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wo bec woj ny Ro sji z Gru zjà 

Przy czy ny kon flik tu

Woj na ro syj sko -gru ziƒ ska jest po strze ga na ja ko pierw sza woj na
XXI w., w któ rej Ro sja za cho wy wa ła si´ zgod nie z mo de lem re al po li tik
XIX - i XX -wiecz nej Eu ro py.1 Bez po Êred nià przy czy nà sze Êcio dnio wej woj -
ny był atak wojsk gru ziƒ skich 7 sierp nia 2008 r. na Cchin wa li, sto li c´
gru ziƒ skiej pro win cji Ose tii Po łu dnio wej, w wy ni ku któ re go zgi n´ ło wie -
lu miesz kaƒ ców te go mia sta i kil ku przed sta wi cie li sta cjo nu jà cych tam
ro syj skich sił po ko jo wych. W wy ni ku tych wy da rzeƒ Ro sja wkro czy ła do
Gru zji i skie ro wa ła swo je woj ska do Ose tii Po łu dnio wej, na st´p nie do
zbun to wa nej pro win cji Ab cha zji, by wresz cie za gro ziç sto li cy Gru zji. Po -
bie˝ na ana li za prze bie gu wy pad ków wska zu je, ˝e agre so rem w ca łym
kon flik cie by ła Gru zja, któ ra swo im po st´ po wa niem zmu si ła Mo skw´ do
zbroj nej in ter wen cji. Za uwa ̋ yç wszak trze ba, ˝e ge ne za woj ny ro syj sko -
-gru ziƒ skiej ma dłu˝ szà hi sto ri´.

Otó˝ zda niem am ba sa do ra Gru zji w Pol sce2 Mo skwa szy ko wa ła si´
do ude rze nia na swe go nie po kor ne go sà sia da ju˝ od re wo lu cji ró˝, w wy -
ni ku któ rej wła dz´ w Tbi li si ob jàł Sa akasz wi li otwar cie ma ni fe stu jà cy swo -
je pro za chod nie sym pa tie. Dla Ro sji su we ren na i nie pod le gła Gru zja by -
ła zja wi skiem nie do za ak cep to wa nia i dla te go ucie ka ła si´ w ostat nim
cza sie do ko lej nych pro wo ka cji: w 2007 r. zbom bar do wa no gru ziƒ skà wio -
sk´, gór nà cz´Êç do li ny Ko do ri, ze strze lo no bez za ło go wy sa mo lot gru ziƒ -
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ski nad Ab cha zjà, znaj du jà cà si´ wów czas w gra ni cach Gru zji, miesz -
kaƒ com Ose tii Po łu dnio wej i Ab cha zji ma so wo roz da wa no ro syj skie pasz -
por ty. Po dej mu jàc ko lej ne dzia ła nia wy mie rzo ne w Tbi li si, Mo skwa bacz -
nie Êle dzi ła re ak cje wspól no ty mi´ dzy na ro do wej, któ ra nie zmien nie
na wo ły wa ła obie stro ny do po wÊcià gli wo Êci. Istot nym mo men tem był
szczyt NA TO w Bu ka resz cie, pod czas któ re go Gru zji i Ukra inie nie za -
pro po no wa no MAP, tzn. pla nu do cho dze nia do człon ko stwa w so ju szu.
Dla Ro sji był to wy raê ny sy gnał, ˝e dal sze dzia ła nia wy mie rzo ne w Gru -
zj´ nie spo wo du jà ˝ad nej re ak cji Za cho du. 

Tu˝ przed roz po cz´ ciem woj ny przez Gru zi nów ro syj ska ar mia pod -
j´ ła sze ro ko za kro jo ne ma new ry przy gra ni cy z Ose tià Po łu dnio wà. Wła -
dze tej pro win cji, w któ rych za sia da li rów nie˝ ofi ce ro wie KGB przy sła -
ni z Mo skwy, na po czàt ku sierp nia 2008 r. za rzà dzi ły ewa ku acj´ dzie ci
ose tyj skich do Ro sji, co sta no wi wy raê ny do wód, ˝e po sta no wio no roz -
pra wiç si´ z Gru zi na mi znaj du jà cy mi si´ w Ose tii. W na st´p nych dniach
miał miej sce ostrzał wio sek gru ziƒ skich, na któ ry ˝oł nie rze sił po ko jo -
wych zło ̋ o nych z Ro sjan ab so lut nie nie re ago wa li. Ce lem Ro sji by ło oba -
le nie pre zy den ta Sa akasz wi le go, o czym Êwiad czy wkro cze nie ro syj skich
wojsk pan cer nych do Ose tii Po łu dnio wej, za j´ cie Go ri i skie ro wa nie si´
ku Tbi li si. Tam zaÊ cze ka no na de mon stra cj´, pod czas któ rej spo dzie -
wa no si´ oba le nia pre zy den ta. 

W lip cu 2008 r. OÊro dek Stu diów Wschod nich prze wi dy wał, ˝e
„w obec nej sy tu acji ry zy ko wy bu chu walk na sze ro kà ska l´ w Ab cha zji
Płd. i Ose tii jest wy so kie. Wy buch mo ̋ e na stà piç na wet w naj bli˝ szych
dniach i mie sià cach na sku tek eska la cji ko lej nych in cy den tów lub pro -
wo ka cji ro syj skiej. O ile Gru zja wy da je si´ mieç po ten cjał do mi li tar -
ne go zwy ci´ stwa w Ose tii Po łu dnio wej, byç mo ̋ e tak ̋ e w Ab cha zji, o ty -
le szan se na zwy ci´ stwo gwał tow nie spa da jà w przy pad ku wal ki na
dwóch fron tach (Ab cha zj´ i Ose ti´ Płd. łà czy so jusz woj sko wy), a tym
bar dziej w przy pad ku pew ne go za an ga ̋ o wa nia si´ Ro sji po stro nie se -
pa ra ty stów. Tym cza sem ta kie za an ga ̋ o wa nie, choç b´ dzie mia ło ra czej
cha rak ter nie for mal ny, wy da je si´ pra wie pew ne. Nie za le˝ nie od prze -
bie gu ew. kon flik tu zmniej szy on szan se Gru zji na uzy ska nie Pla nu Dzia -
ła nia na rzecz Człon ko stwa w NA TO, co by ło by stra te gicz nà po ra˝ kà
Tbi li si”.3 Rze czy wi Êcie, zgod nie z prze wi dy wa nia mi oÊrod ka woj na na
Kau ka zie wy bu chła, jed nak wbrew je go pro gno zom Ro sja jak naj bar dziej
for mal nie za an ga ̋ o wa ła si´ w kon flikt, do pro wa dza jàc do cał ko wi tej prze -
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gra nej Gru zji. Dzi´ ki od daw na i sta ran nie pro wa dzo nym przy go to wa -
niom Mo skwie uda ło si´ spro wo ko waç Sa akasz wi le go. 

