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Dylematy gruzińskiej polityki na tle wojny na Ukrainie 

Premier Gruzji Irakli Gharibaszwili 3 marca br. podpisał wniosek o przyjęcie 

Gruzji do Unii Europejskiej, nazywając ten dzień „historycznym”. Jednak 

zaledwie dwa dni wcześniej lider rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, Irakli 

Kobachidze, twierdził, że Gruzja nie będzie składała tej aplikacji przed 

2024 rokiem. Do zmiany decyzji doszło na tle podjęcia takiego kroku przez 

Kijów. Gruzińskie społeczeństwo, głosami organizacji pozarządowych i opozycji, 

domaga się jednak, by proces poprowadziła prezydent Salome Zurabiszwili. 

Jej popularność znacznie wzrosła po przeciwstawieniu się antyukraińskiej 

retoryce przedstawicieli partii rządzącej. Jednocześnie na władze w Tbilisi coraz 

większą presję wywiera Moskwa, aktywizując działalność w separatystycznych 

republikach.  

Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej zostało przyjęte 

z aprobatą przez większość sił politycznych Gruzji. Przez kilka ostatnich lat relacje Tbilisi 

z Zachodem ulegały pogorszeniu, wzrosły natomiast wpływy rosyjskie i chińskie. 

Najprawdopodobniej jednak za przyspieszeniem tej decyzji stoją: presja społeczna, 

sprzyjająca sytuacja polityczna w postaci większej przychylności Zachodu przy rosyjskich 

porażkach na Ukrainie oraz wykonanie takiego kroku przez Kijów. Na wielotysięcznych 

wiecach poparcia dla Ukrainy, trwających od początku wojny, padały również hasła 

wzywające rząd do rezygnacji. Nie bez znaczenia jest także wielodniowa wizyta prezydent 

Gruzji Salome Zurabiszwili w Brukseli, podczas której poprosiła przewodniczącego Rady 

Europejskiej Charlesa Michela o rozpatrzenie aplikacji Ukrainy, Gruzji i Mołdowy w trybie 

przyspieszonym. Przewodniczący Gruzińskiego Marzenia (GM) Irakli Kobachidze 

nadmienił, że z UE nadeszły „pewne [pozytywne] sygnały”1.  

Antyukraińska postawa Gruzińskiego Marzenia 
Już po wybuchu wojny na Ukrainie, 25 lutego br. premier Irakli Gharibaszwili oznajmił, że 

Gruzja nie dołączy do sankcji międzynarodowych wobec Rosji. Argumentował tę decyzję 

gospodarczymi konsekwencjami, m.in.: odcięciem gruzińskich obywateli od przelewów 

z Rosji oraz ogólnie interesem narodowym. Frakcja GM nie zjawiła się na nadzwyczajnej 

sesji parlamentarnej poświęconej Ukrainie, przez co nie uzyskano kworum. Ten krok oraz 

swoją późniejszą odmowę zaproszenia ukraińskiego ambasadora do parlamentu partia 

rządząca nazwała „prowokacją [ze strony opozycji]”, „próbą powtórki tragedii 

z 2008 roku”, oskarżając opozycję o chęć wykorzystania sytuacji w celach polityki 

wewnętrznej. Rząd zablokował również czarter samolotu, który miał zawieźć gruzińskich 

ochotników oraz pomoc humanitarną dla Ukrainy, zebraną w powszechnych zbiórkach. 

Zdaniem Kobachidzego, zezwolenie na udział w wojnie gruzińskich ochotników 

oznaczałoby „wypowiedzenie wojny Rosji”. Jednocześnie premier poinformował 

o wysyłce do Polski 100 ton pomocy humanitarnej oraz o zwolnieniu Ukraińców 

z wszelkich opłat za usługi w Tbilisi.  
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Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wezwał 1 marca br. ambasadora z Tbilisi na 

konsultacje. Oficjalnie podano dwie przyczyny – nieprzyłączenie się do sankcji oraz brak 

decyzji w kwestii zezwolenia gruzińskim ochotnikom na wyjazd na Ukrainę by wesprzeć 

ukraińskie siły zbrojne. Kobachidze z kolei oskarżył Zełenskiego o próbę wciągnięcia 

Gruzji w konflikt zbrojny2 oraz, wraz z pozostałymi politykami GM, o pozostawanie pod 

wpływem „agentów” byłego prezydenta Gruzji, Micheila Saakaszwilego (bliskich 

prezydentowi doradców, którzy zajmowali wysokie pozycje za czasów Saakaszwilego). 

