
•	 Rozstrzygnięcie	 ormiańsko-azerskiej	 wojny	 o	Górski	 Karabach	 było	
rezultatem	 nie	 tylko	 działań	 zbrojnych	 obu	 stron	 konfliktu,	 ale	w	dużej	
mierze	również	zakulisowej	dyplomacji	i	towarzyszącej	jej	walki	informa-
cyjnej	z	udziałem	Turcji	i	Rosji.	Kreml,	mimo	rosnącej	aktywności	Ankary	
w	regionie	kaukaskim,	zdołał	osiągnąć	ważny	cel.	Armenia	i	Azerbejdżan	
zmuszone	były	 zaakceptować	propozycję	Rosji	 i	zgodzić	 się	na	wprowa-
dzenie	do	Górskiego	Karabachu	wojsk	rosyjskich	jako	sił	rozjemczych	.
•	 W	ciągu	ostatnich	czterech	lat	Ankara	i	Moskwa	pogłębiały	koopera-

cję,	m.in.	w	ramach	tzw.	formatu	astańskiego,	negocjacji	między	stronami	
konfliktu	w	Syrii.	Rozwijała	się	 także	współpraca	w	sferach	zbrojeniowej	
(zakup	 rosyjskich	 S-400	przez	 Turcję),	 czy	 energetycznej	 (budowa	 gazo-
ciągu	Turecki	Potok	 i	elektrowni	atomowej	Ak	Kuyu).	W	trakcie	obecnej	
wojny	o	Górski	Karabach	stanowiska	Turcji	i	Rosji	uległy	dalszemu	zbliże-
niu.	Dla	obu	stron	ważne	było	wykluczenie	USA,	Francji	 i	innych	państw	
europejskich	z	udziału	w	decyzjach	dotyczących	przyszłości	regionu.	
•	 Dla	Kremla	jednym	z	głównych	celów	współpracy	z	Ankarą	pozostaje	

osłabianie	więzi	Turcji	z	NATO	i	UE.	Z	punktu	widzenia	prezydenta	Recepa	
Tayyipa	Erdoğana	kontynuacja	bliskich	relacji	z	Moskwą	jest	narzędziem	
nacisku	na	zachodnich	sojuszników	i	partnerów.	W	ten	sposób	władze	tu-
reckie	 chcą	pokazać,	 że	mają	możliwość	 zawierania	 alternatywnych	 so-
juszów	lub	strategicznych	partnerstw	z	Rosją	i	innymi	państwami	Eurazji.	
Nie	chcąc	 i	nie	mogąc	ostatecznie	 zerwać	więzi	 z	Sojuszem	Północnoat-
lantyckim	 i	UE,	elita	rządząca	 i	prorządowi	eksperci	w	Ankarze	tłumaczą	
zbliżenie	 Turcji	 z	Rosją	modelem	 kompartmentacji	 –	 sektorowej	współ-
pracy	z	Kremlem	np.	w	sferze	zbrojeniowej	i	energetycznej	przy	kontynu-
acji	jednoczesnych	sporów	i	różnic	w	wielu	innych	kwestiach.

Dla	Kremla	celem	współpracy	z	Ankarą	pozostaje	osłabianie	więzi	Turcji	z	NATO		
i	UE.	Dla	prezydenta	Recepa	Tayyipa	Erdoğana	kontynuacja	relacji	z	Moskwą		

stanowi	narzędzie	nacisku	na	zachodnich	sojuszników
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Executive summary 

Pax Russo-Turcica. Russian-Turkish relations after the Nagorno-Karabakh war 

The settlement of the Armenian-Azerbaijani war in Nagorno-Karabakh in the fall 

of 2020 was not only the result of military actions of the both sides of the conflict, but 

also largely behind-the-scenes diplomacy supported by the information struggle. In the 

first phase of the struggle – active combat in the contested region, Russia tried to be 

moderate and did not show too much commitment to the conflict. Moscow emphasized 

that its ability to influence the situation was limited. 

Russian government’s narrative repeated by the Russian media emphasized Turkey's 

growing role in the region and its responsibility for the developments on the ground. 

Ultimately, however, Russia managed to stop the hostilities on October 9, last year, and 

the agreement it negotiated between the warring parties allowed it to bring troops into 

Nagorno-Karabakh. The achievement of this goal, long planned by the Kremlin, was 

possible to a large extent thanks to the skillful use of its advantages in information 

warfare. 

Unlike Russia, in the 20th century and the first decades of this century, Turkey was not 

the dominant power in the South Caucasus, neither militarily nor politically. Seeing this 

region as an area of Russian influence, Ankara, despite the dispute with Moscow over 

the Karabakh issue, did not treat it as a priority. In relations with Russia, other 

geographic areas and other spheres of cooperation or conflict of interest have always 

been more important for Turkey. In recent years, for the government in Ankara, 

in addition to energy issues, including construction of the Turkish Stream gas pipeline, 

cooperation in the field of armaments has become extremely important. Despite 

serious reservations from NATO allies, Turkey bought S-400 missile systems from 

Russia. Since 2015 for Ankara the Syrian conflict has been a key area of clash 

of interests and, at the same time, of cooperation with Moscow. Complicated Turkish-

Russian relations, which are a mixture of close cooperation on strategic issues with 

elements of strong rivalry and serious disputes, are referred to by experts in Turkey as 

the compartmentation model. 

For years, Turkey has avoided creating tensions in relations with Russia, maintaining 

a distanced or neutral position towards most of the conflicts in the post-Soviet area in 

which the Kremlin is involved. Although Ankara officially supports the territorial 

integrity of Georgia and Ukraine, the Turkish authorities have for years allowed 

Turkish trade companies to cooperate with the separatist Abkhazia and occupied 

Crimea, as well as illegal cruises to their ports. 
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Over the past year, there have been voices among Turkish Eurasianists that the current 

close cooperation with Russia should be deepened, while at the same time Turkish-

Russian disputes should be resolved. This concerns first of all agreeing their positions 

regarding Abkhazia, Crimea, Nagorno-Karabakh, and the Turkish Republic of Northern 

Cyprus should be agreed. According to the project put forward in February 2020 by the 

pro-Russian Eurasian Fatherland Party, Turkey should recognize the annexation of the 

Crimean Peninsula and the independence of Abkhazia in return for Russia's support in 

the Karabakh issue, as well as recognition by the Kremlin of the independence of the 

Turkish Cypriot state. Russia's neutrality during the last war in Karabakh enabled the 

military victory of Ankara's ally - Azerbaijan. Therefore, the Turkish-Russian scenario 

of joint conflict resolution has been partially implemented. 

The result of the Turkish-Russian cooperation on Nagorno-Karabakh was described 

by some observers as the creation of a Turco-Russian condominium in the South 

Caucasus. Cooperation between Ankara and Moscow during the last phase of military 

operations in the Karabakh region and its result, including joint monitoring of the 

Turkish and Russian military in the conflict zone and the announcement of the opening 

of transport routes linking Azerbaijan and Armenia with Turkey and with Russia, may 

create the impression of condominium-like cooperation between the two regional 

powers. However, this perspective ignores the fact that Baku and Yerevan, despite 

their dependence on Moscow and the need to take Ankara's position into account, are 

pursuing a largely independent policy in line with their national interests. Moreover, 

the condominium model assumes a balance of powers over its territory. At present, 

it seems that not Turkey, but only Russia, is capable of seriously limiting the 

sovereignty of the Caucasian states, as evidenced by the Russian military presence 

in their territories. 

There are historical reasons for the lack of greater interest in the South Caucasus 

among the Turkish political elite and society. Despite the cultural proximity of Turks 

and many Caucasian nations, other regions adjacent to Turkey are politically more 

important to Ankara. From the beginning of the rule of the Islamist Justice and 

Development Party, the problems of the Muslim Middle East remain the most 

important for Ankara. On the other hand, Turkey's focus on the areas of northern Syria 

and Iraq results both from the territorial demands of the early republic and the rule of 

Mustafa Kemal Atatürk, the proclamation of Misak-ı Millî, and the fact that these lands 

are inhabited by Kurds. This, in turn, makes the situation of the Syrian and Iraqi 

Kurdish autonomies politically linked to the problem of the Kurdish minority in Turkey 

itself. 

Against the background of Ankara's moderate involvement in the South Caucasus, the 

problem of Nagorno-Karabakh has remained an exception since 1991. Turkey, which 

views Azerbaijan as a close ally and an integral part of the Turkic commonwealth, has 
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generally supported Baku's efforts to regain control of the lost Karabakh region. 

Tangible evidence of this was the closing of the Turkish-Armenian border, cutting 

Armenia off the transport routes to the west. At the same time, Ankara's actions to 

resolve the Nagorno-Karabakh conflict have so far been primarily in the form of 

diplomatic initiatives, in which Armenia was encouraged to make concessions on the 

Karabakh issue in exchange for the potential benefits of opening the border with 

Turkey. 

This policy was most visible in 2008-2010 and described in the media as football 

diplomacy. However, it did not lead to a breakthrough and repair of Turkish-Armenian 

relations due to Yerevan and Baku's assertive stance on the Karabakh issue. Armenia 

did not agree to link the negotiation process with Turkey to the problem of settling the 

conflict in Karabakh. Azerbaijan put pressure on its ally to stop continuing dialogue 

with Yerevan. 

Ultimately, however, the failure of Turkey's diplomatic initiatives in the Caucasus, such 

as football diplomacy, was largely due to Russia's policy. As a co-chairman of the OSCE 

Minsk Group – together with France and the USA – from the 1990s, Moscow played one 

of the main roles as a mediator between the parties to the Nagorno-Karabakh conflict. 

After the US interest in the Caucasus region weakened at the end of the first decade of 

this century, Russia has become a key player. It was therefore not interested 

in supporting Ankara's peaceful activities and in losing its “monopoly” on solving the 

Karabakh problem. Moscow had many political, economic and military tools 

of pressure on Baku and Yerevan, which it could use to settle the dispute over 

Karabakh. 

At the same time, however, Russia was trying to manage the conflict rather than 

actually seek to resolve it. The 'frozen' status of the Karabakh issue allowed for 

a continued policy of pressure on Armenia and Azerbaijan. The most spectacular 

example of this was the fact that in 2013 the Kremlin forced the government in Yerevan 

to resign from rapprochement with the European Union (sign an association 

agreement with the EU) and integrate with the Eurasian Economic Union against the 

will of the majority of the Armenian political elite. Turkey has remained a rather 

passive observer of the events in the Caucasus over the past decades. The last stage of 

the Nagorno-Karabakh war showed, however, that Turkish support for Azerbaijan 

in the military aspect played an important role in the conflict. As a result, the Kremlin 

was forced to take Turkey's policy towards the Caucasian region much more seriously 

than before. 
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Tezy 

− Rozstrzygnięcie jesiennej ormiańsko-azerbejdżańskiej wojny o Górski 

Karabach było rezultatem nie tylko działań zbrojnych obu stron konfliktu, ale 

w dużej mierze również zakulisowej dyplomacji i towarzyszącej jej walki 

informacyjnej. W pierwszej fazie, która obejmowała okres walk w regionie, 

Rosja starała się zachowywać umiarkowanie, nie okazywała zbyt dużego 

zaangażowania w konflikt. Podkreślała, że jej możliwości wpływu na sytuację 

są ograniczone. W rządowej narracji powielanej przez rosyjskie media 

podkreślano rosnącą rolę Turcji w regionie i jej odpowiedzialność za rozwój 

wydarzeń. Ostatecznie jednak Rosja zdołała powstrzymać działania wojenne 

9 października ub.r., a wynegocjowane przez nią porozumienie między 

walczącymi stronami pozwoliło jej wprowadzić wojska do Górskiego 

Karabachu. Osiągnięcie tego od dawna planowanego przez Kreml celu było 

możliwe w dużym stopniu dzięki umiejętnemu wykorzystaniu swoich przewag 

w walce informacyjnej. 

− W przeciwieństwie do Rosji Turcja w XX wieku i pierwszych dekadach 

obecnego stulecia nie była dominującym militarnie i politycznie mocarstwem 

na Kaukazie Południowym. Postrzegając ten region jako obszar wpływów 

rosyjskich, Ankara, mimo sporu z Moskwą o kwestię Karabachu, nie traktowała 

go jako priorytetu. W relacjach z Rosją dla Turcji zawsze ważniejsze były inne 

obszary geograficzne i inne sfery współpracy lub konfliktu interesów. 

W ostatnich latach dla rządu w Ankarze, oprócz kwestii energetycznych 

(m.in. budowy gazociągu Turecki Potok), niezwykle ważna stała się 

współpraca w sferze zbrojeniowej. Mimo poważnych zastrzeżeń sojuszników 

w NATO, Turcja kupiła od Rosji systemy rakietowe S-400. Kluczowym 

obszarem zderzenia interesów, ale jednocześnie współpracy z Moskwą jest dla 

Ankary od 2015 roku konflikt syryjski. Skomplikowane relacje turecko-

rosyjskie, będące mieszanką bliskiej kooperacji w strategicznych kwestiach z 

elementami silnej rywalizacji i poważnych sporów określane są przez 

ekspertów w Turcji mianem modelu kompartmentacji.  

− Turcja od lat unika tworzenia napięć w relacjach z Rosją zachowując 

zdystansowane lub neutralne stanowisko wobec większości konfliktów 

na obszarze postsowieckim, w które zaangażowany jest Kreml. Choć oficjalnie 

Ankara popiera integralność terytorialną Gruzji i Ukrainy, to jednocześnie 

władze tureckie zezwalają od lat na kontakty handlowe firm z Turcji z 

separatystyczną Abchazją i okupowanym Krymem, a także na nielegalne rejsy 

do ich portów.  
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− W ciągu ostatniego roku w środowisku tureckich eurazjatów pojawiły się głosy, 

że obecną bliską współpracę z Rosją należałoby pogłębić, a zarazem rozwiązać 

turecko-rosyjskie spory i uzgodnić stanowiska Ankary i Moskwy dotyczące 

Abchazji, Krymu, Górskiego Karabachu, a także Tureckiej Republiki 

Północnego Cypru. W projekcie wysuniętym w lutym 2020 roku przez 

prorosyjską, eurazjatycką Partię Ojczyzny, Turcja miałaby uznać aneksję 

Półwyspu Krymskiego i niepodległość Abchazji w zamian za wsparcie Rosji 

w kwestii karabaskiej, a także uznanie przez Kreml niepodległości tureckiego 

państwa cypryjskiego. Neutralność Rosji podczas jesiennej wojny w Karabachu 

umożliwiła zwycięstwo militarne sojusznika Ankary – Azerbejdżanu. 

Scenariusz turecko-rosyjskiego wspólnego uregulowania konfliktów został 

częściowo zrealizowany.  

− Rezultat turecko-rosyjskiej kooperacji w sprawie Górskiego Karabachu część 

obserwatorów określiła mianem tworzenia kondominium Turcji i Rosji 

na Kaukazie Południowym. Współpraca Ankary i Moskwy w trakcie ostatniej 

fazy działań zbrojnych w regionie karabaskim i jej rezultat, jakim są m.in. 

wspólny monitoring tureckich i rosyjskich wojskowych w strefie konfliktu oraz 

zapowiedzi otwarcia szlaków transportowych łączących Azerbejdżan 

i Armenię z Turcją (a także z Rosją), mogą tworzyć wrażenie kondominialnej 

kooperacji obu mocarstw regionalnych. Taka perspektywa ignoruje jednak 

fakt, że Baku i Erywań, mimo zależności od Moskwy i konieczności liczenia 

się ze stanowiskiem Ankary, prowadzą jednak w dużym stopniu niezależną 

politykę zgodną ze swoimi interesami narodowymi. Co więcej, model 

kondominium zakłada równowagę wpływów mocarstw na jego terytorium. 

Obecnie wydaje się, że nie Turcja, a jedynie Rosja jest w stanie poważnie 

ograniczać suwerenność państw kaukaskich, czego dowodem jest rosyjska 

obecność wojskowa na ich terytoriach.  

− Brak większego zainteresowania elit politycznych i społeczeństwa tureckiego 

Kaukazem Południowym ma swoje historyczne przyczyny. Mimo bliskości 

kulturowej Turków i wielu narodów kaukaskich, politycznie większe znaczenie 

dla Ankary mają inne sąsiadujące z Turcją regiony. Od początku rządów 

islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju najważniejsze pozostają dla 

niej problemy muzułmańskiego Bliskiego Wschodu. Natomiast skupienie 

uwagi Turcji na obszarach północnej Syrii i Iraku wynika zarówno z postulatów 

terytorialnych z okresu wczesnej republiki i rządów Mustafy Kemala Atatürka 

(proklamacji Misak-ı Millî), jak i z faktu, że zamieszkują te ziemie Kurdowie. 

To z kolei sprawia, że sytuacja syryjskich i irackich autonomii kurdyjskich 

wiąże się politycznie z problemem mniejszości kurdyjskiej w samej Turcji.  
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− Na tle umiarkowanego zaangażowania Ankary w sprawy Kaukazu 

Południowego wyjątkiem pozostawał jednak od 1991 roku problem Górskiego 

Karabachu. Turcja, która traktuje Azerbejdżan jako bliskiego sojusznika 

a Azerów jako integralną część wspólnoty turkijskiej, zawsze wspierała 

dążenie Baku do odzyskania kontroli nad utraconym regionem karabaskim. 

Namacalnym tego dowodem było zamknięcie granicy turecko-ormiańskiej, 

odcinające Armenię od szlaków transportowych w kierunku zachodnim. 

Jednocześnie działania Ankary w kwestii rozwiązania konfliktu o Górski 

Karabach miały do tej pory przede wszystkim formę inicjatyw 

dyplomatycznych, w których zachęcano Armenię do ustępstw w kwestii 

karabaskiej w zamian za potencjalne korzyści z otwarcia granicy z Turcją. 

Polityka ta była najbardziej widoczna w latach 2008-2010 (w mediach 

określana jako „futbolowa dyplomacja”). Nie doprowadziła ona jednak 

do przełomu i naprawy relacji turecko-ormiańskich ze względu asertywne 

stanowisko Erywania i Baku w kwestii karabaskiej. Armenia nie godziła się 

na powiązanie procesu negocjacji z Turcją z problemem uregulowania 

konfliktu w Karabachu. Azerbejdżan naciskał zaś na swojego sojusznika, aby 

zaprzestał prób dialogu z Erywaniem. 

− Ostatecznie jednak porażka dyplomatycznych inicjatyw Turcji na Kaukazie 

takich jak futbolowa dyplomacja wynikała w dużej mierze z polityki Rosji. 

Moskwa jako współprzewodniczący Grupy Mińskiej OBWE - wraz z Francją 

i USA - od lat 90. XX wieku odgrywała jedną z głównych ról jako mediator 

między stronami konfliktu w Górskim Karabachu. Po osłabieniu 

zainteresowania Stanów Zjednoczonych regionem Kaukazu pod koniec 

pierwszej dekady obecnego stulecia, Rosja stała się kluczowym graczem. 

Nie była więc zainteresowana wspieraniem pokojowych działań Ankary 

i utratą „monopolu” na rozwiązanie problemu karabaskiego. Moskwa 

posiadała wiele politycznych, gospodarczych i militarnych narzędzi nacisku na 

Baku i Erywań, które mogła wykorzystać do uregulowania sporu o Karabach.  

− Jednocześnie jednak Rosja starała się raczej zarządzać konfliktem niż realnie 

dążyć do jego rozwiązania. Stan „zamrożenia” kwestii karabaskiej umożliwiał 

ciągłą politykę nacisków na Armenię i Azerbejdżan. Najbardziej 

spektakularnym tego przykładem było zmuszenie przez Kreml w 2013 roku 

władz w Erywaniu do rezygnacji ze zbliżenia z Unią Europejską (podpisania 

umowy stowarzyszeniowej z UE) i integracji z Eurazjatycką Unią Gospodarczą 

wbrew woli większości ormiańskiej elity politycznej. Turcja pozostawała przez 

ostatnie dekady raczej biernym obserwatorem wydarzeń na Kaukazie. Ostatni 

etap wojny o Górski Karabach pokazał jednak, że tureckie wsparcie dla 

Azerbejdżanu w aspekcie militarnym odegrało istotną rolę w konflikcie. 



Marzec 2021  Raport OSPP  Pax Russo-Turcica 

14  Tezy 

W związku z tym Kreml zmuszony był o wiele poważniej niż dotychczas 

potraktować politykę Turcji wobec regionu kaukaskiego. 
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Wstęp 

Konflikt o Górski Karabach na jesieni 2020 roku był wydarzeniem o strategicznym 

znaczeniu nie tylko dla relacji międzynarodowych w regionie Kaukazu Południowego, 

ale także dla stosunków Republiki Tureckiej i Federacji Rosyjskiej. W trakcie ostatniej 

odsłony wojny o Górski Karabach, w mediach i w środowisku eksperckim, coraz 

częściej zaczęła pojawiać się opinia, że za militarnymi sukcesami Azerbejdżanu stoi nie 

tylko jego własna skuteczność, lecz przede wszystkim rosnący potencjał polityczny 

jego sojusznika – Turcji – oraz jej wpływ na obszar Kaukazu. Jako ważny czynnik 

wskazywano także osłabienie Rosji, która dotąd tradycyjnie traktowała region jako 

tzw. „bliską zagranicę”, a więc niekwestionowany obszar swoich interesów. 