Zda niem ro syj skie go so cjo lo ga Lwa Gud ko wa kon flikt na Kau ka zie
był re zul ta tem do brze przy go to wa nej kam pa nii an ty gru ziƒ skiej, któ ra za -
cz´ ła si´ ju˝ w mo men cie wy bu chu „ko lo ro wych re wo lu cji”, doj Êcia do
wła dzy Sa akasz wi le go oraz ob ra nia przez Tbi li si kur su pro za chod nie go.
W je go prze ko na niu „Gru zja od dłu˝ sze go cza su po zo sta je czar nym cha -
rak te rem ro syj skich me diów. Od dłu˝ sze go cza su do cho dzi ło do czy stek
et nicz nych po le ga jà cych na de por ta cjach Gru zi nów z ro syj skich miast.
Tbi li si by ło nie ustan nie oskar ̋ a ne o sto so wa nie prze mo cy i pro wo ka -
cje, pi´t no wa no wła dze gru ziƒ skie ja ko fa szy stow skie. Nie mal wszyst -
ko, co Ro sja nie wie dzà na te mat Gru zji, jest wy two rem pro pa gan dy paƒ -
stwo wej. Po dru gie wy da rze nia w Gru zji przed sta wia ne sà ja ko
geo po li tycz ne za gro ̋ e nie dla Ro sji. Dys kry mi na cyj na po li ty ka wo bec
lud no Êci ose tyj skiej i ab cha skiej nie jest dla wi´k szo Êci Ro sjan pod sta -
wo wà przy czy nà tej woj ny. Ja ko pierw szo rz´d nà przy czy n´ po da je si´
to, ˝e wła dze ame ry kaƒ skie usi łu jà roz sze rzyç swo je wpły wy na sà sia -
du jà ce z Ro sjà kra je. W tym kon tek Êcie Gru zja po strze ga na jest ja ko
sa te li ta USA”.4

Gud kow zwra ca uwa g´ na fakt, ̋ e w kwe stii kon flik tu na Kau ka zie naj -
bar dziej nie po koi po par cie li be ral nej cz´ Êci elit ro syj skich dla agre sji Mo -
skwy. Wy ni ka to z ich gł´ bo kiej de mo ra li za cji, ja ka na stà pi ła w ostat nich
la tach. W opi nii ro syj skie go so cjo lo ga „ro syj skie eli ty wy ró˝ nia jà si´ dzi -
siaj wy so kim po zio mem opor tu ni zmu i kon for mi zmu wo bec wła dzy. Na -
wet li be ral na czy de mo kra tycz na cz´Êç znaj du je si´ w sta nie roz kła du,
dez orien ta cji, de mo ra li za cji. Utra ci ła punk ty od nie sie nia i nie jest zdol -
na wy pra co waç ˝ad ne go sen sow ne go sta no wi ska wo bec te go, co si´ dzie -
je. One b´ dà po pie raç dzia ła nia paƒ stwa wbrew wszyst kie mu, co uwa ̋ a -
jà za słu ̋ à ce li be ra li za cji, de mo kra ty za cji i mo der ni za cji w Ro sji”.5

In nym, rów nie istot nym czyn ni kiem tłu ma czà cym kon flikt na Kau -
ka zie jest ry wa li za cja Za cho du i Ro sji o ru ro cià gi oraz zło ̋ a ga zu i ro py
naf to wej. Przed sta wi ciel te go kra ju przy NA TO okre Êlił na wet kon flikt
ro syj sko -gru ziƒ ski mia nem „woj ny o ro p´ naf to wà”. Pró by zbu rze nia
przez Ro sjan prze ci na jà ce go Gru zj´ ro po cià gu z Azer bej d˝a nu po twier -
dza jà tyl ko t´ opi ni´. Mo skwie nie po do ba ły si´ pró by roz bu do wy wa nia
w sà sied niej Gru zji in fra struk tu ry ener ge tycz nej, któ re na bra ły tem pa
w 2004 r., po re wo lu cji ró˝, gdy wła dz´ w Tbi li si prze j´ li po li ty cy o orien -
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ta cji pro za chod niej. W 2005 r. bry tyj ski kon cern BP ra zem z in ny mi kon -
tra hen ta mi za chod ni mi za koƒ czył bu do w´ ro po cià gu Ba ku – Tbi li si –
Cey han, któ ry ja ko pierw sze po łà cze nie omi ja jà ce Ro sj´ po zwa la trans -
por to waç do Eu ro py su ro wiec ze złó˝ pod Mo rzem Ka spij skim.6 Wkrót -
ce po tem pod j´ to bu do w´ wiel kie go ga zo cià gu tran zy to we go z Ba ku do
Tur cji i Gru zja za cz´ ła ku po waç gaz przede wszyst kim w Azer bej d˝a nie,
dzi´ ki cze mu co raz bar dziej unie za le˝ nia ła si´ od Gaz pro mu. We dług
eks per tów za so by ro py w oko li cach Mo rza Ka spij skie go mo gà sta no wiç
po wa˝ nà kon ku ren cj´ dla su row ca z Ro sji i paƒstw arab skich. Po za tym
ju˝ dwa ro po cià gi bie gnà przez Gru zj´. Obec nie, kie dy po woj nie tran -
zyt przez ten kraj stał si´ ry zy kow ny, Ro sji nada rzy ła si´ zna ko mi ta oka -
zja, aby za pro po no waç Ka za chom trans port su row ca przez swo je te ry -
to rium.7

