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Stanowisko Indii i Pakistanu wobec 

rosyjskiej napaści na Ukrainę  

Ani Indie, ani Pakistan nie mają istotnego wpływu na trwającą obecnie rosyjską 

agresję na Ukrainę. Oba państwa pragną ponadto zachować dobre stosunki zarówno  

z Zachodem, jak i z Moskwą, i w efekcie pozostają na stanowisku neutralnym. Ich 

nastawienie do tych wydarzeń można zatem rozpatrywać jako przypadki z grupy 

odległych azjatyckich państw, które próbują pozostawać poza formalnymi sojuszami. 

Indie mają bardzo nikłe stosunki gospodarcze z Ukrainą, za to utrzymują silną 

współpracę z Rosją w dwóch wymiarach: bezpieczeństwa i energetyce, równocześnie 

rozwijając jeszcze bardziej partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Ich dyplomacja 

zachowa zatem na tyle bezstronną postawę, na ile to będzie możliwe. Głównym 

czynnikiem jest obecność kilkunastu tysięcy studentów indyjskich na Ukrainie, których 

Indie próbują obecnie ewakuować – a jedna z głównych dróg ewakuacji ma prowadzić 

przez Polskę. Kwestia napływu i ewakuacji indyjskich obywateli może zatem z każdą 

chwilą stawać się coraz istotniejszym czynnikiem dla RP. 

Pakistan również próbuje utrzymać dobre stosunki z Rosją i rozwijać je w tych samych 

dwóch wymiarach, w których czynią to Indie. Zarówno jednak poziom tych 

stosunków, jak i rozwój współpracy na tych dwóch polach nie są dotąd wysokie. 

Wizyta premiera Khana w Moskwie w dniu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę 

najwyraźniej nie przyniosła tu nic nowego. Rosja podjęła natomiast próby pokazania, 

że stanowisko Indii i Pakistanu jest bliższe jej polityce (i zapewne będzie to dalej 

czynić). 
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Ani Indie, ani Pakistan nie mają istotnego wpływu na trwającą obecnie rosyjską agresję na 

Ukrainę. Oba państwa pragną ponadto zachować dobre stosunki zarówno z Zachodem, jak 

i z Moskwą, i w efekcie pozostają na stanowisku neutralnym. Ich nastawienie do tych 

wydarzeń można zatem rozpatrywać jako przypadek z grupy odległych azjatyckich 

państw, które próbują pozostawać poza formalnymi sojuszami (do takich państw zaliczają 

się zapewne w większości kraje Azji Południowo-Wschodniej). 

Postawa rządu indyjskiego. Indie pozostają w dobrych stosunkach z Rosją: państwem,  

z którego pochodzi znaczna część indyjskiego uzbrojenia i które pomaga Nowemu Delhi 

budować reaktory atomowe. Nic dziwnego zatem, że Indie wypowiadały się zatem  

o inwazji w sposób bardzo ogólnikowy, wzywając do zaprzestania działań wojennych, ale 

nie obarczając jednoznacznie Rosji winą za konflikt1. Premier Modi miał co prawda według 

mediów przynajmniej w rozmowie telefonicznej dnia 24.02.2022 z prezydentem Putinem 

wezwać do „zaprzestania przemocy”2, ale według oficjalnego podsumowania na stronie 

indyjskiego MSZ wezwał do tego ogólnie, nie kierując swoich słów do konkretnej strony3. Z 

kolei 25.02 podczas głosowania nad rezolucją ONZ potępiającą Rosję Indie wstrzymały się 

od głosu4. Nie widać też szerszych prób obrony Ukrainy pośród indyjskiej opozycji5, która 

skupiła się raczej na punktowaniu rządu za niedostateczne przygotowanie ewakuacji  

z Ukrainy rzesz indyjskich studentów (patrz dalej). 