Turcja od lat 90. XX wieku wspierała modernizację armii azerbejdżańskiej. Ważną rolę 

w obecnej fazie walk odegrały tureckie drony Bayraktar TB2, będące na wyposażeniu 

wojsk Azerbejdżanu. Nie można wykluczyć, że udział w walkach brali ochotnicy z Syrii, 

członkowie tamtejszych protureckich milicji. Jest wysoce prawdopodobne, 

że oficerowie tureccy wspierali w czasie walk dowództwo azerbejdżańskie. W świetle 

porozumienia z 9 listopada 2020 roku kończącego działania wojenne i wynikającego 

z niego wprowadzenia rosyjskich sił rozjemczych do Karabachu, wzrost geopolitycznej 

roli Turcji na Kaukazie Południowym nie jest jednak tak oczywisty. Nie wiadomo też, 

czy pozostanie długotrwałym trendem. Na razie Rosja zdołała nie tylko zachować, ale 

i rozszerzyć swoją militarną obecność w regionie.  

Ostatnią konfrontację zbrojną Armenii i Azerbejdżanu można rozpatrywać – obok 

konfliktu syryjskiego i libijskiego – jako jedną z wojen zastępczych (ang. proxy wars), 

w których nieformalnymi przeciwnikami są Turcja i Rosja. Z pewnością nie jest to 

jednak klasyczny przypadek tego rodzaju konfliktu, a jedynie posiadający niektóre 

cechy proxy war. W przypadku wojny o Górski Karabach ważniejsze niż bezpośrednie 

zaangażowanie militarne Ankary i Moskwy, było ich pośrednie oddziaływanie na losy 

konfliktu. Zawarty 9 listopada rozejm był rezultatem zakulisowej gry dyplomatycznej, 

w której Kreml odegrał kluczową rolę. Mimo stałych konsultacji na linii Moskwa–

Ankara, ostateczny kształt porozumienia został wyznaczony przez Rosję 

i zaakceptowany przez Armenię i Azerbejdżan. Turcja nie jest sygnatariuszem rozejmu 

i nie stała się gwarantem pokoju na równi z Rosją.  

Mimo niecałkowitego odbicia Karabachu, wykluczenia Turcji z bezpośredniego udziału 

w negocjacjach rozejmowych oraz wprowadzenia wojsk rosyjskich na terytorium 

Azerbejdżanu, w Ankarze uznano rezultat wojny za sukces. Biorąc pod uwagę niską 

skuteczność polityki tureckiej wobec Kaukazu Południowego po 1991 roku, wsparcie 

Turcji dla azerskiego sojusznika w jesiennym konflikcie, które doprowadziło do 

zmiany status quo w konflikcie karabaskim, można rzeczywiście uznać za przełom.  
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Ankara w pierwszych latach po rozpadzie ZSRS starała się promować tzw. model 

turecki w Azerbejdżanie i Azji Centralnej, a więc system oparty na fuzji demokracji, 

islamu i wolnego rynku. Eksport własnego modelu polityczno-ekonomicznego miał iść 

w parze z gospodarczą i polityczną ekspansją Turcji na Kaukazie i w turkijskich, 

centralnoazjatyckich republikach. Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej 

sprzyjały realizacji tej tureckiej koncepcji. W teorii miała ona włączyć powstałe 

z rozpadu Związku Sowieckiego niepodległe państwa w obszar wpływów 

ekonomicznych Zachodu i zintegrować je z gospodarką światową. Proces ten miał być 

obustronnie korzystny, przyciągając do Azerbejdżanu i postsowieckiej Azji kapitał 

w postaci tureckich, a także amerykańskich i europejskich inwestycji. Turcja, państwa 

Europy i USA liczyły natomiast na uzyskanie dostępu do bogatych złóż ropy i gazu 

w regionie. Stworzenie tego rodzaju powiązań gospodarczych udało się częściowo 

w przypadku Azerbejdżanu, który po stworzeniu infrastruktury gazociągowej 

od połowy pierwszej dekady obecnego stulecia eksportuje węglowodory do Turcji 

i, poprzez jej terytorium, na zachód do innych krajów. Państwa Azji Centralnej 

ostatecznie stały się przede wszystkim źródłem surowców energetycznych dla Chin, 

a nie dla Turcji, Europy, czy USA. Jeśli chodzi o polityczną część tureckiego modelu, 

nie została ona zaakceptowana przez elity polityczne w Baku i stolicach 

centralnoazjatyckich republik. Postsowieccy przywódcy tych państw nie byli 

zainteresowani implementacją konkurencyjnego, pluralistycznego systemu 

politycznego na podobieństwo Turcji. Często postrzegali też jej ekspansję gospodarczą 

jako zagrożenie dla swojego monopolu władzy.  

Co więcej, sama Turcja wciąż postrzegała Kaukaz i Azję Centralną, a także inne państwa 

byłego ZSRS jako „naturalną” sferę wpływów Rosji. Przekonanie to miało głębsze 

przyczyny historyczne, gdyż region kaukaski pozostawał przez większość dziejów 

poza obszarem wpływów Imperium Osmańskiego, a także Republiki Tureckiej. 

Po negatywnych doświadczeniach z eksportem tureckiego modelu do państw 

kaukaskich i azjatyckich w latach 90. XX wieku, w obecnym stuleciu spadło też 

zainteresowanie tureckiej elity politycznej1 zacieśnianiem więzi z turkijskimi 

republikami. Uznając dominację Kremla na obszarze postsowieckim Ankara unikała 

konfrontacji z Moskwą w kwestii postsowieckich, separatystycznych konfliktów 

w Abchazji i Osetii Południowej, Naddniestrzu, a po 2014 roku także w związku 

z rosyjską agresją na Krymie i w Donbasie. Wyjątkiem był problem Górskiego 

Karabachu. W tym konflikcie od 1992 roku Turcja popierała bezwarunkowo 

Azerbejdżan. Z drugiej strony, i w tej kwestii rola Ankary była stosunkowo nieznaczna 

i ograniczała się głównie do retoryki i wsparcia dyplomatycznego.  

 
1 Za wyjątek w tej kwestii można uznać środowisko nacjonalistów tureckich związane z Partią Ruchu 
Nacjonalistycznego (tur. Milliyetçi Hareket Partisi), dla którego idea jedności i solidarności ludów turkijskich 
zawsze pozostawała jednym z głównych punktów programu politycznego.  
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Natomiast Rosja, jako współprzewodniczący Grupy Mińskiej ds. uregulowania 

konfliktu, a także główne mocarstwo regionalne i spadkobierca ZSRS, wciąż posiadała 

narzędzia wpływu na państwa regionu. Kontynuowała także politykę „dziel i rządź”, 

wykorzystując kwestię Górskiego Karabachu w swojej polityce wobec Armenii i 

Azerbejdżanu. Wysiłki Turcji w latach 2008–2010, mające na celu pokojowe 

rozwiązanie konfliktów kaukaskich, nie zostały poparte przez Kreml i zakończyły się 

fiaskiem. Obecny raport pomija szczegółowy opis polityki Rosji wobec problemu 

karabaskiego, która została przedstawiona w wielu naukowych i analitycznych 

opracowaniach2. Więcej uwagi jest natomiast poświęcone historii tureckich inicjatyw 

politycznych na Kaukazie Południowym. Ten ostatni temat nie został wciąż 

w dostatecznym stopniu przeanalizowany przez badaczy Turcji i obszaru 

postsowieckiego.  

Od połowy 2016 roku Rosja rozpoczęła politykę zbliżenia z Turcją, mającą na celu 

osłabienie więzów tej ostatniej z NATO i państwami UE. W efekcie Ankara stała się 

zależna od współpracy z Kremlem m.in. w przypadku konfliktu syryjskiego. Turcja 

wspiera w nim opozycję wobec reżimu Baszszara Asada, utrzymującego się przy 

władzy dzięki poparciu Rosji. Mimo tej sprzeczności interesów, Ankara prowadziła 

w latach 2016–2019 operacje wojskowe na terytorium Syrii w porozumieniu 

z Moskwą. Współpraca ta odbywała się na rosyjskich warunkach ze względu na 

przewagę Rosji w syryjskiej przestrzeni powietrznej. Jednak konfrontacja militarna 

tureckich wojsk ze wspieranymi przez rosyjskie lotnictwo siłami Asada w regionie 

Idlibu w lutym 2020 roku pokazała, że te pierwsze stanowią wyzwanie dla Rosjan i ich 

sojuszników. Już wówczas szczególną rolę odegrały tureckie drony, które zdołały 

zniszczyć znaczą liczbę sprzętu rosyjskiej produkcji na wyposażeniu wojsk reżimu 

w Damaszku. Konflikt zbrojny w Górskim Karabachu na jesieni ub.r. w jeszcze 

większym stopniu przyczynił się do budowy wizerunku tureckiego uzbrojenia jako 

nowocześniejszego i skuteczniejszego od broni rosyjskiej produkcji.  

Trudno ocenić na ile technologiczna przewaga związana z nowymi rodzajami 

uzbrojenia tureckiej produkcji posiadanego przez armię Azerbejdżanu będzie 

przełomem, który doprowadzi do geopolitycznej zmiany w regionie. Nie da się jednak 

zaprzeczyć, że rosyjskie uzbrojenie przekazywane ormiańskiemu sojusznikowi 

okazało się niewystarczające, aby odeprzeć ataki przeciwnika. Sama Rosja nie użyła 

swojego potencjału militarnego, prawdopodobnie m.in. ze względu na chęć uniknięcia 

ryzyka i kosztów związanych z wojskową interwencją w konflikt. Pokazała jednak siłę 

swoich metod dezinformacji i zakulisowej dyplomacji. Analiza rosyjskiej walki 

informacyjnej powiązanej z działaniami dyplomatycznymi rozpocznie ten raport. 

 
2 Zob. m.in. Przemysław Adamczewski, Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012, 
Wojciech Górecki, Kaukaski węzeł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach, Raport OSW, Warszawa 2020. 
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Przed przedstawieniem taktyki samej Rosji i jej aktywności w tej sferze, zarysowane 

zostaną główne propagandowe narracje stron sporu w czasie działań zbrojnych. 
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Walka informacyjna w czasie konfliktu:  
dominujące ormiańskie i azerskie narracje  

Paradoksalnie w trakcie trwania działań wojennych przekaz medialny wszystkich 

zaangażowanych stron był zgodny co do jednego punktu, a więc strategicznej roli, 

którą odgrywa w konflikcie Turcja. Część doniesień o tureckim zaangażowaniu była 

z pewnością elementem walki informacyjnej. Dla Armenii podkreślanie wsparcia 

Ankary dla sił azerbejdżańskich miało duże znaczenie propagandowe, a obecnie 

pomaga zracjonalizować sobie porażkę militarną w konflikcie. Ormiański przekaz 

na temat udziału Turcji w konflikcie skierowany był zarówno do własnego 

społeczeństwa, jak i do zagranicznych obserwatorów. W przypadku tego pierwszego, 

w czasie wojny miał podnosić morale, pokazując, że Ormianie przewyższają pod 

względem umiejętności wojskowych Azerów, a jeśli ci odnoszą sukcesy to wyłącznie 

dzięki wsparciu Turcji i przysłanych przez nią najemników z Syrii.  

Z kolei media azerbejdżańskie i tureckie, chcąc zrównoważyć ormiańską narrację 

o syryjskich bojownikach w Karabachu, informowały o rzekomym udziale w walkach 

po stronie ormiańskiej członków Kurdyjskiej Partii Pracy (PKK), organizacji 

uznawanej za terrorystyczną przez UE i USA3. Portal Defence.az informował 

o rzekomym zwróceniu się przez Armenię do bojowników z Donbasu, ci jednak mieli 

odmówić udziału w walkach4. Media azerskie podkreślały też uczestnictwo 

w konflikcie etnicznych Ormian przybyłych m.in. z państw zachodnich i Abchazji. 

Odpowiadając na oskarżenia z Erywania o ingerencję Turcji w konflikt, azerscy 

komentatorzy z jednej strony częściowo im zaprzeczali, z drugiej strony stwierdzali, 

że turecka obecność wojskowa w Azerbejdżanie związana jest z długotrwałą 

współpracą obu państw, a nie z wojną w Karabachu. Jako wyjaśnienie obecności 

tureckich sił zbrojnych podawano m.in. fakt wspólnych ćwiczeń wojskowych armii obu 

państw na początku sierpnia 2020 roku, zorganizowanych z okazji dziesięciolecia 

turecko-azerskiej umowy o strategicznym partnerstwie5.  

Dla rządu w Erywaniu najważniejsze było uzyskanie wpływu na opinię publiczną 

w Rosji i państwach Zachodu. Dlatego też media ormiańskie podkreślały rolę Turcji 

w konflikcie. Celem było przede wszystkim pobudzanie współczucia społeczności 

międzynarodowej wobec losu karabaskich Ormian. W narracji mediów i polityków 

 
3 Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi, Anadolu Ajansı, 
25.10.2020; https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ermenistan-daglik-karabaga-getirdigi-pkkli-teroristlere-
azerbaycan-askeri-uniformasi-giydirdi/2018759 [dostęp: 15.01.2021] 
4 Donbas "volunteers" refused fighting in Karabakh, Defence.az, 6.11.2020; https://defence.az/en/news/148468 
[dostęp: 15.01.2021] 
5 10. yılında Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklık Anlaşması ve ortak askeri tatbikatlar, Anadolu Ajansı, 
10.08.2020; https://www.aa.com.tr/tr/analiz/10-yilinda-azerbaycan-turkiye-stratejik-ortaklik-anlasmasi-ve-
ortak-askeri-tatbikatlar/1937068 [dostęp: 15.01.2021] 
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ormiańskich często podkreślano, że społeczność ormiańska Karabachu narażona jest 

na ludobójstwo z rąk Turków, analogiczne do ludobójstwa Ormian anatolijskich 

w 1915 roku. Chociaż wojna w Karabachu była szeroko relacjonowana w światowych, 

w tym rosyjskich mediach, te tezy nie były do końca zrozumiałe dla państw spoza 

regionu, nie postrzegających Turków i Azerów jako jeden naród. 
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Wojna w Karabachu w narracji mediów i władz rosyjskich 

Mimo debaty na temat sytuacji w Górskim Karabachu, zarówno w rosyjskich 

prokremlowskich, jak i niezależnych mediach, nie doszło do wyraźnego wzrostu 

empatii Rosjan wobec problemu Ormian karabaskich. Rosyjskie władze zwykle starają 

się reagować na zdanie opinii publicznej odnośnie polityki zagranicznej. Choć jej 

społeczna ocena jest w dużej mierze i tak kreowana przez prorządowe media, 

częściowo pozostaje jednak niezależna od państwowej propagandy6. W przypadku 

obecnej odsłony konfliktu w Karabachu, Kreml nie znalazł się pod znaczącą presją 

zwolenników wsparcia Ormian. Władze także nie próbowały stymulować 

proormiańskich nastrojów w społeczeństwie7.  

Może to dziwić biorąc pod uwagę fakt, że już w czasie konfliktu o Górski Karabach 

w latach 1988–1994 znaczna część moskiewskiej inteligencji, w tym autorytety takie 

jak Andriej Sacharow, wyrażała poparcie dla postulatów Ormian karabaskich8. Z kolei 

w okresie rządów Władimira Putina Armenia była postrzegana jako wierny sojusznik 

Federacji Rosyjskiej w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Choć 

udział Erywania w OUBZ nie oznaczał gwarancji bezpieczeństwa dla nieuznawanej, 

ormiańskiej Republiki Górskiego Karabachu, wielokrotnie rosyjscy politycy i media 

podkreślali prawo Ormian karabaskich do samostanowienia jako narodu. Wpisywało 

się to zresztą w długoletni trend poparcia Rosji (i w dużej mierze społeczeństwa 

rosyjskiego) dla parapaństw na obszarze postsowieckim: Naddniestrza, Abchazji 

i Osetii Południowej. W 2014 roku do grona wspieranych przez Kreml postsowieckich 

grup domagających się prawa do samostanowienia dołączyły „narody” Krymu 

i Donbasu.  

W przeciwieństwie do pozostałych wymienionych konfliktów, w przypadku Górskiego 

Karabachu militarne zaangażowanie Rosji nie odegrało decydującej roli w wojnie lat 

1992–1994. Nie oznacza to jednak, że rosyjskie wsparcie wojskowe dla Ormian nie 

 
6 Przykładem może być ostrożna polityka Rosji w Syrii. Kreml już po 16 miesiącach operacji wojskowej w tym 
kraju ogłosił, że dobiega ona końca, a cele zostały zrealizowane. Deklaracja ta była podyktowana chęcią 
uspokojenia opinii publicznej w Rosji, która okazywała zaniepokojenie, bojąc się, że zaangażowanie w tej wojnie 
skończy się podobnie jak podczas interwencji ZSRS w Afganistanie w latach 1979–1989, a więc śmiercią tysięcy 
rosyjskich żołnierzy. W praktyce cele operacji nie były jeszcze osiągnięte, a ta mimo oficjalnego jej zakończenia, 
trwała dalej.   
7 Przypadkiem sztucznego stymulowania przez Kreml empatii społeczeństwa rosyjskiego wobec „małego 
narodu zagrożonego ludobójstwem” była wojna rosyjska-gruzińska w sierpniu 2008 roku. Media w Rosji 
poparły wówczas całkowicie kremlowską narrację, zgodnie z którą rząd w Gruzji dokonał ludobójstwa 
Osetyjczyków mieszkających w Cchinwali, stolicy nieuznawanej, separatystycznej Republiki Osetii Południowej, 
podczas próby militarnego odbicia tego regionu. Rosyjskie portale informacyjne podawały celowo kilkakrotnie 
zawyżone liczby zabitych mieszkańców miasta, sugerując też, że większość to cywile. W rzeczywistości wśród 
ofiar byli głównie osetyjscy żołnierze i najemnicy, gdyż ludność cywilna w większości została ewakuowana z 
regionu przed rozpoczęciem walk.  
8 Patrz m.in.: list Andrieja Sacharowa do I Sekretarza KC KPZS M.S. Gorbaczowa, Открытое письмо о крымских 
татарах и Нагорном Карабахе Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву, 21.03.1988, kopia online: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=2128 
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miało miejsca. W jednym z przełomowych momentów wojny w lutym 1992 roku 

głównodowodzący Zjednoczonymi Siłami Wspólnoty Niepodległych Państw, Rosjanin, 

gen. Jewgienij Szaposznikow oświadczył, że podwładny mu pułk zmechanizowany nie 

zostanie wycofany ze Stepanakertu9. W praktyce oznaczało to zabezpieczenie stolicy 

separatystycznej republiki przed próbą jej odbicia przez Azerbejdżan. Wsparcie 

militarne i polityczne Moskwy dla Ormian stało się jeszcze bardziej wyraźne w okresie 

rządów w Baku prezydenta Əbülfəza Elçibəya (czerwiec 1992 – październik 1993), 

który deklarował przywiązanie do sojuszu z Turcją i niechęć wobec dominacji Rosji 

w regionie.  

Obecnie pojawiały się w rosyjskich mediach głosy wyrażające zaniepokojenie 

biernością Kremla wobec konfliktu w Górskim Karabachu. Podkreślano ryzyko utraty 

przez Rosję geopolitycznych wpływów na Kaukazie Południowym oraz zaufania 

Armenii jako sojusznika w OUBZ10. W opinii części komentatorów już sam fakt blokady 

Armenii i ostrzał jej terytorium przez Azerbejdżan powinny zostać potraktowane 

przez Rosję i OUBZ jako wystarczający powód do wprowadzenia w życie punktu IV 

układu o bezpieczeństwie zbiorowym11. W prokremlowskich środkach masowego 

przekazu bardziej słyszalne były jednak głosy krytyczne wobec Armenii.  

Aktywne było z kolei proazerskie lobby w Rosji, które obejmuje nie tylko etnicznych 

Azerów12, obywateli Federacji Rosyjskiej, ale także znanych rosyjskich dziennikarzy 

takich jak Maksim Szewczenko, często występujący m.in. w audycjach radia Echo 

Moskwy. W mainstreamie kremlowskich mediów dominowała postawa 

dystansowania się od Armenii lub jej krytyki. Paradoksalnie jednym z największych 

krytyków rządu w Erywaniu stała się rosyjska Ormianka Margarita Simonian, główny 

redaktor kluczowych dla kremlowskiej propagandy telewizji RT oraz agencji 

informacyjnych Rossija Siegodnia i Sputnik. Dziennikarka w agresywny sposób 

atakowała w swoich wypowiedziach medialnych premiera Armenii Nikola Pasziniana. 

Władzom ormiańskim zarzucała, że prowokowały Rosję aresztując byłego prezydenta 

Armenii Roberta Koczariana (z którym rosyjskiego prezydenta łączyły personalne 

dobre relacje), a także nie uznając rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 roku. Zjadliwą 

krytykę Pasziniana ze strony prokremlowskich mediów (w tym rosyjskich Ormian) 

można tłumaczyć faktem, że ormiański przywódca doszedł do władzy w rezultacie 

 
9 Россия организовала переговоры по Карабаху. Армения и Азербайджан теперь воюют как члены СБСЕ, 
„Kommersant”, 24.02.1992; https://www.kommersant.ru/doc/3222 
10 Расстановка сил в Карабахе на 28 день войны: говорим с военным экспертом, Дождь, 24.10.2020; 
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rasstanovka_sil_v_karabahe_na_28_den_vojny-518218/ 
11 Ibidem. 
12 Według oficjalnego spisu ludności Federacji Rosyjskiej z 2010 roku liczba Azerów w Rosji wynosiła 603 
tysiące. Bardziej prawdopodobna i aktualna liczba to 1,5 miliona, choć w mediach pojawiają się informacje, że 
wynosi ona już 3 miliony. Patrz m.in. 3 млн азербайджанцев в России - слишком завышенная цифра, 
Кавказкий Узел, 23.10.2017; https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83772/posts/30438 
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„kolorowej rewolucji” w 2018 roku, która odsunęła od władzy Serża Sargsjana 

i postrzegany w Moskwie jako lojalny „klan karabaski”13.  