Po ja wił si´ rów nie˝ pro blem z prze ła ma niem mo no po lu Mo skwy na
im port ga zu do Eu ro py. Od 2002 r. trwa jà dys ku sje na te mat bu do wy
ga zo cià gu Na buc co, któ ry przez Gru zj´, Tur cj´, Buł ga ri´, Ru mu ni´ i W´ -
gry miał do pro wa dzaç do Au strii i Czech gaz ze złó˝ ka spij skich i bli -
skow schod nich. Wresz cie w lip cu 2009 r. pod pi sa no umo w´, któ ra ma
przy bli ̋ yç je go po wsta nie.8 Tym cza sem Gaz prom pod jàł dzia ła nia w ce -
lu uru cho mie nia kon ku ren cyj ne go ga zo cià gu So uth Stre am, któ ry przez
Mo rze Czar ne ma prze sy łaç gaz do Buł ga rii, a na st´p nie da lej – przez
Gre cj´ i Wło chy – do Eu ro py Ârod ko wej. Dla te go przed si´ wzi´ cia Ro -
sja nie ju˝ daw no zy ska li po par cie Włoch, Gre cji, Buł ga rii, Ser bii i W´ -
gier. Mo skwa zło ̋ y ła Azer bej d˝a no wi pro po zy cj´ wy ku pie nia ca łych za -
so bów je go ga zu. Na ra zie pro za chod ni Aze ro wie nie da li od po wie dzi.
Trze ba jed nak pa mi´ taç, ˝e bez azer skie go ga zu per spek ty wa prze ła ma -
nia mo no po lu Gaz pro mu sta je si´ wàt pli wa.9 Aby wy ka zaç, ˝e Eu ro pa
nie ma al ter na ty wy dla bu do wy ol brzy mich ga zo cià gów z Sy be rii, Ro sja
mu sia ła udo wod niç, ˝e w ka˝ dej chwi li mo ̋ e unie ru cho miç al ter na tyw -
ne ga zo cià gi prze cho dzà ce przez Azer bej d˝an i Gru zj´. Gra Mo skwy –
za uwa ̋ a Wi told Or łow ski – jest oczy wi sta, cho dzi jej bo wiem o „za pew -
nie nie so bie fak tycz ne go mo no po lu w do sta wach ener gii do Eu ro py, który
po zwo lił by uzy ski waç ko rzyst ne ce ny, a byç mo ̋ e słu ̋ ył by te˝ ja ko Êro -
dek na ci sku po li tycz ne go. I wy bi cie Eu ro pej czy kom z gło wy, ˝e mo˝ na
zbu do waç ja kà kol wiek al ter na ty w´ dla te go uza le˝ nie nia”.10 Rzà dzà cym
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w Mo skwie wy da je si´, ˝e gaz i ro pa sà pew nà i sku tecz nà bro nià w wal -
ce o zwi´k sze nie wpły wów Ro sji w Êwie cie. Pew nie na krót szà me t´ ta
me to da jest efek tyw na, ale ta ka sy tu acja nie mu si trwaç za wsze. Wi´ -
cej, uza le˝ nie nie ca łej go spo dar ki od eks por tu su row ców ener ge tycz nych
(któ ry sta no wi 25 proc. wy twa rza ne go PKB) mo ̋ e kie dyÊ oka zaç si´ dla
Ro sji zgub ne, ist nie jà bo wiem êró dła ener gii al ter na tyw ne wo bec su row -
ców ro syj skich, od kry wa si´ no we zło ̋ a i wpro wa dza no we tech no lo gie
wy twa rza nia ener gii.

W tym kon tek Êcie in te re su jà co brzmià sło wa Sier gie ja Ław ro wa, sze -
fa ro syj skiej dy plo ma cji, ko men tu jà ce go kon flikt na Kau ka zie. W tek Êcie
skie ro wa nym do pol skich me diów po wia da: „agre sja ze stro ny re ̋ i mu
Sa akasz wi le go zmu si ła Ro sj´ do pod j´ cia ade kwat nych kro ków woj sko -
wo -po li tycz nych. Ich ce lem by ło da nie od po ru na pa Êci, obro na ˝oł nie -
rzy sił po ko jo wych i lud no Êci cy wil nej, za po bie ̋ e nie lu do bój stwu gro -
˝à ce mu na ro do wi Ose tii Po łu dnio wej”. W tym sa mym ar ty ku le da lej
mó wi: „hi sto ria uczy, ˝e za wsze sta wa li Êmy po stro nie słab szych, na -
wet ry zy ku jàc, i˝ wzbu dzi my gniew tych lub in nych paƒstw he ge mo -
nów. Pra woÊç mo ral na na sze go sta no wi ska jest bez spor na”.11 In ny mi
sło wy, ro syj ski dy plo ma ta usi łu je nas prze ko naç, ˝e je dy nà prze słan kà
in ter wen cji Mo skwy na Kau ka zie by ło przy wià za nie do pryn cy piów mo -
ral nych: obro na słab szych i uci Ênio nych. Jest to kla sycz ny przy kład za -
sto so wa nia mo ral nej za sło ny dym nej do uspra wie dli wie nia re ali za cji wła -
snych in te re sów w ra mach re al po li tik.

Szczyt UE w spra wie kon flik tu na Kau ka zie

W wy ni ku roz wo ju wy pad ków w Gru zji pre zy dent Pol ski za an ga ̋ o -
wał si´ w zor ga ni zo wa nie bez po Êred nie go wspar cia dla Tbi li si wÊród
paƒstw nad bał tyc kich i na Ukra inie. Z ko lei nasz rzàd zmo bi li zo wał do
dzia ła nia part ne rów w Eu ro pie Za chod niej. Pre mier Do nald Tusk z mi -
ni strem spraw za gra nicz nych Ra do sła wem Si kor skim skło ni li Fran cu -
zów, spra wu jà cych pre zy den cj´ w UE, do pil ne go zwo ła nia Ra dy Eu ro -
pej skiej. Na st´p nie prze ko na li Niem ców, któ rzy za wy buch woj ny
ob wi nia li Gru zj´, do zmia ny sta no wi ska oraz cha rak te ru ofi cjal nych ko -
men ta rzy.