W centrum Tbilisi 4 marca br. transmitowano przemówienie Zełenskiego, w którym 

zwrócił się bezpośrednio do tłumu, co przez władze zostało odebrane jako polityczna 

manifestacja ukraińskiego lidera. Ukraińskie władze zaapelowały też do Brukseli 

o rozpatrzenia ich aplikacji oddzielnie od wniosków Gruzji i Mołdowy. 

Kolejnym ciosem w relacjach gruzińsko-ukraińskich okazały się rozmowy między Tbilisi 

i Moskwą, dotyczące częściowego zniesienia rosyjskiego embarga na produkty 

pochodzenia zwierzęcego. Według doniesień medialnych, 5 marca br. Rosja ogłosiła 

zniesienie zakazu importu produktów mlecznych od 15 gruzińskich producentów. 

Po konsultacjach z gruzińskimi dyplomatami i ich zapewnieniom o braku 

zainteresowania wejściem Gruzji na rosyjski rynek, ukraińskie ministerstwo spraw 

zagranicznych uznało tę informację za nieprawdziwą. Wydaje się jednak, że ukraińscy 

urzędnicy zostali wprowadzeni w błąd, ponieważ w tym samym czasie Gruzińska 

Narodowa Agencja Żywienia ogłosiła sukces w negocjacjach z FR3. 

Mimo wcześniejszych napięć na linii Kijów-Tbilisi – głównie związanych z polityczną 

karierą Saakszwilego na Ukrainie – tuż przed wojną zarówno premier, jak i minister 

spraw zagranicznych Gruzji deklarowali bezwzględne poparcie dla Ukrainy w razie 

„konfliktu”. Jednak już wtedy Tbilisi starało się nie antagonizować Rosji. W przyjętej 

1 lutego br. rezolucji autorstwa GM, w której wyrażono poparcie dla Kijowa, nie 

wymieniono Rosji ani jej roli jako agresora. Szef rządu, w swoim przemówieniu przed 

podpisaniem wniosku o nadanie statusu kandydata do UE, również ani razu nie 

wspomniał o sytuacji na Ukrainie. 

Zbliżenie z Moskwą 
Decyzja o nieprzyłączeniu się do międzynarodowych sankcji została przyjęta w Moskwie 

z dużą aprobatą. Obecny rząd gruziński, często nieoficjalnie uważany za prorosyjski, 

niejednokrotnie podejmował decyzje korzystne dla Kremla nawet kosztem relacji z UE 

i NATO. Przykładem jest chociażby zablokowanie budowy portu głębokomorskiego 

w Anaklii, skandal związany ze szpiegowaniem zachodnich dyplomatów czy wycofanie 

się z porozumienia z opozycją, wynegocjowanego przez UE. Za czasów Gruzińskiego 

Marzenia, zwłaszcza w ostatnich latach, znacząco wzrosło ekonomiczne uzależnienie 

Gruzji od handlu z północnym sąsiadem, który m.in.: ponownie stał się głównym odbiorcą 

gruzińskich win (55 proc.). Całkowicie lub częściowo rosyjskie firmy coraz częściej 

z powodzeniem uczestniczą w przetargach publicznych, w tym związanych 

z infrastrukturą krytyczną, jak np.: rurociągi4. Gruzińskie władze odmówiły również 

zreformowania systemu sądownictwa. 
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Według gruzińskich mediów wielu członków GM sympatyzuje z hasłami głoszonymi 

przez organizacje ultranacjonalistyczne, które powstały za rządów GM. Wywodzą się one 

głównie z Gruzińskiego Marszu, wzorowanego na Rosyjskim Marszu, zrzeszającego 

rosyjskich nacjonalistów. Jednej z bardziej agresywnych w działaniu organizacji, 

powiązanej z kanałem Alt-Info, udało się nawet zarejestrować jako partia polityczna5.  