W trakcie działań wojennych Putin kilkakrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat 

Turcji. Jego opinie niewątpliwie były odbierane i odczytywane w kontekście konfliktu 

karabaskiego. Podczas corocznego posiedzenia Klubu Wałdajskiego 22 października 

2020 roku, odnosząc się do zakupu przez Ankarę rosyjskich systemów rakietowych  

S-400, Putin ocenił Turcję jako partnera, z którym współpracuje się „nie tylko 

przyjemnie, ale jest on też niezawodny”14. Kilka dni później podkreślił również, że 

Ankara i inni regionalni gracze powinni wziąć udział w uregulowaniu konfliktu 

karabaskiego15. W wypowiedzi z 29 października 2020 roku Putin zgodził się też z 

koncepcją zwrotu Azerbejdżanowi siedmiu powiatów (azerb. rayon) wokół 

właściwego Górskiego Karabachu, nie wiążąc tego jednocześnie z kwestią określenia 

statusu regionu, co oznaczało znaczne zbliżenie stanowiska rosyjskiego do postulatów 

Baku i Ankary oraz osłabienie pozycji Erywania16.  

Znaczenie Turcji na Kaukazie podkreślały w trakcie konfliktu rosyjskie środki 

masowego przekazu. Już po zakończeniu działań wojennych związany z rosyjskim 

ministerstwem obrony portal i tygodnik Zwiezda skonstatował, że druga wojna 

karabaska ukazała słabe punkty użycia czołgów we współczesnym konflikcie. Artykuł 

na portalu, choć jednocześnie zachwalał nowe rosyjskie systemy obrony 

elektromagnetycznej, przyznaje, że pojazdy armii Górskiego Karabachu stały się 

łatwym celem dla azerskich, wysokotechnologicznych dronów17. Tym samym 

przyznawał wyższość broni tureckiej produkcji na wyposażeniu Azerbejdżanu nad 

posiadającymi rosyjski sprzęt wojskowy Ormianami. Z kolei szef Służby Wywiadu 

Zagranicznego Federacji Rosyjskiej Sergiej Naryszkin podkreślał w mediach 

aktywność tureckiego wywiadu w Górskim Karabachu18. 

 
13 Przywódcy ormiańskiej rewolucji, która doprowadziła do rezygnacji Serża Sargsjana w maju 2018 roku, 
deklarowali, że nie ma ona „geopolitycznego” charakteru i nie dążą do zerwania więzi z Rosją. Paszinian jako 
premier także starał się utrzymywać dobre relacje z Moskwą. Wydaje się jednak, że sposób dojścia do władzy 
ormiańskiego przywódcy spowodował, że nigdy nie został on zaakceptowany na Kremlu jako lojalny sojusznik. 
Wszelkie demokratyczne, proreformatorskie i antykorupcyjne masowe ruchy w państwach postsowieckich są 
postrzegane przez kremlowską elitę jako kolorowe rewolucje, za którymi stoją zakulisowe działania Stanów 
Zjednoczonych i innych państw zachodnich. Z tego powodu Paszinian określany był przez prokremlowskich 
ekspertów jako marionetka w rękach amerykańskiego „głębokiego państwa”. Patrz m.in.: Пашинян давно стал 
проблемой не только для Армении, 9.11.2020; https://russtrat.ru/comments/9-noyabrya-2020-0030-2100  
14 Путин отметил независимую политику Эрдогана, РИА Новости, 22.20.2020; 
https://ria.ru/20201022/turtsiya-1581073246.html 
15 Putin calls for Turkish involvement in Nagorno-Karabakh talks, Reuters, 29.10.2020; 
https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan/putin-calls-for-turkish-involvement-in-nagorno-
karabakh-talks-idUSKBN27E14T 
16 Путин допустил передачу Азербайджану занятых Арменией районов в Карабахе, Lenta.ru, 29.10.2020; 
https://lenta.ru/news/2020/10/29/putindopustil/ 
17 Siergiej Duz, Танки лома... боятся, Звезда, 13.11.2020; https://zvezdaweekly.ru/news/202011111347-
OICHh.html 
18 Нарышкин рассказал об участии турецкой разведки в событиях в Карабахе, РИА Новости, 6.11.2020; 
https://ria.ru/20201106/karabakh-1583330809.html 
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W artykule opublikowanym 16 października 2020 roku w gazecie Kommiersant Elena 

Czernienko, powołując się na anonimowe wojskowo-dyplomatyczne źródła, 

przekonuje, że cała jesienna wojna o Górski Karabach rozpoczęła się z inicjatywy 

Turcji. Jako dowód na sprawstwo Ankary autorka przytacza fakt wspólnych ćwiczeń 

tureckiej i azerbejdżańskiej armii w sierpniu, po których wojskowi tureccy mieli 

pozostać w Azerbejdżanie19. Miało być to 600 żołnierzy, w tym dwustuosobowa 

batalionowa grupa taktyczna, 50 instruktorów w regionie Nachiczewanu, 90 doradców 

wojskowych w Baku zajmujących się zabezpieczeniem łączności między brygadą, 

korpusem i sztabem generalnym, 120 technicznych specjalistów w bazie w Qəbələ, 

20 operatorów dronów w bazie lotniczej w Dəllər, 50 specjalistów na lotnisku 

w mieście Yevlax, 50 instruktorów w czwartym korpusie armii w Pirəkəşkül oraz 

20 żołnierzy w bazie wojenno-morskiej i Akademii Wojskowej im. Heydara Əliyeva 

w Baku. W ramach tureckiej obecności wojskowej w Azerbejdżanie znajdowało 

się rzekomo 18 bojowych wozów piechoty, jedna wieloprowadnicowa wyrzutnia 

rakietowa, 10 pojazdów i do 34 samolotów (w tym 6 samolotów, 8 śmigłowców, 

do 20 dronów), które zapewniały wywiad wojskowy zarówno w regionie Karabachu, 

jak i w Armenii. W artykule Czernienko opisuje także działania 1300 przedstawicieli 

syryjskich protureckich milicji i 150 libijskich najemników w konflikcie karabaskim. 

Autorka odnotowuje również udział w walkach tureckiej prywatnej firmy wojskowej 

SADAT20.  

Trudno ocenić na ile wiarygodne są podane przez Kommiersanta szczegółowe dane na 

temat sił tureckich obecnych w regionie podczas konfliktu. Wydaje się, że niezależnie 

od ich zgodności ze stanem faktycznym, podanie tych danych przez rosyjskie media 

(powołujące się na wyciek informacji z wojenno-dyplomatycznych rosyjskich źródeł), 

miało na celu budowanie obrazu Turcji jako państwa odpowiedzialnego za rozpętanie 

konfliktu i stanowiącego poważne zagrożenie na Kaukazie, także dla Rosji.  

 

 
19 Принуждение к конфликту. Источники “Ъ” рассказали, как Турция готовила почву для обострения в 
Нагорном Карабахе, Коммерсантъ, 16.10.2020, https://www.kommersant.ru/doc/4537733#id1962787 
20 Ibidem. Informacje podane przez Kommiersanta wywołały oddźwięk także w Turcji. Udział tureckiej 
prywatnej firmy wojskowej SADAT w konflikcie w Karabachu dementował m.in. twórca tej formacji, doradca 
prezydenta Erdoğana, emerytowany generał Adnan Tanrıverdi. Dağlık Karabağ: Suriye'den muhalif savaşçıların 
Azerbaycan'a gittiği iddialarıyla ilgili ne..., Haberler.com, 29.09.2020; https://www.haberler.com/daglik-
karabag-suriye-den-muhalif-savascilarin-13634908-haberi/ 
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Retoryka Rosji po rozejmie:  
powrót mocarstwa i odpowiedzialności za region 

Po podpisaniu 9 listopada 2020 roku porozumienia pokojowego przez przywódców 

Armenii, Azerbejdżanu i Rosji, doszło do widocznej zmiany retoryki prokremlowskich 

mediów. Zostało ono ocenione przez polityków i ekspertów jako rosyjski sukces. Szef 

Komisji ds. stosunków z państwami Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy 

Państwowej Leonid Kałasznikow podkreślił, że podstawową korzyścią dla Moskwy jest 

utworzenie kolejnej bazy na Kaukazie, która umożliwi zapobieganie „zagrożeniom 

terrorystycznym z południa”21.  

W komentarzu na prokremlowskim portalu Regnum.ru Elena Panina określiła rosyjską 

operację w Górskim Karabachu jako „klasyczne putinowskie dżudo”. Podobnie jak 

w tej sztuce walki, Putin miał wykorzystać siłę przeciwnika – Recepa Tayyipa 

Erdoğana, aby osiągnąć swój cel. Autorka artykułu stawia tezę, że Moskwa miała 

wykazać się strategiczną cierpliwością i pozwoliła Azerbejdżanowi na ofensywę przy 

pomocy Turcji, lecz nie na zajęcie całego Karabachu. Ostatecznie Kreml doprowadził 

do korzystnego dla siebie rozejmu, którego plany zostawały do ostatniej chwili 

tajemnicą i nie wypłynęły do mediów. Jak podsumowuje autorka, Rosja osiągnęła pełny 

sukces tworząc nową bazę, zaakceptowaną i przez Armenię i Azerbejdżan, 

a jednocześnie nie wpuszczając Turcji do regionu22.  

Inni rosyjscy komentatorzy starali się przedstawić rolę Rosji w konflikcie bardziej niż 

jako geopolitycznego zwycięzcy, w kategoriach jej mocarstwowej odpowiedzialności 

za stabilność regionu. W przekonaniu eksperta Władimira Frołowa Moskwa zachowała 

się pragmatycznie. Jak stwierdza, działanie Rosji powstrzymało rozlew krwi. 

Natomiast jeśli Kreml nie ryzykował bardziej aktywnej ingerencji w konflikt 

do 10 listopada, argumentuje Frołow, to nie było to podyktowane ani słabością, 

ani intrygą mającą na celu osłabienie „prozachodniego” Pasziniana, ale strategiczną 

cierpliwością i niechęcią do podejmowania nadmiernego ryzyka. Zdaniem eksperta, 

strategia ta wpisuje się zresztą w bardziej ogólny trend w polityce zagranicznej 

Federacji Rosyjskiej23. 

Część eksperckich opinii, także prokremlowskich komentatorów, pozostała krytyczna 

w ocenie polityki Rosji wobec Karabachu, podkreślając, że wpływy Moskwy na 

Kaukazie gwałtownie spadły, podczas gdy prestiż „odnoszącej sukcesy i zarozumiałej” 

 
21 Протесты в Ереване, уголовные дела протестующим в Беларуси, интервью с Майей Санду // Здесь и 
сейчас, Дождь, 12.11.2020; https://www.youtube.com/watch?v=Vt8t5_YusVc 
22 Elena Panina, Путин провел в Карабахе блестящую спецоперацию, ИА REGNUM, 10.11.2020; 
https://regnum.ru/news/polit/3111585.html 
23 Władimir Frołow, Инвентаризация ожиданий. Чего достигла Россия в Карабахе?, Republic, 16.11.2020; 
https://republic.ru/posts/98557 
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Turcji wręcz przeciwnie, „wzrósł niewiarygodnie”24. Podobne głosy z pewnością 

jeszcze długo pozostaną silne, zwłaszcza w rosyjskich środowiskach eksperckich 

związanych z resortami siłowymi, gdyż niedawna kremlowska narracja o „silnej” Turcji 

i konieczności partnerskich z nią relacji uderzyła w dogmat o niedopuszczalności 

jakichkolwiek wpływów państw NATO na obszarze rosyjskiej „bliskiej zagranicy”. 

Starając się odpowiedzieć na te niepokoje, 17 listopada 2020 roku Putin wystąpił 

w programie Rossija 24. Zaprezentował narrację skierowaną do „zaniepokojonych” 

zwolenników rosyjskiej mocarstwowości, a także do ormiańskich odbiorców. 

Podkreślił m.in., że Turcja zawsze otwarcie popierała Azerbejdżan. Dodał, że przyczyna 

tego tkwi w geopolitycznych skutkach rozpadu ZSRS. Tym samym przekonywał, że to 

nie w braku działań Rosji, ale w upadku sowieckiego imperium należy szukać genezy 

obecnej sytuacji. Jego przekaz można więc interpretować jako próbę ożywienia 

sowieckiej nostalgii i promowanie tezy, że istniejący Związek Sowiecki byłby 

gwarancją bezpieczeństwa dla Ormian w Karabachu25. 

Wspomniane słowa Putina, bardziej empatyczne wobec strony ormiańskiej, 

nie oznaczały zresztą zmiany jego retoryki w stronę większego poparcia Armenii. 

W kolejnej wypowiedzi na temat Górskiego Karabachu 22 listopada 2020 roku 

na kanale Rossija 1 Putin podkreślał z kolei kilkakrotnie, że Armenia nie uznała 

niepodległości regionu, w związku z czym pozostał on „nieodłączną częścią” 

Azerbejdżanu. Dodał też, że terytorium Armenii nie zostało zaatakowane, a zatem 

OUBZ nie miało obowiązku jej bronić26. Z pewnością tego rodzaju narracja Putina 

została odebrana pozytywnie w Azerbejdżanie i w Turcji, a negatywnie w Armenii. 

Rosyjski prezydent podkreślił jednoznacznie przynależność Górskiego Karabachu 

do Azerbejdżanu, co zostało odnotowane m.in. także w tureckich mediach27.  

Obecna retoryka Kremla zwiastuje więc raczej powrót do sytuacji sprzed konfliktu. 

Rosja, przyczyniła się do częściowej zmiany status quo w Karabachu na korzyść 

Azerbejdżanu, ale obecnie po wprowadzeniu swoich wojsk do regionu, wraca 

do poprzedniej polityki. Będzie więc znowu starała się wykorzystywać konflikt 

karabaski jako narzędzie nacisku zarówno na Erywań, jak i na Baku.  

Problemem dla Kremla pozostało jednak wyjaśnienie opinii publicznej jego słabej 

aktywności w trakcie działań wojennych. Sytuacja ta mogła przypominać bezsilność 

władz sowieckich wobec konfliktów narodowościowych w okresie schyłku ZSRS 

 
24 Konstantin Makijenko, Как Россия проиграла во второй карабахской войне, Ведомости, 10.11.2020; 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/11/10/846462-rossiya-proigrala 
25 Путин высказался о поддержке Азербайджана Турцией в Карабахе, РИА Новости, 17.11.2020; 
https://ria.ru/20201117/turtsiya-1585077507.html  
26 Путин описал статус Нагорного Карабаха, РБК, 22.11.2020; 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fbac1ab9a79472c47210106 
27 Son dakika haberler: Putin'den Ermenistan'ı yıkan açıklama: Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır!, 
Hürriyet, 23.11.2020; https://www.hurriyet.com.tr/galeri-son-dakika-haberler-putinden-ermenistani-yikan-
aciklama-karabag-azerbaycanin-ayrilmaz-bir-parcasidir-41669663/1 
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w latach 80. XX wieku. Częściowo obawy Rosjan, co do utraty wpływów na Kaukazie 

Południowym na rzecz Turcji, zneutralizowała narracja o „dżudockim” manewrze 

dyplomatycznym, którego efektem było wprowadzenie rosyjskich sił pokojowych 

do Karabachu. Kolejnym elementem poprawiania mocarstwowego wizerunku Rosji 

było podkreślanie, że żołnierze tureccy nie będą uczestniczyć w misji w Górskim 

Karabachu, a tylko na terytorium kontrolowanym przez Azerbejdżan w roli uczestnika 

centrum monitorującego zachowanie rozejmu. W dniach po zawarciu porozumienia 

pokojowego Putin poinformował w wywiadzie, że udało mu się przekonać Ankarę, aby 

nie wprowadzała wojsk do Karabachu ze względu „na trudne dziedzictwo przeszłości” 

Turków i Ormian28. Odnosząc się do turecko-azerskiego sojuszu, rosyjski przywódca 

przyznał też, że Azerbejdżan ma prawo „samodzielnie” wybierać sobie sojuszników29. 

Rosyjskie władze uznały jednak w jakimś stopniu (przynajmniej na poziomie 

deklaracji) rosnące znaczenie Turcji w regionie. W cytowanym już wywiadzie 

telewizyjnym z 22 listopada, na pytanie o rolę Ankary w konflikcie, Putin odpowiedział 

wymijająco, że trzeba dążyć do pokojowej współpracy w regionie czarnomorskim, 

mimo wojennej przeszłości Rosji i Turcji, na kształt powojennej współpracy Niemiec 

i Francji w Europie30. Wydaje się, że podobne deklaracje ze strony Kremla oznaczają, 

że gotów jest traktować Ankarę jako ważnego interlokutora w sprawach Kaukazu. 

Jeżeli ta tendencja się utrzyma, będzie to istotna zmiana, biorąc pod uwagę historię 

niepowodzeń polityki kaukaskiej Turcji po 1991 roku i rolę, jaką grała w nich Rosja.  

 

 
28 Mówił o tym m.in. Putin 17 listopada 2020 roku w swoim wywiadzie dla kanału Rossija 24: Путин заявил, 
что он убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных, Interfax.ru, 17.11.2020; 
https://www.interfax.ru/russia/737572; Moscow persuaded Ankara to not send peacekeepers to Nagorno-
Karabakh given the difficult legacy of the past: Putin, duvaR English, 18.11.2020; 
https://www.duvarenglish.com/moscow-persuaded-ankara-to-not-send-peacekeepers-to-nagorno-karabakh-
given-the-difficult-legacy-of-the-past-putin-news-55092  
29 Путин заявил о праве Баку самостоятельно выбирать себе союзников, Interfax.ru, 17.11.2020; 
https://www.interfax.ru/russia/737568 
30 Москва. Кремль. Путин. Эфир от 22.11.2020, Россия 24, 22.11.2020; 
https://www.youtube.com/watch?v=BR3w9LkTVHk&ab_channel=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0
%B8%D1%8F24 
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Rosja w tureckich narracjach: model kompartmentacji 

Przychylne dla Turcji stanowisko Putina w trakcie konfliktu karabaskiego wywołało 

zaskoczenie po stronie prorządowych komentatorów tureckich31. Niemniej w Ankarze 

kooperację z Rosją przy jednoczesnych z nią sporach tłumaczy się modelem 

kompartmentacji (tur. kompartmentalizasyon), a więc umiejętnością oddzielania przez 

strony kwestii antagonizujących od tych, w których możliwa jest współpraca32. 

Tego rodzaju retoryka jest często w większym stopniu racjonalizacją podjętych 

już wcześniej przez rząd turecki decyzji niż świadomą strategią. Przykładem może być 

zakup przez Turcję rosyjskich systemów rakietowych S-400, wbrew sprzeciwowi USA 

i innych sojuszników Ankary w NATO33. Według oficjalnej wykładni Ankary, decyzja 

ta nie oznaczała zerwania więzi z USA i wejścia w sojusz z Rosją, ale była rezultatem 

racjonalnej i politycznie neutralnej kalkulacji.  

Zgodnie z narracją tureckich władz i prorządowych ekspertów, był to rodzaj 

uzbrojenia niezbędny dla Turcji. W ich opinii wcześniej negocjowana amerykańska 

oferta sprzedaży systemów rakietowych Patriot była skrajnie nieatrakcyjna dla Ankary 

ze względu na wysoką cenę i brak transferu technologii, a rosyjska propozycja S-400 

spełniała warunki stawiane przez Turcję. Jako koronny argument za wyborem 

rosyjskiego uzbrojenia podkreślano to, że Rosjanie przekażą tureckim kontrahentom 

także wiedzę technologiczną. W praktyce jednak do takiego transferu nie doszło34.  

Wydaje się, że „racjonalność” wyboru rosyjskich S-400 jest bardziej zrozumiała 

w kontekście narastających konfliktów politycznych między Ankarą i Waszyngtonem, 

związanych z amerykańską krytyką praktyk autorytarnych w Turcji, sporami wokół 

kwestii kurdyjskiej, czy rzekomego wsparcia Stanów Zjednoczonych dla ruchu 

Fetullaha Gülena. Kompartmentacja pozwala władzom tureckim pominąć 

kompleksową ocenę swoich relacji z USA, czy z Rosją i umożliwia ich kontynuowanie 

mimo wszystkich poważnych i narastających problemów – zarówno w stosunkach 

turecko-amerykańskich, jak i turecko-rosyjskich. W opinii niektórych badaczy, 

podobna wielotorowość, rozdzielanie spraw konfliktowych od tych, w których 

kompromis jest osiągalny, cechuje także politykę rządu Erdoğana wobec Iranu 

i Izraela. Co ważne, model kompartmentacji pozwala Turcji realizować bieżące cele 

 
31 Burhanettin Duran, Why Vladimir Putin praises the Turkish president, Daily Sabah, 26.10.2020; 
https://www.dailysabah.com/opinion/columns/why-vladimir-putin-praises-the-turkish-president. 
32 Na temat „kompartmentacji” stosunków gospodarczych i kryzysów politycznych przez Turcję i Rosję patrz 
m.in. Evren Balta, From Geopolitical Competition to Strategic Partnership: 
Turkey and Russia after The Cold War, “Uluslararasi İlişkiler”, Vol. 16, No. 63, 2019; 
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/809991 
33 Stany Zjednoczone i inne państwa Sojuszu argumentują, że decyzja Turcji naraża ich bezpieczeństwo, gdyż 
systemy rakietowe S-400 mogą posłużyć Rosji jako narzędzie inwigilacji. 
34 Murat Caliskan, The Impact of Eurasianism on the Transformation of the Turkish State, CECRI Commentary 
Paper, no. 61, January 23, 2002. 
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polityczne w ramach różnych formatów współpracy takich jak np. proces astański – 

prowadzone od 2017 roku negocjacje między reżimem Baszszara Asada a syryjską 

opozycją z udziałem Ankary, Moskwy i Teheranu jako pośredników.  