Pol ska de le ga cja, w oso bie pre zy den ta i mi ni stra spraw za gra nicz -
nych, zor ga ni zo wa ła mi sj´ wspar cia dla Tbi li si. Przy wód cy Es to nii, Li t -
wy, Ło twy i Ukra iny w koƒ cu sierp nia 2008 r. przy le cie li pol skim sa mo -
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lo tem na wcze Êniej zwo ła ny wiec do sto li cy Gru zji. Wbrew opi nii kry ty -
ków przy jazd pi´ ciu pre zy den tów do Tbi li si speł nił po zy tyw nà ro l´, gdy˝
wpły nàł na sta no wi sko ca łej Wspól no ty Eu ro pej skiej. Trze ba bo wiem za -
zna czyç, ˝e pre zy dent Fran cji Ni co las Sar ko zy, gdy w pierw szej po ło wie
sierp nia 2008 r. wy ne go cjo wał z Ro sjà za wie sze nie bro ni (co bez wàt -
pie nia jest je go oso bi stym suk ce sem i za ra zem suk ce sem ca łej UE), jed -
no cze Ênie po peł nił istot ny błàd. W uzy ska nym prze zeƒ po ro zu mie niu
nie by ło za pi su o za cho wa niu in te gral no Êci te ry to rial nej Gru zji. Stro na
ro syj ska na tych miast wy ko rzy sta ła t´ po mył k´ i uzna ła jà za zgo d´ na
ode rwa nie Ab cha zji i Ose tii Po łu dnio wej, po czym ofi cjal nie ob wie Êci ła
nie pod le głoÊç tych pro win cji. 

W za ist nia łej sy tu acji War sza wa pod j´ ła sta ra nia, ˝e by we wspól nej
de kla ra cji pre zy den tów Pol ski i paƒstw nad bał tyc kich zna la zło si´ sfor -
mu ło wa nie mó wià ce o „peł nym po par ciu dla in te gral no Êci te ry to rial -
nej Gru zji w gra ni cach uzna nych przez spo łecz noÊç mi´ dzy na ro do wà”.
Pod kre Êlo no rów no cze Ênie, ˝e w po ro zu mie niu za war tym przez Sar ko -
zy’ego „bra ku je za sad ni cze go ele men tu”.12

Pre zy dent Fran cji do pro wa dził do zwo ła nia szczy tu 1 wrze Ênia
2008 r., chciał bo wiem oczy wi Êcie na pra wiç swój błàd i wy ka zaç jed noÊç
Unii Eu ro pej skiej wo bec po gwał ce nia przez Ro sj´ mi´ dzy na ro do we go
pra wa. 

Oce nia jàc po sta no wie nia szczy tu UE, na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e nie był
wiel kim suk ce sem, ra czej po ro zu mie niem paƒstw człon kow skich na mia -
r´ te go, co by ło ak tu al nie mo˝ li we. Naj wa˝ niej sze, ˝e si´ w ogó le od był,
i ˝e paƒ stwa UE zdo ła ły za ma ni fe sto waç swà jed noÊç.13 Po za tym w kon -
klu zjach szczy tu zde cy do wa nie wy ra ̋ o no „za nie po ko je nie otwar tym kon -
flik tem i nie pro por cjo nal nà re ak cjà Ro sji”. W do ku men cie tym znaj du -
je si´ rów nie˝ istot ny za pis: „Ra da Eu ro pej ska zde cy do wa nie po t´ pia
jed no stron nà de cy zj´ Ro sji w spra wie uzna nia nie pod le gło Êci Ab cha zji
i Ose tii Po łu dnio wej. De cy zja jest nie do przy j´ cia i Ra da Eu ro pej ska
wzy wa po zo sta łe paƒ stwa, by od mó wi ły uzna nia pro kla mo wa nej nie -
pod le gło Êci, oraz zwra ca si´ do Ko mi sji o roz wa ̋ e nie kon kret nych kro -
ków, ja kie na le ̋ y pod jàç w zwiàz ku z za ist nia łà sy tu acjà”.14 Istot ne jest
to, ˝e zo sta ła przy j´ ta wspól na de kla ra cja, któ ra za wie ra ła po sta no wie -
nia po par te przez wszyst kie paƒ stwa człon kow skie. 
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Ra cj´ ma jà nie któ rzy ko men ta to rzy pod kre Êla jà cy, ˝e po nie wa˝ nie
na ło ̋ o no na Ro sj´ ˝ad nych sank cji, po trak to wa no jà wy jàt ko wo ła god -
nie, mi mo po czàt ko wych zde cy do wa nych de kla ra cji nie któ rych paƒstw.15

Wszak ̋ e trze ba pa mi´ taç, ˝e za ma ni fe sto wa nie wspól ne go sta no wi ska
w ra mach UE by ło mo˝ li we dzi´ ki osià gni´ ciu kom pro mi su mi´ dzy paƒ -
stwa mi, któ re re pre zen to wa ły skraj nie od mien ne po dej Êcie do kon flik -
tu na Kau ka zie. Po jed nej bo wiem stro nie znaj do wa ły si´ paƒ stwa, któ -
re opo wia da ły si´ za ra dy kal niej szà re ak cjà na po li ty k´ ro syj skà, mi´ dzy
in ny mi Szwe cja, Wiel ka Bry ta nia, Pol ska, po dru giej – kra je tra dy cyj nie
bar dziej wstrze mi´ê li we i ule głe wo bec Ro sji, np. Gre cja, Wło chy i Buł -
ga ria. W trud nej sy tu acji zna la zły si´ Niem cy i Fran cja, któ re pod czas
szczy tu pró bo wa ły po Êred ni czyç mi´ dzy paƒ stwa mi re pre zen tu jà cy mi
skraj ne po sta wy. W re zul ta cie przy j´ to de kla ra cj´, któ ra kon cen tru je si´
ra czej na od bu do wie Gru zji ze znisz czeƒ wo jen nych, a nie na sank cjach
wo bec Ro sji. 

Wsze la ko brak sank cji wo bec Ro sji nie ozna cza, ˝e sta no wi sko UE
by ło ła god ne. W kon klu zjach szczy tu bo wiem wie lo krot nie u˝y wa si´
moc nych słów, do tàd nie sto so wa nych wo bec Mo skwy. Âwiad czà o tym
sfor mu ło wa nia o „za nie po ko je niu nie pro por cjo nal nà re ak cjà Ro sji”, „po -
t´ pie niu jed no stron nej de cy zji Ro sji w spra wie uzna nia nie pod le gło Êci
Ab cha zji i Ose tii Po łu dnio wej” czy stwier dze nie: „kry zys w Gru zji spra -
wił, ˝e sto sun ki mi´ dzy UE a Ro sjà zna la zły si´ na roz dro ̋ u”.16 Unia
Eu ro pej ska rze czy wi Êcie za ma ni fe sto wa ła jed noÊç, ale nie, jak sà dzà nie -
któ rzy, za ce n´ re zy gna cji z kry ty ki Ro sji, tyl ko za ce n´ nie za sto so wa nia
wo bec niej sank cji. Obec nie zresz tà ja kie kol wiek sank cje eko no micz ne
nie bar dzo mia ły by sens, po nie wa˝ Unia i Ro sja sà od sie bie go spo dar -
czo uza le˝ nio ne. 

