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Udział indyjskich żołnierzy w ćwiczeniach 

Zapad 2021 

 

W zakończonych niedawno rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych Zapad 2021 

wzięły udział kontyngenty z kilku innych państw, w tym Indii. Wbrew padającym  

w niektórych źródłach indyjskich stwierdzeniom udział ich sił zbrojnych nie ograniczył 

się jedynie do ćwiczenia działań antyterrorystycznych. Tym niemniej, fakt tego udziału 

nie wytwarza dla RP i NATO zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa, chociaż stanowi 

wyzwanie polityczne. Indie nie wesprą i tak żadnych ewentualnych działań zbrojnych 

rosyjskich lub białoruskich przeciw państwom europejskim. Jednakże uczestnictwo 

indyjskich (i jakichkolwiek innych) żołnierzy w manewrach wzmacnia rosyjską narrację 

w tym sensie, że nie wskazuje na Moskwę i Mińsk jako podmioty zupełnie 

osamotnione w swoich prowokacyjnych działaniach. W najszerszej perspektywie 

udział ten pokazuje, że Indie i FR łączą dobre relacje i że Nowe Delhi nie chce 

opowiadać się jednoznacznie po żadnej stronie w napięciach Zachód-Rosja, mimo 

znacznego rozwoju partnerstwa z USA. Jest jednak prawdopodobne, że kontyngenty 

indyjskie nie będą już brały udziału w żadnych ćwiczeniach, w których uczestniczyłyby 

ich odpowiedniki z Chin i Pakistanu. 
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W zakończonych niedawno rosyjsko-białoruskich ćwiczeniach wojskowych Zapad 2021 

wzięły udział kontyngenty z kilku innych państw, w tym Indii. Nowe Delhi przysłało 200 

żołnierzy reprezentujących trzy jednostki: Regiment Nagów (Naga Regiment, część 

piechoty)1, piechotę zmechanizowaną i komandosów sił powietrznych. Przećwiczyli oni 

między innymi manewr skoku na spadochronach ze śmigłowców. Jednakże wbrew 

padającym czasem w źródłach indyjskich stwierdzeniom2, udział sił zbrojnych z tego 

państwa nie ograniczył się jedynie do ćwiczenia działań antyterrorystycznych3. Wskazuje 

na to udział piechoty zmechanizowanej, jak i fakt, że według źródeł rosyjskich 

kontygentowi użyczono na rzecz ćwiczeń rosyjskich czołgów i pojazdów BMP-24. 

Deklaracje o skupieniu na działaniach antyterrorystycznych mogłyby zaś wskazywać na 

uspokajający sygnał polityczny wysłany przez Nowe Delhi do tych ze swoich partnerów, 

którzy mają złe relacje z Rosją. 

Tym niemniej, Indie nie są obecnie militarnie na terenie Europy lub jej w bezpośrednim 

pobliżu, rozwijają współpracę gospodarczą z państwami europejskimi i nie mają interesów 

we wspieraniu działań wojskowych Rosji. W najszerszej perspektywie udział ten pokazuje 

po prostu, że Indie i FR łączą dobre relacje i że Nowe Delhi nie chce opowiadać się 

jednoznacznie po żadnej stronie w napięciach Zachód-Rosja, mimo znacznego rozwoju 

partnerstwa z USA. Dla indyjskich decydentów pożądanym stanem jest strategiczna 

autonomia: równoległe partnerstwo z USA i Rosją, ale bez zobowiązań sojuszniczych 

wobec żadnego z tych mocarstw.  

W ostatnich latach doszło do wyraźnego zbliżenia indyjsko-amerykańskiego, w tym  

w dziedzinie bezpieczeństwa. Wyraziło się ono między innymi zakupem przez Indie 

amerykańskiego sprzętu wojskowego (m.in. śmigłowców Chinook i Apache, samolotów C-

17 Globemaster i P-8 Poseidon), rewitalizacją formatu Quad, podpisaniem nowych umów 

rozszerzających współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa (ostatnio BECA: w 2020 r.)  

i prawdopodobnie także współpracą wywiadowczą przeciw ChRL. Niektórzy 

przedstawiciele podmiotów rosyjskich reagowali na te kroki z niezadowoleniem, 

szczególnie na nabywanie amerykańskich technologii, które wskazuje na stopniowo 

tracenie przez Rosję indyjskiego rynku uzbrojenia na rzecz USA. Rosyjskie produkty długo 
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dominowały na tym rynku, ale w ostatnich latach na poważnych rywali wyrosły nie tylko 

amerykańskie, ale i francuskie firmy (a dalej izraelskie).  

