasia-

dać w ich kierowniczych gremiach, a także zostać 

liderem wsród państw regionu Europy Środkowo-

Wschodniej.  Jednocześnie powinna być dobrym 

sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i poprawić 

relacje z Moskwą, gdyż polityka konfrontacji z Ro-

sją jest krótkowzroczna i szkodzi polskiej racji sta-

nu. 

 
28 N. Machiavelli, Książę. Przekład Czesław Nanke, Wydaw-

nictwo Antyk, Kęty 2005. 
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