W kon klu zjach szczy tu zna la zły si´ na to miast wa˝ ne po sta no wie nia
do ty czà ce pla no wa nych dzia łaƒ na Kau ka zie. Unia za po wie dzia ła pod -
j´ cie wy sił ków na rzecz trwa łe go roz wià za nia kon flik tów w Gru zji. W tym
ce lu pla nu je si´ wzmoc niç mi sj´ ob ser wa cyj nà OB WE w Ose tii Po łu -
dnio wej przez wy sła nie ob ser wa to rów i prze ka za nie Êrod ków fi nan so -
wych. Wy ra zi ła rów nie˝ go to woÊç po mo cy w od bu do wie Gru zji i wspie -
ra nia bu do wy za ufa nia i roz wo ju współ pra cy re gio nal nej. Po sta no wi ła
po nad to za cie Êniç swo je re la cje z Gru zjà przez wpro wa dze nie uła twieƒ
wi zo wych i ewen tu al ne usta no wie nie stre fy wol ne go han dlu. W naj bli˝ -
szym cza sie paƒ stwa Unii pla nu jà zor ga ni zo wa nie mi´ dzy na ro do wej kon -
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fe ren cji na rzecz po mo cy w od bu do wie Gru zji. Za ra zem stwier dza si´,
˝e ni gdy do tàd nie ist nia ła tak sil na po trze ba współ pra cy re gio nal nej
i umac nia nia sto sun ków ze wschod ni mi sà sia da mi, szcze gól nie w ra -
mach po li ty ki sà siedz twa, roz wo ju sy ner gii czar no mor skiej i Part ner stwa
Wschod nie go, któ re Ra da za mie rza przy jàç w mar cu 2009 r.

Rów nie war te od no to wa nia wÊród kon klu zji szczy tu jest po sta no wie -
nie po wo ła nia przez Ra d´ Eu ro pej skà spe cjal ne go przed sta wi cie la Unii
Eu ro pej skiej ds. kry zy su w Gru zji oraz pod j´ cia dzia łaƒ w dzie dzi nie bez -
pie czeƒ stwa do staw ener gii. Cho dzi szcze gól nie o ini cja ty wy zwià za ne
z dy wer sy fi ka cjà êró deł ener gii i tras do staw.

Na le ̋ y za tem stwier dziç, ˝e szczyt osià gnàł ce le, na któ re w za ist -
nia łej sy tu acji Eu ro pa by ła w sta nie si´ zdo byç. Po pierw sze, uda ło si´
do pro wa dziç do za wie sze nia dzia łaƒ zbroj nych. Po dru gie, wy mu szo no
wy co fa nie si´ wojsk ro syj skich, cho cia˝ wcià˝ jesz cze nie wró ci ły na daw -
ne po zy cje. Po trze cie, Unia by ła w sta nie za pew niç wzmoc nie nie mi´ -
dzy na ro do wej obec no Êci na Kau ka zie przez wy sła nie tam ob ser wa to rów
OB WE. Po czwar te, zo bo wià za ła si´ za cie Êniç re la cje z Gru zjà nie tyl ko
w for mie do raê ne go wspar cia hu ma ni tar ne go, ale rów nie˝ zwi´k sze nia
współ pra cy han dlo wej i re gio nal nej od bu do wy in fra struk tu ry. Chy ba trud -
no by ło osià gnàç wi´ cej w sy tu acji, kie dy kra je Unii spro wa dza jà 45 proc.
swo je go ga zu i 30 proc. ro py z Ro sji. Dla Pol ski te wskaê ni ki uza le˝ nie -
nia od wschod nie go sà sia da sà jesz cze wy˝ sze. 

Ra cj´ ma jà ci ko men ta to rzy, któ rzy stwier dza jà, ̋ e naj wa˝ niej szà kon -
se kwen cjà woj ny na Kau ka zie by ło una ocz nie nie kra jom Unii, ˝e ak tu -
al na po li ty ka Ro sji oraz bez pie czeƒ stwo ener ge tycz ne sà re al nym pro -
ble mem ca łej Wspól no ty, a nie wy my słem ru so fo bów z no wych paƒstw
człon kow skich.17 Wi´ cej, swo jà in ter wen cjà w Gru zji Ro sja zbu rzy ła two -
rzo ny przez wie le lat wi ze ru nek paƒ stwa prze wi dy wal ne go, po wa˝ ne go
part ne ra go spo dar cze go i po li tycz ne go. W kra jach nie zwy kle po zy tyw nie
na sta wio nych do Ro sji wie lu po li ty ków zro zu mia ło, ̋ e ule ga li złu dze niom,
tkwiàc w prze ko na niu, ˝e stra te gia Mo skwy zmie nia si´ w kie run ku po -
ko jo wej współ pra cy z Za cho dem. Zda je si´ to ju˝ za uwa ̋ aç Fran cja, któ -
rej pre zy den ta oso bi Êcie do tkn´ ło zi gno ro wa nie przez Ro sj´ wy ne go cjo -
wa ne go prze zeƒ pla nu po ko jo we go. Po dob ny zwrot prze ̋ y wa dy plo ma cja
nie miec ka, któ rej przed sta wi cie le przy zna jà, ˝e do tych cza so wa po li ty ka
Ber li na wo bec Mo skwy opar ta by ła na bł´d nych za ło ̋ e niach.

Na le ̋ y oczy wi Êcie pa mi´ taç, ˝e szczyt w Bruk se li i je go kon klu zje, to
jesz cze nie ko niec spra wy, lecz ko lej ny etap pro ce su, któ ry ma cha rak ter

17 R.Trza skow ski, Na mia r´ mo˝ li wo Êci – da le ko po ni ̋ ej po trzeb, „Ko men ta rze Na -
to liƒ skie” nr 4/2008.



otwar ty. W za le˝ no Êci od roz wo ju wy pad ków mo˝ li we sà ró˝ ne sce na riu -
sze za cho waƒ je go głów nych gra czy. Sze fo wie paƒstw UE nie wie dzà rów -
nie˝, ja ka b´ dzie do kład nie po li ty ka wo bec Ro sji no we go pre zy den ta USA
Ba rac ka Oba my. Al bo wiem zda niem nie któ rych eks per tów USA sà rze czy -
wi stym, cho cia˝ nie for mal nym, człon kiem Unii Eu ro pej skiej.18

