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Rosja i Europa Wschodnia w hiszpa skich badaniach 

(recenzja ksi ki Silvii Marcu 

pt. Geopolítica de Rusia y Europa Oriental)

W marcu 2021 roku na hiszpa skim rynku wydawniczym, nak adem wydawnictwa 

Sintesis, ukaza a si  niezwykle interesuj ca ksi ka autorstwa Silvii Marcu pt. Geo-

política de Rusia y Europa Oriental (Geopolityka Rosji i Europy Wschodniej, ss. 224). 

Celem autorki by o przedstawienie geopolitycznej, geoekonomicznej oraz geostrategicznej 

roli Rosji i Europy Wschodniej we wspó czesnym wiecie w ci gu 30 lat, które up yn y od 

upadku Muru Berli skiego. 

Nale y zaznaczy , e dobór pa stw b d cych przedmiotem analizy pod has em �Europa 

Wschodnia� jest szczególny, gdy  nie pokrywa si  z powszechnie obowi zuj cymi klasy ka-

cjami. Do Europy Wschodniej autorka zalicza bowiem: Mo dawi , Ukrain , Bia oru , Rumu-

ni , Bu gari  i Albani  oraz Rosj  � analizie której po wi ca wyj tkowo du o miejsca (s. 12). 

Rosja to wed ug Silvii Marcu pa stwo o niekwestionowanym znaczeniu na geopolitycznej 

arenie mi dzynarodowej XXI wieku, rede niuj ce swoj  to samo  i d ce do odbudowy 

pot gi w wiecie m.in. poprzez interwencj  w pa stwach znajduj cych si  w przesz o ci w jej 

stre e wp ywów. Autorka uwzgl dnia te  w swojej analizie pa stwa Europy rodkowej, takie 

jak: W gry, Czechy czy Polska, wychodz c z s usznego za o enia, e ich dzia ania na arenie 

mi dzynarodowej w oczywisty sposób wp ywaj  na geopolityk  Europy Wschodniej. 

Struktura ksi ki jest niezwykle przejrzysta, sk ada si  na ni  dziesi  rozdzia ów. Roz-

dzia  pierwszy ma charakter wprowadzaj cy, a po wi cony zosta  ró nym podej ciom geo-

politycznym obejmuj cym Europ  Wschodni . W tym swoistym kompendium teoretycz-

nym nie mog o na wst pie zabrakn  Johna Mackindera i jego teorii Hearthlandu (serca 

Eurazji) zak adaj cej, e �Kto panuje nad Europ  Wschodni  panuje nad Hearthlandem, 

kto panuje nad Hearthlandem panuje nad wiatow  Wysp ; kto panuje nad wiatow  Wy-

sp  panuje nad wiatem�. Autorka wspomina równie  Friedricha Ratzela, Rudolfa Kjel-

DOI: 10.31971/24500267.16.9



Ma gorzata Mizerska-Wrotkowska 168

lena oraz Karla Haushofera przytaczaj c ich geopolityczne koncepcje dotycz ce Europy 

Wschodniej i Europy rodkowej. Kolejne paragrafy po wi cone s : koncepcji Rimlandu 

Nicolasa Spykmana oraz geopolitycznym analizom Zbigniewa Brzezi skiego i Henry�ego 

Kissingera. Najciekawsza jednak jest kolejna cz  monogra i, w której zaprezentowane s  

najwa niejsze nurty teoretyczne dotycz ce mi dzynarodowego statusu Rosji postsowiec-

kiej. Pojawia si  w nim równie  analiza dwóch wspó czesnych i ca kowicie przeciwstaw-

nych koncepcji. Pierwsz  w nich jest neo-euroazjatyzm Aleksandra Dugina  (uwa anego 

za naczelnego ideologa Vladimira Putina) nawo uj cego do odbudowy supermocarstwa 

l dowego, ponownego podporz dkowania ziem utraconych w wyniku rozpadu Zwi zku 

Radzieckiego, wyrwania Europy Zachodniej spod kurateli USA oraz nawi zania bliskich 

relacji z blokiem francusko-niemieckim. Druga analizowana koncepcja jest autorstwa Dmi-

trija Trenina. Zak ada ona akceptacj  przez Rosj  przewodniej roli Stanów Zjednoczonych 

w Eurazji, zacie nienie z tym pa stwem relacji politycznych i gospodarczych, a tak e na-

wi zanie lu nego stowarzyszenia z Uni  Europejsk . Co ciekawe, Trenin nie wyklucza eu-

roazjatyckiej integracji gospodarczej na obszarze mi dzy Rosj , Kazachstanem i Bia oru-

si . Na koniec autorka recenzowanej ksi ki prezentuje przemy lenia George�a Friedmana 

w kontek cie wy aniaj cego si  (a z perspektywy wydarze  na Ukrainie z ko ca lutego 

2022 r. ju  ca kiem realnego) kon iktu w Europie nakierowanego na obron  rosyjskiej stre-

fy wp ywów, odbudow  mocarstwowej pozycji Rosji oraz rozbicie NATO.

