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Południowoosetyjskie referendum w cieniu inwazji Rosji 
na Ukrainę 

Pełniący obowiązki prezydenta separatystycznej republiki Osetii Południowej 

Anatolij Bibiłow podpisał 13 maja br. dekret o przeprowadzeniu referendum. 

Obywatele nieuznawanego państwa 17 lipca br. wyrażą zdanie na temat wejścia 

w skład Federacji Rosyjskiej. Działania Bibiłowa spotkały się z mieszanymi 

reakcjami w Moskwie, która wcześniej sygnalizowała, że nie jest to odpowiedni 

moment. Ponadto jeszcze 11 maja prezydent-elekt, Ałan Gagłojew oświadczył, 

że decyzja o referendum byłaby przedwczesna. Zaledwie cztery dni wcześniej 

Gagłojew zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich z Bibiłowem po serii 

skandali związanych z powrotem osetyjskich żołnierzy wysłanych na front 

ukraiński. 

Przeprowadzenie referendum było główną osią kampanii wyborczej w tzw. Republice 

Osetii Południowej (ROP), a także priorytetem w programie ubiegającego się o reelekcję 

Anatolija Bibiłowa. Osetyjski polityk oznajmił 30 marca br. o zamiarze przeprowadzenia 

głosowania. Następnego dnia uściślił, że Osetia Południowa nie będzie odrębnym 

podmiotem FR, lecz połączy się z Osetią Północną-Alanią (OPA). Tę decyzję poparł lider 

północnokaukaskiej republiki Siergiej Mieniajło. 4 kwietnia Ałan Gagłojew 

zaproponował, by przeprowadzić referendum równolegle z wyborami prezydenckimi. 

Następnego dnia zarejestrowano „grupę inicjatywną”, w skład której weszli Bibiłow, były 

prezydent ROP Leonid Tibiłow oraz przewodniczący parlamentu Ałan Tadtajew. 

Do grupy dołączył też były prezydent Eduard Kokojty. W wywiadzie udzielonym 

rosyjskiej rządowej agencji prasowej RIA Nowosti Bibiłow zaznaczył, że zgodnie 

z konstytucją FR Cchinwali najpierw może dołączyć do Rosji jako nowy podmiot, 

a dopiero po tym można rozpocząć proces łączenia obu Osetii, obejmujący również 

referendum w OPA1. Po wygranych wyborach Gagłojew oświadczył, że referendum 

nie jest jednostronnym procesem, zaś wszystkie kroki w tej sprawie będą uzgadniane 

z FR2. 

Podniesienie kwestii referendum przed wyborami zostało zinterpretowane w prasie jako 

próba podwyższenia notowań kandydatów. Podobne obietnice ze strony władz 

separatystycznej republiki padały już wcześniej, m.in. w 2014 roku.. Dodatkowo jest ona 

w dużej mierze już zintegrowana z OPA, a wielu mieszkańców Osetii Południowej 

na co dzień mieszka we Władykaukazie (stolica Osetii Północnej). Wojska ROP i FR są 

zintegrowane – Osetyjczycy służą w armii rosyjskiej – ponadto na terenie nieuznawanej 

republiki stacjonują rosyjscy żołnierze. Rosyjscy pogranicznicy są odpowiedzialni za 

tzw. pełzającą okupację – przestawianie „słupów granicznych” pod osłoną nocy 

i zagarnianie nowych połaci gruzińskiego terytorium.  

Wyborczy konsensus opozycyjno-społeczny 
Gagłojew, były oficer KGB, obecny w osetyjskiej polityce od 2017 roku, wygrał 

z rezultatem 56,1 proc. wobec 40,9 proc. Bibiłowa. Zarówno lokalni aktywiści, jak 
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i Bibiłow uznali wyniki wyborów. Zaakceptowanie porażki przez byłego prezydenta 

zostało przyjęte przez społeczeństwo z pewnym zaskoczeniem, m.in.: ze względu 

na wcześniejsze ograniczenie możliwości kandydowania innym politycznym oponentom.  

