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LARYSA LESZCZENKO
INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 
 

Współczesne stosunki  
serbsko-rosyjskie
Abstrakt: W artykule przeanalizowane zostały współczesne relacje serbsko-rosyjskie 

od 1992 do  2016 r. Uwzględniając zauważalne dysproporcje potencjałów obu 
państw, odwołano się do  realistycznego i  liberalnego podejścia w kształtowaniu 
relacji między małym a  dużym państwem. W  artykule przedstawiono analizę 
politycznych, gospodarczych oraz kulturalnych relacji serbsko-rosyjskich, które 
w dużym stopniu zostały ukształtowane na podstawie spuścizny jugosłowiańsko-
-sowieckiej. W kontekście procesów integracyjnych Serbii z UE „czynnik rosyjski” 
zaczyna tracić na znaczeniu, co dementuje mit „jedności słowiańskiej” bliski ro-
syjskim politykom oraz ekspertom.

Słowa kluczowe: Rosyjska Federacja, Serbia, małe państwa, duże państwa, relacje 
polityczne, ekonomiczne, kulturalne.

Abstract: Contemporary Serbian-Russian relations
The paper deals with Serbian-Russian relations, the formation of which has passed 
several stages starting from 1992 to date. Given the markedly different size and 
potentials of the two countries, Author’s attention is focused on the realistic and 
liberal approaches toward how relationships are built between a small and a big 
state. Analysis presented in the paper covers the whole range of Serbian-Russian 
political, economic and cultural relations, to a large extent formed under the in-
fluence of the Yugoslav-Soviet heritage. It is observed that within the context of 
the integration process of Serbia with the European Union the „Russian factor” is 
losing its former importance, thus debunking the myth of so called „Slavic unity” 
favoured by Russian politicians and experts.

Keywords: Russian Federation, Serbia, small state, big state, political relations, eco-
nomic relations, cultural relations.

Wprowadzenie
Zaangażowanie polityczne, gospodarcze i kulturalne Federacji Rosyjskiej w Ser-
bii przeszło drogę ewolucji, która wiąże się z poszczególnymi etapami istnienia 
Republiki Serbskiej: republika związkowa w składzie Federacyjnej Republiki Ju-
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gosławii (lata 1992–2003), państwo konfederacyjne Serbia i  Czarnogóra (lata 
2003–2006), oddzielenie Kosowa w 2008 r. oraz okres od 2008 r. do dnia dzi-
siejszego. Skomplikowany proces kształtowania się Republiki Serbskiej dotyczy 
także decyzji strategicznych i wyborów drogi rozwoju państwa w krótko- i dłu-
gofalowej perspektywie1.

Współczesne relacje serbsko-rosyjskie oparte są o  liczne porozumienia i de-
klaracje, które zostały zawarte na  kilku poziomach: międzypaństwowym2, mię-
dzyparlamentarnym3, międzyrządowym4 oraz międzyresortowym5. Jednocześnie 
warto zwrócić uwagę, że stosunki serbsko-rosyjskie nie wpisują się w formułę re-
lacji państw równorzędnych, gdyż Rosja rości sobie ambicje bycia mocarstwem, 
natomiast Serbia jest państwem małym i  jej pozycja w świecie jest predestyno-
wana ograniczonym potencjałem. Nawet nie wnikając w szczegóły takich relacji, 
wywnioskować można, że  relacje te nie mają szansy bycia równoważnymi. Już 
pobieżne zestawienie potencjałów terytorialnych, ludnościowych, gospodarczych 
czy militarnych skazuje małe państwo na  przegraną. Tym niemniej poprawne, 
a nawet owocne relacje bilateralne w powyższej konfiguracji nie są pojedynczymi 
przypadkami we współczesnym świecie6. Jak słusznie zaznacza politolog T. Łoś-
-Nowak, państwa małe i średnie „od supermocarstw różnią się przede wszystkim 

1| Zob. „In the 2008–2012 period neither the Minister of Foreign Afairs nor the Government of the 
Republic of Serbia came forth with a detailed and well-grounded set of foreign policy priorities, nor 
a vision of the policies that should determine and implement these priorities”, The issue of the Re-
public of Serbia’s Foreign Policy Strategy. Strategic Disorientation, w: From four pillars of Foreign Policy 
to European Integration: is there a will for strategically orienting Serbia’s Foreign Policy?, s. 16, http://
www.isac-fund.org/download/From_four_pillars_of_foreign_policy_to_european_integration.pdf 
(data dostępu: 16.08.2016).

2| Zob. Консульская конвенция между Российской Федерацией и Сербией и Черногорией (Бел-
град, 7 ноября 2005 г.), http://ambasadarusije.rs/data/uploads/Soglasheniya/ConsConvenshion.
pdf (data dostępu: 10.08.2016); Декларация о стратегическом партнёрстве между России ̆ской 
Федерацией и Республикой Сербиеи ̆ 24 мая 2013 года, http://ambasadarusije.rs/data/uploads/
Soglasheniya/DeclarationStrategic.pdf (data dostępu: 10.08.2016).

3| Zob. Соглашение между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и Народной скупщиной Республики Сербии о межпарламентском сотрудничестве, 
Подписано 20 октября 2009 года; Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между 
Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Народной Скупщи-
ной Республики Сербии. Подписано в Белграде 12 мая 2015 года, http://www.ambasadarusije.
rs/ru/strana/mezparlamentskie-dogovori (data dostępu: 10.08.2016).

4| Wykaz dotyczący współpracy międzyrządowej jest jednym z najliczniejszych, składa się z 45 do-
kumentów; http://ambasadarusije.rs/ru/strana/mezpravitelstvennie-dogovori (data dostępu: 
10.08.2016).

5| Wykaz dokumentów współpracy międzyresortowej; http://ambasadarusije.rs/ru/strana/dokumen-
ti-mezvedomstvennogo-haraktera (data dostępu: 10.08.2016).

6| Teoretyczne rozważania dotyczące hierarchii w  stosunkach międzynarodowych zaprezentowane 
zostały m.in. w pracach takich badaczy, jak: D.A. Lake, Hierarchy in International Relations, Ithaca–
New York 2009; M. Raquel Freire, USSR/Russian Federation’s Major Power Status Inconsistencies, w: 
Major Powers and the Quest for Status in International Politics Global and Regional Perspectives, ed. 
T.J. Volgy, R. Corbetta, K.A. Grant, R.G. Baird, New York 2011, s. 55–75.

Larysa Leszczenko
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środkami, jakie mają w dyspozycji, i metodami, w których stawia się na koopera-
cję, a nie konfrontację”7.

Polski badacz Tomasz Grzegorz Grosse wskazuje na  specyfikę relacji małych 
państw z mocarstwami w ujęciu realistycznym oraz liberalnym. Podkreśla przy tym, 
że z punktu widzenia realistycznego małe państwa są „pionkami w grze o władzę 
między mocarstwami”, natomiast w ujęciu liberalnym – znacząca rola czynników 
ekonomicznych, społecznych, jak również uwarunkowania wewnętrzne, zwłaszcza 
takie, które „dotyczą demokracji, rządów prawa i poszanowania praw człowieka”, 
predysponują do ograniczenia „skłonności do eskalowania potęgi przez mocarstwa 
kosztem państw mniejszych lub peryferyjnych”8.

Problem relacji serbsko-rosyjskich zauważalne interesuje ekspertów i  poli-
tologów rosyjskich, a  w ich publikacjach w  większości prezentowane są poglądy 
dotyczące rosyjskiej racji stanu oraz wyrażane liczne krytyczne opinie wobec idei 
integracji Serbii z UE9. Natomiast w polskich badaniach politologicznych kwestie 
relacji serbsko-rosyjskich poruszane są z mniejszą częstotliwością10 i stanowią ra-
czej element rozważań dotyczących uwarunkowań integracji Serbii z UE11. W celu 
zweryfikowania oraz skonfrontowania opinii, także tych prezentowanych przez ba-
daczy zagranicznych, w niniejszym artykule odwołano się również do prac autorów 
serbskich.

Dążąc do wieloaspektowego uwzględnienia poruszonej problematyki, w arty-
kule została zwrócona uwaga na  polityczne, gospodarcze oraz kulturalne relacje 
serbsko-rosyjskie. Nie sposób jednak w jednym artykule zaprezentować dogłębnej 
analizy złożonych relacji serbsko-rosyjskich, dlatego niniejsze rozważania stanowią 
jedynie zarys wzajemnych stosunków. Szczególna uwaga została zwrócona na re-
lacje polityczne między Rosją a  Serbią, gdyż predestynują one także inne formy 
współpracy bilateralnej.