Eu ro pa po kon flik cie na Kau ka zie

Znaj du jà ca si´ od daw na w kry zy sie Eu ro pa, któ ra z po wo du ko lej -
nych re fe ren dów kon sty tu cyj nych we Fran cji i Ho lan dii (w 2005 r.) oraz
Ir lan dii (w 2008) nie mo gła wy ka zaç si´ spój no Êcià, jed no Êcià i to˝ sa -
mo Êcià po li tycz nà, pa ra dok sal nie po woj nie na Kau ka zie ma szan s´ na
wy do by cie si´ z za pa Êci. In ter wen cja Ro sji w Gru zji mo ̋ e ko rzyst nie wpły -
nàç na lo sy Unii, „wy bi ja jàc jà z drzem ki i przy po mi na jàc, ˝e mno ̋ e -
nie bo gac twa nie mo ̋ e byç je dy nym sen sem po li ty ki”.19 Obro na przed
do mi na cjà Ro sji mo ̋ e staç si´ za czy nem tak po trzeb ne go Eu ro pie pro -
jek tu ide owe go, w ob r´ bie któ re go Sta ry Kon ty nent b´ dzie re ali zo wał kon -
kret ne ce le, do ty czà ce np. bez pie czeƒ stwa ener ge tycz ne go, po li ty ki wi -
zo wej, spo łecz nej oraz okre Êle nia kie run ków ko lej ne go roz sze rze nia Unii.
Tym bar dziej, ̋ e w kon flik cie kau ka skim Ro sja osià gn´ ła wpraw dzie suk -
ces mi li tar ny, ale – jak za uwa ̋ a Iwan Kra stew – jed no cze Ênie zna la zła
si´ w naj wi´k szej mi´ dzy na ro do wej izo la cji od cza sów woj ny krym skiej.20

Wbrew te mu, co sà dzà kry ty cy, Eu ro pa zdo ła ła po ka zaç, ˝e po tra fi
bro niç eu ro pej skie go ła du, uzna jàc dzia ła nia Ro sji za „nie współ mier ne”
i „nie do pusz czal ne”. Za an ga ̋ o wa ła si´ w od bu do w´ Gru zji, ogra ni cza -
jàc tym sa mym dà ̋ e nia Mo skwy do zmia ny wła dzy w Tbi li si i do za pew -
nie nia so bie wy łàcz ne go pra wa de cy do wa nia o lo sach Gru zji. Ewen tu -
al ne od mro ̋ e nie ne go cja cji o part ner stwie stra te gicz nym z Ro sjà Unia
uza le˝ ni ła od speł nie nia przez Mo skw´ zo bo wià za nia do ty czà ce go prze -
rwa nia ognia i wy co fa nia wojsk ro syj skich na po zy cje sprzed kon flik tu. 

Wy da je si´ rów nie˝, ˝e nie na ło ̋ e nie sank cji na Ro sj´ by ło roz trop -
nà de cy zjà Eu ro py. Nie za le˝ nie od te go, ˝e nie mia ły po par cia eu ro pej -
skich kr´ gów biz ne so wych, ich za sto so wa nie zmniej szy ło by ra czej mo˝ -
li wo Êci UE wy wie ra nia na ci sku na Ro sj´. Tym sa mym Bruk se la da ła
czy tel ny sy gnał Mo skwie, ˝e wy bór na le ̋ y do niej i mo ty wu je jà do zła -
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go dze nia kon fron ta cyj ne go kur su. We dług Bruk se li po li ty ka kon fron ta -
cji słu ̋ y ła by je dy nie Mo skwie, któ ra dà ̋ y do le gi ty mi za cji mo car stwo we -
go sta tu su nie przez współ pra c´, lecz przez kon fron ta cj´. 

Po nad to – jak za uwa ̋ a Kra stew – nie speł ni ły si´ na dzie je Mo skwy
na to, ˝e kon flikt na Kau ka zie po dzie li UE i zwi´k szy dy stans mi´ dzy
Eu ro pà a USA.21 Ina czej ni˝ w spra wie woj ny w Ira ku, szczyt do ty czà -
cy kon flik tu w Gru zji wy ka zał zdol noÊç Unii do prze zwy ci´ ̋ e nia ist nie -
jà cych po dzia łów. Zda niem buł gar skie go po li to lo ga sà istot ne po wo dy
przy wró ce nia jed no Êci UE: „po pierw sze, sto sun ki z Ro sjà ma jà klu czo -
we zna cze nie dla eg zy sten cji UE i ˝a den kraj człon kow ski nie za mie rza
dziÊ roz gry waç swo jej »gry«. Po dru gie, do kry zy su gru ziƒ skie go do szło
w chwi li, gdy opi nia pu blicz na i eli ty rzà dzà ce Eu ro py li czy ły na od no -
wie nie sto sun ków trans atlan tyc kich”. W ad mi ni stra cji Ba rac ka Oba my
wi dzia ły one szan s´ na wy pra co wa nie wspól nej eu ro atlan tyc kiej po li ty -
ki wo bec Ro sji. Wi zja UE ja ko si ły al ter na tyw nej i prze ciw wa gi dla USA
ze szła w głów nym nur cie eu ro pej skiej po li ty ki na mar gi nes. Eu ro pa mar -
twi si´ dziÊ nie nad mier nà, tyl ko nie do sta tecz nà si łà Ame ry ki. Trze cim
wy ja Ênie niem skłon no Êci Eu ro py do po szu ki wa nia kom pro mi su w spra -
wie Ro sji jest „czyn nik Mer kel”.22 Zde cy do wa ne sta no wi sko pa ni kanc -
lerz wo bec gru ziƒ skie go kon flik tu jest za po wie dzià ewen tu al nej zmia ny
ukła du sił w Unii Eu ro pej skiej, co mo ̋ e mieç po wa˝ ne kon se kwen cje
dla kształ to wa nia eu ro pej skiej po li ty ki wo bec Ro sji.