Drugi rozdzia  ksi ki dotyczy historycznych i kulturowych uwarunkowa  geopolityki 

Europy Wschodniej. Autorka bardzo wnikliwie ukazuje histori  regionu od czasów rzym-

skich, przez okresy wietno ci imperiów bizantyjskiego, otoma skiego i rosyjskiego, a  

po uniezale nienie si  poszczególnych pa stw w wyniku I wojny wiatowej. Silvia Marcu 

przedstawia równie  szczegó owo etniczno-j zykowo-religijn  struktur  regionu. Prezento-

wane tre ci uzupe niaj  ciekawe mapy, wykresy i tabele. Kolejna cz  pracy jest po wi -

cona uwarunkowaniom geohistorycznym analizowanego obszaru w okresie II wojny wia-

towej i zimnej wojny z podzia em na cztery okresy: 1945-1953, 1953-1969, 1969-1979 oraz 

1979-1985. Dodatkowo autorka przedstawi a analiz  porównawcz  obu bloków w oparciu 

o kryterium polityczne, ideologiczne, ekonomiczne i wojskowe, a tak e systemy polityczne 

pa stw bloku wschodniego. Jedynym mankamentem tej cz ci pracy jest b dne wyrysowa-

nie granic Polski na mapie �Europa podczas zimnej wojny� (s. 53).

Kolejna cz  pracy jest w ca o ci po wi cona Rosji. Po krótkim wst pie zawieraj cym 

informacje o podstawowych wska nikach pot gi tego pa stwa, autorka przechodzi do szero-

kiej analizy transformacji Rosji od Rusi Kijowskiej a  po okres ZSRR. Autorka stwierdza, 
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e po o enie geogra czne Rosji jest czynnikiem determinuj cym zachowanie tego pa stwa 

na przestrzeni dziejów i wp ywaj cym na dwukierunkowo  jego geopolityki (s. 64). Roz-

dzia  zawiera bardzo ciekawe gra ki po wi cone m.in. rosyjskiej ekspansji geopolitycznej 

i rozrostowi terytorialnemu, najwa niejszym interwencjom militarnym w Eurazji po 1945 

(z uwzgl dnieniem aneksji Krymu i wojny w Donbasie), a tak e  zasi gowi terytorialnemu 

Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw. T  cz  

pracy zamykaj  interesuj ce rozwa ania dotycz ce nowych, imperialnych zakusów Rosji po 

obj ciu w adzy przez W adimira Putina i rede nicji jej stosunków strategicznych (s. 78-79).

Pi ty rozdzia  ksi ki to szeroka analiza dotycz ca potencja u demogra cznego oraz ru-

chów migracyjnych z Europy Wschodniej i Rosji. Znajduj  si  tu równie  ciekawe analizy 

dotycz ce geopolitycznego znaczenia granic oraz skutków ich otwarcia w ramach porozu-

mie  integracyjnych. Na s. 86 znajduje si  mapka, która wymaga jednak pewnej korekty. 

Zosta  bowiem na niej bowiem pomini ty Cypr, jako pa stwo kandyduj ce do Strefy Schen-

gen, a Wielka Brytania oraz Irlandia zosta y b dnie do tej strefy zaliczone (co wi cej, oba 

te pa stwa jako nienale ce do UE). Wiele miejsca w tej cz ci pracy autorka po wi ca 

emigracji obywateli pa stw Europy wschodniej do pa stw Europy zachodniej, ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem casusu emigracji Rumunów do Hiszpanii. Analizy te obejmuj  te  

wp yw mobilno ci zarówno na pa stwa pochodzenia emigrantów, jak i pa stwa docelowe. 

Na koniec rozdzia u autorka porusza problem mobilno ci Cyganów w Unii Europejskiej, 

a tak e ukazuje specy k  procesów migracyjnych w Rosji.

Kolejny rozdzia  pracy zosta  po wi cony szerokiej analizie systemów politycznych 

pa stw Europy rodkowej i Europy Wschodniej. W pierwszej kolejno ci przedstawiono 

proces demokratyzacji pa stw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, S owacji  i W gier. 

Jedyny mankament w tej cz ci studium Silvii Marcu polega na ukazaniu nieprecyzyjnych 

danych, dotycz cych wyników wyborów parlamentarnych w Polsce w roku 2015 oraz 

przekr cenia nazw dwóch partii politycznych: Kukiz�15 i Nowoczesna (s. 111). Zalet  jest 

gruntowne omówienie sytuacji politycznej w Rumunii, Bu garii, Mo dawii i na Bia orusi. 

Szczególnie za  obszerna jest analiza sytuacji politycznej na Ukrainie: od Pomara czowej 

rewolucji do ostatnich wyborów prezydenckich w cznie.

Rozwój ekonomiczny i spo eczny Europy Wschodniej to temat kolejnej cz ci pracy. 