Dialog Turcji i Rosji w kwestii syryjskiej był od początku narażony na wstrząsy 

związane z faktem, że oba państwa wspierają przeciwne strony konfliktu. 

Do najgłębszego kryzysu między Ankarą i Moskwą doszło w listopadzie 2015 roku 

po zestrzeleniu przez turecki myśliwiec rosyjskiego samolotu Su-24, który wleciał 

z Syrii nad terytorium tureckie. Mimo ostrej retoryki z obu stron oraz wprowadzenia 

wzajemnych sankcji gospodarczych, konflikt dobiegł końca już po siedmiu miesiącach, 

w czerwcu 2016 roku. Doszło do tego dzięki zakulisowym wysiłkom dyplomatycznym 

różnych środowisk w Turcji i Rosji, zainteresowanych wznowieniem współpracy35. 

Jedynie ten krótki okres przełomu lat 2015 i 2016 można określić jako odbiegający 

od modelu kompartmentacji, który funkcjonował do kryzysu i został przywrócony 

po czerwcu 2016 roku.  

Po 2017 roku, odkąd trwa proces astański, dochodziło także do poważnych napięć 

między Turcją i Rosją, w tym największego kryzysu w lutym 2020 roku, gdy 

w syryjskim regionie Idlibu w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego zginęło 

kilkudziesięciu żołnierzy tureckich. Jednak już 5 marca ub.r. Erdoğan przybył 

do Moskwy na rozmowy z Putinem w celu załagodzenia konfliktu. Wynegocjowane 

przez obu prezydentów porozumienie o zawieszeniu broni oznaczało akceptację przez 

Turcję rosyjskich warunków, w tym zdobyczy terytorialnych armii Asada. Dalsza 

ofensywa wspieranych przez Rosję sił reżimu w Damaszku i wycofywanie się sił 

tureckich z Idlibu były kontynuowane jesienią ub.r.36  

Wydarzenia 2020 roku w Syrii skłaniają do refleksji nad wieloznaczną strukturą 

stosunków Turcji i Rosji. Moskwa, mimo utrzymywania militarnej i politycznej presji 

na Ankarę, starała się jednak podtrzymywać dialog z Turcją w sprawie Syrii 

i w niektórych sytuacjach była gotowa do ustępstw37. Taka taktyka Kremla ma służyć 

utrzymaniu bliskich relacji z Ankarą, co sprzyja dalszemu pogłębieniu jej napięć 

z zachodnimi sojusznikami z NATO. Władze tureckie ignorują jednak ten aspekt, 

tłumacząc, że w relacjach z Rosją trzymają się zasady kompartmentacji. Podobnie 

 
35 Więcej na ten temat patrz: Eurazjatycki dryf Turcji. Geneza turecko-rosyjskiego partnerstwa, kryzysy w 
relacjach Turcji z UE i USA, zagrożenia dla spójności NATO, Raport OSPP, Marzec 2018; https://www.wojsko-
polskie.pl/aszwoj/u/5a/3d/5a3d0572-8943-4162-81f5-
27154dd57948/ospp_raport_marzec_2018_eurazjatycki_dryf_turcji.pdf 
36 Danny Makki, Is escalation in Idlib on the horizon?, Middle East Institute, 5.10.2020; 
https://www.mei.edu/blog/escalation-idlib-horizon 
37 Takim ustępstwem jest m.in. współpraca Rosji z Turcją w regionie północno-wschodniej Syrii, która ułatwia 
Ankarze zwalczanie oddziałów Kurdów syryjskich. Rosyjscy i tureccy żołnierze od jesieni 2019 roku patrolują 
wspólnie obszar terytorium syryjskiego wzdłuż granicy z Turcją. Rosjanie nie okazują też wsparcia Kurdom 
syryjskim w przypadkach, gdy kontrolowane przez nich ziemie, stają się celem protureckiej Syryjskiej Armii 
Narodowej. Patrz m.in.: Russia treads lightly in Syrian deadlock, Al-Monitor, 23.12.2020; https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/12/russia-turkey-erdogan-syria-ain-issa-deadlock-sdf-kurds.html 
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tureccy eksperci wyjaśniają również kontynuację współpracy Ankary z Kremlem, 

mimo zaangażowania obu w inne konflikty, w których wspierają przeciwne walczące 

strony. Oprócz Syrii można do nich zaliczyć wojnę domową w Libii oraz ostatnią 

odsłonę działań wojennych w Karabachu.  

Ankara unika natomiast tworzenia napięć w relacjach z Moskwą w przypadku tych 

konfliktów na obszarze postsowieckim, w których nie widzi potrzeby obrony własnych 

interesów. Do nich można zaliczyć przypadki Abchazji, Osetii Południowej, Krymu, 

Naddniestrza, czy Donbasu. Wszystkie te konflikty dotyczą państw, z którymi Turcja 

sąsiaduje bezpośrednio lub przez Morze Czarne38 oraz posiada bliskie związki 

historyczne i kulturowe. Stanowisko Ankary wobec nich jest albo zdystansowane, 

albo całkowicie neutralne.  

W przypadku Abchazji jest ona postrzegana jako region powiązany z Turcją, nie tylko 

poprzez fakt, że był częścią imperium Osmanów do początku XIX wieku, ale także 

ze względu na liczną diasporę abchaską mieszkającą w Turcji. Z tego względu Ankara, 

choć oficjalnie całkowicie popiera integralność terytorialną Gruzji i nigdy nie uznała 

państwowości ani Abchazji, ani Osetii Południowej, to nie robiła nic, aby powstrzymać 

regularne rejsy handlowe z portów tureckich do abchaskiego portu w Suchumi. Dzieje 

się tak wbrew żądaniom władz gruzińskich, aby zablokować tego rodzaju kontrabandę.  

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Krymu. Półwysep ten był przedmiotem 

zainteresowania Turcji od początku lat 90. XX wieku, kiedy tureckie rządowe instytucje 

wspierały powrót bliskich etnicznie Turkom Tatarów krymskich z zesłania w Azji 

Centralnej. Ten autochtoniczny naród został deportowany do Azji Centralnej w okresie 

rządów Józefa Stalina w maju 1944 roku. Po długich latach walki z reżimem sowieckim 

o prawo do zamieszkania w ojczyźnie, które było mu odmawiane przez władze do 

końca istnienia Związku Sowieckiego, Tatarzy krymscy zdołali powrócić na Krym na 

przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Wówczas Turecka Agencja Współpracy 

i Rozwoju (tur. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, TİKA) finansowała szereg projektów 

budowy domów i meczetów dla repatriantów. Społeczność krymskotatarska i jej organ 

przedstawicielski Medżlis pozostawała w dobrych relacjach z władzami Ukrainy. 

W związku z tym działacze ruchu narodowego Tatarów krymskich odgrywali także 

często rolę dyplomatów budujących oficjalne kontakty między Kijowem i Ankarą.  

Po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję w 2014 roku Medżlis i aktywiści 

krymskotatarscy stali się głównymi oponentami rosyjskich władz okupacyjnych. Z tego 

powodu to właśnie społeczność Tatarów krymskich stała się celem dyskryminacji 

i represji ze strony rosyjskich organów siłowych. Reakcja Ankary zarówno 

 
38 Separatystyczne Naddniestrze jest de iure częścią Mołdowy, która nie graniczy ani bezpośrednio ani przez 
Morze Czarne z Turcją. Jest jednak uznawana za państwo regionu czarnomorskiego. Świadczy o tym m.in. jej 
przynależność do organizacji Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (ang. Black Sea Economic Cooperation, 
BSEC). 
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na nielegalną aneksję Krymu, jak i na represyjną politykę wobec ludności 

krymskotatarskiej, mimo wyrażenia solidarności z Kijowem, była jednak słaba. Turcja 

regularnie podkreśla swoje poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy. 

Ten postulat jest ważny dla strony tureckiej m.in. ze względu na Górski Karabach, gdzie 

w interesie Turcji jest popieranie azerskiego dążenia do przywrócenia swojej kontroli 

nad terytorium będącym w rękach Ormian. Innym ważnym dla rządu tureckiego 

argumentem przemawiającym za zasadą nienaruszalności granic i ostrożnym 

podejściem do prawa do samostanowienia narodów jest kwestia kurdyjska w Turcji, 

która potencjalne grozi secesją terenów zamieszkałych przez Kurdów w południowo-

wschodniej Anatolii.  

Niemniej, jeśli chodzi o politykę Turcji wobec rosyjskiej okupacji Krymu, nie można jej 

określić jako zdecydowanego poparcia dla Ukrainy. Wprawdzie wkrótce po aneksji 

wstrzymane zostały loty pasażerskie z tureckich lotnisk do Symferopola, jednak 

tureckie promy i statki nadal pływają na półwysep. 

Choć w Ankarze zmobilizowało się lobby krymskotatarskie, złożone z organizacji 

diasporalnych, domagających się deokupacji Krymu, to jednocześnie rosyjska 

ambasada wspiera prorosyjskich aktywistów krymskotatarskich w Turcji. Ci starają 

się przekonać turecką opinię publiczną, że Tatarzy krymscy byli źle traktowani w 

okresie rządów ukraińskich, a obecnie cieszą się licznymi przywilejami pod władzą 

rosyjską39. Sam prezydent Erdoğan, choć wielokrotnie spotykał się z członkami 

Medżlisu, w październiku 2019 roku przyjął u siebie także reprezentanta 

kolaboracjonistycznego środowiska wśród Tatarów krymskich, Rusłana Balbieka, i 

odpowiedzialną za represje wobec krymskotatarskich i proukraińskich aktywistów 

byłą krymską prokurator Natalię Pokłońską40. 

 
39 Marionetkową rosyjską organizacją Tatarów krymskich w Turcji jest kierowana przez Ünvera Sela Federacja 
Krymskotatarskich Stowarzyszeń (tur. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu). 
40 Halya Coynash, Outrage as Crimean collaborators included in Russian delegation to Turkey, 19.10.2019, 
http://khpg.org/en/index.php?id=1571011436 
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Między akceptacją dominacji Kremla a projektem turecko-
rosyjskiego „kondominium” na Kaukazie Południowym 

Wydaje się, że akceptacja przez turecką elitę pierwszoplanowej roli Rosji 

w postsowieckich konfliktach przyczyniła się do spokojnej reakcji Turcji na karabaski 

rozejm z 9 listopada. Potencjalnie mógł on wywołać sprzeciw Ankary, gdyż ta nie 

została zaproszona przez Moskwę do udziału w podpisaniu porozumienia kończącego 

wojnę. W trakcie działań wojennych prezydent Erdoğan i inni przedstawiciele władz 

tureckich deklarowali pełne poparcie dla Azerbejdżanu, w tym gotowość do wojskowej 

interwencji. Ankara zainwestowała też we wsparcie sprzętowe i kadrowe Baku. 

Ostateczny rezultat mógł więc oznaczać częściowe rozczarowanie władz tureckich. Z 

punktu widzenia Azerbejdżanu i Turcji, jako negatywny element warunków rozejmu 

można bez wątpienia potraktować wejście wojsk rosyjskich jako sił pokojowych do 

Karabachu. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że we wszystkich postsowieckich konfliktach 

tzw. rosyjskie siły pokojowe wspierają interesy Rosji najczęściej kosztem państw, na 

których terytorium stacjonują.  

Niemniej głosy rozczarowania w tureckich mediach, czy też wśród ekspertów w Turcji 

były rzadkie. Dominowało przekonanie o politycznym sukcesie Ankary i Baku, a roli 

Rosji nie postrzegano jako ewentualnego zagrożenia dla interesów tureckich, 

czy azerskich. Media entuzjastycznie zareagowały na zawarty w porozumieniu 

pokojowym plan otwarcia korytarza między Azerbejdżanem przez terytorium 

Armenii, łączącego go z azerską eksklawą – Nachiczewanem41. Ta posiada granicę 

z Turcją, co oznacza – w razie wprowadzenia tego punktu rozejmu w życie – powstanie 

krótkiego szlaku transportowego łączącego ją z Azerbejdżanem. Trasa ta skracałaby 

nie tylko drogę przewozu tureckich towarów na Kaukaz, ale i dalej do Azji Centralnej. 

Wątpliwości, co do realizacji tego planu budzi jednak fakt, że porozumienie mówi 

o potrzebie wybudowania nowej infrastruktury. Można założyć, że władze w Erywaniu 

mogą zostać zmuszone by zgodzić się na wprowadzenie tego elementu porozumienia 

w życie. Powstanie nowej drogi z terytorium Azerbejdżanu do jego nachiczewańskiej 

eksklawy będzie zależało od postawy Rosji. Ta ostatnia mimo oficjalnego poparcia dla 

planów stworzenia korytarza, niekoniecznie będzie zainteresowana realnym 

stworzeniem takiej panazjatyckiej magistrali omijającej jej terytorium. Na razie 

 
41 Türk dünyası birleşiyor, Akşam, 2.12.2020; https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turk-dunyasi-
birlesiyor/haber-1130203, Bir koridorla pasifikteyiz, Sabah, 2.12.2020, Kerem Karabulut, Nahcivan-Azerbaycan 
koridorunun açılmasının anlam ve önemi, Yeşil Iğdır, 1.12.2020; https://yesiligdir.com/yazar/yazi/7690  
Sceptyczne stanowisko wobec możliwości rozwoju przesyłu węglowodorów, budowy kolei, czy zwiększenia 
tureckiego eksportu do Azji Centralnej przez planowany nowy korytarz transportowy przedstawił w swoim 
artykule turecki dziennikarz, specjalizujący się w regionie kaukaskim, Fehim Taştekin: How realistic are Turkey’s 
ambitions over strategic corridor with Azerbaijan, Al-Monitor, 4.12.2020; https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/12/turkey-russia-iran-conflicting-interests-nagorno-
karabakh.html#ixzz6h06HzZFY 
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zmuszona jest jednak sprzyjać temu projektowi jako gwarant rozejmu z 9 

października, czego dowodem mogą być deklaracje złożone w Moskwie podczas 

spotkania Putina z Əliyevem i Paszinianem42. 

Mapa 1: Korytarz łączący Azerbejdżan z Nachiczewańska Republiką Autonomiczną 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Choć w samej Turcji ani elita polityczna, ani eksperci nie liczyli raczej na całkowite 

wyparcie Rosji z regionu, koncepcja swoistego „kondominium”, wspólnego z Kremlem 

kształtowania nowej, powojennej rzeczywistości uważana była przez wielu 

za realistyczną. Wariant taki przypominałby współpracę Turcji, Rosji i Iranu w ramach 

procesu astańskiego. Nowy turecko-rosyjski format miałby zastąpić Grupę Mińską 

OBWE ds. uregulowania konfliktu karabaskiego43. Byłby podobny do procesu 

astańskiego również dlatego, że wykluczałby jakikolwiek udział w nim państw 

zachodnich.  

Jeszcze na początku lutego 2020 roku nacjonalistyczna, prorosyjska Partia Ojczyzny 

(tur. Vatan Partisi) podczas kryzysu w relacjach turecko-rosyjskich zaproponowała 

na łamach swojej gazety Aydınlık kompleksowe rozwiązanie „zamrożonych” 

 
42 Азербайджан и Армения обменяются коридорами, Коммерсантъ, 11.01.2021; 
https://www.kommersant.ru/doc/4640316 
43 Patrz m.in. wypowiedź Sinana Ülgena w debacie: Alexander Gabuev, Sinan Ülgen, Thomas de Waal, Tipping 
Point in the Karabakh Crisis: What Next?, Carnegie Moscow, 15.10.2020; 
https://carnegie.ru/commentary/82963 
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konfliktów, w które zaangażowana jest Turcja i Rosja. Lider partii, Doğu Perinçek, 

wysunął koncepcję uznania przez Turcję rosyjskiej aneksji Krymu i niepodległości 

Abchazji w zamian za uznanie przez Rosję Tureckiej Republiki Cypru Północnego oraz 

wsparcie Kremla i Abchazów dla zakończenia ormiańskiej okupacji Górskiego 

Karabachu44. Tego rodzaju całościowe „rozwiązanie” konfliktów i porozumienie 

turecko-rosyjskie przypieczętowałoby eurazjatycki, antyzachodni sojusz Ankary 

i Moskwy. Rusofilska Partia Ojczyzny ma niewielki elektorat w Turcji, jednak wpływa 

na myślenie elit politycznych, w tym zwłaszcza wojskowych i sektora siłowego. 

Antyzachodnie poglądy Perinçeka w ich skrajnej formie nie są akceptowalne 

dla znacznej części środowiska tureckich wojskowych, czy administracji. Z drugiej 

strony duża część z jego idei na pewno spotyka się z zainteresowaniem. Koncepcja 

międzynarodowej kooperacji Turcji i Rosji bez udziału Zachodu w celu rozwiązania 

konfliktów na Bliskim Wschodzie i na Kaukazie jest poważnie rozważana przez turecką 

elitę rządzącą. Rezultat wojny o Karabach pokazał jednak, że tego rodzaju 

kompleksowe plany turecko-rosyjskiej współpracy okazały się, przynajmniej na razie, 

jedynie mało realnym projektem Perinçeka i tureckich eurazjatów.  

Część ekspertów tureckich zakładała już w trakcie działań zbrojnych możliwość 

wejścia do regionu rosyjskich żołnierzy45. Jeszcze 21 października Behlül Özkan 

z Uniwersytetu Marmara przewidywał w swojej analizie, że Turcja będzie musiała 

zachowywać się ostrożniej w relacjach z Moskwą w odniesieniu do Karabachu niż 

w przypadku Syrii, gdyż ten pierwszy region stanowi dla Rosji „bliskie sąsiedztwo” 

(tur. yakın çevre)46.  

Idea dzielenia Kaukazu na strefy wpływów Ankary i Moskwy ma nadal swoich 

zwolenników w Turcji. Obecna odsłona konfliktu o Górski Karabach przybliża być 

może realizację projektu „kondominium”. Póki co pozostaje on w sferze politycznych 

planów, nie można zaś go uznać za opis powojennego status quo. Przede wszystkim 

niepodległe państwa kaukaskie – Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, mimo częściowej 

zależności od mocarstw regionalnych – Turcji i Rosji – prowadzą jednak niezależną 

politykę zgodną z własnymi interesami. Mimo wzmocnienia tureckiego wpływu na 

Kaukaz, nie należy nie doceniać wciąż silnej pozycji Kremla. Co więcej, relatywny 

wzrost skuteczności polityki Ankary w regionie należy rozpatrywać w kontekście 

historycznych uwarunkowań, które przez minione stulecia hamowały ekspansję 

imperium Osmanów i Republiki Tureckiej na tym obszarze.  

 
44 Kırım'a stratejik bakış, Aydınlık, 4.02.2020; https://www.aydinlik.com.tr/haber/kirim-a-stratejik-bakis-
200291-2 
45 Behlül Özkan, Karabağ: perde gerisinde Ankara-Moskova düellosu, YetkinReport, 21.10.2020; 
https://yetkinreport.com/2020/10,/21/karabag-perde-gerisinde-ankara-moskova-duellosu/ 
46 Ibidem. 
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Historyczne ograniczenia polityki Turcji:  
Kaukaz poza dziedzictwem Atatürka 

Turecka elita zawsze postrzegała konflikty na obszarze dawnego Imperium Osmanów 

jako bardziej istotne dla Turcji niż te, których teatrem są kraje dawniej należące 

do Imperium Rosyjskiego i Związku Sowieckiego. Tego rodzaju postrzeganie Iraku, 

Syrii czy Libii jako „uprawnionych” sfer wpływów Republiki Tureckiej, będącej 

w jakimś stopniu kontynuatorką państwa osmańskiego, nie ogranicza się do środowisk 

rządzących, czy grup ekspertów i akademików z dziedziny stosunków 

międzynarodowych. Bez wątpienia problemy Irakijczyków, Syryjczyków 

czy Palestyńczyków spotykają się z dużym zainteresowaniem i empatią społeczeństwa 

tureckiego47. W tym samym czasie sytuacja polityczna narodów Krymu, Kaukazu, 

czy Azji Centralnej jest często dla niego odległa i niezbyt zrozumiała.  