Nie wy klu czo ne za tem, ˝e woj na w Gru zji oka ̋ e si´ osta tecz nie ko -
rzyst na dla Unii, w grun cie bo wiem rze czy Eu ro pa za wsze po trze bo wa -
ła sil ne go bodê ca, ˝e by wy do byç si´ z kry zy su. Zda niem Paw ła Âwie bo -
dy „te raz Eu ro pa mo ̋ e uzy skaç po czu cie mi sji i wia r´ we wła sne si ły.
Po ra˝ ka Trak ta tu z Li zbo ny w ir landz kim re fe ren dum na tle pod no szà -
cej niedê wie dzi pa zur Ro sji wy da je si´ far sà, bo na wet nie dra ma tem.
Jak ma si´ bo wiem spór o skład Ko mi sji Eu ro pej skiej czy gwa ran cje dla
sys te mu po dat ko we go, o któ re wal czy li Ir land czy cy, do no we go kon flik -
tu stu le cia? Nie wy klu czo ne, ˝e Eu ro pa po dej mie wy zwa nie i za cznie
aser tyw nie bro niç swo jej po zy cji i ro li w Êwie cie. Trwa jà cy fe sti wal roz -
dmu cha ne go ro syj skie go ego zbli ̋ a Eu ro pej czy ków bar dziej ni˝ po grze -
ba na eu ro pej ska kon sty tu cja”.23

Przede wszyst kim Unia mu si od na leêç wi zj´ swe go roz wo ju. Nie cho -
dzi o no wy kształt in sty tu cji, tyl ko o wo l´ po li tycz nà. Pro ble mem bo wiem
nie jest for mal na struk tu ra in sty tu cjo nal na, ale zdol noÊç do usta le nia
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wspól nej po li ty ki w ró˝ nych dzie dzi nach. Eu ro pie nic nie po mo ̋ e no wy
mi ni ster spraw za gra nicz nych UE, je Êli nie wy pra cu je wspól nej po li ty ki
za gra nicz nej. Po dob nie UE nie po mo ̋ e wie le pre zy dent, je Êli b´ dzie nim
zwy kły urz´d nik, po zba wio ny wi zji i man da tu po li tycz ne go. Jak słusz nie
za uwa ̋ a by ły pre mier Hisz pa nii José Ma ria Aznar, nie ma sen su roz po -
czy na nie bu do wy do mu od da chu.24

W kon tek Êcie woj ny na Kau ka zie Unia po win na zmie niç po dej Êcie do
pod sta wo wych pro ble mów. Eu ro pej scy przy wód cy mu szà na no wo prze -
my Êleç pa kiet ener ge tycz no -kli ma tycz ny – fla go wy eu ro pej ski pro jekt tej
de ka dy. Za wy ̋ e nie stan dar dów emi sji ga zów cie plar nia nych w isto cie pro -
mu je prze cho dze nie na ener gi´ elek trycz nà otrzy my wa nà z ga zu ziem ne -
go, a nie z w´ gla. W re zul ta cie sa ma Eu ro pa na naj bli˝ sze la ta gwa ran tu -
je Ro sji pew ny po pyt na su row ce ener ge tycz ne, uza le˝ nia jàc si´ tym sa mym
od swe go wschod nie go part ne ra. Bez pie czeƒ stwo kli ma tycz ne wy da je si´
wi´c nie do po go dze nia z bez pie czeƒ stwem ener ge tycz nym.

Po dru gie Eu ro pa jak naj szyb ciej po win na wy pra co waç wspól nà po -
li ty k´ ener ge tycz nà, a˝e by nie do pu Êciç wi´ cej do sy tu acji, kie dy po szcze -
gól ne paƒ stwa człon kow skie UE (np. Niem cy, Wło chy, Buł ga ria, W´ gry)
pro wa dzà wo bec Mo skwy nie za le˝ nà i par ty ku lar nà po li ty k´, któ ra dla
ca łej wspól no ty jest nie ko rzyst na ze wzgl´ du na co raz wi´k sze uza le˝ -
nie nie od ro syj skie go kon tra hen ta.

Po za tym Eu ro pa mu si pro wa dziç bar dziej prze my Êla nà po li ty k´ wo -
bec wschod nich sà sia dów i roz wi nàç, nie tyl ko w sło wach, współ pra c´
z Ukra inà, Moł da wià, paƒ stwa mi Kau ka zu, łàcz nie z Gru zjà. Jest do sko -
na ła oka zja, aby to uczy niç w ra mach za pro po no wa ne go przez Pol sk´
i Szwe cj´ Part ner stwa Wschod nie go, któ re zo sta ło ofi cjal nie za in au gu -
ro wa ne na szczy cie w Pra dze w ma ju 2009 r. W wy mia rze sym bo licz -
nym za sad ne wy da je si´, aby wspo mnia ne paƒ stwa z Eu ro py Wschod -
niej uczest ni czy ły w co rocz nych szczy tach Unii. Do dat ko wo po trzeb ne
by ło by otwar cie si´ Eu ro py, np. przez znie sie nie opłat wi zo wych.

Za koƒ cze nie

W za koƒ czo nej woj nie ro syj sko -gru ziƒ skiej ˝ad na stro na nie po zo -
sta je bez wi ny. Ro sja jest win na pro wo ka cji wo bec Gru zji, któ rej Tbi li -
si ła two ule gło i na któ rà od po wie dzia ło agre sjà. Kry ty ka na le ̋ y si´ Mo -
skwie rów nie˝ za in wa zj´ i oku pa cj´ kra ju pod pre tek stem obro ny
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mo ral no Êci i nie sie nia hu ma ni tar nej po mo cy. Zda niem Con do le ez zy
Rice „obie stro ny po peł ni ły bł´ dy, ale od po wie dzial noÊç przy wód ców
ro syj skich za na ru sze nie uzna nej mi´ dzy na ro do wo gra ni cy, na je cha -
nie su we ren ne go paƒ stwa i pró b´ je go roz bio ru jest nie po rów na nie
wi´ksza. Od po wie dzial no Êci za te dzia ła nia nie po no szà sà sie dzi Ro sji
ani roz sze rze nie NA TO czy Sta ny Zjed no czo ne, lecz przy wód cy ro syj -
scy”.25 Z ko lei Sta ny Zjed no czo ne po no szà pew nà od po wie dzial noÊç
za to, ˝e nie zdo ła ły po wstrzy maç swe go gru ziƒ skie go part ne ra przed
uwi kła niem si´ w ro syj skà pro wo ka cj´ i wsz cz´ ciem dzia łaƒ woj sko -
wych.26 W pew nej mie rze wi n´ po no si tak ̋ e Fran cja, któ ra przez błàd
pod czas ne go cjo wa nia pla nu po ko jo we go umo˝ li wi ła Ro sji oku pa cj´
Gruzji.