Tym niemniej, (1) współpraca Nowe Delhi-Waszyngton w dziedzinie bezpieczeństwa jest 

wymierzona w Chiny, nie Rosję; a (2) jak dotąd rosyjskie firmy utraciły tylko część 

indyjskiego rynku uzbrojenia. Większość sprzętu w rękach indyjskich sił zbrojnych jest dalej 

produkcji radzieckiej bądź rosyjskiej, a zatem rosyjskie podmioty mogą zaproponować 

technologie kompatybilne i nadal zarabiają na serwisowaniu części tych platform. 

Ponadto, Rosja dalej oferuje Indiom sprzęt relatywnie tańszy, a w niektórych wypadkach 

także bardziej zaawansowany. Najważniejszym wydarzeniem potwierdzającym ten stan 

rzeczy w ostatnich latach była bez wątpienia umowa o sprzedaży systemu S-400 (ma być 

dostarczony Indiom do końca tego roku), co z kolei wywołało bardzo negatywne relacje 

USA. Ponadto, w indyjskim stanie Uttar Pradeś ma rozpocząć się produkcja rosyjskiego 

karabinka Ak-203 w ramach joint venture. Indie odbywają ponadto z Rosją również 

ćwiczenia wojskowe w innych formatach, w tym bilateralnym (manewry Indra, których 

kolejna edycja odbyła się w tym roku). Udział w Zapad 2021, poza oczywistym powodem 

możliwości przećwiczenia choćby małej grupy żołnierzy, na poziomie politycznym pozwala 

zatem Nowemu Delhi zachowywać równowagę w polityce zagranicznej5. Podsumowując: 

współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa dalej stanowi jeden z fundamentów partnerstwa 

indyjsko-rosyjskiego i mimo swojego zbliżenia do USA Nowe Delhi nie zamierza owego 

partnerstwa z Moskwą zrywać6.  

Jest jednak prawdopodobne, że kontyngenty indyjskie nie będą już brały udziału  

w żadnych ćwiczeniach, w których uczestniczyłyby ich odpowiedniki z Chin i Pakistanu.  

W wypadku Zapad 2021 oficerowie chińscy i pakistańscy odgrywali jedynie rolę 

obserwatorów. Nie dowodzi to oczywiście, że Nowe Delhi wymusiły taki stan rzeczy – Indie 

nie mają najpewniej takich możliwości wywierania politycznych nacisków na Rosję7. FR 

zresztą i tak organizuje ćwiczenia z siłami ChRL przy innych okazjach. Jednakże Indie ze 

swoich prób zachowania neutralności od światowych układów sojuszniczych wyłączają 

dwa państwa – są nimi właśnie Chiny i Pakistan, jednoznacznie wskazywane przez Nowe 

Delhi jako rywale i źródła zagrożeń. Indie prowadziły z Chinami ćwiczenia jeszcze do 2019 

r., ale napięcia graniczne roku 2020 spowodowały dalsze ochłodzenie relacji i zapewne 
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powrót do współpracy między ich siłami zbrojnymi długo nie będzie możliwy. Tym gorsze 

są stosunki Nowego Delhi z Islamabadem, z którym z kolei od kilku lat współpracę  

w dziedzinie bezpieczeństwa rozwija Moskwa. Niedawno Indie miały na przykład odmówić 

udziału w ćwiczeniach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, gdyż w tym samym 

wydarzeniu miały wziął udział siły pakistańskie (do SzOW należy też Rosja i to ona wsparła 

kandydaturę Nowego Delhi). Takie sytuacje mogą zatem stanowić polityczne wyzwanie 

dla Moskwy, gdy dalej będzie ona podejmowała organizacji multilateralnych ćwiczeń 

wojskowych, ale dzięki mnogości formatów ćwiczeń będzie mogła na tym polu zachować 

równowagę8.  

 

Wnioski 

 

Fakt udziału kontyngentu indyjskiego w manewrach Zapad 201 nie wytwarza dla RP  

i NATO zagrożenia bezpieczeństwa, chociaż stanowi wyzwanie polityczne. Indie nie 

wesprą żadnych ewentualnych działań zbrojnych rosyjskich lub białoruskich przeciw 

państwom europejskim. Jednakże uczestnictwo indyjskich (i jakichkolwiek innych) 

żołnierzy w manewrach wzmacnia rosyjską narrację w tym sensie, że nie wskazuje na 

Moskwę i Mińsk jako podmioty zupełnie osamotnione w swoich prowokacyjnych 

działaniach.  