Rosyjska badaczka stwierdza, że polityka Federacji Rosyjskiej na Bałkanach tra-
dycyjnie ma charakter trójwymiarowy, a jej podstawą są energetyka, tożsamość oraz 
bezpieczeństwo. W wymienionej triadzie priorytetem jest polityka energetyczna12. 

7| T. Łoś-Nowak, Wprowadzenie, w: Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategię, red. T. Łoś-
-Nowak, Warszawa 2011, s. 13.

8| T.G. Grosse, Geopolityczne strategie państw mniejszych i peryferyjnych – przykład Polski w Unii Euro-
pejskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2016, nr 1 (t. 52), s. 112–113.

9| Zob. Е. Арляпова, Геополитические реалии и российский интеграционный проект: возможно-
сти для Сербии, „Сравнительная Политика” 2014, 2 (15–16), s. 54–64.

10| Zob. M. Szpala, Rosja w Serbii – miękka siła i twarde interesy, http://www.osw.waw.pl/sites/default/
files/komentarze_150_0.pdf (data dostępu: 15.08.2016); T. Żornaczuk, Gazowy (i nie tylko) dylemat 
Serbii w relacjach z Rosja, http://www.pism.pl/files/?id_plik=18990 (data dostępu: 15.08.2016); M. 
Gniazdowski, Sz. Kardaś, Partnerstwo strategiczne Serbii i  Rosji, https://www.osw.waw.pl/pl/pub-
likacje/analizy/2013-06-05/partnerstwo-strategiczne-serbii-i-rosji (data dostępu: 10.09.2016).

11| M. Szpala, Serbia: kandydat do UE, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/8DA6FFCACF30FC1C
C1257F640045810C/$file/Infos_208.pdf (data dostępu: 10.09.2016).

12| Zob. П. Соколова, Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Бал-
кан, w: Европейский союз в формирующемся миропорядке, ред. Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова, 
Москва 2014, Мировое развитие. Выпуск 12, s. 21.

Współczesne stosunki serbsko-rosyjskie
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Warto także podkreślić, że stosunki serbsko-rosyjskie rozpatrywać należy w szero-
kim kontekście zaangażowania Federacji Rosyjskiej (FR) na Bałkanach Zachodnich. 
Wieloletnie współistnienie w składzie byłej Jugosławii nowo powstałych państw im-
plikowało w wielu przypadkach kształtowanie się relacji zarówno z aktorami mię-
dzynarodowymi – organizacjami międzynarodowymi, jak i poszczególnymi pań-
stwami. Z pewnością bliskość kulturowa i religijna między Rosją a Serbią także jest 
ważnym czynnikiem wpływającym na jakość relacji między państwami13. Rozpad 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) przyczynił się w  dużym 
stopniu do zahamowania, a w niektórych przypadkach wręcz do zawieszenia relacji 
bilateralnych z wieloma państwami. Nowo powstałe państwa poradzieckie nawiązy-
wały kontakty i współpracę zagraniczną już w nowych realiach politycznych, a ich 
priorytety w polityce zewnętrznej nie zawsze były tożsame z priorytetami już nieist-
niejącego ZSRR. Zauważalne jednak jest, że w przypadku Federacji Rosyjskiej zo-
stały maksymalnie odtworzone relacje bilateralne oraz multilateralne funkcjonujące 
w epoce radzieckiej. Powyższemu sprzyjała zarówno liczna kadra dyplomatyczna, 
jak również majątek zagraniczny odziedziczony przez Rosję po  rozpadzie ZSRR. 
Dlatego też stała obecność Rosji na Bałkanach Zachodnich dawała jej zauważalną 
przewagę nad innymi państwami poradzieckimi, które zaczynały budować swoje 
relacje międzypaństwowe dopiero po ogłoszeniu suwerenności14. W informacjach 
serbskiego MSZ dotyczących współpracy bilateralnej Serbii z  Rosją zaznaczono, 
że „Serbia i Rosja utrzymują stosunki dyplomatyczne od 1838. Współczesne stosun-
ki dyplomatyczne zostały ustanowione w 1940 roku”15. Dyplomata serbski, Srećko 
Đukić, prezentując rozważania dotyczące współczesnych stosunków serbsko-rosyj-
skich, stwierdza jednak, że „złota era stosunków sowiecko-jugosłowiańskich była 
jednocześnie złotą erą stosunków serbsko-rosyjskich”, ale to już przeszłość16.

W rosyjskiej polityce zagranicznej Serbia jest traktowana przede wszystkim 
jako strefa wpływów rosyjskich, która jest także w polu zainteresowania potężniej-
szych konkurentów, jakimi są USA oraz UE. Warto jednak zauważyć, że Koncepcja 
polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2013 r. w części dotyczącej współpracy 
humanitarnej i praw człowieka przewiduje „rozwój międzypaństwowych kultural-

13| Zob. Д. Петрович, Россия и Балканы – историческое наследие и современные отношения, w: 
Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы, ред. Ал. Громыко, Е. Анань-
ева, Москва 2013, s. 124–126.

14| Zwlekanie poszczególnych państw poradzieckich z otwarciem swoich placówek dyplomatycznych 
za  granicą wiązało się  także z  brakiem finansowania oraz brakiem odpowiednio przygotowanej 
kadry. Relacje dyplomatyczne z  Serbią w  1994 r. zostały nawiązane przez Armenię, Białoruś 
i Ukrainę, w 1995 r. przez Gruzję, Mołdowę, Tadżykistan i Uzbekistan, w 1996 r. przez Kazachstan, 
Turkmenistan, w 1997 r. przez Azerbejdżan, a w 1998 r. przez Kirgistan. Z krajami bałtyckimi, które 
są obecnie w UE: Litwą i Łotwą w 2000 r., Estonią w 2001 r.; Bilateral issues with foreign countries, 
http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-policy/bilateral-issues, (data dostępu: 25.07.2016).

15| Zob. Bilateral issues with foreign countries. Russian Federation, http://www.mfa.gov.rs/en/foreign-
policy/bilateral-issues/96-bilateral-issues/12352-russian-federation (data dostępu: 25.07.2016).

16| S. Đukić, Serbia’s relations With Russia: an Overview of the Post-Yugoslav (Post-Soviet) Era, w: Chal-
lenges of Serbia’s Foreign Policy. Collection of Papers, ed. J. Minić, s. 31, http://library.fes.de/pdf-files/
bueros/belgrad/12484.pdf (data dostępu: 10.09.2016).
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nych i humanitarnych kontaktów narodów słowiańskich”17, nie wskazując przy tym 
na konkretne państwo. W dokumencie tym nie zostały wyróżnione relacje z Ser-
bią. Z  kolei w  Strategii bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej brak jest 
także zapisu precyzującego relacje FR z państwami Bałkanów Zachodnich. Jedynie 
w części dotyczącej Stabilności strategicznej i równoprawnego partnerstwa strategicz-
nego dość ogólnikowy zapis w pkt. 97 stanowi, że „Federacja Rosyjska opowiada 
się za wzmocnieniem opłacalnej wzajemnie współpracy z państwami europejski-
mi, Unią Europejską, za  harmonizacją procesów integracyjnych w  Europie i  na 
przestrzeni poradzieckiej, kształtowaniem w regionie euro-atlantyckim otwartego 
systemu bezpieczeństwa kolektywnego opartego na precyzyjnej bazie traktatowo-
-prawnej”18. Zapis ten jednak wskazuje, że Rosja dąży do bycia państwem-decyden-
tem nie tylko w Europie, lecz także w „regionie euroatlantyckim”. Powyższe podej-
ście nie przewiduje traktowania Serbii lub państw podobnej kategorii jako równych 
partnerów, relacje te będą pozostawać asymetrycznymi19.