Lepsze relacje z Moskwą nie przełożyły się jednak na poprawę relacji między Tbilisi 

a separatystycznymi republikami Abchazji i Osetii Południowej. W ciągu ostatnich 

miesięcy w obu odnotowano podwyższoną aktywność wojskową (w tym intensyfikację 

procesu borderyzacji ze strony Osetii Południowej6). Z uwagi na nadchodzące wybory – 

w Abchazji parlamentarne, w Osetii prezydenckie – lokalni politycy starają się udowodnić 

lojalność wobec Kremla. W Cchinwali partia Jedna Osetia zorganizowała wiec poparcia 

dla Władimira Putina. W Abchazji kilka stowarzyszeń wystosowało apel do prezydenta 

nieuznawanej republiki o utrzymanie podwyższonej gotowości bojowej stacjonujących 

tam rosyjskich wojsk. 

Relacje na linii rząd-prezydent 
W przeciwieństwie do rządu, stanowisko pani prezydent wobec agresji FR na Ukrainę 

odzwierciedla nastroje społeczne. Zurabiszwili wyraziła też niezrozumienie wobec 

decyzji premiera co do nieprzyłączenia się Gruzji do międzynarodowych sankcji. Konflikt 

między głową państwa a szefem rządu uwidocznił się też w przełożeniu corocznego 

wystąpienia prezydent w parlamencie, które miało się odbyć 5 marca br. 

Najprawdopodobniej GM chciało uniknąć dyskusji o wydarzeniach na Ukrainie 

i jednoznacznej deklaracji co do przyszłości związków z FR przed zakończeniem działań 

zbrojnych. Z drugiej strony, jest to manifestacja niezadowolenia GM z wyłamania się 

prezydent ze wspólnego frontu – mimo że oficjalnie jest ona bezpartyjna, to w wyborach 

prezydenckich została poparta przez rządzących. 

Wszystko wskazuje na to, że to wizyta Zurabiszwili w Paryżu i Brukseli zaowocowała 

pozytywnym sygnałem ze strony UE w kwestii przyznania statusu kandydata. Wszystkie 

znaczące opozycyjne siły polityczne Gruzji poparły działania prezydent i zgodziły się na 

dalszą współpracę. Politycy opozycji oraz organizacje samorządowe postulują również, 

by to głowa państwa była twarzą całego procesu. 

Problematyczna imigracja 
Z drugiej strony, prezydent i rząd zdają się podzielać opinię co do zwiększonego napływu 

obywateli FR i Białorusi do kraju i ich zainteresowania osiedleniem się w Gruzji. Oficjalnie 

ani premier, ani prezydent nie widzą w tym zjawisku niczego niepokojącego. Mimo 

możliwych implikacji dla bezpieczeństwa państwa, Gruzja nie ograniczyła ruchu 

bezwizowego z FR (jednostronnego – Gruzini potrzebują wiz do Rosji) i Białorusią, 

umożliwiając w ten sposób Rosjanom obchodzenie sankcji. Ponadto, premier zagroził 

bankom konsekwencjami za dyskryminację Rosjan i „rusofobię”. Nawiązał w tej 

wypowiedzi m.in.: do Banku Gruzji, który, wymaga od obywateli FR chcących założyć 

konto, podpisania oświadczenia o potępieniu agresji Rosji na Gruzję i Ukrainę, uznanie FR 

za okupanta oraz potwierdzenia uznania integralności terytorialnej Gruzji. 
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Wzmożone zainteresowanie Rosjan przeprowadzką do Gruzji, w opinii społecznej, niesie 

za sobą poważne implikacje dla bezpieczeństwa państwa. Gruzini obawiają się nie tylko 

zwiększenia aktywności szpiegów czy turystów, którzy później staną się dywersantami7, 

lecz także stworzenia dla Rosji casus belli – „konieczności” ochrony ludności rosyjskiej. 

Odrębnym przedmiotem zaniepokojenia są kwestie ekonomiczne, zwłaszcza dotyczące 

możliwego wzrostu cen nieruchomości w związku z napływem Rosjan. Powstały co 

najmniej trzy petycje online, w których Gruzini wzywali rząd do ograniczenia 

swobodnego wjazdu na teren ich kraju8. 

Wnioski 
 Złożenie oficjalnej aplikacji o status państwa kandydującego nie oznacza, że 

Gruzińskiemu Marzeniu zależy na pomyślnym zakończeniu procesu. Wątpliwe 

jest, by partia zdecydowała się na kluczowe dla UE reformy, przede wszystkim 

systemu sądownictwa lub na powrót do ustaleń porozumienia z opozycją 

(tzw. porozumienie Michela). Uzyskanie statusu państwa-kandydata podniosłoby 

spadające od lat notowania partii, zaś ewentualna odmowa posłużyłaby jako 

podstawa do dalszego antagonizowania Zachodu i uzasadnienie prorosyjskiego 

kursu rządzących.  