W odpowiedzi na takie uczestnictwo RP, państwa europejskie i NATO nie powinny jednak 

naciskać na Indie, gdyż  

(1) udział ten nie wytwarza na tyle zagrożenia, by kontrakcja była potrzebna;  

(2) tak czy inaczej nie dysponujemy narzędziami, by wymusić na Nowym Delhi zmianę 

polityki w tym wymiarze, 

a (3) takie polityczne naciski na Indie mogą wywołać efekt odwrotny od zamierzonego, to 

jest umocnić je w postawie centrystycznej.  
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Zamiast krytyki, lepszym podejściem będzie zaproponowanie rozwiązań pozytywnych, to 

jest promowanie wszelkiego rodzaju współpracy (w tym w dziedzinie bezpieczeństwa), 

która stworzy konkurencję dla kooperacji indyjsko-rosyjskiej, równocześnie przynosząc 

zysk podmiotom europejskim i osłabiając podstawy relacji Nowego Delhi z Moskwą. 
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1 Nazwa odnosi się do tradycji rekrutowania z plemion Nagów (stan Nagaland), ale obecnie do jednostki tej 
rekrutuje się nie tylko z tego regionu. 
2 Por. np. Avik Roy, Indian Army display firepower, air stunts at Zapad 2021; China & Pakistan watch, Hindustan 
Times, 13.09.2021, 
https://www.hindustantimes.com/india-news/indian-army-display-firepower-air-stunts-at-zapad-2021-china-
pakistan-watch-101631546972208.html [dostęp: 20.09.2021] 
i 'ZAPAD 2021': Indian Army to participate in multi-nation military exercise in Russia from today, Times Now, 
3.09.2021, 
https://www.timesnownews.com/india/article/zapad-2021-indian-army-to-participate-in-multi-nation-
military-exercise-in-russia-from-today/807135 [dostęp: 20.09.2021. 
3 Scenariusz manewrów faktycznie natomiast zawierał m.in. ćwiczenie walki z organizacjami terrorystycznymi: 
Andrzej Wilk, Piotr Żochowski, Ćwiczenia „Zapad 2021”. Rosyjska strategia w praktyce, Komentarz Ośrodka 
Studiów Wschodnich, 3.09.2021, 
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2021-09-03/cwiczenia-zapad-2021-rosyjska-
strategia-w-praktyce [dostęp: 23.09.2021]. 
4 Indian military contingent to take part in Zapad-2021 exercise, Tass, 6.09.2021, 
https://tass.com/defense/1334537 [dostęp: 20.09.2021]. 
5 Równolegle jednak co najmniej niektórzy komentatorzy indyjscy wskazują, że manewry to demonstracja siły 
wobec Zachodu i że stanowią element rozwoju stosunków Chiny-Rosja. Por. ten komentarz o poprzedniej 
edycji ćwiczeń Zapad: 
Harsh V. Pant, China and Russia’s show of force, wrzesień 2018, 
https://www.orfonline.org/research/44299-china-and-russias-show-of-force/ [dostęp: 24.09.2021]. 
6 Więcej na temat stosunków Rosja-Indie w poprzednich latach: por. Krzysztof Iwanek, Stosunki Federacji 
Rosyjskiej z Republiką Indii i Islamską Republiką Pakistanu. 2014-2017, Raport Ośrodka Badań Azji Centrum 
Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, grudzień 2017, 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/74/83/74835511-25dc-4be8-bacb-c640a54d29e0/2017-
12_stosunki_federacji_rosyjskiej_z_republika_indii_i_islamska_republika_pakistanu_2014-2017.pdf [dostęp: 
20.09.2021]. 
7 Z kolei w manewrach Kaukaz 2020 wzięły udział siły chińskie, a indyjskie odmówiły (choć Nowe Delhi 
powołało się na inne powody). 
Więcej na ten temat – por. Divyanshu Jindal, India at ZAPAD-2021: What It Means for Our Ties With Russia & 
China, The Quint, 20.09.2021, 
https://www.thequint.com/voices/opinion/india-russia-military-exercise-zapad-2021-geopolitical-implications 
[dostęp: 20.09.2021]. 
8 Większym wyzwaniem może się okazać fakt, że Rosja jednocześnie sprzedaje uzbrojenie Chinom i Indiom. 
Jak dotąd Nowe Delhi nie podnosiło tej kwestii w dyplomacji publicznie, ale wraz ze wzrostem napięć 
indyjsko-chińskich kwestia ta będzie coraz bardziej kontrowersyjna. Czynnik chiński będzie musiał być zatem 
coraz bardziej brany w stosunkach Indie-Rosja, gdyż (1) Rosja sprzedaje uzbrojenie obu azjatyckim 
olbrzymom; (2) rozwijająca się współpraca Indii z USA przeciw ChRL niepokoi Moskwę (vide rosyjskie 
komentarze na temat koncepcji Indo-Pacyfiku) i (3) Indie mogą odmówić udziału Rosji w tych formatach 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w których brać będą udział siły Pekinu. 