Kolejna przyczyna większego zainteresowania tureckich elit południowym niż 

północno-wschodnim sąsiedztwem tkwi już w historii Republiki Tureckiej. 28 stycznia 

1920 roku ostatni parlament osmański przyjął tzw. Przysięgę Narodową (tur. Misak-ı 

Millî), dokument opisujący granice przyszłego państwa tureckiego postulowane przez 

stronnictwo Mustafy Kemala Paszy Atatürka, który później stworzył na gruzach 

monarchii Osmanów republikę. Zgodnie z założeniami Misak-ı Millî znaczne części 

północnej Syrii i iracki wilajet Mosulu miały pozostać w tureckim państwie 

narodowym. Przynależność dawnych kaukaskich terytoriów osmańskich, zajętych 

przez Rosję w rezultacie wojny 1878 roku, Batumi, Karsu i Ardahanu, miała zgodnie 

z dokumentem, zostać określona przez plebiscyt.  

Turcja w granicach z Traktatu w Lozannie z 24 lipca 1923 roku nie objęła ziem 

syryjskich. Jednak w 1939 roku postulaty terytorialne Przysięgi Narodowej zostały 

częściowo zrealizowane po przyłączeniu do Turcji Sandżaku Aleksandretty 

(Iskenderunu), wcześniej będącego pod kontrolą francuskiego protektoratu w Syrii. 

Tureckie operacje wojskowe w latach 2016–2019 doprowadziły do zajęcia terytoriów 

północno-syryjskich, wcześniej pod kontrolą Państwa Islamskiego i kurdyjskiej 

autonomii, tzw. Rożawy. Mimo że formalnie ich okupacja ma być czasowa i nie oznacza 

ich aneksji, część społeczeństwa tureckiego postrzegała wejście wojsk tureckich 

do Syrii jako realizację postulatów Misak-ı Millî.  

Na uczuciach tureckich obywateli związanych z tym historycznym dokumentem grał 

Erdoğan, który uzasadniał rozpoczęcie operacji Tarcza Eufratu „odpowiedzialnością” 

 
47 Empatia społeczeństwa tureckiego wobec losu Syryjczyków, ofiar wojny domowej, była wysoka zwłaszcza w 
pierwszych latach trwania konfliktu. Z czasem jednak coraz częstsze stały się w Turcji postawy niechęci wobec 
syryjskich imigrantów, których zaczęto oskarżać m.in. o odbieranie miejsc pracy tureckim obywatelom. 
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Turcji wynikającą z Przysięgi Narodowej48. Podobne odwołania do Misak-ı Millî 

pojawiały się m.in. podczas rozpoczęcia operacji Źródło Pokoju w październiku 2019 

roku przeciwko Rożawie49. Wspomniane interwencje wojskowe były krytykowane 

w Europie i w Stanach Zjednoczonych (m.in. z powodu łamania praw syryjskich 

Kurdów). Dlatego też tureccy politycy i prorządowi publicyści chętnie odwoływali się 

do czasów walki Atatürka z zachodnimi mocarstwami w latach 1919–1923. Krytyków 

tureckich operacji w Syrii prorządowe media nazywały „nowymi zwolennikami 

mandatu” (tur. yeni mandacılar). Odwoływały się tym samym do historycznej sytuacji, 

gdy po I wojnie światowej Francja i Anglia zajęły osmańskie terytoria Syrii i Iraku jako 

siły mandatowe. Utrata bliskowschodnich ziem Imperium Osmańskiego, zajętych 

po I wojnie światowej przez Wielką Brytanię i Francję, zajmuje znacznie bardziej 

istotne miejsce w pamięci historycznej społeczeństwa tureckiego niż wypchnięcie 

Turcji przez Rosję z Krymu i Kaukazu w XVIII i XIX wieku.  

Mapa 2: Granice państwa tureckiego postulowane w tzw. Przysiędze Narodowej (Misak i Milli) z 1920 

roku 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 
48 'Misak-ı Milli' Batı'yı çıldırttı, 25.10.2020; https://www.yenisafak.com/dunya/misak-i-milli-batiyi-cildirtti-
2553418 
49 Bercan Tutar, Yeni mandacılara Misak-ı Milli dersi, Sabah, 10.10.2019; 
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bercan-tutar/2019/10/10/yeni-mandacilara-misak-i-milli-dersi 
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Tradycyjny brak zainteresowania Republiki Tureckiej obszarem Kaukazu wynikał 

także z doświadczeń sojuszu Atatürka z bolszewicką Rosją w latach 1919-1922. 

Współpraca Mustafy Kemala Paszy z bolszewikami zaważyła na losach tureckiej wojny 

o niepodległość (tur. Türk Kurtuluş Savaşı). W 1921 roku Włodzimierz Lenin 

zdecydował się na przekazanie Ankarze pomocy finansowej i dostawy broni50. 

W marcu 1921 roku delegacja turecka odwiedziła Moskwę, co zakończyło się 

podpisaniem traktatu moskiewskiego, w którym bolszewicka Rosja uznawała granice 

Turcji postulowane przez Misak-ı Millî. Sojusz kemalistów z bolszewikami ugruntował 

traktat z Karsu z października 1921 roku, który ustanawiał wspólną granicę, 

przekazując Republice Tureckiej część terytoriów utraconych przez Imperium 

Osmańskie na rzecz Rosji w 1878 roku (obwód Karsu). Traktat ten był zwieńczeniem 

współpracy wojskowej Armii Czerwonej i sił tureckiego generała Kâzıma Karabekira, 

które w końcu 1920 roku wspólnie doprowadziły do rozbioru istniejącej od 1918 roku 

niepodległej Demokratycznej Republiki Armenii51.  

Traktat z Karsu, w praktyce kemalistowsko-bolszewicki, w teorii był podpisany przez 

Turcję i trzy sowieckie republiki: Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. W momencie jego 

zawarcia siły gen. Karabekira okupowały znaczną część terytorium byłej 

Demokratycznej Republiki Armenii, w tym region Sziraku i jego główne miasto – 

Aleksandropol (obecnie Giumri). W związku z tym postanowienia traktatu były 

korzystne dla Turcji. Oprócz odzyskania Karsu, otrzymywała ona prawo gwaranta 

bezpieczeństwa muzułmanów w Adżarii w Gruzińskiej SRS, natomiast Armenię 

wypierała całkowicie na lewy brzeg rzek Araks i Achurian. Strona turecka utrzymała 

w swoich granicach korytarz wzdłuż prawego brzegu Araksu, który umożliwił Turcji 

posiadanie wspólnej 15-kilometrowej granicy z należącym do Azerbejdżańskiej SRS 

Nachiczewanem. Był to nowy nabytek terytorialny, obszar ten należał bowiem do 

Imperium Rosyjskiego od pokoju w Turkmenczaju w 1828 roku po wojnie rosyjsko-

perskiej, a wcześniej do Persji, nigdy zaś do imperium Osmanów.  

Turcja, po ustaleniu korzystnych dla siebie północno-wschodnich granic w traktacie 

karskim, straciła zainteresowanie Kaukazem. Wiązało się to m.in. z ogólną dewizą 

polityki Atatürka – „pokój w domu, pokój na świecie” (tur. yurtta sulh, cihanda sulh). 

Zgodnie z tym hasłem tureckiego przywódcy, zadaniem Turcji była budowa 

nowoczesnego państwa w swoich granicach, a nie mieszanie się w sprawy sąsiadów. 

Po II wojnie światowej sytuacja uległa jednak zmianie, gdyż zwycięski ZSRS zażądał 

korekty granic i zwrotu sowieckim republikom Gruzji i Armenii części terytoriów 

należących do carskiej Rosji od 1878 roku, a więc Karsu, Ardahanu i Iğdıru. Minister 

spraw zagranicznych ZSRS Wiaczesław Mołotow porównał wówczas traktat z Karsu 

 
50 Erich J. Zürcher, Turcja. Od sułtanatu do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2013, s. 153. 
51 Dimitar Bechev, Rival Power: Russia's Influence in Southeast Europe, Yale University Press, New Haven & 
London 2017, s. 144. 
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z 1921 roku do zawartego w tym samym roku z Polską traktatu ryskiego. Uznał, 

że podobnie jak ten ostatni był „niesprawiedliwy” i powinien zostać skorygowany.  

Słabość pozycji Turcji w tym okresie, a także obojętność władz tureckich wobec losu 

Azerów dotkniętych stalinowskim totalitaryzmem pokazuje incydent z sierpnia 1945 

roku, tzw. rzeź przy moście Boraltan. Byli sowieccy żołnierze narodowości azerskiej 

i przedstawiciele innych narodów turkijskich, którzy po wzięciu do niewoli przez 

Niemców zostali wcieleni do Wermachtu, a następnie, po upadku III Rzeszy, zbiegli 

do Turcji, przebywali tam internowani w obozie w Yozgacie. W sierpniu 1945 roku 

Ankara, obawiając się sowieckiej inwazji, uległa żądaniom Moskwy i zgodziła się 

na ekstradycję internowanych Azerów do ZSRS. Według wciąż nieprzebadanych 

do końca przez historyków źródeł, co najmniej sto osób miało być przekazanych 

Sowietom na moście Boraltan na granicy z Nachiczewanem, gdzie też mieli zostać 

zamordowani52.  

Do tego historycznego wydarzenia odniósł się prezydent Erdoğan w swoim 

przemówieniu podczas wizyty w Baku 9 grudnia 2020 roku z okazji zwycięstwa 

Azerbejdżanu w wojnie o Górski Karabach. Jak stwierdził turecki przywódca, 

nawiązując do tureckiego wsparcia dla Baku w tym konflikcie: „W ten sposób 

uratowaliśmy nasz naród przed wstydem, jaki przyniosły naszemu krajowi 

jednopartyjne rządy CHP na moście Boraltan w 1944 roku. Nasze wsparcie 

dla drogiego Azerbejdżanu będzie od teraz kontynuowane”53. Erdoğan podkreślił więc 

„spłacony dług” Turcji wobec Azerów, których ta pierwsza zawiodła w latach 40. XX 

wieku, a nie opuściła w potrzebie współcześnie pod jego rządami. Jednocześnie 

prezydent skrytykował Republikańską Partię Ludową (tur. Cumhuriyet Halk Partisi, 

CHP), która wówczas rządziła Turcją. Reaktywowana w 1992 roku CHP jest obecnie 

głównym ugrupowaniem opozycyjnym.  

 

 
52 Boraltan Köprüsü Olayı – Ağustos 1945, İsmet İnönü Vakfı, http://www.ismetinonu.org.tr/boraltan-koprusu-
olayi-agustos-1945/ 
53 Erdoğan’dan AB Liderler Zirvesi mesajı: Yaptırım kararı bizi ırgalamaz, Milliyet, 10.12.2020; 
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogandan-ab-liderler-zirvesi-mesaji-yaptirim-karari-bizi-irgalamaz-
6375998 
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Polityka Turcji wobec Kaukazu i kwestii Górskiego Karabachu 

W konsekwencji presji sowieckiej rząd w Ankarze, który w trakcie II wojny światowej 

pozostawał neutralny niemal do samego końca konfliktu, zmuszony był wejść w sojusz 

z Zachodem. W 1952 roku Turcja przystąpiła do NATO, a w 1955 roku do Organizacji 

Paktu Centralnego (CENTO), stawiającej sobie za cel powstrzymanie ekspansji ZSRS w 

Azji. Następnie granica turecko-sowiecka przez cztery dekady była częścią 

zimnowojennej „żelaznej kurtyny”, co decydująco wpłynęło na zerwanie kontaktów 

społeczeństwa tureckiego z przedstawicielami narodów kaukaskich i wynikający z 

tego brak wiedzy na temat sowieckich realiów. Ten dystans kulturowy, społeczny i 

polityczny utrzymywał się także po rozpadzie Związku Sowieckiego. 

Jeśli chodzi o tematy kaukaskie, budzące stosunkowe zainteresowanie opinii 

publicznej w Turcji po 1991 roku, jednym z niewielu była kwestia Górskiego 

Karabachu. Odzyskanie kontroli nad tym terytorium po przegranej w wojnie 

z separatystycznym ruchem ormiańskim w latach 1992–1994 pozostawało głównym 

celem Azerbejdżanu. Ten ostatni jest postrzegany przez Turcję jako najważniejszy 

sojusznik w regionie, najbliższy kulturowo, językowo, ale także gospodarczo i 

politycznie spośród państw Kaukazu, a także turkijskich krajów Eurazji. Polityczna i 

etniczna bliskość Azerbejdżanu i Turcji wyrażana jest w hasłach „dwa państwa, jeden 

naród” (tur. iki devlet, bir millet), czy też „dwie ojczyzny, jedna dusza” (tur. iki vatan, 

tek can).  

Rząd w Ankarze starał się wyrażać solidarność z Baku w kwestii Karabachu. Po 

wybuchu pierwszej wojny karabaskiej w 1992 roku początkowo Turcja próbowała 

jednak zachować neutralne stanowisko wobec konfliktu. Rząd premiera Süleymana 

Demirela chciał odgrywać rolę mediatora, a nie strony sporu. Na przełomie lat 1991 i 

1992 Turcja zaangażowała się w mediacje, próbując nakłonić Baku do koncepcji 

wymiany terytoriów przez Azerbejdżan i Armenię. Zgodnie z tym planem, popieranym 

także przez USA, ormiański region Meghri miałby zostać przekazany Azerom, co 

dawałoby im lądowe połączenie ze swoją eksklawą w Nachiczewanie. W zamian 

Armenia miałaby otrzymać Karabach z korytarzem laczyńskim. W lutym 1992 roku 

o planie tym rozmawiał z ówczesnym prezydentem Azerbejdżanu Ayazem 

Mütəllibovem wysłannik tureckiego prezydenta Turguta Özala, Cengiz Çandar. Według 

jego relacji azerski przywódca miał odrzucić plan, twierdząc, że zarówno korytarz 

laczyński, jak i będący częścią Armenii Zangezur, dzielący Nachiczewan od reszty 

Azerbejdżanu, są terytoriami azerskimi. Region zangezurski, obejmujący Meghri, jak 
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stwierdził Mütəllibov, od 1920 roku znajdował się niesprawiedliwie w granicach 

Armenii i powinien być zwrócony Azerom54. 

Turcji nie udało się jednak utrzymać równego dystansu wobec walczących stron w 

czasie pierwszej wojny karabaskiej. 26 lutego 1992 roku ormiańskie oddziały 

dokonały ostrzału Azerów uciekających ze wsi Chodżały (azerb. Xocalı) w Karabachu. 

W efekcie zabitych zostało co najmniej dwustu, a według azerskich źródeł nawet ponad 

sześciuset cywilów. Turecka opinia publiczna zaczęła się domagać od swoich władz 

interwencji wojskowej po stronie Azerbejdżanu. W kwietniu 1993 roku doszło do 

nowej ofensywy Ormian na azerski region Kelbadżar, znajdujący się poza właściwym 

Górskim Karabachem. Do ataku doszło nie tylko ze strony terytorium karabaskiego, 

ale także od strony Armenii. Rząd w Ankarze zdecydował się we wrześniu tamtego 

roku na rozlokowanie oddziałów 3. armii wzdłuż granicy turecko-ormiańskiej. Oba 

państwa znalazły się na krawędzi wojny. Do interwencji armii tureckiej jednak nie 

doszło ze względu na fakt, że już 30 września 1992 roku Armenia podpisała 

porozumienie z Rosją, w ramach którego rosyjscy żołnierze zostali rozlokowani na jej 

granicy z Turcją. Ewentualna konfrontacja groziłaby wojną turecko-rosyjską. Kwestia 

zbrojnego wsparcia Baku przez Ankarę ograniczyła się do dyskusji w tureckich 

mediach55. Turcja wyraziła swoją solidarność z Azerbejdżanem zamykając granicę z 

Armenią. Innym elementem tureckiej polityki izolacji rządu w Erywaniu było 

powstrzymanie się od nawiązania z nim stosunków dyplomatycznych56.  

Do kolejnej tureckiej próby rozwiązania problemów Kaukazu – już w czasach rządów 

islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju – doszło w latach 2008–2010, w 

ramach tzw. futbolowej dyplomacji57. Turecki prezydent Abdullah Gül 6 września 2008 

roku odwiedził Armenię, aby obejrzeć mecz reprezentacji obu krajów, następnie 

ormiański prezydent Serż Sargsjan przyjechał 14 października 2009 roku na kolejny 

mecz drużyn Armenii i Turcji w tureckiej Bursie. Przedmiotem nacisków tureckich 

dyplomatów było wówczas także powiązanie kwestii otwarcia granicy i wznowienia 

relacji z ustępstwami Ormian w kwestii karabaskiej. Ankara naciskała na Erywań, 

aby ormiańskie władze w Karabachu oddały choć symboliczny fragment okupowanego 

terytorium – jeden z powiatów przed wojną zamieszkany przez ludność azerską.  

Ostatecznie 10 października 2009 roku doszło do podpisania turecko-ormiańskich 

protokołów w Zurychu przez ministrów spraw zagranicznych Armenii i Turcji, 

Eduarda Nalbandjana i Ahmeta Davutoğlu, które miały doprowadzić do normalizacji 

 
54 Cengiz Ҫandar, South Caucasus deal echoes plan from 30 years ago, Al-Monitor, 13.11.2020; https://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2020/11/turkey-russia-nagorno-karabakh-deal-armenia-azerbaijan.html 
55 Ali Balcı, Türkiye Dış Politikası. İlkeler, Aktörler, Uygulamalar, İstanbul 2017, s. 255.  
56 Turcja nigdy nie nawiązała stosunków dyplomatycznych z Armenią, była jednak jednym z pierwszych państw, 
które uznały jej niepodległość w 1991 roku. 
57 Patrz m.in: Turkish-Armenian Relations: Will Football Diplomacy Work?, SETA Policy Brief, no. 24, September 
2008; http://setadc.org/wp-content/uploads/2015/05/SETA_Policy_Brief_No_24_Bulent_Aras_Fatih_Ozbay.p
df 
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między Ankarą i Erywaniem. Te jednak nigdy nie zostały ratyfikowane przez 

parlament turecki z powodu sprzeciwu większości rządzącej elity. Nie bez znaczenia 

była także reakcja Azerbejdżanu. Prezydent İlham Əliyev zagroził, że wycofa się ze 

wspólnych projektów energetycznych z Turcją. Z kolei w Erywaniu wykluczano 

jakiekolwiek łączenie problemu relacji turecko-ormiańskich z ustępstwami w kwestii 

Karabachu. Sytuacja ta pokazywała, że Turcja nie ma możliwości wpływu na sytuację 

na Kaukazie, gdyż nie jest w stanie przełamać oporu Armenii, pewnej poparcia swojej 

pozycji ze strony i Rosji i Zachodu. Co więcej, widoczne się stało, że Ankara nie jest 

w stanie kształtować swojej polityki w regionie bez jej uzgodnienia z Baku.  

Ostatecznie futbolowa dyplomacja okazała się nie symbolem porozumienia 

ormiańsko-tureckiego, lecz wręcz przeciwnie – dowodem skali trudności w jego 

osiągnięciu nawet przy sprzyjającej postawie liderów obu państw. W kolejnych latach 

wysiłki Güla na rzecz rekoncyliacji były krytykowane przez przedstawicieli tureckiej 

elity rządzącej, w tym nowego prezydenta Turcji – Recepa Tayyipa Erdoğana58. Był on 

w czasach prezydentury Güla premierem i jako członek tego samego obozu 

politycznego wspierał jego politykę, nigdy jednak nie angażując się w kwestie dialogu 

z Armenią. Z kolei strona ormiańska w 2015 roku zawiesiła kwestię ratyfikacji 

protokołów w parlamencie, a w 2018 roku zostały one oficjalnie anulowane przez Radę 

Bezpieczeństwa Narodowego Armenii59.  

 

 

 
58 Former President Gül’s visit to Yerevan in 2008 was wrong, Erdoğan says, Hürriyet Daily News, 8.05.2015; 
https://www.hurriyetdailynews.com/former-president-guls-visit-to-yerevan-in-2008-was-wrong-erdogan-
says--82135 
59 Erik Davtyan, Armenia Recalls the Zurich Protocols, Eurasia Daily Monitor, 4.03.2015; 
https://jamestown.org/program/armenia-recalls-the-zurich-protocols/, Eduard Abrahamyan, Armenia Annuls 
Zurich Protocols With Turkey, but Hopes for New Engagement, Eurasia Daily Monitor, 22.03.2018; 
https://jamestown.org/program/armenia-annuls-zurich-protocols-turkey-hopes-new-engagement/ 
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Wydaje się, że futbolowa dyplomacja nie miała szans powodzenia w dużej mierze 

ze względu na ówczesne stanowisko Rosji. Moskwa, której wizerunkiem zachwiała 

inwazja w Gruzji w sierpniu 2008 roku, skłonna była w tym okresie zaangażować się 

bardziej w mediacje między Armenią i Azerbejdżanem. Kreml nie miał jednak zamiaru 

włączać Turcji w proces uregulowania konfliktu, a tym bardziej dzielić się z nią 

międzynarodowym uznaniem w razie sukcesu wspólnych wysiłków pokojowych.  

Rosja wraz z USA i Francją jest współprzewodniczącym Grupy Mińskiej 

ds. uregulowania konfliktu. Jednak jej działania trwające od lat 90., tzw. proces praski 

w latach 2002–2007, potem zaś negocjacje na bazie tzw. zasad madryckich, nie 

doprowadziły do żadnych rezultatów. Zainicjowane na jesieni 2008 roku przez 

ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa rozmowy ormiańsko-

azerbejdżańskie ostatecznie zakończyły się fiaskiem. Sam fakt aktywniejszego podjęcia 

negocjacji został jednak zdyskontowany przez Rosję, budującą swój wizerunek 

mediatora i gwaranta pokoju w regionie. 2 listopada 2008 roku doszło do spotkania 

w Moskwie Miedwiediewa, Sargsjana i Əliyeva i podpisania porozumienia 

określającego „uczciwe i wyważone zasady podstawowe uregulowania konfliktu”. 

