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z uczestnictwa Kiszyniowa w Programie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) 

owarzyszonego z UE169

soft power na obszarze 

hard power. Celem 
Realpolitik  

Pod koniec 
gabinet pod przewodnictwem formalnie bezpartyjnego premiera Iona Chicu. Jego kandydatura 

166 30-  
167 

Nietransformowalna Europa 
Wschodnia  6, s. 44-48; P. Oleksy, Nowa Europa 

 6, s. 31-
chodzi w ciuchach od Balanciagi Nowa Europa Wschod  6, s. 38-43. 
168  

  jest ona identyczna z   1940-1991, 
na niej symbole ZSRR i ruchu robotniczego:  oraz czerwona gwiazda. Zgodnie z art. 4 dopuszczone 

 (nie dotyczy to przedstawicieli 
«  », za: 

http://zakon-pmr.com/DetailDoc.aspx?document=60941 (25.01.2020 r.); Zob.: M. Lubicz-Miszewski, Geneza, 
 konfliktu o Naddniestrze . 
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napisania niniejszego artyku  

 

koalicji i 
do dymisji gabinetu Pavla Filipa, 
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scenie polityczne
171. 

P  
ch proeuropejskich 

obóz prorosyjskich polityków172. 

Dodona173

prozachodniego bloku wyborczego Te

de facto 
Vlad Plahotniuc  

174. 
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 USA, UE oraz Rosji. Decyzja 

, za: 
https://www.tvp.info/43090261/uklad-mocarstw-i-tasmy-prezydenta-tydzien-ktory-wstrzasnal-moldawia 
(26.01.2020). Por.: , za: 
https://tvn24.pl/swiat/kryzys-w-moldawii-prezydent-igor-dodon-odsuniety-od-wladzy-ra943250-2298156 

https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-17/koniec-dwuwladzy-w-moldawii (26.01.2020).  

171 Zob.: M. Kacewicz, Rosja  za: https://belsat.eu/pl/news/rosja-wyciaga-moldawie-
z-europy/ (26.01.2020). Szerzej: A. Legucka, ederacji 
Rosyjskiej za: http://geopolityka.org/analizy/agnieszka-legucka-bezpieczenstwo-wspolnego-sasiedztwa-unii-
europejskiej-i-federacji-rosyjskiej (25.01.2020). 

172 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-11-14/moldawia-rzad-prorosyjskich-socjalistow 
(21.01.2020).  
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Shor. Tym 
prezydenta Igora Dodona.  

uacjom Partii 

EUR)176.  

kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego177. W dniu 6 listopada 2019 roku minister 
 
 

 Radzie 

 poprawek do 

przedstawiciela Rosji.  

W konsultacjach, prowadzonych przez prezydenta oraz premi

 

 
, za: 

https://www.tvp.info/43090261/uklad-mocarstw-i-tasmy-prezydenta-tydzien-ktory-wstrzasnal-moldawia 
(26.01.2020).  
175

fin , za: 
https://kresy.pl/moldawia/nowy-premier-w-moldawii/ (26.01.2020 r.). 

176 , Komentarz PISM 61/2019 za: 
https://www.pism.pl/publikacje/Upadek_rzadu_wielkiej_koalicji_w_Moldawii_ (19.01

, za: 
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/upadek-rzadu-w-moldawii/ (19.01.2020). 

177 K. Janiga,  za: https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/w-moldawii-upadl-rzad-
mai-sandu/ (19.01.2020). 
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Mimo prowadzonych rozmów, w tym telefonicznych ówczesnego 
komisarza ds.  i negocjacji akcesyjnych Johannesa Hahna 

a ich  
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koalicj

wew Zaplanowane na listopad 2020 roku wybory 

 

Relacje dwustronne Kiszyniów-Moskwa 

Jeszcze kilka lat te

 
to rezultat pol

 
z terenów Naddniestrza. Taki scenariusz, mimo 
komentatorów politycznych181. 

178 za: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-11-13/moldawia-upadek-rzadu-mai-sandu (19.01.2020). 
179 M. Kacewicz, zi? za: https://belsat.eu/pl/news/dwuwladza-w-
moldawii-ktory-rzad-rzadzi/ (26.01.2020),  za: 
https://forsal.pl/artykuly/1418435,moldawia-hahn-ue-popiera-nowy-moldawski-rzad.html (26.01.2020).  

180  w cenie 173-175 dolarów za 1000 metrów 
, za: 

https://biznesalert.pl/moldawia-moldovagaz-gazprom-umowa-energetyka/ (26.01.2020). 