 Wyłamanie się prezydent Zurabiszwili z narracji GM komplikuje ewentualne 

próby sabotowania procesu integracji europejskiej, w razie pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku strony gruzińskiej. Ma ona pełne poparcie głównych sił 

opozycyjnych oraz społeczeństwa, dla którego ewentualna obietnica członkostwa 

w UE i poparcie dla Ukrainy to sprawy ponad podziałami partyjnymi. Uzasadnienie 

stanowiska rządu wobec tak istotnych kwestii było nieprzekonujące 

i poskutkowało kolejnymi nawoływaniami do rezygnacji premiera. 

 Początkową decyzję gruzińskiego rządu można tłumaczyć przekonaniem o sile 

rosyjskiej armii i szybkiej przegranej Kijowa, a także zwątpieniem w skalę 

ewentualnych zachodnich sankcji. Tbilisi nie chce również podejmować kroków, 

które zostałyby uznane przez Rosję za prowokację, z uwagi na możliwość 

przeniesienia się teatru działań wojennych na Kaukaz Południowy. O takich 

naciskach świadczy m.in.: wzmożona presja ze strony separatystycznych republik 

Abchazji i Osetii Południowej, w których dodatkowo mają się odbyć wybory 

odpowiednio parlamentarne i prezydenckie. Dla Moskwy szybki podbój Gruzji, 

dysponującej znacznie mniejszym potencjałem militarnym i ograniczoną 

możliwością przyjęcia wsparcia z Zachodu, mógłby stanowić „rekompensatę” za 

wizerunkową porażkę, jaką jest agresja na Ukrainę.  

 Gruzińskie Marzenie prowadzi dwutorową politykę wobec wydarzeń na Ukrainie. 

Na arenie międzynarodowej Tbilisi wspiera wszystkie, poza sankcjami, działania 

przeciwko FR. Na użytek polityki wewnętrznej partia stara się uciec presji ze 

strony prezydenta Zełenskiego, łącząc go z główną partią opozycyjną oraz 

Micheilem Saakaszwilim. Antagonizowanie ukraińskich władz jest też sygnałem 
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w stronę Moskwy. Taka postawa może stać się przeszkodą przy rozpatrywaniu 

gruzińskiego wniosku o przyznanie jej statusu państwa-kandydata do UE.  

 Dużym problemem może okazać się faktyczna imigracja Rosjan i rosyjskich 

aktywów do Gruzji. Powiększenie się rosyjskiej diaspory może stać się pretekstem 

dla Rosji do próby przywrócenia stosunków dyplomatycznych 

z południowokaukaską republiką. Rośnie także niebezpieczeństwo związane 

z działalnością agenturalną i perspektywą wzrostu cen nieruchomości, a także 

pogłębienia uzależnienia ekonomicznego Gruzji od FR. Sprzyjają temu gesty strony 

rosyjskiej, jak częściowe zdjęcie embarga z gruzińskich produktów. Tymczasem 

dla Rosji pretekstem do wymuszania ustępstw ze strony Tbilisi może być udział 

gruzińskich ochotników po stronie Ukrainy, których napływu nie udało się 

zatrzymać mimo starań rządu. 

 Sprzymierzone z rządem środowiska ultranacjonalistów prawdopodobnie będą 

dalej wykorzystywane do budowania korzystnych dla Rosji narracji i nastrojów 

społecznych, godzących w relacje Gruzji z Zachodem. W szczególności można 

spodziewać się nasilenia działań zarówno poprzez agenturę i wspierane ruchy 

społeczno-polityczne (zwłaszcza nacjonalistyczne), jak i poprzez dezinformację na 

kierunku relacji gruzińsko-tureckich. Oprócz historycznych zaszłości można 

spodziewać się podnoszenia m.in.: nielegalnego handlu między Turcją, na terenie 

której mieszka spora abchaska diaspora, z Suchumi. W przypadku przedłużenia się 

sankcji międzynarodowych, a także kryzysu rosyjskiej gospodarki, Gruzja mogłaby 

negocjować pewne ustępstwa ze strony separatystycznych rządów, zaś dostawy 

z Turcji osłabiłyby jej pozycję negocjacyjną.  
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