Chęć zmonopolizowania ewentualnego sukcesu dyplomatycznego przez Rosję 

objawiała się także brakiem jej wsparcia dla regionalnych inicjatyw pokojowych 

wysuwanych przez Ankarę, takich jak turecki projekt Kaukaskiej Platformy Stabilności 

i Rozwoju z 2008 roku60, czy też powiązana z nią turecko-ormiańska futbolowa 

dyplomacja. Trudno też przesądzać, czy Rosja rzeczywiście dążyła do uregulowania 

konfliktu między Erywaniem a Baku. Na początku 2009 roku media azerskie ujawniły, 

że Armenia otrzymała od rosyjskiego sojusznika uzbrojenie wartości 800 mln dolarów. 

Sprawa ta wpłynęła negatywnie na postrzeganie przez Baku Moskwy jako 

bezstronnego negocjatora. Ostatecznie rosyjska inicjatywa Miedwiediewa, której 

kulminacją było spotkanie prezydentów Armenii i Azerbejdżanu, Sargsjana i Əliyeva 

w Kazaniu 24 lipca 2011 roku, także zakończyła się niepowodzeniem, gdyż liderzy obu 

państw nie byli gotowi na żadne ustępstwa61.  

W kolejnych latach Rosja zdawała się raczej podtrzymywać sztywne stanowisko 

zakładające konieczność kontynuacji negocjacji w sprawie Karabachu wyłącznie 

 
60 Kaukaska Platforma Stabilności i Rozwoju (tur. Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu) była projektem 
zainicjowanym przez Turcję po rosyjsko-gruzińskiej wojnie pięciodniowej w sierpniu 2008 roku, którego celem 
miało być przede wszystkim uregulowanie regionalnych konfliktów. W intencji Ankary miały w nim wziąć udział 
państwa regionu – Gruzja, Armenia i Azerbejdżan, a także Turcja i Rosja i ewentualnie Iran. Patrz m.in.: Sinan 
Oğan, Kafkasya İşbirliği ve İstikrar Platformu Yerine KEİ’yi Öneriyoruz, 28.08.2008; 
https://turksam.org/kafkasya-isbirligi-ve-istikrar-platformu-yerine-kei-yi-oneriyoruz 
61 Карабахский саммит в Казани завершился безрезультатно, DW, 24.06.2011; 
https://www.dw.com/ru/карабахский-саммит-в-казани-завершился-безрезультатно/a-15188378 
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w ramach Grupy Mińskiej, nie przewidując zwiększenia roli Turcji w mediacjach. 

Jednocześnie kontynuowała dostawy uzbrojenia dla Armenii62. Brak postępów 

w uregulowaniu konfliktu budził rosnącą frustrację po stronie Azerbejdżanu 

i wzmacniał przekonanie Baku o siłowym rozwiązaniu konfliktu jako jedynym 

możliwym. Rosja z kolei dawała jednak wyraźne sygnały, że nie zaakceptuje azerskiej 

próby militarnego przywrócenia kontroli nad Górskim Karabachem. Przykładem może 

być tu wypowiedź dowódcy 102. rosyjskiej bazy w Armenii w Giumri, pułkownika 

Andrieja Ruzinskiego, z listopada 2013 roku. Oświadczył on w wywiadzie dla gazety 

Krasnaja Zwiezda, że w razie azerbejdżańskiej operacji w Karabachu, rosyjska 102. 

baza wojskowa może włączyć się w konflikt zbrojny63.  

Deklaracji Ruzinskiego nie potwierdzili inni przedstawiciele władz rosyjskich, w tym 

ówczesny przedstawiciel Rosji w ramach Grupy Mińskiej, Igor Popow64. Wydaje się 

jednak, że sygnał ten nie był przypadkową wypowiedzią. Należy go rozpatrywać 

w kontekście prorosyjskiego, geopolitycznego wyboru władz Armenii jesienią 2013 

roku. Podczas wizyty prezydenta Sargsjana w Moskwie Putin wywarł na nim skuteczną 

presję, aby zrezygnował z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, 

a zdecydował się na członkostwo w budowanej przez Rosję Eurazjatyckiej Unii 

Gospodarczej. Choć szczegóły rozmowy Sargsjana i Putina 3 września 2013 roku 

pozostają nieznane, wszystko wskazuje na to, że rosyjski przywódca postawił Armenii 

ultimatum, warunkując dalsze wsparcie dla bezpieczeństwa tego państwa, a zapewne 

także Górskiego Karabachu, rezygnacją Erywania z europejskich aspiracji. Po powrocie 

do kraju Sargsjan, zaskakując członków swojej administracji, stwierdził, że Armenia 

rezygnuje z planów podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Dokument ten był już 

de facto wynegocjowany i opracowany przez unijnych i ormiańskich dyplomatów, 

a na zaplanowanym na dwa miesiące później szczycie Unii i państw Partnerstwa 

Wschodniego w Wilnie oczekiwano jej podpisania. Sytuacja ta pokazała z jednej strony 

uzależnienie Armenii od jej rosyjskiego „protektora”, z drugiej ograniczenia jej polityki 

zagranicznej wynikające z kwestii karabaskiej.  

Dla Putina azersko-ormiański konflikt o Górski Karabach w 2013 roku okazał się 

niezwykle przydatnym narzędziem w geopolitycznej konfrontacji z Zachodem. Władze 

tureckie, co najmniej od protestów w Turcji związanych z parkiem Gezi w lecie 2013 

roku, wchodziły w coraz głębszy konflikt z partnerami w UE i sojusznikami w NATO. 

W związku z tym Ankara, która jeszcze kilka lat wcześniej – np. podczas dyplomacji 

futbolowej – współgrała z dyplomacją państw zachodnich dążąc do naprawy relacji 

z Armenią, w tym okresie straciła całkowicie zainteresowania planami włączania jej 

 
62 Azerbejdżan był także odbiorcą rosyjskiego uzbrojenia, kupując go jednak po cenach rynkowych, bez 
znacznych zniżek, które oferowane były przez Rosję Armenii. 
63 Азербайджан требует официальной реакции на заявление командира военной базы РФ в Армении, 
Regnum.ru, 4.11.2013; http://www.regnum.ru/news/1727810.html 
64 Как полковник Рузинский поссорил Россию и Азербайджан, РИА Новости, 7.11.2013; 
https://ria.ru/20131107/975370885.html 
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kaukaskich sąsiadów w euroatlantyckie i europejskie struktury polityczne 

i ekonomiczne. Turecka neutralność wobec Kaukazu, przy jednoczesnym słabnięciu 

wpływów NATO i UE w regionie, sprzyjała rosyjskiej dominacji. W kwietniu 2016 roku, 

gdy doszło do pierwszej poważnej militarnej próby zmiany status quo w Górskim 

Karabachu przez Azerbejdżan, Ankara okazała pełne dyplomatyczne wsparcie Baku. 

Po czterech dniach walk na linii kontaktu, Rosja zmusiła jednak walczące strony do 

zawieszenia broni. Dowiodła tym samym, że to od niej (a nie od wyniku wojennej 

konfrontacji) zależy ewentualna zmiana sytuacji w regionie. 

Obecna odsłona karabaskiego konfliktu również pokazała, że jest on nadal 

instrumentem wpływu Rosji na Armenię i Azerbejdżan, choć jednocześnie Moskwa, 

wobec skutecznego wsparcia wojskowego Azerbejdżanu przez Turcję, została 

zmuszona do uznania rosnącej roli Ankary na Kaukazie Południowym. Niemniej 

wprowadzenie rosyjskich wojsk do Karabachu, kontrola Rosji nad realizacją planu 

korytarza Azerbejdżan–Nachiczewan, a przede wszystkim sam fakt, że konflikt nie 

został uregulowany, a po raz kolejny „zamrożony”, oznacza możliwość dalszego 

wykorzystywania go przez Kreml zgodnie z regułą „dziel i rządź”. 
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− Mimo pozornej sprzeczności interesów w konflikcie o Górski Karabach, 

zarówno Ankara, jak i Moskwa dostrzegły możliwość wyciągnięcia korzyści 

w rezultacie jego ostatniej gorącej fazy. Prezydent Erdoğan wykorzystał 

geopolityczny sukces, jakim było odbicie części ziem karabaskich przez 

Azerbejdżan przy tureckim wsparciu, wzmacniając swój wizerunek silnego 

przywódcy w samej Turcji, a także na arenie międzynarodowej. Moskwa 

zmuszona była zaakceptować silniejszą obecność Ankary w regionie 

kaukaskim. Niekoniecznie jednak ustępstwa Rosji wobec władz tureckich będą 

prowadzić do osłabienia jej wpływu na Kaukazie Południowym. 

− Rosja, mimo zachowania wyczekującej i biernej postawy w czasie jesiennych 

działań wojennych w Górskim Karabachu, ostatecznie zdołała zachować swój 

wizerunek kluczowego mocarstwa w regionie. Osiągnięciu tego celu przez 

Kreml posłużyła sprawna dyplomacja i walka informacyjna przy jednoczesnym 

minimalnym zaangażowaniu militarnym. Porozumienie kończące walki 

zagwarantowało Rosji wojskową obecność w regionie co najmniej 

na najbliższe pięć lat. Rola Turcji w Karabachu została ograniczona 

do niewielkiej obecności tureckich oficerów w centrum monitorującym 

zachowanie rozejmu. 

− Rosyjski gambit w kwestii karabaskiej służył jednak także bardziej 

długoterminowej strategii. Jej celem jest budowanie sojuszu autorytarnych, 

antyzachodnich państw. Jesienna eskalacja walk o region Karabachu 

wzmocniła więzi Rosji z Turcją, a także z Azerbejdżanem, którego przywódca 

İlham Əliyev od lat utrzymuje dobre personalne relacje zarówno z Putinem, jak 

i Erdoğanem. Przegrana Armenii uderzyła natomiast w dążącego 

do demokratycznych przemian w swoim kraju premiera Pasziniana. Choć nie 

podał się on do dymisji bezpośrednio po zakończeniu działań zbrojnych, 

prawdopodobnie będzie musiał ustąpić ze stanowiska jako polityk 

odpowiedzialny za utratę części ziem Karabachu przez Ormian. Wydaje się, że 

nie będzie też w stanie kontynuować reform w Armenii. Nie można także 

wykluczyć, że Moskwa będzie dążyć do zastąpienia Pasziniana przez lidera o 

bardziej prorosyjskim i autorytarnym programie politycznym.  

− Angażowanie przez Kreml Ankary w dyplomatyczny dialog w sprawie 

konfliktu karabaskiego należy rozpatrywać w szerszym kontekście relacji 

rosyjsko-tureckich. W latach 2016–2020 nastąpiła kulminacja kryzysu 

w relacjach Turcji z Zachodem. W okresie tym milcząco akceptowanym przez 

Erdoğana i Putina fundamentem współpracy stał się ich opór wobec zachodniej 
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krytyki narastającego łamania praw człowieka i zasad demokracji zarówno 

w Turcji, jak i w Rosji. Mimo szeregu konfliktowych kwestii między obu 

państwami, antyrosyjska retoryka jest utrzymywana przez Ankarę na niskim 

poziomie. Jednocześnie antyamerykański i antyeuropejski ton 

w prorządowych mediach tureckich nie ustępuje często kremlowskiej 

propagandzie.  

− W ciągu ostatnich czterech lat Ankara i Moskwa pogłębiały kooperację, m.in. 

w ramach tzw. formatu astańskiego, negocjacji między stronami konfliktu 

w Syrii. Rozwijała się także współpraca w sferach zbrojeniowej 

(zakup rosyjskich S-400 przez Turcję), czy energetycznej (budowa gazociągu 

Turecki Potok i elektrowni atomowej Ak Kuyu). W trakcie obecnej wojny 

o Górski Karabach stanowiska Turcji i Rosji uległy dalszemu zbliżeniu. Dla obu 

stron ważne było wykluczenie USA, Francji i innych państw europejskich 

z udziału w decyzjach dotyczących przyszłości regionu. Dla Kremla jednym 

z głównych celów współpracy z Ankarą pozostaje osłabianie więzi Turcji 

z NATO i UE. Z punktu widzenia prezydenta Erdoğana kontynuacja bliskich 

relacji z Moskwą jest narzędziem nacisku na zachodnich sojuszników 

i partnerów. W ten sposób władze tureckie chcą pokazać, że mają możliwość 

zawierania alternatywnych sojuszów lub strategicznych partnerstw z Rosją 

i innymi państwami Eurazji. Nie chcąc i nie mogąc ostatecznie zerwać więzi 

z Sojuszem Północnoatlantyckim i UE, elita rządząca i prorządowi eksperci 

w Ankarze tłumaczą zbliżenie Turcji z Rosją modelem kompartmentacji – 

sektorowej współpracy z Kremlem np. w sferze zbrojeniowej i energetycznej 

przy kontynuacji jednoczesnych sporów i różnic w wielu innych kwestiach.  

− Dla Erdoğana i jego administracji rezultat wojny o Górski Karabach 

był ważnym i niemalże jedynym sukcesem politycznym w trudnym okresie, 

w jakim znalazła się obecnie Ankara. Pogłębiający się spór z Francją i Grecją  

w kwestii wschodniej części Morza Śródziemnego i Libii, coraz bardziej 

asertywne stanowisko Unii Europejskiej i USA wobec Turcji, wyrażające się 

w sankcjach uderzających w jej znajdującą się w kryzysie gospodarkę, skłaniają 

władze tureckie do wzmacniania antyzachodnich narracji. Te ostatnie 

obejmują hasła walki z zachodnim i amerykańskim imperializmem, obrony 

świata islamu, a aktualnie także budowy panturańskiego sojuszu 

z Azerbejdżanem. Z punktu widzenia Kremla koncepcje te są o tyle korzystne, 

o ile wpływają na dalsze pogorszenie relacji Ankary z UE i NATO.  

− Współpraca Rosji i Turcji na Kaukazie Południowym może być opisana jako 

tworzenie nowego pax Russo-Turcica, którego ostatecznym rezultatem może 

być zbudowanie w przyszłości rosyjsko-tureckiego kondominium. 

Fundamentem współpracy Kremla i Ankary jest całkowite zredukowanie 
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wpływu państw i instytucji zachodnich na region. Wbrew koncepcjom 

tureckich eurazjatów, realizacja modelu kondominialnego nie będzie oznaczać 

jednak ostatecznego rozgraniczenia stref wpływów Rosji i Turcji. 

Nie gwarantuje też stabilności dla państw regionu. Wręcz przeciwnie – Rosja 

i Turcja chętnie używają wojen zastępczych jako narzędzia realizacji różnych 

celów politycznych. Również azersko-ormiańska wojna w Górskim Karabachu 

została wykorzystana zarówno przez Kreml, jak i władze w Ankarze jako 

element własnej mocarstwowej propagandy.  

− Faktyczne wzmocnienie tureckiej obecności na Kaukazie, jeżeli będzie 

dotyczyć sfery gospodarczej, może przynieść znaczne korzyści państwom 

regionu. Taki pozytywny scenariusz jest możliwy, jeśli zrealizowane zostaną 

plany otwarcia dotąd zamkniętych szlaków transportowych między Turcją, 

Armenią i Azerbejdżanem. Ostatecznie taki scenariusz oznaczałby nie tyle 

polityczną hegemonię Turcji, co wręcz przeciwnie - wzmocnienie 

państwowości krajów kaukaskich. Wciąż jednak jest prawdopodobne, 

że obecny etap konfliktu o Karabach nie doprowadzi do takiej zmiany. 

Wówczas Rosja pozostanie dominującą siłą w regionie, nawet jeśli jej siła 

oddziaływania na państwa na Kaukazie jest znacznie słabsza niż w minionych 

dekadach.  
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Aneks I. - Środki wpływu Rosji w regionie Kaukazu 
Południowego 

Tabela 1: Polityczne, kulturowo-informacyjne, społeczne, gospodarcze 

oraz geopolityczne i militarne środki wpływu Rosji w regionie Kaukazu 

Południowego 

 Azerbejdżan Gruzja 

 

Armenia 

Polityczne 

 

Partie polityczne: 

Rządząca Nowa Partia 

Azerbejdżanu, 

prowadzi 

zbalansowaną politykę 

wobec Moskwy. 

Elity polityczne: 

starsi przedstawiciele 

elit, wywodzący się z 

elit komunistycznych; 

oligarchowie i 

biznesmeni azerscy, w 

tym obywatele 

Federacji Rosyjskiej. 

 

Partie polityczne: 

Szereg partii 

nieoficjalnie 

sprzyja interesom 

Rosji, m.in.: 

rządząca partia 

Gruzińskie 

Marzenie; 

opozycyjna partia 

nacjonalistów 

Alians Patriotów 

(polityka 

antyzachodnia, 

turkofobiczna); 

opozycyjna partia 

Nino Burdżanadze 

Ruch 

Demokratyczny – 

Zjednoczona 

Gruzja (polityka 

neutralności); 

ruch radykalnych 

nacjonalistów 

Gruziński Marsz 

(polityka 

antyzachodnia, 

antyliberalna). 

Elity polityczne: 

gruzińscy 

oligarchowie i 

biznesmeni, w tym 

obywatele 

Federacji 

Rosyjskiej; 

Partie polityczne: 

Wszystkie partie, 

poza rządzącą 

koalicją Mój Krok 

Nikola Pasziniana, 

popierają 

strategiczny sojusz z 

Rosją. 

Elity polityczne: 

środowiska 

związane z 

porewolucyjnymi 

władzami w 

Armenii, optujące za 

strategicznym 

sojuszem z Rosją w 

imię 

„pragmatycznego” 

wyboru; 

tzw. klan karabaski 

– środowisko 

polityków i 

oligarchów 

powiązanych 

rodzinnie lub 

poprzez więzy 

biznesowe z Serżem 

Sargsjanem i 

Robertem 

Koczarianem, 

przedrewolucyjnymi 

liderami Armenii; 

ormiańscy 

oligarchowie i 

biznesmeni, w tym 
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środowiska 

wywodzące się z 

elit 

komunistycznych.  

elity polityczne 

separatystycznych 

regionów Abchazji 

i Osetii 

Południowej. 

obywatele Federacji 

Rosyjskiej; 

środowisko Karena 

Karapetjana, 

związanego z 

Gazpromem byłego 

premiera i członka 

partii Sargsjana. 
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Kulturowo-

informacyjne 

Kultura: 

rosyjski teatr w 

Baku; 

rosyjskie projekty 

kulturalne 

(finansowe przez 

GONGO); 

powszechna 

znajomość języka 

rosyjskiego wśród 

starszego pokolenia; 

Edukacja: 

stypendia dla 

studentów z 

Azerbejdżanu; 

filia Państwowego 

Uniwersytetu w 

Moskwie im. M.W. 

Łomonosowa i 

Pierwszego 

Moskiewskiego 

Państwowego 

Uniwersytetu 

Medycznego im. I.M. 

Sieczienowa; 

Media: 

rosyjskie media 

internetowe, w tym 

sprofilowane na 

azerskiego odbiorcę 

(np. Sputnik 

Azerbejdżan); 

rosyjskie kanały 

telewizyjne, 

dostępne przez 

azerską telewizję 

kablową; 

 

Kultura: 

rosyjski teatr w 

Tbilisi; 

rosyjskie projekty 

kulturalne 

(finansowe przez 

GONGO); 

powszechna 

znajomość języka 

rosyjskiego wśród 

starszego pokolenia; 

znaczna część 

duchownych 

Gruzińskiej Cerkwi 

Prawosławnej; 

Media: 

rosyjskie media 
internetowe, w tym 
sprofilowane na 
gruzińskiego, 
abchaskiego lub 
osetyjskiego odbiorcę 
(m.in. Sputnik Gruzja 
oraz Sputnik 
Abchazja i Sputnik 
Osetia); 

rosyjskie kanały 

telewizyjne, dostępne 

przez gruzińską 

telewizję kablową; 

gruzińskie media o 

liniach narracyjnych 

zbieżnych z 

rosyjskimi (np.: 

Sakartwelo da 

msoplio, Asawal-

Dasawali); 

grupy w mediach 

społecznościowych, 

szerzące 

antyzachodnie i 

radykalne, 

nacjonalistyczne 

treści. 

 

Kultura: 

rosyjski teatr w 

Erywaniu; 

rosyjskie projekty 

kulturalne 

(finansowe przez 

GONGO); 

powszechna 

znajomość języka 

rosyjskiego wśród 

starszego pokolenia; 

Edukacja: 

ponad 100 

bezpłatnych 

rosyjskich centrów 

nauki i kultury; 

erywańska filia 

Państwowego 

Uniwersytetu w 

Moskwie im. M.W. 

Łomonosowa i 

innych instytucji 

edukacyjnych; 

Rosyjsko-Ormiański 

Uniwersytet 

Słowiański; 

Media: 

rosyjskie media 

internetowe, w tym 

sprofilowane na 

ormiańskiego 

odbiorcę (np. 

Sputnik Armenia); 

rosyjskie kanały 

telewizyjne, 

dostępne przez 

ormiańską telewizję 

kablową; 

ormiańskie media o 

liniach narracyjnych 

zbieżnych z 

rosyjskimi (np.: 

Soyuzinfo.am); 
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Społeczne 

 

Organizacje pozarządowe 

kręgi współpracujące 

z Aleksandrem 

Duginem, portal 

Avrasya Birliyi; 

wydarzenia 

wspierające rosyjską 

(sowiecką) narrację 

historyczną, m.in. 