Relacje polityczne
Podejmując próbę analizy relacji serbsko-rosyjskich, warto zwrócić uwagę na kwe-
stie podobieństw i  różnic dotyczących funkcjonowania reżimów politycznych obu 
państw. Proces demokratyzacji Serbii i FR przebiega nierównomiernie, można mó-
wić wręcz o zauważalnym regresie w przypadku Rosji. Według klasyfikacji Freedom 
House Serbia należy do półskonsolidowanych demokracji, a ogólny wskaźnik demo-
kratyzacji państwa w okresie od 2007 do 2016 r. waha się między 3,64 (najwyższy) 
a 3,75 (najniższy)20. Natomiast Rosję Freedom House zalicza do skonsolidowanych 
reżimów autorytarnych ze stale pogarszającym się poziomem demokratyzacji –  
ze wskaźnikiem od 5,86 w 2007 r. do 6,5 w 2016 r.21 Z kolei w raporcie Transparency 
International z 2015 r. dotyczącym poziomu korupcji w poszczególnych państwach 
świata, mimo iż Serbia nie należy do grupy państw o niskim poziomie korupcji, zaj-
mując 71 miejsce, to jednak zauważalnie wyprzedza Rosję, która uplasowała się do-

17| Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации Утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г., http://archive.mid.ru//BRP_4.NSF/0/6D
84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F (data dostępu: 25.07.2016). W trakcie korekty autorskiej 
niniejszego artykułu została zaprezentowana nowa koncepcja polityki zagranicznej FR (w dniu 30 
listopada 2016 r.). Cytowany wyżej zapis został uwzględniony również w aktualnym dokumencie. 
Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Указом Президента 
Российской Федерации 30 ноября 2016 г., http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/
ZIR5c3NHwMKfbxUqKvNdqKhkA4vf3aTb.pdf (data dostępu: 2.12.2016).

18| Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, https://rg.ru/2015/12/31/nac-
-bezopasnost-site-dok.html (data dostępu: 10.09.2016).

19| Zob. T. Żornaczuk, Mieć ciastko i zjeść ciastko: dylemat Serbii w relacjach z UE i Rosją , http://www.
pism.pl/files/?id_plik=19582 (data dostępu: 10.09.2016).

20| Zob. Nations in Transit Category and Democracy Scores, https://freedomhouse.org/report/nations-
transit/2016/serbia (data dostępu: 10.09.2016).

21| Tamże.
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piero na 119 miejscu22. Dane te nie potwierdzają rozpowszechnionego twierdzenia 
o podobieństwach wartości duchowych i społecznych Serbów i Rosjan. Wydaje się, 
że manipulowanie przez rosyjskich polityków, jak również badaczy, tymi pojęciami 
nie jest trudne do obalenia, gdyż podobieństwa dotyczące wyznania religijnego mię-
dzy Gruzją, Ukrainą, Mołdową a Rosją nie stały się gwarantem nieingerencji i nie-
naruszalności integralności terytorialnej tych państw. W tym miejscu warto przyto-
czyć opinię rosyjskiego badacza-bałkanisty, Sergieja Romanienko, który stwierdza, 
że „kwestia słowiańska” z przełomu XIX i XX w. stanowiła integralną część koncepcji 
„wyjątkowej drogi rozwoju Rosji”. Paradoksalnie jednak koncepcja ta została wyko-
rzystana także przez rosyjskich komunistów prawie po stu latach w celu „odrodzenia 
Związku Radzieckiego”. Z innej zaś strony nacjonaliści rosyjscy odziedziczyli mity sta-
linowskiego okresu „zimnej wojny”. Rosyjskim reformatorom-liberałom nie udało się 
zaproponować nowej, teoretycznie uzasadnionej koncepcji polityki zagranicznej oraz 
konsekwentnie jej realizować. Ocena wydarzeń na postjugosłowiańskim obszarze za-
równo przez siły reformatorskie, jak i antyreformatorskie w wielu przypadkach bazo-
wała na mitach, etnicznych i politycznych stereotypach, uprzedzeniach i iluzjach” 23.

Zauważalne jest, że  FR zaczęła diametralnie zmieniać swoją politykę na  Bał-
kanach od początku drugiego millenium. Słaba i  nieefektywna polityka rosyjska 
z lat 90. nie przyniosła wymiernych wyników w relacjach z nowo powstałymi pań-
stwami na  terenie byłej Jugosławii. Próby zaangażowania się Rosji w rozwiązanie 
konfliktu jugosłowiańskiego „ponad głowami” samych zainteresowanych nie miały 
pozytywnego odbioru u przedstawicieli nowo powstałych państw pojugosłowiań-
skich. Polityka zagraniczna ówczesnej jelcynowskiej Rosji wskazywała również 
na  brak przemyślanej strategii wobec Półwyspu Bałkańskiego24. Chodzi między 
innymi o zaangażowanie się Rosji w rozmowy pokojowe z państwami Europy Za-
chodniej oraz USA w sprawie zażegnania wojny jugosłowiańskiej25. Brak rosyjskiej 
aktywności na Półwyspie Bałkańskim w latach 90. ubiegłego wieku był spowodo-
wany również dość skomplikowaną sytuacją polityczną i ekonomiczną w samej Ro-
sji. Bułgarska badaczka stwierdza, że pasywna pozycja Rosji na Bałkanach na po-
czątku lat 90. XX w. była spowodowana wewnętrznymi problemami w samej Rosji, 
wówczas kwestia państwa rosyjskiego jako mocarstwa na arenie międzynarodowej 
nie była priorytetową26. Warto pamiętać, że  od 1994 r. Rosja była zaangażowana  

22| Table of Results: Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.org/cpi2015#results-
table, (data dostępu: 10.09.2016).

23| Zob. С. Романенко, „Что в имени тебе моем?” Независимая Россия и распад Югославии, „Mi-
gracijske i etničke teme” 2005, ne. 21, s. 339–364.

24| A. Timofejev, Mitovi o Rusiji i dinamika razvoja ruskih spoljnopolitičkih odnosa na Zapadnom Bal-
kanu, w: Оdnosi Rusije i  Srbije na  pocetku XXI veka, s. 23, http://www.isac-fund.org/download/
Odnosi-Rusije-i-Srbije-na-pocetku-XXI-veka.pdf (data dostępu: 10.09.2016).

25| Zob. Е. Волкова, Од распада до модернизације. Питање о модерним руско-српским односима, 
Баштина, Приштина-Лепосавић, св. 32, 2012, s. 253.

26| Zob. Н. Бояджиева, Россия и НАТО: сотрудничество и безопасность на Балканах (1991–
2000), w: Выстраивая добрососедство. Россия на пространствах Европы, ред. Ал. Громыко, 
Е. Ананьева, Москва 2013, s. 105.
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w I wojnę czeczeńską, więc kwestia separatyzmów etnicznych poza granicami pań-
stwa nie należała do głównych obszarów zainteresowania w rosyjskiej polityce za-
granicznej. Zauważalny był wówczas brak strategii w polityce zagranicznej FR także 
w innych regionach, tych znajdujących się w strefie rosyjskich interesów (np. Azja 
Centralna). Liczni politolodzy i badacze rosyjscy niejednokrotnie krytycznie oce-
niali działalność ówczesnego ministra spraw zagranicznych, Andrieja Kozyriewa 
(lata 1991–1995), i kierowanego przez niego resortu, nazywając styl jego urzędo-
wania „romantycznym” i prozachodnim. A. Kozyriew popierał stanowisko państw 
Europy Zachodniej w kwestii sankcji wobec rządu w Belgradzie. Wówczas Rosja, 
jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaakceptowała również sankcje wo-
bec Federacyjnej Republiki Jugosławii. Podpisanie układu pokojowego z  Dayton  
z 1995 r.27 uznawane jest przez rosyjskich badaczy i politologów, reprezentujących 
nawet odmienne poglądy na  kwestie polityki zagranicznej FR, za  początek roz-
szerzenia obecności USA na  południu Europy i  dyplomatyczną przegraną Rosji 
na Półwyspie Bałkańskim28.

Okres niskiej aktywności rosyjskiej na  Bałkanach nie trwał długo, gdyż już 
w Koncepcji polityki zagranicznej FR z 2000 r. w części IV dotyczącej priorytetów 
regionalnych zostało zaznaczone, że  „Rosja będzie wszechstronnie sprzyjać osią-
gnięciu trwałego i  sprawiedliwego uregulowania sytuacji na Bałkanach, opartego 
o ustalone decyzje społeczności międzynarodowej. Zasadniczo ważnym jest zacho-
wanie integralności terytorialnej Związkowej Republiki Jugosławii, przeciwdziała-
nia rozczłonkowaniu tego państwa, co może grozić wybuchem ogólnobałkańskiego 
konfliktu z nieprzewidywalnymi konsekwencjami”29.