O zwycięstwie opozycyjnego polityka zadecydowała przede wszystkim konsolidacja 

przeciwników obecnych władz oraz powszechna niechęć do Bibiłowa. Za jego rządów 

doszło do kilku kryzysów w stosunkach z Rosją, czego skutkiem były m.in. braki 

w dostawach leków i żywności w 2020 roku. Opozycja obarcza też Bibiłowa 

odpowiedzialnością za stosowanie przez resorty siłowe tortur podczas przesłuchiwań – 

w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł Inal Dżabijew, podejrzany o zamach 

na ministra spraw wewnętrznych, oraz obywatel Gruzji Arczil Tatunaszwili, aresztowany 

pod zarzutem planowania zamachu terrorystycznego. Wśród zarzutów wobec Bibiłowa 

pojawiały się oskarżenia o działanie na niekorzyść interesów terytorialnych ROP3, 

przymykanie oka na przemyt papierosów i uniemożliwienie startu w wyborach swoim 

politycznym oponentom, związanym przede wszystkim z Eduardem Kokojtym.  

Osetyjczycy na froncie ukraińskim 
Zaangażowanie Osetyjczyków z południa na froncie rosyjsko–ukraińskim było 

najprawdopodobniej kolejną osobistą inicjatywą Bibiłowa, podyktowaną chęcią 

zrehabilitowania się przed Kremlem. Oficjalnie Osetyjczycy, pełniący służbę w rosyjskiej 

armii, mogą ją odbywać na terenie ROP. Ich udział w działaniach zbrojnych na Ukrainie 

zakończył się dużym skandalem – według ich relacji w mediach, wielu wysłano na Ukrainę 

bez podstawowego wyposażenia, krytykowali również dowodzenie na poziomie 

operacyjnym. Większość walczących Osetyjczyków – około 300 – wróciło do domu4. 

Podczas spotkania z ówczesnym prezydentem Bibiłowem podkreślali brak opieki 

medycznej i sensu w wysłaniu ich na Ukrainę5. Nie jest jednak jasne, czy walczyli oni 

na Ukrainie jako żołnierze armii rosyjskiej, czy jako ochotnicy z Osetii Południowej.  

Nowy minister obrony ROP, Władimir Puchajew, 5 maja br. poinformował o problemie, 

jakim jest nieokreślony status pozostałych na polu walki Osetyjczyków oraz o swojej 

wizycie w Doniecku w tej sprawie, gdzie spotkał się z południowoosetyjskimi żołnierzami 

oraz przywództwem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Osetyjski oddział (w którym 

służą Osetyjczycy z obu republik) ma niejasny status „ochotniczego”, przez co często 

nie jest informowany na bieżąco o prowadzonych działaniach, nie jest również włączany 

w walki na froncie. Zgodnie z zapowiedzią Puchajewa, dąży on do przekazania 

zwierzchnictwa nad osetyjskim oddziałem ochotniczym 4. rosyjskiej bazie wojskowej 

w Cchinwali. 

Perspektywa Moskwy 
Na Kremlu uznano, że każdy kandydat będzie prorosyjski, zatem po raz pierwszy Moskwa 

nie próbowała ingerować bezpośrednio w wybory prezydenckie w ROP. Jednocześnie 

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta FR, pytany o stosunek Kremla do pomysłu 

referendum, stwierdził, że nie podejmowano żadnych „prawnych” lub „jakichkolwiek 

innych” działań w tym kierunku, jednak Rosja z szacunkiem odniesie się do wyrażenia 

opinii przez naród ROP6. Rosyjscy deputowani pozytywnie zareagowali na dekret 
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Bibiłowa o referendum, niemniej jednak proponowali oni bardziej odległy termin, 

by przeprowadzić referenda na ukraińskich terytoriach i w ROP jednocześnie. Z jawną 

krytyką wystąpił Konstantin Zatulin, jeden z głównych polityków putinowskiej partii 

Jedna Rosja, który określił ten ruch jako „niezupełnie prawidłowy”, podkreślając, że 

„dla Rosji [jest ono] nie na miejscu”, a decyzję powinien podjąć już nowy prezydent7.  