Nieśmiertelny Pułk; 

projekty rosyjskich 

GONGO na terenie 

Rosji; 

Mniejszości etniczne 

(Lezgini, Tałysze), 

podatne na 

separatystyczne 

narracje. 

 

Organizacje pozarządowe: 

działalność rosyjskich 

GONGO (m.in. Russkij 

Mir); 

prorosyjskie 

organizacje 

pozarządowe (np.: 

Stowarzyszenie 

Erekliego II, Instytut 

Eurazjatycki, 

Dziedzictwo 

Historyczne); 

rosyjsko-gruzińskie 

organizacje (np.: 

Rosyjsko-Gruzińskie 

Centrum Jewgienija 

Primakowa); 

wydarzenia 

wspierające rosyjską 

(sowiecką) narrację 

historyczną, m.in. 

Nieśmiertelny Pułk; 

ruchy 

nacjonalistyczne, w 

tym środowisko 

duginistów Lewana 

Wasadzego; 

prorosyjskie 

środowiska w 

Gruzińskiej Cerkwi 

Prawosławna i część 

organizacji 

prawosławnych. 

mniejszości etniczne 

(Ormianie, 

Azerowie), nieznające 

języka gruzińskiego i 

podatne na rosyjskie 

narracje. 

 

Organizacje 

pozarządowe: 

działalność 

rosyjskich GONGO 

(m.in. Russkij Mir); 

organizacje 

ormiańsko-

rosyjskie (np.: 

rozwiązany w 2015 

roku Klub 

Gribojedowa); 

Fundacja 

Norawank 

(powiązana z 

Gazpromem); 

organizacje 

rosyjskie, w 

których działalność 

zaangażowani są 

członkowie 

diaspory 

ormiańskiej w 

Rosji (np.: 

Fundacja Rozwoju 

Współpracy 

Eurazjatyckiej); 

wydarzenia 

wspierające 

rosyjską 

(sowiecką) 

narrację 

historyczną, m.in. 

Nieśmiertelny 

Pułk; 
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Gospodarcze 

 

Wpływ na PKB: 

duży inwestor – 4,7 mld 

dolarów (2019); 

istotne znaczenie 

przekazów pieniężnych 

z Rosji; 

ważny partner 

handlowy; 

Rosyjskie inwestycje:  

inwestycje w sektor 

energetyczny i 

paliwowy (za 

pośrednictwem 

Gazpromu, Łukoilu, 

Transniefti); 

600 azersko-rosyjskich 

firm, 200 wyłącznie z 

rosyjskim kapitałem; 

 

Wpływ na PKB: 

9-10 proc. 

gruzińskiego PKB 

jest bezpośrednio 

zależne od Rosji; 

Rosja jest drugim 

partnerem 

handlowym Gruzji 

zarówno pod 

względem importu 

i eksportu, w tym 

największym 

importerem 

gruzińskiego wina; 

największy 

eksporter zboża do 

Gruzji; 

przekazy pieniężne 

z Rosji stanowią ok. 

25 proc. wszystkich 

indywidualnych 

wpływów 

zagranicznych; 

rosyjscy turyści 

stanowią ok. 19 

proc. (2019) 

wszystkich 

turystów w Gruzji. 

Rosyjskie inwestycje: 

w strategicznych 

przedsiębiorstwach 

(w obszarze 

energetyki, dostaw 

wody, przemysłu 

paliwowego, 

sektora portowego, 

komunikacji); 

w sektorze 

bankowym (VTB 

Bank); 

w kluczowych 

branżach 

przemysłu 

spożywczego (m.in. 

wody mineralne 

Bordżomi). 

Wpływ na PKB: 

Rosja jest 

pierwszym 

partnerem 

handlowym 

Armenii zarówno 

pod względem 

importu jak i 

eksportu; 

docelowy kraj 

migracji 

zarobkowej (95 

proc. sezonowych 

migrantów, 75 

proc. stałych 

migrantów); 

ok. 76 proc. 

wszystkich 

przekazów 

pieniężnych 

pochodzi z Rosji; 

58 proc. towarów z 

Karabachu trafiało 

do Rosji; 

rosyjscy turyści 

stanowią 45 proc. 

(2019) wszystkich 

turystów w 

Armenii. 

Rosyjskie inwestycje: 

w strategicznych 

przedsiębiorstwach 

(sektor 

telekomunikacji, 

transportowy, w 

tym kolej); 

infrastruktura 

energetyczna – ok 

90 proc.; 

przedsiębiorstw 

związanych z 

generowaniem 

energii jest pod 

kontrolą Rosji; 

większość 

udziałów w 
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Energetyka: 

Rosyjska firma Inter 

RAO jest 

właścicielem 

największego 

dystrybutora 

energii elektrycznej 

oraz szeregu 

elektrowni 

wodnych,  

Inter RAO jest 

współzarządcą 

największej 

gruzińskiej 

hydroelektrowni na 

rzece Enguri. 

 

 

gazociągu między 

Armenią i Iranem. 

Energetyka: 

Infrastruktura 

energetyczna 

(gazowa) Armenii 

należy do 

Gazpromu. 

Większość gazu 

importowana jest z 

Rosji, po sztucznie 

zaniżonej cenie 165 

dolarów/m3. 
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Geopolityczne 

i militarne 

Rosja - wraz z USA i 
Francją - jest 
współprzewodniczącym 
Grupy Mińskiej OBWE 
ds. konfliktu w Górskim 
Karabachu.  

Na mocy porozumienia 
z 9 listopada w 
kontrolowanej przez 
Ormian części 
Górskiego Karabachu i 
wzdłuż tzw. korytarza 
laczyńskiego stacjonuje 
liczący 1960 żołnierzy 
kontyngent rosyjskich 
sił pokojowych. Jego 
obecność przewidziana 
jest na pięć lat i 
przedłużana w razie 
braku sprzeciwu jednej 
ze stron konfliktu 
wyrażonego na pół roku 
przed upływem 
pięcioletniego okresu. 

Rosja wraz Turcją jest 

obecna w centrum 

monitorującym sytuację 

w strefie konfliktu w 

Qiyamǝddinli. 

Rosja posiada 

największy potencjał 

militarny na Morzu 

Kaspijskim, istotnym z 

punktu widzenia 

rozwoju projektów 

energetycznych 

Azerbejdżanu. 

 

Rosja jest jednym z 

ważniejszych 

dostawców broni i 

sprzętu wojskowego do 

Azerbejdżanu. 

 

Rosja okazjonalnie 

uczestniczy we 

wspólnych manewrach 

wojskowych z 

Azerbejdżanem. 

 

Rosyjski projekt 

korytarza logistycznego 

Północ-Południe 

Rosja w 2008 roku 
uznała 
niepodległość 
separatystycznych 
prowincji Gruzji 
Abchazji i Osetii 
Południowej.  

Stwierdzając, że 
uznanie to 
stworzyło nowe 
realia w regionie 
Moskwa 
wprowadziła tam 
wojska na 
podstawie umów z 
władzami 
abchaskimi i 
południowo-
osetyjskimi. W 
Cchinwali i w 
Dżawie mieści się 
4. Gwardyjska Baza 
Wojskowa w Osetii 
Południowej, w 
której 
stacjonowało w 
ostatnich latach 
według oficjalnych 
danych od 3,5 do 
4,5 tysięcy 
żołnierzy. 

Administracyjna 

linia graniczna 

między Abchazją, a 

także Osetią 

Południową i 

kontrolowanym 

przez Tbilisi 

terytorium jest 

obsadzona przez 

rosyjskie „patrole 

graniczne”. 

 

Strategicznie 
ważna trasa 
łącząca wschodnią 
i zachodnią Gruzję, 
a także ropociąg 
Baku – Tbilisi – 
Ceyhan i gazociąg 
południowo-
kaukaski 
przebiegają w 
pobliżu Osetii 

Rosja jest głównym 
sojusznikiem i 
partnerem Armenii 
w ramach 
organizacji 
stworzonych pod 
auspicjami 
Moskwy: 
Organizacji Układu 
o Bezpieczeństwie 
Zbiorowym oraz 
Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej.  

Armenia 

regularnie 

uczestniczy też z 

Rosją we 

wspólnych 

ćwiczeniach i 

manewrach 

wojskowych w 

ramach OUBZ. 

Armenia jako 

sojusznik Rosji w 

OUBZ otrzymuje na 

preferencyjnych 

warunkach 

dostawy rosyjskiej 

broni i sprzętu 

wojskowego. 

102. rosyjska baza 

wojskowa w 

Giumri (wraz z 

garnizonem w 

Erywaniu i 

militarną policją na 

lotnisku Erebuni), 

w której stacjonuje 

2-4 tys. żołnierzy; 

Baza w Giumri 

przez lata 

postrzegana była 

jako gwarant 

bezpieczeństwa 

Armenii, zarówno 

w obliczu 

potencjalnego 

konfliktu z Turcją, 

jak i ewentualnej 

ofensywy 

Azerbejdżanu na 
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przebiega przez 

Azerbejdżan do Iranu. 

 

Południowej. 
Fragment 
gazociągu Baku – 
Supsa w wyniku 
przesunięcia 
„granicy” przez 
Rosjan w głąb 
gruzińskiego 
terytorium 
znajduje się od 
2015 roku pod 
kontrolą Rosji.   

Terytorium Osetii 
Południowej i 
znajdujące się tam 
siły rosyjskie dzieli 
od stolicy Gruzji 
Tbilisi około 60 
kilometrów. 

granicy azersko-

ormiańskiej, a 

także w 

nieuznawanej 

Republice 

Górskiego 

Karabachu.  

Rosyjscy żołnierze 

są też obecni na 

granicy z Turcją, a 

po jesiennej wojnie 

w Górskim 

Karabachu także 

na południowym 

odcinku granicy z 

Azerbejdżanem. 

Po zakończeniu 
jesiennej wojny o 
Górski Karabach 
rosyjskie siły 
pokojowe są 
postrzegane przez 
Ormian jako 
główny gwarant 
ich 
bezpieczeństwa. 
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Aneks II. Środki wpływu Turcji w regionie Kaukazu 
Południowego 

Tabela 2: Polityczne, kulturowo-informacyjne, społeczne, gospodarcze 

oraz geopolityczne i militarne środki wpływu Turcji w regionie Kaukazu 

Południowego 

 Azerbejdżan Gruzja 

 

Armenia 

Polityczne 

 

Partie polityczne: 

Partia rządząca: 

Nowa Partia 

Azerbejdżanu; 

Główna partia 

opozycyjna: 

Azerbejdżański 

Front Narodowy; 

Elity polityczne: 

nowe pokolenie 

urzędników; 

elita rządząca 

związana z 

prezydentem 

İlhamem Əliyevem; 

środowiska 

opozycyjne 

wywodzące się z 

nurtu 

Azerbejdżańskiego 

Frontu Narodowego. 

Partie polityczne: 

Rządząca partia 

Gruzińskie Marzenie 

stara się utrzymywać 

dobrosąsiedzkie 

stosunki z Turcją 

m.in. ze względu jej 

gospodarcze 

znaczenie dla Gruzji, a 

także wsparcie 

Ankary dla 

euroatlantyckich 

aspiracji Tbilisi. 

Główne ugrupowania 

opozycyjne - 

Zjednoczony Ruch 

Narodowy i 

Europejska Gruzja –

reprezentujące obóz 

polityczny rządzący w 

Gruzji w latach 2003-

2012 są nastawione 

proturecko z tych 

samych względów, co 

partia rządząca (więzi 

gospodarcze, 

wsparcie Turcji dla 

członkostwa Gruzji w 

NATO). 

Elity polityczne: 

środowiska 

biznesowe; 

władze abchaskie ze 

względu na handel 

między Turcją a 

Partie polityczne: 

Obecnie brak partii 

politycznej, która 

postulowałaby 

dialog z Turcją. 

Elity polityczne: 

Zwolennicy 

naprawy relacji z 

Turcją są lub byli 

obecni w różnych 

ugrupowaniach 

politycznych, 

głównie w kręgach 

biznesowych, 

propagujących 

„pragmatyczną” 

postawę wobec 

Turcji. 

Poprzednie i 

obecne władze 

Armenii 

wielokrotnie 

wyrażały chęć 

dialogu w Turcją.  

W 1997 roku 

prezydent Lewon 

Ter-Petrosjan 

dążył do naprawy 

relacji z 

Azerbejdżanem i 

Turcją, co stało się 

przyczyną jego 

rezygnacji w 1998 

roku ponad 

naciskiem tzw. 
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nieuznawanym 

państwem. 

klanu 

karabaskiego.  

Będący 

przedstawicielem 

klanu 

karabaskiego, 

wywodzący się z 

Partii 

Republikańskiej, 

Serż Sargsjan w 

latach 2008-2010 

aktywnie 

uczestniczył w 

dialogu z Turcją, 

określanym 

mianem 

„futbolowej 

dyplomacji”. 

Rządzący po 

Aksamitnej 

Rewolucji 2018 

roku premier Nikol 

Paszinian również 

deklarował chęć 

dialogu z Turcją. 

Nie stawiał kwestii 

uznania przez 

władze tureckie 

ludobójstwa 

Ormian w 1915 

roku jako warunku 

nawiązania 

stosunków 

dyplomatycznych 

między oboma 

krajami. 
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Kulturowo-

informacyjne 

 

Kultura: 

popularność współczesnej 

kultury tureckiej, w tym 

zwłaszcza kultury 

masowej wśród 

przedstawicieli młodszych 

pokoleń; 

bliskość językowa 

pozwala na importowanie 

literatury po turecku bez 

konieczności przekładania 

jej na azerski; 

rozpowszechnienie 

ideologii (azerb. bir millət, 

iki dövlət – jeden naród, 

dwa państwa); 

rosnąca popularność 

koncepcji panturkizmu; 

Turcja jako częsty 

kierunek wakacyjny; 

stypendia dla studentów z 

Azerbejdżanu, zwłaszcza 

na kierunki inżynierskie 

lub związane z 

energetyką; 

Instytut Yunusa Emre; 

do 2015 roku sieć 

prestiżowych tureckich 

szkół; 

współpraca 

uniwersytecka; 

do 2017 roku Qafkaz 

Universitesi; 

Media: 

tureckie kanały 
telewizyjne, dostępne 
przez azerską telewizję 
kablową. 

Kultura: 

popularność tureckiej 

kultury masowej 

(seriale); 

bliskość językowa 

(dla mniejszości 

azerskiej w Gruzji); 

częsty kierunek 

wakacyjny dla 

obywateli 

gruzińskich; 

działalność 

misjonarska i wpływ 

na gruzińskich 

muzułmanów w 

Adżarii; 

nierozwiązany 

problem powrotu 

Turków 

Meschetyńskich do 

Gruzji. 

Edukacja: 

Gruzińscy studenci 

często obierają Turcję 

jako miejsce zdobycia 

wykształcenia, 

zwłaszcza w zakresie 

kierunków 

medycznych. 

Instytuty Yunusa 

Emre; 

do 2018 roku sieć 

prestiżowych szkół 

(głównie liceów) 

tureckich; 

współpraca 

uniwersytecka; 

Media: 

islamskie czasopisma 

religijne czytane 

przez gruzińskich 

muzułmanów; 

Kultura: 

popularność 

tureckiej 

kultury 

masowej 

(seriale); 

do 2020 roku 

częsty kierunek 

wakacyjny. 
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Społeczne 

 

możliwość 
podróżowania przez 
obywateli Turcji i 
Azerbejdżanu do 
sąsiedniego kraju 
podstawie dowodu 
osobistego. 

muzułmanie w 
Adżarii jako grupa 
wspierana przez 
Turcję i z nią 
sympatyzująca; 
wspieranie budowy 

meczetu w Batumi; 

budowa medres 

(m.in. Kobuleti, Meore 

Kesalo). 

Turkijskie 

mniejszości etniczne 

(Azerowie, Turcy 

Meschetyńscy) są 

podatne na przekazy 

z tureckich mediów. 

Diaspora abchaska w 

Turcji sprzyja 

neutralnemu 

podejściu Ankary do 

kwestii separatyzmu 

w Abchazji. 

możliwość 

podróżowania przez 

obywateli Turcji i 

Gruzji do sąsiedniego 

kraju tylko na 

podstawie dowodu 

osobistego. 

środowiska 
biznesowe 
popierające 
otwarcie granicy z 
Turcją; 

przedstawiciele 
społeczeństwa 
obywatelskiego, 
opowiadający się 
za otwarciem 
granicy z Turcją (co 
uderzy w 
monopole 
prorosyjskich 
oligarchów w 
Armenii); 

związana 
ormiańskim 
patriarchą 
Konstantynopola 
część diaspory 
ormiańska w Turcji 
(głównie 
zamieszkała w 
Stambule). 
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Gospodarcze 

 

Wpływ na PKB: 

Turcja jest istotnym 

partnerem 

handlowym 

Azerbejdżanu (obrót 

sięgnął 4,18 mld 

dolarów w 2019 

roku). 

Oba kraje prowadzą 

wzajemnie szerokie 

inwestycje w 

kluczowe sektory 

gospodarki, głównie 

energetykę. 

Turcja jest 

inwestorem 

zaangażowanym w 

odbudowę 

odzyskanych przez 

Azerbejdżan 

terenów w Górskim 

Karabachu. 

 

 

 

Wpływ na PKB: 

Turcja jest 

największym 

partnerem 

handlowych Gruzji 

(obrót sięgnął 1,85 

mld dolarów w 2019 

roku), a także jednym 

z największych 

inwestorów; 

silne wpływy 

ekonomiczne w 

Adżarii (przemysł 

tekstylny, 

nieruchomości, 

kasyna, szara strefa 

itd.). Z Turcji 

pochodzi około 80-90 

proc wszystkich 

inwestycji w tym 

regionie; 

częsty kierunek 

migracji sezonowej 

Gruzinów; 

rocznie do Gruzji 

przybywa ponad 1 

mln turystów z Turcji; 

turecka firma jest 

operatorem głównego 

lotniska w kraju 

(Tbilisi). 

Gruzja jest 

strategicznym 

partnerem Turcji w 

projektach 

energetycznych i 

infrastrukturalnych 

(rurociągi BTC, TAP, 

TANAP, linia kolejowa 

Baku-Tbilisi-Kars). 

współpraca w 

obszarze 

hydroenergetyki. 

Wpływ na PKB: 

Do wprowadzenia 

półrocznego 

embarga 31 

grudnia 2020 roku 

import z Turcji 

stanowił ok 4,9 

proc. importu do 

Armenii. 

Tureckie produkty 

stanowią 

jakościowy 

zamiennik 

towarów z Europy. 

Wraz z 

odzyskaniem przez 

Azerbejdżan 

powiatów wokół 

Górskiego 

Karabachu i 

znacznej jego 

części wraz z 

Szuszą zniknęła 

polityczna 

przeszkoda do 

otwarcia granic 

Armenii z Turcją i 

zakończenia 

blokady 

ekonomicznej. 

Część środowisk 

biznesowych 

popiera zbliżenie z 

Turcją, uważając, 

że Armenia 

wyciągnie korzyści 

ekonomiczne z 

otwarcia granicy z 

zachodnim 

sąsiadem. 
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Geopolityczne 

i militarne 

Turcja wspiera 
Azerbejdżan w 
kwestii Górskiego 
Karabachu. 

Regularnie 
przeprowadzane są 
wspólne manewry 
wojskowe w 
formacie dwu- i 
trzystronnym z 
Gruzją. 
 
Turcja od lat 90. XX 
wieku szkoli 
azerskich żołnierzy i 
siły specjalne. 
Prowadzi także 
szkolenie saperów 
azerskich, co ma 
istotne znaczenie ze 
względu na obszary 
zaminowane w 
Górskim Karabachu. 

Turcja jest jednym z 

najważniejszych 

dostawców sprzętu 

wojskowego do 

Azerbejdżanu. 

W czasie wojny 

karabaskiej na 

jesieni 2020 roku 

tureckie wsparcie 

militarne, zwłaszcza 

dostawy 

bezpilotowców  

Bayraktar TB2, miały 

kluczowe znaczenie 

dla azerskiej 

ofensywy.  

 

Prawdopodobnie 

azerskim dowódcom 

doradzali także 

tureccy oficerowie.  

Na mocy 

porozumienia z 9 

listopada 2020 roku 

tureccy oficerowie są 

obecni rosyjsko-

tureckim w centrum 

monitorującym 

region karabaski w 

Turcja wspiera 

gruzińskie aspiracje 

dołączenia do NATO. 

Oba państwa 
uczestniczą we 
wspólnych ćwiczenia 
organizowanych 
przez NATO, a także 
we wspólne manewry 
w ramach 
trójstronnego 
formatu Turcja-
Gruzja-Azerbejdżan. 

Współpraca w 
sprawach obronności 
obejmuje m.in. 
tureckie donacje 
sprzętu wojskowego 
dla gruzińskiej armii. 

Gruzińsko-Turecka 
Rada Współpracy 
Strategicznej 
Wysokiego Szczebla 
(2016); 
Gruzja stanowi 
integralną część 
regionalnych 
projektów 
infrastrukturalnych, 
takich jak kolej Baku-
Tbilisi-Kars. 
Turcja oficjalnie nie 
uznaje niepodległości 
Abchazji i Osetii 
Południowej. 
Na poziomie 
międzyludzkim 
kontakty obywateli 
tureckich i 
mieszkańców 
Abchazji się rozwijają. 
Sprzyja temu 
istnienie diaspory 
Abchazów w Turcji 
oraz nielegalne 
kontakty handlowe 
firm tureckich z 
separatystycznym 
regionem. 