Rozpatrując relacje serbsko-rosyjskie, trudno jest nie uwzględnić kontekstu roz-
szerzenia Unii Europejskiej. Serbia, deklarując chęć przystąpienia do Unii Europej-
skiej30, nie zamierza ograniczać lub zawężać swoich kontaktów z Rosją31. Taka op-
cja polityków serbskich może wydawać się całkiem racjonalna i optymalna, jednak 
na  tle napiętych stosunków unijno-rosyjskich oraz agresywnych i nieprzyjaznych 

27| Pełny tekst zob. General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (Dayton Agre-
ement), http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.
pdf (data dostępu: 7.08.2016).

28| О. Ткачик, Російсько-сербські зв’язки в 1992–2008, s. 122–123, http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/
soc_gum/Istst/2012_7/R0/Redkol.pdf (data dostępu: 7.08.2016).

29| Концепция внешней политики Российской Федерации с 2000 г., http://archive.mid.ru//Bl.nsf/ar
h/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3 (data dostępu: 07.08.2016).

30| Zob. A. Fagan, I. Sircar, Europeanization of the Western Balkans. Environmental Governance in Bos-
nia-Herzegovina and Serbia, London–New York 2015, s. 91–149.

31| Autorzy pracy na temat europeizacji Bałkanów Zachodnich podkreślają, że społeczeństwa oraz elity 
tych krajów nie identyfikują się jednoznacznie z Europą, jak to było w przypadku Czech czy Polski. 
Bośnia i Hercegowina oraz Serbia mają też o wiele gorszy start – są to kraje biedne, niestabilne, z ko-
lei UE także nie wyraża dużego entuzjazmu co do dalszego rozszerzenia. Zob. A. Fagan, I. Sircar, Eu-
ropeanization of the Western Balkans. Environmental Governance in Bosnia-Herzegovina and Serbia, 
London–New York 2015, s. 2. Zob. także: E. Bujwid-Kurek, Republika Serbii w kontekście kryteriów 
kopenhaskich – studium politologiczno-prawne, „Horyzonty Polityki” 2013, vol. 4, nr 8, s. 167–147 
(też dostęp online: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/278/251).
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kroków Rosji wobec państw ościennych trudno oprzeć się wrażeniu, że Serbia już 
jest wykorzystywana jako łatwe narzędzie manipulacji w polityce zagranicznej Fe-
deracji Rosyjskiej. Chęć FR do zachowania wpływów w Serbii już nie przypomi-
na „kuszenia” tanim gazem, lecz jest to ostra walka, którą Rosją powinna stoczyć 
z UE. Oferta, którą jest w stanie zaproponować UE Serbii, z pewnością jest bardziej 
atrakcyjna niż propozycje FR. Kwestie gospodarcze, mimo starań rosyjskich, nie 
są w stanie przeważyć możliwości unijnych32. Serbski ekspert, Žarko N. Petrović, 
kilka lat temu zauważył, że „rosyjski filar” serbskiej polityki zagranicznej jest coraz 
silniejszy, gdyż Serbia konsekwentnie popiera Rosję na forach międzynarodowych 
(OBWE, ONZ), prowadzi aktywną wymianę handlową (jednak ponad połowa han-
dlu serbskiego przypada na państwa UE), współpracuje w dziedzinie energetycznej. 
Korzyści z takiej współpracy oczekują obie strony – Serbia liczy na wsparcie rosyj-
skie w sprawie Kosowa, natomiast Rosja upatruje w Serbii sojusznika politycznego 
i ekonomicznego w Europie. Mimo wszystko ekspert uznaje, że Serbia nie powinna 
wybierać między bezpieczeństwem energetycznym, jakie ewentualnie może zapew-
nić jej Rosja, i stawiać tego ponad integracją z UE33.

W czasie przewodnictwa Serbii w  OBWE w  2015 r. nie doszło do  jakichkol-
wiek wydarzeń wskazujących na zmianę nastawienia elity politycznej tego państwa 
wobec Rosji. Owszem, przedstawiciele Serbii popierali integralność terytorialną 
Ukrainy, starając się nie wymieniać nazwy państwa, które tę integralność narusza. 
W trakcie jednej z konferencji ekspertów i politologów serbskich i ukraińskich, któ-
ra odbyła się w  Belgradzie w  2015 r., ambasador, Ivan Vujačić, stwierdził, że  nie 
należy oczekiwać od Serbii jako państwa przewodniczącego w OBWE pomysłów 
na rozwiązanie „problemu ukraińskiego”, gdyż problem ten leży w gestii mocarstw, 
a Serbia jest państwem małym34.

Sympatie, jakimi darzą Serbowie Rosję, wyrażane są nie tylko w relacjach mię-
dzyludzkich, preferencjami we  współpracy gospodarczej czy zainteresowaniem 
kulturowym. „Czynnik rosyjski” został także wykorzystany na polu zaangażowania 
politycznego Serbów. Tak między innymi w  ciągu ostatnich lat w  Serbii powsta-
ło kilka partii politycznych o prorosyjskim zaangażowaniu. Na przykład w czerw-
cu 2013 r. w mieście Šabac35 została założona Partia Rosyjska (Русская Партия), 
w  lipcu tegoż roku partia natychmiast przeszła procedurę rejestracji36. Przewod-
niczącym Partii Rosyjskiej jest Slobodan Nikolić, natomiast wiceprzewodniczącą 

32| Interesujące spostrzeżenia dotyczące poglądów Serbów na kwestie integracji z UE oraz współpracy 
z Rosją zostały przedstawione w artykule Smilijany Vukojcic. Zob. S. Vukojcic, Poll: Serbia’s complex 
attitude towards the EU, https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/poll-serbia-s-com-
plex-attitude-towards-the-eu/ (data dostępu: 7.08.2016).

33| Ž.N. Petrović, Rusko-srpsko strateško partnerstvo: sadržina i  domašaj, w: Odnosi Rusije i  Srbije 
na početku XXI veka, ed. Ž.N. Petrović, s. 25–26 i 39.

34| I. Vujačić, Serbia and the Ukraine Crisis, w: I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from Ukraine, Ger-
many and Serbia, Belgrade 2015, s. 7.

35| Miasto liczące ponad 52 tys. mieszkańców.
36| Zob. decyzje o  rejestracji Rosyjskiej Partii, http://ndizajn.com/ruskastranka.rs/data/uploads/fa-

jlovi/resenje_o_upisu_u_registar.jpg (data dostępu: 8.08.2016).
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– Lubov Milošević Ganadijevna, która jest obywatelką Serbii dopiero od 2009 r.37 
W  programie partii został wyznaczony główny cel, którym jest integracja Serbii 
z Rosją i Unią Eurazjatycką38. Partia skupia głównie przedstawicieli mniejszości ro-
syjskiej w Serbii oraz Serbów popierających integrację i współpracę z Rosją, liczy 
ponad 1000 członków. Nietrudno prognozować, że Partia Rosyjska nie ma szansy 
w ciągu najbliższych lat na zajęcie zauważalnej pozycji w życiu politycznym pań-
stwa, tym niemniej jej istnienie kolejny raz wskazuje na niejednolitość poglądów 
społeczeństwa w sprawie integracji z UE. Brak informacji o źródłach finansowania 
partii nie daje przekonujących podstaw do  stwierdzenia, czy Partia Rosyjska jest 
oryginalną inicjatywą serbską, czy jednak inspirowaną z zewnątrz39. W maju 2014 r.  
przewodniczący Partii Rosyjskiej, S. Nikolić, udzielił wywiadu rosyjskiej gazecie 
„Izwiestia”, w którym otwarcie popierał separatyzm na wschodzie Ukrainy, wykazu-
jąc przy tym osąd wobec przedstawicieli władz serbskich zachowujących milczenie 
w sprawie wydarzeń na Ukrainie40. Już w 2015 r. w Serbii powstała kolejna partia 
nawiązująca do wartości rosyjskiego prawosławia, a została powołana z inicjatywy 
potomków rosyjskich, tzw. „białych emigrantów” – uciekinierów z  Rosji bolsze-
wickiej po 1917 r. Ogłoszenie dotyczące powstania partii Prawosławny Szlak zo-
stało odczytane z ambony w Cerkwi Świętej Trójcy w Belgradzie w październiku  
2015 r. Jeden z założycieli nowej partii, Hadži Boris Solomko, podkreślał, że par-
tia ma narodową orientację, a jej celem jest „budowa silnej państwowości serbskiej 
opartej o  duchowe odrodzenie, społeczną sprawiedliwość, wolność oraz neutral-
ność jako osi nowego cyklu rozwoju narodu serbskiego i idei serbskiej w państwie 
i na świecie”41. Na ogół banalne i niekonkretne założenia ideologiczne nowej partii 
wydają się tylko zasłoną, za którą mogą się kryć zupełnie inne cele. Tym bardziej,  
że  we wcześniejszych latach potomkowie rosyjskich emigrantów nie deklarowali 
potrzeby powstania takiej partii, nie zdecydowali także o założeniu innej struktury 
organizacyjnej, np. organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia.