Gagłojewa uważa się za bardziej zorientowanego na budowanie instytucji państwowych 

i wzmocnienie państwowości Osetii Południowej, zaś Bibiłowa za głównego orędownika 

ścisłej współpracy i połączenia z Rosją. Obaj jednak zgadzają się z postulatem 

wzmocnienia rosyjskiej obecności wojskowej na terenie nieuznawanej republiki, 

powołując się na zagrożenie ze strony Gruzji. Postulat wzmocnienia niepodległości 

postawiony przez Gagłojewa nie wygląda realistycznie, biorąc pod uwagę, że budżet 

parapaństwa jest w całości kształtowany przez Rosję, zaś zdecydowana większość 

mieszkańców nieuznawanej republiki posiada obywatelstwo rosyjskie. 

Wnioski 
 Decyzja o wyznaczeniu daty referendum przez Bibiłowa jest ruchem obliczonym 

na budowanie kapitału politycznego. W przypadku gdyby Moskwa podjęła 

na podstawie wyników głosowania decyzję o uruchomieniu prawnych procedur w 

kwestii przyłączenia nowych terytoriów, Bibiłow będzie uznany za architekta tego 

projektu. Ponadto najprawdopodobniej oznaczałoby to także konieczność 

rozpisania nowych wyborów, a zatem szansę na ponowne objęcie stanowiska 

lidera republiki przed połączeniem z Osetią Północną (najprawdopodobniej 

dla połączenia Osetii potrzebne byłoby drugie referendum).  

 Referendum nie oznacza jeszcze włączenia Osetii Południowej w skład Federacji 

Rosyjskiej. Kreml nie jest obecnie zainteresowany tym rozwiązaniem. Po pierwsze, 

traci jeden z instrumentów nacisku na Gruzję, która w obliczu rosyjskiej napaści 

na Ukrainę do tej pory nie wystąpiła przeciwko Rosji wraz z resztą krajów 

Zachodu. Aneksja ROP miałaby także znaczenie dla Tbilisi i niewykluczone, 

że doszłoby tam do zmiany władz na mniej przychylne Rosji. Po drugie, jest 

wątpliwe, by ten ruch miał polityczną wartość z punktu widzenia Moskwy – 

nie jest to atrakcyjne terytorium, de facto jest już zintegrowane z Rosją, również 

militarnie, a ewentualne przyłączenie Osetii Południowej pogorszyłoby jeszcze 

bardziej stosunki z Zachodem. Z uwagi na bliskość granic ROP do azerskich 

rurociągów jej aneksja mogłaby z kolei spowodować napięcia na linii Ankara–

Moskwa oraz wywrzeć presję na rozszerzenie militarnej obecności NATO w celu 

ochrony tej infrastruktury.  

 Wątpliwe, by Moskwa osiągnęła przez przyłączenie ROP efekt propagandowy 

podobny do euforii rosyjskiego społeczeństwa po aneksji Krymu. Poza Kaukazem 

jest to mało istotna kwestia. Byłoby to również kolejne obciążenie dla budżetu 

Federacji Rosyjskiej. Niemniej w przypadku potrzeby wykazania „małego 

zwycięstwa”, rosyjskie elity mogą zdecydować się na podjęcie kroków w stronę 

formalnej aneksji ROP, uzasadniając to zjednoczeniem narodu osetyjskiego.  
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 Choć ROP jest właściwie już zintegrowana z Rosją, to poparcie dla przekształcenia 

jej w podmiot FR może nie być tak jednogłośne. Duże znaczenie mają głośne 

powroty osetyjskich żołnierzy i opowieści o niekompetencji rosyjskich dowódców. 

Wejście w skład FR oznaczałoby, że osetyjscy żołnierze stracą przywilej służenia 

tylko w ROP i mogliby zostać ponownie wysłani na Ukrainę. Coraz bardziej będzie 

odczuwalny również gospodarczy wpływ sankcji międzynarodowych, co oznacza 

że dostawy podstawowych produktów, jak i sam budżet ROP, w praktyce zasilany 

z rosyjskiej dotacji, ponownie będą zagrożone. 
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