181  za: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zielone-ludziki-i-wojna-hybrydowa-w-moldawii/3eqed (24.01.2020); Patrz: 

- Anita Sobjak 
dla TOK FM, za: https://pism.pl/publikacje/_Zielone_ludziki__w_Mo_dawii____Anita_Sobjak_dla_TOK_FM 
(24.01.2020). 
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-Moskwa, kiedy 
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nie tylko deklaruje, ale i podejmuje bardziej aktywne 
184

uregulowanie statusu nielegalnych mi

m3

m3 gazu. 

 
  

185. Nie wiadom  

182  WNP, za: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-01-15/rosja-zaostrza-zasady-pobytu-obywateli-wnp 
(24.01.2020). 
183    

https://tvn24.pl/wicepremier-rosji-przylapany-na-moldawskim-lotnisku-z-petycja-naddniestrza-to-
prowokacja,427037,s.html (24.01.2020). 
184 

, za: https://studium.uw.edu.pl/media-moldawia-skreca-w-strone-rosji-i-rozwaza-
zerwanie-wspolpracy-z-mfw/ (24.01.2020). 
185 Polityka Rosji w , za: http://geopolityka.net/kamil-golas-polityka-rosji-wobec-
moldawii/ (25.01.2020). 



 

 

do zaproponowanego w 2003 roku tzw. memorandum Kozaka186 
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189. To dlatego  
190. Obie strony konfliktu 

 

de facto 
utworzenie rodzaju konfederacji  pr  
lub federalizacji w przypadku nadania statusu autonomicznego.  

,  
a warunki jego ewentualnego wycofania, -rosyjskim 

Kiszyniowem i Tyraspolem191

192.  

nieformalnie 

186  Naddniestrza w drodze zmiany konstytucji  
 

187 Por.: J. Strzelecki, za: 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-25/zmiana-rosyjskiej-taktyki-wobec-moldawii  
(26.01.2020 r.). 
188 Szerzej: J. Lachert, Naddniestrze w polityce Unii Europejskiej i Rosji  
A. Miarka, -rosyjskie w drugiej dekadzie XXI wieku  2018, 
tom XI, nr 1; za: http://www.uwm.edu.pl/cbew/2018_9_1/09_Miarka-A.pdf. 
189 S. Cebotari, C. Budurina-Goreacii, Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of 
new geopolitical changes   
190 Por.: Ministerial Statemen
Format, Bratislava 2019, za: https://www.osce.org/ministerial-councils/441524?download=true (11.01.2020). 
191 Por , w: S. Biele  
K. Chudoliej (red.), Stosunki Rosji z Uni Europejsk    , Warszawa 2009,  
s. 264. 
192 Zob.: wycofania rosyjskich wojsk z Naddniestrza, https://www.tvp.info/36776048/moldawia-
zada-wycofania-rosyjskich-wojsk-z-naddniestrza (24.01.2020); Por. Premie
rosyjskich wojsk z naszego kraju, za: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1117097,moldawia-chce-wycofac-
rosyjskie-wojsko-z-kraju.html (24.01.2020). 
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status quo
 

 
i instytu  m.in. 150 mln USD dotacji na 
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terytorium separatystycznej republiki rosyjskiego ustawodawstwa.  

z Tyraspola prz
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jskie jest na pierwszym miejscu.

 

czenia stron, co do blokowania przez 

Informacje te 

wykorzystane jako pretekst do wstrzymania prac formatu.  

 
  

 
k do projektu ustawy 
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Warszawa 2013, s. 298-311. 
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de facto  

196.  problemem 

197

 

potwierdzone 

198.  

Naddni

Ludowej. P

194 R. Szoszyn, , za: https://www.rp.pl/Polityka/309099916-
Naddniestrze-chce-przylaczyc-sie-do-Rosji.html (25.01.2020). 
195 ód? Falstart, za: 
https://wyborcza.pl/1,134154,17961142,Projekt__Noworosja__nie_wypalil__Powod__Falstart.html?disableRe
directs=true (25.01.2020). 
196 

 Naddniestrza, za: 

https://tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/sbu-zamieszki-koordynowali-rosjanie-wsrod-uczestnikow-
separatysci-z-naddniestrza,424378.html (14.01.2020). 
197 , Warszawa 2017, s. 153. 
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Inne tendencje separatystyczne  Gagauzja, Taraclia 

Separatystyczna republika Naddniestrza nie jest jedynym problemem  

bodzi

autonomicznych. 
Terytorium Autonomiczne 

Gagauzji).   
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 km²). 

 

200 
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nielegalne201

y, 
 

parlamentarnych przez lokalnych m
centralne praw regionu202.  

203

199 
, za: 

https://studium.uw.edu.pl/kiszyniow-godzi-sie-na-specjalny-status-prawny-naddniestrza-w-skladzie-moldawii/ 
(23.01.2020). 