37| Zob. Председатель – Слободан Николич, Милошевич Любовь Генадиевна – Вице-президент 
российских заказчиков, http://www.ruskastranka.rs/ruski/index.php?id=temp-3 (data dostępu: 
8.08.2016).

38| Zob. Документы, http://www.ruskastranka.rs/ruski/index.php?id=temp-1 (data dostępu: 8.08.2016).
39| Np. do okupacji Krymu przez Rosję aktywnie działały tam liczne partie i organizacje inspirowane 

przez Rosję. Już nawet ich nazwa wskazywała na orientację polityczną i ideologiczną: partie – Ro-
syjski Blok, Rosyjska Jedność, Ruś Jedyna; organizacje – Rosyjska Społeczność Krymu, Rosyjska 
Społeczność Sewastopola, Rosyjski Ruch Młodzieżowy itp. Więcej zob. Проросійські організації 
та ключові особи, які вели підривну діяльність у Криму, https://informnapalm.org/ua/proro-
sijski-organizatsiyi-ta-klyuchovi-osoby-yaki-vely-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/ (data dostępu: 
20.08.2016).

40| С. Субботина, Русская партия Сербии поддержала проведение референдума на Украине, 
http://izvestia.ru/news/570606#ixzz4MXoS7e9m (data dostępu: 15.08.2016).

41| Р. Митрович, В Сербии создана партия русской эмиграции, http://ruserbia.com/society/
russkie-v-serbii/3643-v-serbii-sozdana-partiya-russkoj-emigratsii (data dostępu: 20.08.2016). Zob. 
także: Rusi osnovali stranku u  Srbiji – „PRAVOSLAVNI PUT”, http://www.intermagazin.rs/rusi-
-osnovali-stranku-u-srbiji-pravoslavni-put/ (data dostępu: 20.08.2016).
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W styczniu 2016 r. w Nowym Sadzie została zarejestrowana Jedyna Partia Ro-
syjska, która również optuje za szeroką współpracą z Rosją, integracją z Unią Eur-
azjatycką, występuje przeciwko NATO42. Oprócz wymienionych partii o otwartej 
prorosyjskiej orientacji funkcjonują także takie partie, jak Partia Rosjan Serbii43  
(od 2012 r.) oraz Ruch Serbsko-Rosyjski. Należy przy tym podkreślić, że w Serbii 
również funkcjonują liczne partie zorientowane na czynnik narodowościowy, jed-
nak nie posiadają one swoich przedstawicieli w parlamencie: partie Albańczyków, 
Boszniaków, Bułgarów, Greków, Macedończyków, Rumunów oraz inne. Wymienio-
ne wyżej tzw. „narodowościowe” partie polityczne nie mają jednak takiego rozgłosu 
i wsparcia z krajów ojczystych, jak partie rosyjskie.

Przyzwoleniem i zachętą do tworzenia kolejnych partii o prorosyjskim ukierun-
kowaniu mogą być już funkcjonujące partie serbskie, które cieszą się zauważalnym 
poparciem i przekraczają próg wyborczy. Jak twierdzi ekspertka Ośrodka Studiów 
Wschodnich, M. Szpala, kwietniowe wybory parlamentarne w Serbii „wzmocniły 
nacjonalistyczną prorosyjską prawicę: do parlamentu wróciły Serbska Partia Rady-
kalna (SRS), uzyskując 8% poparcia oraz podobna programowo DSS-Dveri (5%)”. 
W opinii M. Szpali po wyborach parlamentarnych z 2016 r.: „Nie należy się spo-
dziewać zmian ani w polityce zagranicznej, ani wewnętrznej. Kontynuowane będzie 
wzmacnianie integracji europejskiej i współpracy z Zachodem przy jednoczesnym 
utrzymywaniu bliskich stosunków z Rosją, które Vučić postrzega pragmatycznie. 
Współpraca z Rosją służy mu jako narzędzie nacisku na UE przy domaganiu się 
ustępstw i koncesji”44.

Warto przypomnieć, że w 2013 r. między Serbią a Rosją została podpisana De-
klaracja o partnerstwie strategicznym45, która uwzględnia szerokie spektrum współ-
pracy politycznej nie tylko bezpośrednio między dwoma państwami, lecz także 
w ramach organizacji międzynarodowych. Dokument przewiduje także współpracę 
gospodarczą, wojskową, kulturalną i naukową. Wykonanie zapisów wynikających 
z Deklaracji o partnerstwie strategicznym wydaje się być dla Rosji coraz trudniej-
szym, gdyż wiążą się one także z zauważalnymi nakładami finansowymi, co w obec-
nej sytuacji dla tego państwa staje się poważnym wyzwaniem. Sankcje europejskie 
wobec Rosji, spadek cen ropy na świecie i spadek wartości rubla zmuszają to pań-
stwo do ograniczenia wydatków zarówno w kraju, jak i za granicą. Zawieszenie czy 

42| Д. Неклюдов, Единая русская партия сдала в избирком подписи и список кандидатов, http://
ruserbia.com/politics/4214-edinaya-russkaya-partiya-sdala-v-izbirkom-podpisi-i-spisok-kandida-
tov (data dostępu: 20.08.2016).

43| Zob. Странка Руса Србије, http://www.strankarusasrbije.rs/sr-ec/naslovna-strana (data dostępu: 
20.08.2016).

44| M. Szpala, Przedterminowe wybory w Serbii: utrwalenie dominacji rządzącej prawicy, https://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-04-27/przedterminowe-wybory-w-serbii-utrwalenie-do-
minacji-rzadzacej-prawicy (data dostępu: 20.08.2016).

45| Декларация о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикои ̆ 
Сербией, http://ambasadarusije.rs/data/uploads/Soglasheniya/DeclarationStrategic.pdf (data do-
stępu: 1.12.2016).
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rezygnacja z serbskich dążeń akcesyjnych z UE wydają się w powyższej sytuacji być 
mało wiarygodne, gdyż alternatywa rosyjska staje się coraz mniej atrakcyjna.

Oficjalna wizyta Prezydenta FR, W. Putina, w  październiku 2014 r. w  stolicy 
Serbii nawiązywała do obchodów 70-lecia wyzwolenia Belgradu od nazistów i mia-
ła zostać uświetniona wyjątkowo przez paradę wojskową. Parady takie w Belgradzie 
nie odbywały się już za czasów byłej Jugosławii od 1985 r. Mająca miejsce wizyta 
rosyjskiego zwierzchnika państwa na  tle okupacji Krymu oraz wojny na  wscho-
dzie Ukrainy była z dystansem postrzegana w państwach UE, jednak pozytywnie, 
a wręcz z zachwytem odbierana w samej Serbii46. W trakcie wizyty Putina doszło 
do podpisania kilku porozumień o współpracy, co raczej można było odbierać jako 
sprytny zabieg dyplomatyczny świadczący o randze wizyty. Mimo wszystko Serbo-
wie wolą integrować się z Unią Europejską, a nie Unią Eurazjatycką47.