 

 

Brak stosunków 
dyplomatycznych i 
turecka blokada 
granicy, w tym 
kluczowych 
szlaków 
transportowych. 

Obecnie status 
konfliktu 
karabaskiego 
umożliwia 
zniesienie blokady 
i rozwój szlaków 
handlowych z 
Turcji i Zachodu 
przez terytorium 
Armenii do Azji 
Centralnej i Chin. 

Postrzeganie Turcji 

jako zagrożenie 

determinuje 

politykę obronną 

Armenii i jej sojusz 

z Rosją. 

 

Turcja od czasów 
pierwszej wojny o 
Karabach 
utrzymuje 
zamkniętą granicę 
z Armenią w 
solidarności z 
Azerbejdżanem. 
Blokuje tym 
samym 
wykorzystanie 
kluczowych dla 
Armenii szlaków 
transportowych, w 
tym linii kolejowej 
Kars – Giumri.  

Uznanie przez 
Turcję i 
Azerbejdżan 
kwestii karabaskiej 
jako w dużej 
mierze rozwiązanej 
umożliwia 
otwarcie turecko-
ormiańskiej 
granicy. W 
przyszłości nie 
można wykluczyć 
rozwoju szlaków 
handlowych z 
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Qiyamǝddinli 

(położonym na 

obszarze poza 

Górskim 

Karabachem). 

 

Dla obu państw 
kluczowe znaczenie 
ma wspólna 
infrastruktura 
transportowa i 
tranzyt 
węglowodorów, 
takie jak kolej Baku-
Tbilisi-Kars oraz 
projektów 
energetycznych. 

Azerbejdżańsko-
Turecka Rada 
Współpracy 
Strategicznej 
Wysokiego Szczebla 
(2010). 

 

Europy i Turcji 
przez Armenię do 
Azji Centralnej i 
Chin. 

Obecnie Armenia 

wciąż postrzega 

Turcję jako 

zagrożenie, co jest 

jednym z głównych 

powodów jej 

współpracy z Rosją 

i OUBZ. Z punktu 

widzenia Erywania 

uzasadnia to też 

obecność rosyjskiej 

102. bazy 

wojskowej w 

Giumri. 

Tureckie 

bezpilotowce 

patrolują granicę z 

Armenią i granice 

Nachiczewanu, 

azerskiej eksklawy 

pomiędzy Armenią 

i Iranem, a także 

krótkim odcinkiem 

terytorium 

tureckim (tzw. 

korytarz Araksu). 
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Aneks III. Mapa Górskiego Karabachu 

Mapa 3:  Górskiego Karabachu. 
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Aneks IV Kalendarium  

Kalendarium ważnych wydarzeń w historii relacji Turcji, Rosji i państw 

Kaukazu Południowego 

 

1914  

− Grudzień: załamanie ofensywy osmańskiej na rosyjski Kaukaz kierowanej 

przez Enwera Paszę (bitwa pod Sarıkamış). 

1915 

− 20 kwietnia: początek powstania Ormian w Vanie. 

− 24 kwietnia: początek ludobójstwa Ormian w Imperium Osmańskim. 

− Maj: początek rosyjskiej ofensywy we wschodniej Anatolii. 

1917 

− Grudzień: zawieszenie broni w Erzincanie – koniec walk Imperium 

Osmańskiego i Rosji w Anatolii.  

1918 

− 3 marca: pokój w Brześciu Litewskim zawarty między Imperium Osmańskim i 

Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Sowiecką. Bolszewicy oddają 

Imperium Osmańskiemu regiony Batumu, Karsu i Ardahanu, przyłączone do 

Rosji po wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878. 

− Kwiecień: początek negocjacji Imperium Osmańskiego i przedstawicieli Sejmu 

Zakaukaskiego. Zajęcie Batumu przez siły osmańskie. 

− Maj: początek walk sił ormiańskiego gen. Andranika Ozaniana z wojskami 

osmańskimi w Zangezurze i Nachiczewanie, a następnie także z siłami 

Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu w Karabachu. 

− 4 czerwca: traktat z Batumu między Imperium Osmańskim a republikami 

Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. Turcja osmańska uznaje niepodległość 

Armenii na obszarze dwóch powiatów – erywańskiego i eczmiadzyńskiego. 

Pozostałe terytoria republiki wchodzą w skład Imperium Osmańskiego. W 

jego granicach pozostają także gruzińskie regiony Batumu i Achalkalaki oraz 

część powiatu achalcychskiego. Gen. Ozanian nie uznaje traktatu batumskiego 

i kontynuuje walki. 
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− 30 października: rozejm z Mudros – Imperium Osmańskie kapituluje przed 

siłami Ententy.  Na Kaukazie południowym wojska osmańskie mają wycofać 

się na linię granicy rosyjsko-osmańskiej z 1914 roku. 

1919 

− Kwiecień: po wycofaniu się z Karabachu i Zangezuru gen. Andranik Ozanian 

rozwiązuje swój oddział w Eczmiadzynie i udaje się na emigrację. 

1920 

− Kwiecień: zajęcie Baku przez Armię Czerwoną i koniec istnienia 

Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu. Proklamowanie Azerbejdżańskiej 

Socjalistycznej Republiki Sowieckiej.  

− Maj: inwazja bolszewików na terytorium Demokratycznej Republiki Gruzji. 

− 10 sierpnia: traktat z Sèvres – znaczna część północno-wschodniej Anatolii 

wraz Trabzonem, Erzurum i Wanem zostaje przyznana Armenii. 

− Wrzesień-listopad: wojna turecko-ormiańska zakończona porażką Ormian po 

ofensywie gen. Kâzıma Karabekira  i traktatem w Aleksandropolu (obecnie: 

Giumri), na mocy którego ponad połowa terytorium Armenii przeszła w ręce 

Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji. 

− Listopad-grudzień: proklamowanie Ormiańskiej Socjalistycznej Republiki 

Sowieckiej i likwidacja Demokratycznej Republiki Armenii. 

1921 

− Luty: kolejna inwazja sowiecka na terytorium Demokratycznej Republiki 

Gruzji. Proklamowanie Gruzińskiej Republiki Sowieckiej. 

− 16 marca: traktat moskiewski między Wielkim Zgromadzeniem Narodowym 

Turcji pod przywództwem Mustafy Kemala Atatürka i Rosyjską Socjalistyczną 

Republiką Sowiecką.  Zgodnie z jego ustaleniami, sowiecka Rosja uznawała 

granice państwa tureckiego określone w tzw. Przysiędze Narodowej (Misak-ı 

Millî ). W granicach Turcji miał pozostać Kars, Ardahan i Iğdır, co było 

potwierdzeniem traktatu z Aleksandropola. Ustępstwem strony tureckiej było 

przekazanie sowieckiej Gruzji północnej części regionu batumskiego wraz z 

Batumem oraz sowieckiej Armenii wschodniej części obwodu 

aleksandropolskiego wraz z Aleksandropolem. Kontrolowany przez wojska 

tureckie Nachiczewan miał zostać przekazany sowieckiemu Azerbejdżanowi. 

− 18 marca: likwidacja Demokratycznej Republiki Gruzji po militarnym 

zwycięstwie bolszewików wspartych przez siły tureckie. 

− 13 października: traktat z Karsu między Wielkim Zgromadzeniem 

Narodowym Turcji a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką 
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Sowiecką, Gruzińską Socjalistyczną Republiką Sowiecką, Ormiańską 

Socjalistyczną Republiką Sowiecką i Azerbejdżańską Socjalistyczną Republiką 

Sowiecką. Potwierdzał ustalenia traktatu moskiewskiego z 16 marca. 

1939 

− 25 września: delegacja turecka z ministrem spraw zagranicznych Şükrü 

Saraçoğlu na czele odwiedza Moskwę. ZSRS żąda zmian konwencji z Montreux 

z 1936 roku, która dawała Turcji kontrolę nad cieśninami: Bosforem i 

Dardanelami. 

1943 

− 2 listopada: deportacja Karaczajów z Kaukazu Północnego. 

1944 

− Maj – wrzesień: rząd w Ankarze zabrania działalności organizacji 

propagujących panturanizm i walkę o prawa narodów turkijskich w ZSRS w 

obawie przed reakcją Sowietów. W tym samym czasie w Związku Sowieckim 

trwają deportacje narodów turkijskich mające charakter czystek etnicznych. 

− 8 marca: deportacja Bałkarów z Kaukazu Północnego. 

− 18 maja: deportacja Tatarów krymskich z Krymu. 

− 14-15 listopada: deportacja Turków meschetyńskich z Gruzji.  

1945 

− 7 czerwca: Związek Sowiecki żąda od Turcji oddania sowieckiej Gruzji i 

Armenii okręgów Karsu, Ardahanu i Artvinu, a także zgody na rozlokowanie 

baz sowieckich w cieśninach.  

− Sierpień: przekazanie Sowietom na granicy z Nachiczewanem Azerów i 

innych obywateli ZSRS narodowości turkijskich, którzy wcześniej służyli w 

Wermachcie, tzw. rzeź przy moście Boraltan.  

1952 

− 18 lutego: Turcja zostaje członkiem NATO. Granica Republiki Tureckiej i 

sowieckiego Kaukazu Południowego staje się częścią zimnowojennej „żelaznej 

kurtyny”. 

1953 

− 30 maja: po śmierci Józefa Stalina Związek Sowiecki deklaruje rezygnację z 

pretensji terytorialnych Gruzińskiej SRS i Ormiańskiej SRS wobec Republiki 

Tureckiej. 
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1988 

− Styczeń: 4 tys. Azerów z Armenii i regionu Górskiego Karabachu jest 

zmuszone do opuszczenia swoich domów i wyjechać do Baku lub innych 

miast Azerbejdżanu. 

− Luty: początek współczesnej fazy konfliktu o Górski Karabach po 

przegłosowaniu przez Radę Górsko-Karabaskiego Obwodu Autonomicznego 

przyłączenia go do Sowieckiej Armenii. Pogrom Ormian w Sumgaicie. 

1990 

− 6 stycznia: ogłoszenie secesji Górskiego Karabachu od Azerbejdżanu. 

− 13-16 stycznia: pogromy Ormian w Baku. 

− 19-20 stycznia: interwencja armii sowieckiej w Baku i walki z ludnością 

cywilną, tzw. „czarny styczeń” (azerb. Qara yanvar).  

− Kwiecień – maj: operacja Krąg w Górskim Karabachu - sowieckie wojska 

blokują region i próbują spacyfikować ormiańskich bojowników. Wysiedlenia 

Ormian ze wsi w okolicach Szaumianu i Hadrutu.   

1991 

− 9 listopada: Turcja uznaje niepodległość Azerbejdżanu. 

− 16 grudnia: Turcja uznaje niepodległość Armenii i Gruzji.  

1992 

− Zaproszenie Armenii i jej wstąpienie do Czarnomorskiej Organizacji 

Gospodarczej przy wsparciu Turcji. Turecka pomoc dla Armenii - dostawy 

energii elektrycznej w okresie kryzysu energetycznego. 

−  25-26 lutego: masakra ludności azerskiej w Xocalı w Górskim Karabachu. 

− 24 marca: powstanie tzw. Grupy Mińskiej Konferencji Bezpieczeństwa i 

Współpracy w Europie (później: Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 

Europie, OBWE) ds. uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu z udziałem 

Francji, Rosji i Stanów Zjednoczonych jako współprzewodniczących oraz 

Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Finlandii, Niemiec, Szwecji, Turcji i Włoch 

jako członków.  

− Maj: Ormianie przejmują kontrolę nad miastem Szusza w Górskim Karabachu 

i korytarzem laczyńskim, łączącym region z Armenią. 

− Czerwiec: stanowisko prezydenta Azerbejdżanu obejmuje Əbülfəz Elçibəy, 

deklarujący przywiązanie do sojuszu z Turcją i niechęć wobec dominacji Rosji 

w regionie. Nieoficjalne wsparcie Rosji dla ormiańskiej strony konfliktu. 
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− 30 września: podpisanie umowy przez Armenię i Rosję o rozlokowaniu 

żołnierzy rosyjskich na granicy ormiańsko-tureckiej. 

1993 

− Styczeń: załamanie ofensywy azerskiej i początek buntu jednego z azerskich 

dowódców na froncie karabaskim, Surəta Hüseynova.   

− Marzec-kwiecień: nowa, udana ofensywa ormiańska z terytorium Armenii na 

region Kelbadżaru (pomiędzy Armenią a Górskim Karabachem).  

− Kwiecień: zamknięcie granicy z Armenią przez Turcję w reakcji na ofensywę 

ormiańską w Kelbadżarze. 

− 4 czerwca 10 lipca – pucz Surəta Hüseynova w Baku, w rezultacie którego ze 

stanowiska prezydenta ustępuje proturecki prezydent Elçibəy, a do władzy 

powraca skłonny do współpracy z Rosją, były I Sekretarz Komunistycznej 

Partii Azerbejdżańskiej SRS Heydər Əliyev. 

− 24 września: Azerbejdżan wstępuje do Wspólnoty Niepodległych Państw i 

Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. 

− 3 października: zwycięstwo Heydəra Əliyeva w wyborach prezydenckich. 

1994 

− 12 maja: tzw. Protokół Biszkecki – zawieszenie broni między stronami 

konfliktu w Górskim Karabachu. 

1999 

− 2 kwietnia: Azerbejdżan przestaje być członkiem Organizacji Układu o 

Bezpieczeństwie Zbiorowym. 

2008 

− Sierpień: w reakcji na wojnę rosyjsko-gruzińską Turcja proponuje nową 

pokojową inicjatywę dla regionu – Kaukaską Platformę Stabilności i Rozwoju, 

w której miały wziąć udział jedynie państwa regionu – Gruzja, Armenia i 

Azerbejdżan, a także Turcja i Rosja oraz, ewentualnie, Iran. 

− 6 września: wizyta prezydenta Turcji  Abdullaha Güla w Armenii, który 

wspólnie z ormiańskim prezydentem Serżem Sargsjanem ogląda mecz 

reprezentacji obu krajów, co inicjuje okres tzw. futbolowej dyplomacji.  

− 2 listopada: spotkanie w Moskwie z udziałem prezydentów Dmitrija 

Miedwiediewa, Serża Sargsjana i İlhama Əliyeva i podpisanie porozumienia 

określającego „uczciwe i wyważone zasady podstawowe uregulowania 

konfliktu”. 
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2009 

− Ujawnienie przez azerskie media informacji o przekazaniu Armenii przez 

Rosję uzbrojenia wartości 800 mln dolarów.  

− 10 października 2009: podpisanie protokołów w Zurychu dotyczących 

otwarcia granicy i nawiązania stosunków dyplomatycznych przez ministrów 

spraw zagranicznych Armenii i Turcji, Eduarda Nalbandjana i Ahmeta 

Davutoğlu.  

− 14 października:  prezydent Serż Sargsjan przyjeżdża do Turcji obejrzeć wraz 

z prezydentem Abdullahem Gülem kolejny mecz piłkarskich drużyn Armenii i 

Turcji w Bursie. 

2011 

− 24 lipca: spotkanie prezydentów Miedwiediewa, Sargsjana i Əliyeva w 

Kazaniu.  W rezultacie inicjatywy Miedwiediewa powstał dokument 

zakładający etapowe rozwiązanie konfliktu karabaskiego, nie został on jednak 

podpisany przez przywódców Armenii i Azerbejdżanu.   

2013 

− 3 września: prezydent Serż Sargsjan po rozmowie z prezydentem Rosji 

Władimirem Putinem rezygnuje z planów podpisania umowy 

stowarzyszeniowej z Unią Europejską i deklaruje chęć członkostwa Armenii w 

budowanej przez Kreml Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

2014 

− 9 października: Armenia przystępuje do stworzonej w maju tego roku przez 

Rosję, Białoruś i Kazachstan Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. 

2016 

− 1-5 kwietnia: tzw. wojna czterodniowa. Azerbejdżan odzyskuje kontrolę nad  

niewielkimi fragmentami terytorium w strefie wokół właściwego Górskiego 

Karabachu. 

2018 

− 31 marca – 8 maja: protesty w Armenii, tzw. aksamitna rewolucja, w 

rezultacie której do dymisji podaje się premier Serż Sargsjan, a parlament 

nominuje na premiera rewolucyjnego przywódcę – Nikola Pasziniana.  

2019 

− 15 kwietnia: spotkanie ministrów spraw zagranicznych Armenii Zohraba 

Mnacakaniana i Azerbejdżanu Elmara Məmmədyarova w Moskwie. Pierwszy 
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raz w negocjacje w sprawie Górskiego Karabachu angażuje się bezpośrednio 

Władimir Putin. 

2020 

− 23 kwietnia: w trakcie okrągłego stołu w Instytucie Gorczakowa w Moskwie 

minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow mówi o konieczności 

etapowego uregulowania konfliktu karabaskiego w zgodzie z ustaleniami z 

Kazania z 2011 i Moskwy z 2019 roku, zakładającymi zwrot Azerbejdżanowi 

jego terytoriów okupowanych przez Ormian wokół właściwego Górskiego 

Karabachu (dawnego Górsko-Karabaskiego Obwodu Autonomicznego 

Azerbejdżańskiej SRS). 

− 12-16 lipca: walki na granicy Armenii i Azerbejdżanu (granica ormiańskiej 

prowincji Towuz i azerskiej Tavuş). 

− 27 września: początek azerskiej ofensywy na terytoria okupowane przez 

Ormian wokół właściwego Górskiego Karabachu. 

− 9 listopada: porozumienie rozejmowe w Moskwie podpisane przez 

prezydentów Władimira Putina i İlhama Əliyeva oraz premiera Nikola 

Pasziniana.  

− 11 listopada: podpisanie przez Turcję i Rosję porozumienia o stworzeniu 

wspólnego centrum monitorującego sytuację w strefie konfliktu. 

− 10 grudnia: parada zwycięstwa w Baku z udziałem tureckich wojskowych i 

prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana. 

 





•	 Rozstrzygnięcie	 ormiańsko-azerskiej	 wojny	 o	Górski	 Karabach	 było	
rezultatem	 nie	 tylko	 działań	 zbrojnych	 obu	 stron	 konfliktu,	 ale	w	dużej	
mierze	również	zakulisowej	dyplomacji	i	towarzyszącej	jej	walki	informa-
cyjnej	z	udziałem	Turcji	i	Rosji.	Kreml,	mimo	rosnącej	aktywności	Ankary	
w	regionie	kaukaskim,	zdołał	osiągnąć	ważny	cel.	Armenia	i	Azerbejdżan	
zmuszone	były	 zaakceptować	propozycję	Rosji	 i	zgodzić	 się	na	wprowa-
dzenie	do	Górskiego	Karabachu	wojsk	rosyjskich	jako	sił	rozjemczych	.
•	 W	ciągu	ostatnich	czterech	lat	Ankara	i	Moskwa	pogłębiały	koopera-

cję,	m.in.	w	ramach	tzw.	formatu	astańskiego,	negocjacji	między	stronami	
konfliktu	w	Syrii.	Rozwijała	się	 także	współpraca	w	sferach	zbrojeniowej	
(zakup	 rosyjskich	 S-400	przez	 Turcję),	 czy	 energetycznej	 (budowa	 gazo-
ciągu	Turecki	Potok	 i	elektrowni	atomowej	Ak	Kuyu).	W	trakcie	obecnej	
wojny	o	Górski	Karabach	stanowiska	Turcji	i	Rosji	uległy	dalszemu	zbliże-
niu.	Dla	obu	stron	ważne	było	wykluczenie	USA,	Francji	 i	innych	państw	
europejskich	z	udziału	w	decyzjach	dotyczących	przyszłości	regionu.	
•	 Dla	Kremla	jednym	z	głównych	celów	współpracy	z	Ankarą	pozostaje	

osłabianie	więzi	Turcji	z	NATO	i	UE.	Z	punktu	widzenia	prezydenta	Recepa	
Tayyipa	Erdoğana	kontynuacja	bliskich	relacji	z	Moskwą	jest	narzędziem	
nacisku	na	zachodnich	sojuszników	i	partnerów.	W	ten	sposób	władze	tu-
reckie	 chcą	pokazać,	 że	mają	możliwość	 zawierania	 alternatywnych	 so-
juszów	lub	strategicznych	partnerstw	z	Rosją	i	innymi	państwami	Eurazji.	
Nie	chcąc	 i	nie	mogąc	ostatecznie	 zerwać	więzi	 z	Sojuszem	Północnoat-
lantyckim	 i	UE,	elita	rządząca	 i	prorządowi	eksperci	w	Ankarze	tłumaczą	
zbliżenie	 Turcji	 z	Rosją	modelem	 kompartmentacji	 –	 sektorowej	współ-
pracy	z	Kremlem	np.	w	sferze	zbrojeniowej	i	energetycznej	przy	kontynu-
acji	jednoczesnych	sporów	i	różnic	w	wielu	innych	kwestiach.

Dla	Kremla	celem	współpracy	z	Ankarą	pozostaje	osłabianie	więzi	Turcji	z	NATO		
i	UE.	Dla	prezydenta	Recepa	Tayyipa	Erdoğana	kontynuacja	relacji	z	Moskwą		

stanowi	narzędzie	nacisku	na	zachodnich	sojuszników
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