200  
201 Szerzej za: http://www.new.org.pl/1704-co-nam-mowi-gagauskie-referendum 
202 Za: 
https://wyborcza.pl/1,75399,16153191,Wladze_moldawskiej_autonomii_chca_miec_wlasna_armie_.html 
203 A. Poczobut, 

, za: 
https://wyborcza.pl/1,75399,15801557,Moldawia_jak_Ukraina__Niewielki_region_chce_szczegolnego.html 
(16.01.2020); G. Maj, , za: https://www.polskieradio24.pl/130/2792/Artykul/1099793,Gra-o-
Moldawie (16.01.2020 - 
OSW , nr 59. 
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 Jurija Jakubowa204

 

 

Partnerstwo Wschodnie  ekspansja europejska  

Polsko-szwedzka iniciatywa Partnerstwa Wschodniego  jednego z instrumentów 

 wnym 

205.  
li obszar 

jednoczone. 
najwa niejsze znaczenie maja  historyczne, gospodarcze, mi dzyludzkie, 
kulturowe oraz emocjonalne, dopiero pózniej za  niewielki dystans geograficzny206. Dlatego 
te  ka dy konflikt rozgrywaj cy si  w tym obszarze

 traktowany jest przez 
Moskw  jako bezpo rednie r e  dla interesów rosyjskich207. 

Unii 
 

projektu Armenii i Kirgistanu208

204 P. Oleksy, Co nam mówi gagauskie referendum?, za: http://www.new.org.pl/1704-co-nam-mowi-gagauskie-
referendum (18.01.2020). 
205 Andriej Kozyriew - minister spraw zagranicznych Rosji w latach 1990-

 
206  : , ,  

-56. 

207 stw, 
-  za: 

http://www.iesw.lublin.pl/sk/numery/numer4.php#p1 (20.01.2020 r.), Por.: O. Voytyuk, Perspektywa stosunków 

na tle aktualnej sytuacji geopolitycznej w regionie za: 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2971/1/Studia_Podlaskie_22_Voytyuk.pdf (20.01.2020). 

208  



europejski czy euroazjatycki209. 
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210. Nie brakuje opinii,  

iniciatywy211. 

W tym samym 2019 roku 
systemu wizowego. 

zost

 dla 
 

proeuropejskiej koalicji w 

daje prawa do podejmowania pracy w 

 212.  

 

2017

209 E. Rumer, Moldova Between Russia and the West: A Delicate Balance, za: 
https://carnegieendowment.org/2017/05/23/moldova-between-russia-and-west-delicate-balance-pub-
70056  (25.01.2020).; M. Kucharczyk, , za: 
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/moldawia-rozdarta-miedzy-rosje-i-unie-
europejska/ (25.01.2020 r.). 

210 10 lat Partnerstwa Wschodniego, za: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/ten-
years-of-the-eastern-partnership/ (25.01.2020). 
211 , za: 
https://next.gazeta.pl/next/1,151003,24768056,faz-negatywny-bilans-partnerstwa-wschodniego-
powstalo-z-inicjatywy.html (25.01.2020); Por.: K. Rak, Ciche fiasko Partnerstwa Wschodniego, za: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/ciche-fiasko-partnerstwa-wschodniego/bxfpzb (25.01.2020). 

212 , 
za: https://studium.uw.edu.pl/moldawski-paszport-mocniejszy-od-rosyjskiego/ (24.01.2020 r.). 
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216. Sygnatariusze 
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213 Zob.: , za: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628305/EPRS_ATA(2018)628305_PL.pdf 
(20.01.2020). 
214 Por.:  progu zimy. Nie ma proje  ma niczego, za: 
https://tvn24.pl/swiat/moldawia-parlament-zatwierdzil-nowego-premiera-iona-chicu-i-sklad-rzadu-ra985369-
2294684, (20.01.2020). 
215 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-11-06/rosyjskie-sankcje-wobec-moldawii-
niewielkie-efekty-spory (23.01.2020). 

216 
 

217 
polityczny, za: https://studium.uw.edu.pl/moldawscy-unionisci-stworzyli-wspolny-ruch-polityczny/ (25.01.2020). 
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218 Rumunia k
odpowiada, za: https://studium.uw.edu.pl/rumunia-krytykuje-moldawie-kiszyniow-odpowiada/ (25.01.2020). 
219 Ibidem. 
220 M. Lubicz-Miszewski, za: Geneza, przebieg i próby...op.cit., s. 131-132. 
221 - Warszawa 2016, nr 59, 
s. 16. 
222 , za: 
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/moldawski-trybunal-moldawianie-mowia-po-rumunsku-a-nie-
moldawsku/4eqqp (25.01.2020). 
223 

za: https://globalaffairs.ru/redcol/Byvshie-soyuznye-
respubliki-vstupayut-v-novuyu-fazu-razvitiya-20067 (20.01.2020).
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