Relacje gospodarcze
Do kluczowych czynników mających wpływ na rozpad i dezintegrację ZSRR oraz 
Jugosławii należał czynnik gospodarczy. Należy jednak podkreślić, że miały miej-
sce także zauważalne różnice w systemie zarządzania gospodarczego obu państw, 
różnił się także poziom życia obywateli byłego ZSRR i obywateli byłej Jugosławii48. 
Przeciętny obywatel sowiecki postrzegał Jugosławię jako państwo, które potrafiło 
zapewnić swoim obywatelom poziom dobrobytu nieosiągalny w ZSRR, nie był to 
jednak element cementujący państwowość jugosłowiańską na długie lata. Wskazu-
jąc na czynniki, które przyczyniły się do rozpadu Jugosławii, E. Wołkowa podkreśla: 
„Egalitaryzm świadomości społecznej doprowadził także do  powiększających się 
sprzeczności, ponieważ mieszkańcy północno-zachodnich republik byli przekona-
ni, że są zakładnikami słabo rozwiniętych republik. W Socjalistycznej Federacyjnej 
Republice Jugosławii, tym samym, kryzys gospodarczy był równoznaczny nie tyle 
gospodarczej, co ideologicznej katastrofie”49.

Relacje gospodarcze serbsko-rosyjskie chyba w  najbardziej widoczny sposób 
wskazują na  dysproporcje w  relacjach małego państwa i  mocarstwa. Słaba go-

46| Zob. Визит Путина в Белград вызывает ажиотаж сербских СМИ и общественности, http://
www.ng.ru/news/482410.html (data dostępu: 17.10.2016).

47| Można domniemywać, że próba zamachu na premiera sąsiedniej Czarnogóry w październiku 2016 r.,  
planowanego przez zamachowców pochodzących z Rosji, będzie miała także wpływ na postrzeganie 
roli Rosji przez społeczeństwo serbskie. Rosyjski dziennikarz zastanawia się między innymi, dlaczego 
Putina w Serbii uwielbiają, jednak z nim nie współpracują. Zob. М. Саморуков, Путин в Сербии: 
почему его там обожают, но не сотрудничают, https://republic.ru/world/putin_v_serbii_poche-
mu_ego_tam_obozhayut_no_ne_sotrudnichayut-1172605.xhtml (data dostępu: 17.10.2016).

48| Zob. ВВП на душу населения в Югославии и в странах соседях, долларов, http://be5.biz/
makroekonomika/gdp/gdp_yugoslavia.html (data dostępu: 10.09.2016). Zob. także: В.М. Кудров, 
Югославия: прощальный экономический и статистический портрет, s. 90–105, http://ecsoc-
man.hse.ru/data/045/217/1218/9.pdf (data dostępu: 10.09.2016). Warto zauważyć, że rosyjskiemu 
badaczowi nie udało się zachować neutralnej narracji w artykule – odczuwalna jest stronniczość 
wybranych komentarzy niezwiązanych z kwestiami ekonomicznymi.

49| Е. Волкова, Од распада до модернизације. Питање о модерним руско-српским односима, 
Баштина, Приштина – Лепосавић, св. 32, 2012, s. 249.
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spodarka serbska nie jest w stanie wyrównać bilansu handlowego z Rosją, mimo 
szeregu preferencji i  specjalnych warunków ułatwiających wymianę gospodarczą 
między tymi państwami50. Jeszcze w sierpniu 2000 r. między rządami FR a Związ-
kowej Republiki Jugosławii zostało podpisane porozumienie o handlu i współpracy 
ekonomicznej, celem którego było poszerzenie bilateralnej współpracy handlowo-
-gospodarczej51. Mimo iż inwestycje unijne52 w gospodarkę Serbii zauważalnie prze-
wyższają rosyjskie, to w społeczeństwie serbskim jednak góruje ocena emocjonalna, 
a nie racjonalna, gdyż Serbowie są bardziej skłonni uznać Rosję za państwo bardziej 
im przyjazne niż UE53. W 2004 r. w mediach rosyjskich stwierdzano, że „Rosjanie 
wracają do Serbii”, gdyż kapitał rosyjski „aktywnie pozycjonuje się w serbskiej go-
spodarce narodowej, a obrót handlowy sięgnął 1,5 mld USD”54. W kolejnych latach 
serbsko-rosyjskie relacje gospodarcze, wojskowe oraz polityczne były coraz inten-
sywniejsze, jednak przejęcie przez spółki rosyjskie strategicznych przedsiębiorstw 
serbskich wywołało niejednoznaczną ocenę w  społeczeństwie serbskim. Trudno 
było nie zauważyć politycznego kontekstu takiej aktywności rosyjskiej w Serbii55.

Kwestia współpracy gospodarczej, a  szczególnie dostarczanie źródeł energii, 
stanowi ważny element w  systemie bezpieczeństwa każdego państwa. Niejedno-
krotny energetyczny szantaż Rosji w  stosunku do  potencjalnych odbiorców gazu 
i ropy spowodował, że współpraca w tej dziedzinie staje się często czynnikiem ry-
zyka. Warto w  tym miejscu odwołać się do  przykładu Ukrainy z  lat 2015–2016, 
kiedy zakup gazu przez to państwo od partnerów europejskich spowodował równo-
legle uwolnienie się od rosyjskiej „igły gazowej”. Wydaje się, że ten przypadek obala 
twierdzenie dotyczące braku alternatywy dla oferty Gazpromu również na Bałka-
nach. Tym bardziej, że to nie tylko państwa Bałkańskie są zależne od dostawcy ro-
syjskiego; tranzyt rosyjskich surowców energetycznych do Europy Zachodniej prze-

50| Zob. „Serbia’s trade and economic relations with Russia were expected to become a real stimulus 
to its economic revival. This did not happen despite the preferential free trade agreement, as well as 
the Eurasian Economic Union (EEU). Serbia’s imports from Russia exceed its fragmented exports 
(its top exports include women’s tights, apples and other fruit, pork and PVC flooring), which no 
longer figure prominently either in the Russian market or in other EEU markets and, consequently, 
the country inevitably registers a chronic deficit: from its total trade in 2014 with Russia of USD 3.5 
billion, the deficit amounts to USD 1.5 billion, with Kazakhstan over USD 200 million, and with 
Belarus approximately USD 15 million”, S. Đukić, Serbia’s relations With Russia: an Overview of 
the Post-Yugoslav (Post-Soviet) Era, w: Challenges of Serbia’s Foreign Policy. Collection of Papers, ed.  
J. Minić, Belgrade 2015, s. 31.

51| Zob. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Союзным Правительст-
вом Союзной Республики Югославии о торговле и экономическом сотрудничестве, http://
docs.cntd.ru/document/1902957 (data dostępu: 10.09.2016).

52| Zob. np. M. Uvalić, Serbia’s Transition. Towards a Better Future, New York 2010, s. 238–242.
53| Zob. Ukraine crisis, Western Balkans and Serbia, w: I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from 

Ukraine, Germany and Serbia, Belgrade 2015, s. 11–12.
54| Zob. Е. Волкова, Од распада до модернизације…, s. 257.
55| Zob. Tamże, s. 258–260. Zob. także: Документы, подписанные по итогам российско-сербских 

переговоров на высшем уровне, http://news.kremlin.ru/ref_notes/348 (data dostępu: 1.12.2016), 
A.Куге, Сербские маневры премьера Путина, http://www.inosmi.ru/europe/20110324/167689845.
html (data dostępu: 12.09.2016).
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biega właśnie przez Bałkany. Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej  
z  2013 r. w  pkt. 66. przewiduje, że: „Region Bałkański stanowi dla Rosji ważne 
znaczenie strategiczne, w  tym jako duży węzeł transportowy i  infrastrukturalny, 
przez terytorium którego realizowana jest dostawa ropy naftowej i gazu do państw 
Europy”56. W opinii rosyjskiej badaczki, Poliny Sokołowej: „Region Bałkański jest 
całkowicie zależny od gazu rosyjskiego. Gazprom zachowuje w regionie rolę mo-
nopolisty ze względu na długoterminowe kontrakty, zapewniając ok. 95% eksportu 
do niektórych republik. Akcjonariuszami kompanii – operatora morskiego odcinka 
gazociągu South Stream są Gazprom (50%), włoska ENI (20%), niemiecka Winter-
shall oraz francuska EdF (po 15%) […]. Z Serbią zostało osiągnięte porozumienie, 
iż gazociąg będzie związany z jednym z największych magazynów gazu w Południo-
wo-Wschodniej Europie Banatski Dvor […], właścicielami którego są Gazprom 
(51%) i serbska spółka Serbiagaz (49%)”57. Powyższe przekonanie powinno jednak 
zostać sprostowane, gdyż w kwietniu 2014 r. Parlament Europejski zalecał powstrzy-
manie budowy South Stream, był to jeden z  elementów sankcji UE wobec Rosji 
po okupacji Krymu: „Parlament Europejski […] podkreśla pilną potrzebę zdecydo-
wanej wspólnej polityki bezpieczeństwa energetycznego (unii energetycznej) w celu 
ograniczenia uzależnienia UE od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, przy czym polityka 
ta powinna obejmować dywersyfikację dostaw energii, pełne wdrożenie trzeciego 
pakietu energetycznego i możliwość zawieszenia importu gazu, jeśli wystąpi taka 
konieczność; jest zdania, że nie należy budować Gazociągu Południowego, należy 
natomiast udostępnić inne źródła dostaw”58.