Ukazano specy k  gospodarki centralnie planowanej w ZSRR i pa stwach satelickich, 

a tak e proces transformacji do gospodarki rynkowej. Przeanalizowano równie  aktualn  

sytuacj  spo eczno-ekonomiczn  tych pa stw, m.in. w oparciu o Human Development Index 

(HDI). W interesuj cym podrozdziale dotycz cym infrastruktury pope niono jednak pewien 
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b d: niepoprawnie bowiem zaznaczono przebieg korytarza transportowego Via Carpatia 

sytuuj c polskie, s owackie czy w gierskie miasta na Bia orusi czy Ukrainie (s. 139; podob-

ny b d, chod  w z agodzonej wersji, pojawia si  na ok adce). 

Z punktu widzenia trwaj cej obecnie (III 2022) wojny na Ukrainie najbardziej interesuj -

cy jest ósmy rozdzia  ksi ki dotycz cy napi , kon iktów oraz rywalizacji politycznej mi -

dzy pa stwami regionu. Najwi cej miejsca po wi cono analizie kon iktu Ukrainy z Rosj , 

z uwzgl dnieniem aneksji Krymu i wojny w Donbasie oraz napi  na Morzu Azowskim. Bar-

dzo dobrze scharakteryzowano teori  i praktyk  wojny hybrydowej. Interesuj ca jest te  anali-

za napi  ukrai sko-rumu skich wokó  Wyspy W y oraz Kana u Bystre, maj cego stanowi  

eglowny szlak od Morza Czarnego do ukrai skiej cz  delty Dunaju. W kontek cie wojny na 

Ukrainie bardzo interesuj cy jest passus traktuj cy o zakusach Rosji nakierowanych na odbu-

dow  pozycji mocarstwa wiatowego, a tak e ten po wi cony  tzw. �zamro onym� kon iktom 

z udzia em tego pa stwa, ze szczególnym uwzgl dnieniem Nadniestrza oraz Czeczeni.

 W recenzowanej ksi ce Silvii Marcu nie zabrak o równie  odniesie  do surowcowego 

uzale nienia Europy Zachodniej od Rosji. Wnikliwie przeanalizowano ekonomiczno-poli-

tyczne konsekwencje przebiegu istniej cych i planowanych ropoci gów oraz gazoci gów. 

Szczególnie wiele miejsca po wi cono dzia alno ci Gazpromu oraz analizie wp ywu in-

westycji z jego udzia em na stosunki mi dzynarodowe w Europie. Bardzo interesuj ce s   

mapy, tabele i gra ki obrazuj ce m.in. sie  gazoci gów transferuj cych gaz z Rosji, wyso-

ko  dostaw dla poszczególnych pa stw, czy te  wielko  rezerw rosyjskiego gazu i ropy. 

W podsumowaniu rozdzia u przedstawiono ciekawe konstatacje dotycz ce strategicznych 

interesów oraz rywalizacji surowcowo-energetycznej w regionie.

Ostatni rozdzia  ksi ki po wi cono instytucjonalizacji wspó pracy euroatlantyckiej 

pa stw Europy rodkowej i Wschodniej. Przedstawiono konsekwencje rozszerzenia  NATO, 

zakres militarnej obecno ci USA w Europie, a tak e system bezpiecze stwa Rosji i cz on-

ków Wspólnoty Niepodleg ych Pa stw, w tym okoliczno ci powo ania Organizacji Uk adu 

o Bezpiecze stwie Zbiorowym. W kolejnej cz ci rozdzia u przeanalizowano rozszerzenie 

Unii Europejskiej na wschód, Europejsk  Polityk  S siedztwa, a tak e relacje UE z Rosj . 

Bardzo interesuj ce jest równie  zako czenie, w którym autorka przewiduje dzia ania Rosji 

pretenduj cej do zdobycia pozycji �nowego imperium� i nieakceptuj cej zwi kszenia obec-

no ci struktur euroatlantyckich bezpo rednio za swoj  granic 1.

1 Niektórzy ameryka scy politolodzy (np. John Measheimer) uwa aj , e postulowanie przez Rosj  neu-
tralno ci Ukrainy jest odzwierciedleniem koncepcji analogicznej do ameryka skiej doktryny Monroe�a; zob. 
https://youtu.be/2_WrqOMbpLU  (4 min.).
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Reasumuj c, recenzowana monogra a (pomimo kilku atwo usuwalnych b dów na 

gra kach czy mapach) mo e okaza  si  dla odbiorcy hiszpa skiego i hiszpa skoj zycznego 

niezwykle cenna i przydatna w zrozumieniu wspó czesnej rzeczywisto ci mi dzynarodo-

wej, zw aszcza w kontek cie rosyjskiej interwencji zbrojnej na Ukrainie. Stanowi bowiem 

nie tylko bogate kompendium wiedzy, ale tak e ród o niezwykle interesuj cych analiz do-

tycz cych zarówno Europy Wschodniej, jak i samej Rosji.