W kon se kwen cji Gru zja bez pow rot nie utra ci ła spor ne re pu bli ki,
z czym Za chód ju˝ si´ osta tecz nie po go dził. W wy ni ku woj ny ucier pia -
ła do tkli wie go spo dar ka te go kra ju i je go ro la w tran zy cie su row ców ener -
ge tycz nych (ro py i ga zu) z re gio nu Mo rza Ka spij skie go na Za chód.

Mi mo wy gra nej woj ny, Ro sja rów nie˝ wy szła z kon flik tu prze gra na.
Ju˝ w okre sie dzia łaƒ wo jen nych na stà pi ła sil na uciecz ka ka pi ta łu za -
gra nicz ne go, co spo wo do wa ło stra ty na gieł dzie ro syj skiej si´ ga jà ce kil -
ku dzie si´ ciu mi liar dów do la rów. Po nad to Mo skwa utra ci ła w oczach Za -
cho du wi ze ru nek kra ju zdol ne go do współ pra cy i sta ła si´ głów nym
spraw cà po wro tu do zim no wo jen nej po li ty ki. Przy oka zji war to za zna -
czyç, ˝e nie pod le głoÊç Ose tii Po łu dnio wej uzna wa na jest tyl ko przez Ni -
ka ra gu´ (nie li czàc oczy wi Êcie Ro sji).

Paul Ber man za uwa ̋ a, ˝e nie ist nie je pro sta i ade kwat na od po wiedê
na in wa zj´ ro syj skà. Re ak cja po win na byç zło ̋ o na, dłu go fa lo wa i glo bal -
na. Zda niem ame ry kaƒ skie go pu bli cy sty „mu si my przy jàç do wia do mo -
Êci, ̋ e w tym mo men cie kwe stie de mo kra ty za cji Êwia ta, bez pie czeƒ stwa
na ro do we go i kry zy su ener ge tycz ne go sà ze so bà sple cio ne. Po trze bu je -
my no wej kom plek so wej po li ty ki – gło sze nie za sad so li dar no Êci de mo -
kra tycz nej mu si byç po łà czo ne z in ten sy fi ka cjà prac nad roz wo jem al -
ter na tyw nych êró deł ener gii, aby osła biç dyk ta tu r´ Pu ti na i in nych
pe trow ro gów de mo kra cji”.27

W za ist nia łej sy tu acji Unia Eu ro pej ska ma ogrom nà szan s´ na wyj -
Êcie z kry zy su. W tym ce lu po win na zwi´k szyç wy sił ki na rzecz przy -
spie sze nia eu ro pe iza cji Ukra iny i Moł da wii. Uczy nio no ju˝ w tym kie -
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run ku pierw szy krok, po nie wa˝ na ostat nim wrze Ênio wym szczy cie UE
– Ukra ina wspól no ta za ofe ro wa ła Ki jo wo wi umo w´ sto wa rzy sze nio wà
oraz dal sze uła twie nia wi zo we. Na tym „hi sto rycz nym” szczy cie nie obie -
ca no jed nak Ukra inie człon ko stwa w Unii. We wspól nej de kla ra cji za pi -
sa no tyl ko, ˝e „Ukra ina to kraj eu ro pej ski, któ ry dzie li z paƒ stwa mi UE
hi sto ri´ i war to Êci”. Ze szczy tu po Êwi´ co ne go Ukra inie po pły nàł do Mo -
skwy wy raê ny sy gnał, ˝e in te gral noÊç te ry to rial na Ukra iny jest nie do
pod wa ̋ e nia. 

Unia mu si wy pra co waç wresz cie pod sta wy wspól nej po li ty ki ener ge -
tycz nej i eu ro pej skiej so li dar no Êci, któ re nie ogra ni czà si´ do ko lej nych
pro jek tów. Z tym wià ̋ e si´ rów nie˝ ko niecz noÊç dys cy pli no wa nia tych
paƒstw człon kow skich, któ re, pro wa dzàc ego istycz nà współ pra c´ z Ro -
sjà, za gra ̋ a jà in te re som ca łej Unii.

Wo bec rzu co ne go przez Ro sj´ wy zwa nia wska za na by ła by wi´k sza
współ pra ca UE i NA TO, któ re do tych czas ze so bà ra czej kon ku ro wa ły.
Za da nia oby dwu or ga ni za cji win ny mieç cha rak ter kom ple men tar ny, któ -
ry wy mu sza współ pra c´. Zda niem ge ne ra ła Ko zie ja współ pra ca tych or -
ga ni za cji opar ta na za sa dzie wza jem ne go uzu peł nia nia si´ umo˝ li wi ła -
by stwo rze nie praw dzi we go eu ro atlan tyc kie go tan de mu bez pie czeƒ stwa,
bar dziej sku tecz ne go ni˝ dzi siej szy luê ny układ UE i NA TO.

Abs tract

Po si tion of the Eu ro pe an Union to wards 
the war be twe en Rus sia and Geo r gia

Rus sian – Geo r gian war of 2008 was per ce ived as a first war of the
new cen tu ry, in which Mo scow be ha ved ac cor ding to the ru les of old -
-fa shio ned re al po li tic. The pa per ar gu es that whi le both si des of the
con flict ma de mi sta kes, Rus sia’s re spon si bi li ty for the cri sis is much gre -
ater as it in va ded an in de pen dent co un try for the sa ke of so cal led “hi -
gher mo ra li ty” and pro vi sion of hu ma ni ta rian aid. As a re sult, Rus sia
re ali sed in fact the par ti tion of the we aker ne igh bo ur. 

The re has not be en any sin gle and ade qu ate re ac tion of the EU to
the cri sis in Geo r gia -Rus sia re la tions. The an swer sho uld be com plex,
glo bal and plan ned in the long run. Eu ro pe an le aders ha ve to be awa -
re that pro blems of de mo cra ti sa tion of the world, na tio nal se cu ri ty and
ac cess to ener gy so ur ces are in ter con nec ted. The re fo re, a mo re so phi -
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sti ca ted ap pro ach is ne eded – one, which links de mo cra tic so li da ri ty with
in ten si fi ca tion of works con cer ning the se arch of al ter na ti ve so ur ces of
ener gy in or der to we aken Pu tin’s dic ta tor ship and other “pe tro -ene -
mies“ of de mo cra cy. Thus, first of all the EU sho uld lay a so lid fo un da -
tion for com mon ener gy po li cy and Eu ro pe an so li da ri ty which will not
be co me just ano ther the ore ti cal pro ject. Al so, in the new si tu ation cre -
ated by Rus sia, clo ser co ope ra tion of the EU and NA TO is re qu ired.
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