Miękka siła i twarde interesy59

W tej części rozważań zostanie przedstawiony jedynie zarys aktywności rosyjskiej 
w Serbii w dziedzinie kultury, oświaty oraz wspierania prorosyjskich podmiotów 
pozarządowych i  inicjatyw na  rzecz umocnienia pozytywnego wizerunku Rosji 
w  społeczeństwie serbskim. Z  zasady podobna polityka jakiegokolwiek państwa 
nie jest czymś niewłaściwym, jednak gdy jest wykorzystywana jako narzędzie walki 

56| Zob. Концепция внешней политики Российской Федерации… W koncepcji polityki zagranicznej 
FR z 2016 r. priorytety w dziedzinie polityki energetycznej FR zostały sformułowane w bardziej ogólny 
sposób: FR „укрепляет сотрудничество с ведущими производителями энергетических ресурсов, 
стремится к развитию равноправного диалога со странами-потребителями и странами 
транзита таких ресурсов, исходя из того, что для гарантированного осуществления поставок 
энергетических ресурсов требуется обеспечение стабильности спроса на них и надежности их 
транзита”, Концепция внешней политики Российской Федерации (2016)…

57| Соколова П., Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Балкан, w: 
Европейский союз в формирующемся миропорядке, ред. Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова, Москва 
2014, s. 21.

58| Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nacisków Rosji na kraje Partnerstwa Wschodniego, 
a w szczególności destabilizacji wschodniej Ukrainy (2014/2699(RSP)), http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0436+0+DOC+XML+V0//PL 
(data dostępu: 10.09.2016).

59| Podtytuł tej części artykułu nawiązuje do pracy M. Szpali, Rosja w Serbii – miękka siła i  twarde 
interesy…
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o strefę wpływu oraz do bezwzględnej ingerencji w politykę wewnętrzną, zaczyna 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Podobnie jak w przypadku relacji 
ekonomicznych lub politycznych oferta serbska w  dziedzinie „miękkich” instru-
mentów dla społeczeństwa rosyjskiego jest ograniczona. Powoduje to też zauważal-
ną dysproporcję we wzajemnym odbiorze i nastawieniu społeczeństwa serbskiego 
i rosyjskiego. Liczne badania oraz opinie wykazują wysoki poziom poparcia wśród 
Serbów dla Rosji i Rosjan, natomiast odwrotna konstatacja nie jest już taka sama. 
W badaniach Centrum Lewady, obrazujących nastawienia Rosjan w ciągu dziesię-
ciu lat (2006–2016) wobec pięciu najbardziej przyjaznych państw względem Rosji, 
respondenci najchętniej wskazywali na Białoruś, Chiny, Kazachstan, Armenię, In-
die, natomiast Serbia znajdowała się w grupie państw z niskim wskaźnikiem zain-
teresowania badanych60. W badaniach z 2016 r. Serbię (wskaźnik 6) w sympatiach 
Rosjan wyprzedziła nawet Syria (wskaźnik 10)61.

W Serbii funkcjonuje gęsto rozbudowana sieć rosyjskich instytucji kultural-
nych62, które są podporządkowane Rossotrudniczestwu63, wspierane przez fundacje 
Russkij Mir64 (Rosyjski Świat) lub są częścią rosyjskich placówek dyplomatycznych. 
Zauważalne jest, że w ostatnim dziesięcioleciu Rosja uaktywniła w Serbii wszelkie 
kanały soft power, intensywnie promując rosyjską rację stanu. Należy przy tym pa-
miętać, że promocja kultury rosyjskiej, języka rosyjskiego czy inne formy działań 
FR w  tej dziedzinie poza granicami kraju regulowane są szeregiem dokumentów 
rządowych przewidujących trwałe budowanie pozytywnego wizerunku państwa 
na świecie65. Idee „rosyjskiego świata” trafiają w Serbii na podatny grunt, gdyż ogólny 
odbiór Rosji w tym państwie jest pozytywny, sprzyjają temu także elementy podo-

60| „Друзья” и „враги” России. Назовите пять стран, которые вы могли бы назвать наиболее 
близкими друзьями, союзниками России?, http://www.levada.ru/2016/06/02/13400/ (data 
dostępu: 5.09.2016).

61| Tamże.
62| Zob. Российские организации в Республике Сербия, https://konsulmir.com/rossijskie-organizacii-

-v-respublike-serbiya/ (data dostępu: 1.12.2016); Cписок организаций, http://www.russkiymir.ru/
catalogue/catalog.php?country=98&category=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC 
(data dostępu: 5.09.2016).

63| Federalna Agencja ds. WNP, rodaków mieszkających za granicą oraz międzynarodowej współpracy 
humanitarnej, która funkcjonuje od 2008 r., została powołana na mocy dekretu Prezydenta RF. Zob. 
http://rs.gov.ru/ru/about (data dostępu: 1.12.2016). Zob. także: „Российский центр науки и куль-
туры в Белграде является представительством в Республике Сербия Федерального агентства 
«РОССОТРУДНИЧЕСТВО». Главной своей задачей РЦНК видит укрепление дружеских, 
культурных, межнациональных связей между двумя братскими странами – Россией и Сер-
бией”, http://ruskidom.rs/о-представительстве/ (data dostępu: 1.12.2016).

64| Указ Президента Российской Федерации  о создании фонда «Русский Мир», russkiymir.ru 
(data dostępu: 1.12.2016). Zob. także: Centra „Russkij Mir” w Serbii: Русский центр Гимназии 
им. Й. Й. Змая в Нови-Саде, http://www.ruskicentar.edu.rs/index.php?lang=ru (data dostępu: 
1.12.2016); Русский центр Филологического факультета Университета в Белграде, http://www.
ruskicentar.rs (data dostępu:18.09.2016).

65| Zob. Концепция федеральнои ̆ целевои ̆ программы „Русский язык” на 2016–2020 годы. Ут-
верждена распоряжением Правительства Российскои ̆ Федерации от 20 декабря 2014 г. No 
2647-р, http://rs.gov.ru/uploads/document/file/13/fcp2016.pdf (data dostępu: 18.09.2016).
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bieństw kulturowych obu narodów. Badaczka rosyjska zwróciła uwagę na korzyść 
budowania długotrwałych kontaktów Rosji z państwami Bałkańskimi w kontekście 
przestrzeni europejskiej, a nie w opozycji do niej, gdyż próba dyskredytacji europe-
izacji jest kontrproduktywna. P. Sokołowa uznała również, że dyplomaci rosyjscy 
przebywający w państwach Bałkańskich powinni się pozbyć wyniosłego i pouczają-
cego tonu, gdy zabierają głos w sprawie rozszerzenia UE, gdyż nie jest to właściwy 
sposób przekonywania wobec swoich racji66.

Do szeroko rozumianych relacji kulturalnych należy również współpraca oraz 
wymiana akademicka. Rosyjscy decydenci uwzględniają ten kierunek współpracy 
z Serbią, jednak trudno uznać tę ofertę za konkurencyjną wobec unijnych lub ame-
rykańskich programów wymiany akademickiej. Ambasada Rosyjska w Serbii infor-
mowała, iż w roku akademickim 2014/2015 dla obywateli Serbii zostało wyznaczo-
nych 138 osób, które mogły zacząć studia na uczelniach rosyjskich67.

Wpływ Rosji na społeczeństwo serbskie, a szczególnie młodzież, jest coraz bar-
dziej zauważalny. Zwróciła na  to uwagę dyrektor Centrum Studiów Euroatlanty-
ckich (CSE), Jelena Milić68. W opracowaniu Russian Soft Power gaining strength in 
Serbia: goals, instruments, and effects przedstawionym w kwietniu 2016 r. podkre-
ślono, że  intensyfikacja wpływów rosyjskich w  Serbii nastąpiła po  Euromajdanie 
w  Kijowie oraz rozpoczęciu działań wojennych na  wschodzie Ukrainy w  2014 r. 
Celem ekspertów CSE było zainicjowanie debaty społecznej o roli i konieczności 
partnerstwa rosyjskiego oraz jego alternatywie w  Serbii. Autorzy powyższej eks-
pertyzy przeanalizowali działania licznych rosyjskich i prorosyjskich NGOs, partii 
politycznych, organizacji kulturalnych, portali internetowych działających w Serbii 
i promujących rosyjską rację stanu, zwrócili przy tym uwagę na często prowokacyj-
ny i sprzeczny z zasadami demokracji charakter aktywności tych podmiotów. We-
dług badaczy serbskich poprzez kanały soft power Rosja dyskredytuje idee integra-
cji europejskiej, wartości demokratycznych oraz wywiera wpływ na kształtowanie 
serbskiej opinii publicznej w sprawie współpracy państwa z NATO69. Z kolei selek-
tywny charakter informacji obecnej w serbskiej przestrzeni informacyjnej na temat 
współczesnej Rosji nie daje pełnego obrazu tego kraju oraz jego sytuacji społeczno-

66| Zob. Соколова П., Влияние европеизации на отношения России со странами Западных Бал-
кан…, s. 25.

67| К вопросу о получении высшего образования в России. О государственных стипенди-
ях на 2014/2015 год // Посольство России в Республике Сербия, www.ambasadarusije.rs/ru/
kvoprosu-o-polucenii-vissego-obrazovanija-v-rossii (data dostępu: 18.09.2016). Kwoty dla studen-
tów zagranicznych zostały ustalone rozporządzeniem rządu FR, rocznie rosyjskie szkoły wyższe 
mogą przyjąć na  studia 15 tys. studentów zagranicznych. Zob. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2013 г. N 891 г. Москва „Об установлении квоты на об-
разование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, https://
rg.ru/2013/10/10/obuchenie-site-dok.html (data dostępu: 18.09.2016).

68| Zob. Russian ‘Soft Power’ Wins Over Serbia’s Youth, http://www.balkaninsight.com/en/article/rus-
sian-soft-power-wins-over-serbia-s-youth-05-23-2016 (data dostępu: 12.10.2016).

69| Russian Soft Power gaining strength in Serbia: goals, instruments, and effects, https://www.ceas-
serbia.org/images/2016/04/EYES_WIDE_SHUT_-_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf (data dostępu: 
12.10.2016).
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-politycznej i ekonomicznej, co stwarza pozory, że Rosja jest potęgą ekonomiczną 
oraz bliskim Serbii pod względem kulturowym i religijnym państwem. Mimo iż do-
celowym podmiotem propagandy rosyjskiej jest młodzież, to badania wykazują, 
że młodzi Serbowie w wieku od 18 do 35 roku życia w 70% popierają zachodni styl 
życia i wiążą z nim swoją przyszłość. Eksperci CSE podkreślają, że prorosyjskie na-
stawienia niektórych serbskich partii politycznych oraz polityków reprezentujących 
władze przyczyniają się do wypaczania idei integracji Serbii z UE, co spycha kraj 
w niebezpiecznym kierunku70.

Należy podkreślić, że kwestia wpływu rosyjskiego na politykę wybranych państw 
europejskich stała się także podmiotem badań ekspertów waszyngtońskiego Cen-
trum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. W centrum uwagi amerykań-
skich ekspertów znalazły się takie państwa, jak Węgry, Słowacja, Bułgaria, Serbia71 
i Łotwa. Autorzy raportu pt. The Kremlin Playbook. Understanding Russian Influence 
in Central and Eastern Europe podkreślają, że oddziaływania rosyjskie na polity-
kę wskazanych państw odbywają się dwutorowo: poprzez dominację gospodarczą i 
wykorzystanie słabości w systemach zarządzania gospodarczego oraz poprzez po-
głębianie podziałów politycznych, wspieranie populistycznych i eurosceptycznych 
polityków i partii, jak również wspieranie partii prorosyjskich, co przyczynia się do 
korozji demokracji wewnątrz kraju. W zależności od warunków i sytuacji w kon-
kretnym państwie wykorzystywano różnorodne kanały wpływu, m.in. ekonomicz-
ne, polityczne, korupcyjne, medialne, prawne, kulturalne72.

 Obecny Premier Serbii, Aleksandar Vučić, we wrześniu 2016 r. stwierdził, 
że  Serbia jest przede wszystkim państwem suwerennym i  nie zamierza zmieniać 
celów strategicznych. Władza nie pozwoli też na destabilizację kraju, a obecność ro-
syjskiej lub zachodniej „miękkiej siły” świadczy tylko o zainteresowaniu państwem 
tych dwóch potęg73. W swojej wypowiedzi serbski premier nie skonkretyzował celu 
strategicznego państwa, jednak można wywnioskować, że jest nim integracja Serbii 
z UE, o czym świadczą dokumenty rządu serbskiego74.

Podsumowanie
Wojna rosyjsko-ukraińska wniosła szereg zmian w relacje Rosji także z państwami 
Bałkanów Zachodnich. Serbia, jako jedno z nielicznych europejskich państw, nie 

70| Russian Soft Power gaining strength in Serbia: goals, instruments, and effects…
71| H.A. Conley, J. Mina, R. Stefanov, M. Vladimirov, The Kremlin Playbook. Understanding Russian 

Influence in Central and Eastern Europe, s. 57–63, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/
publication/160928_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf (data dostępu: 13.10.2016).

72| Tamże.
73| Zob. Vucic: In Serbia there is Russian as well as Western soft power, https://inserbia.info/today/2016/09/

vucic-in-serbia-there-is-russian-as-well-as-western-soft-power/ (data dostępu: 15.10.2016).
74| Zob. Serbia’s EU integration process, http://www.srbija.gov.rs/vesti/specijal.php?id=99256 (data do-

stępu: 15.10.2016).
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poparła sankcji przeciwko Rosji, które zostały zastosowane po okupacji Krymu75. 
Badacze z Rosyjskiej Akademii Nauk podkreślają, że „mimo nacisków zachodnich 
polityków, nawołujących do wsparcia sankcji UE, Belgrad nie poszedł na konfron-
tację z Moskwą”76. Według ekspertów serbskich kraj znalazł się w wyjątkowo nie-
komfortowej sytuacji ze względu na proces akcesyjny z UE i „specjalne stosunki” 
z Rosją77. Zauważalne jest także, że z początkiem wojny rosyjsko-ukraińskiej wyha-
mował proces harmonizacji polityki zagranicznej Serbii z polityką UE78.

Mimo istniejącej rywalizacji rosyjsko-unijnej, w kontekście procesów integra-
cyjnych Serbii z UE „czynnik rosyjski” zaczyna tracić na znaczeniu, co dementuje 
mit „jedności słowiańskiej” bliski rosyjskim politykom oraz ekspertom.

W warunkach globalizacji małe państwa przestają być niezauważalnymi i zapo-
mnianymi; odgrywają one coraz ważniejszą rolę w polityce regionalnej oraz świa-
towej. Jak stwierdza Kenneth N. Waltz: „Słabe państwa dysponują wąskim margi-
nesem błędu: niefortunne działania, błędna polityka lub źle dobrany moment mogą 
przynieść fatalne skutki”79.

75| W  trakcie głosowania nad Rezolucją Zgromadzenia Generalnego ONZ w  sprawie integralności 
terytorialnej Ukrainy, po okupacji przez FR Krymu, delegacja serbska nie brała udziału w głosowa-
niu. Zob. Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014, 68/262. Territorial integ-
rity of Ukraine, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.
pdf?OpenElement (data dostępu: 12.08.2016).

76| Основные тенденции во взаимоотношениях России и Центрально-Восточной Европы, ред. 
И. Орлик, Москва 2015, s. 24.

77| I. Novaković, Ukraine Crisis. Views from Ukraine, Germany and Serbia, s. 3, http://www.isac-fund.
org/download/Izvestaj-Ukrajinci-FINAL_EN.pdf (data dostępu: 25.09.2016).

78| Zob. D. Đukanović, The Process of Institutionalization of the EU’s CFSP in the Western Balkan Coun-
tries during the Ukraine Crisis, CIRR XXI (72) 2015, s. 88.

79| K.N. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010, s. 197.
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