Reakcja Zachodu na postawę Indii. Ważniejszym wyzwaniem dla Indii będzie reakcja 

Zachodu, szczególnie kluczowego partnera: Stanów Zjednoczonych. Z tej strony pojawiają 

się jak dotąd lekkie naciski, np. reprezentant rządu Francji stwierdził, że oczekuje od Indii 

ostrych słów potępienia Rosji. O wywieranie wpływu na Moskwę, by zakończyła swój atak, 

prosiła też Indie dyplomacja ukraińska, ustami ministra spraw zagranicznych i ambasadora 

w Nowym Delhi, ale dla Indii dużo ważniejsze są dobre relacje z Rosją. Ważniejsze niż 

słowa będą jednak dla Nowego Delhi działania Zachodu. Według wstępnych doniesień 

Indie już rozważają takie metody rozliczania handlu z Rosją, by w miarę możliwości omijać 

zachodnie sankcje. Ponadto rosnącym problemem mogą okazać się sankcje wynikające z 

amerykańskiej ustawy CAATSA. Nowe Delhi miało być nimi objęte po zakupie rosyjskiego 

systemu S-400, który odbył się w ostatnich latach (pierwsze dywizjony dostarczono pod 

koniec 2021 r.). Jednakże zarówno administracje prezydenta Trumpa jak i prezydenta 
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Bidena zwlekały z podjęciem decyzji, ewidentnie rozdarte między chęcią uderzenia  

w handel państw trzecich ze swoim rywalem (Rosją) a chęcią zachowania dobrych 

stosunków z istotnym partnerem (Indiami). Dotąd wydawało się zatem, że Waszyngton 

będzie wiecznie odwlekać decyzję, ale konieczność ukarania Rosji po obecnej agresji budzi 

w Indiach obawę, że teraz sankcje zostaną nałożone6. Poza kwestią reakcji Zachodu, 

agresja Rosji na Ukrainę budzi w Indiach obawy o dostawy sprzętu dla sił zbrojnych 

nabywanego z Ukrainy (acz w znacznie mniejszych niż od Rosji ilościach): przede 

wszystkim ukraińskich turbin do indyjskich fregat. To jednak będzie zależało od dalszego 

przebiegu konfliktu i dalszego funkcjonowania ukraińskiego państwa, na razie zaś Nowe 

Delhi jest zmuszone skupić się na innym problemie, który opisany jest niżej. 

Indyjscy studenci na Ukrainie. W momencie kryzysu najpilniejszym wyzwaniem okazał się 

natomiast fakt, że na ukraińskich uczelniach bardzo licznie przebywają indyjscy studenci  

– i ich liczba jest w dysproporcji do stosunków tych państw w innych wymiarach. Na 

początku 2021 r. na Ukrainie przebywało ponad 19 tysięcy indyjskich studentów, z których 

większość studiowała medycynę. Według indyjskiego MSZ na bazie rachunków osób, 

które zarejestrowały swój pobyt na Ukrainie na stronie online, w kraju tym przebywało 

blisko 20 tysięcy obywateli Indii (a zatem właściwa liczba może być jeszcze wyższa). 

Spośród nich według MSZ około cztery tysiące osób opuściło Ukrainę przed atakiem7 – 

najpierw wydawano (stopniowo coraz mocniejsze)8 ostrzeżenia, potem zorganizowano 

trzy loty ewakuacyjne (z czego odbyły się dwa). Oznacza to, że w chwili pisania tych słów 

na Ukrainie nadal przebywa ponad blisko 16000 obywateli Indii, z których istotna (trudna 

do obrachowania) część próbuje kraj opuścić. 

Ponieważ przestrzeń lotnicza nad Ukrainą jest zamknięta, w chwili składania tekstu Indie 

zapowiadają loty ewakuacyjne z Rumunii, Węgier i Polski, zalecają swoim obywatelom 

przekraczanie przejść granicznych z Węgrami i Rumunią, a także wysłały na odpowiednie 

granice z Ukrainą personel dyplomatyczny z placówek z Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii 

(w wypadku RP – na przejścia w Krakowcu i Medyce). Wkrótce do tych państw wyruszą 

także indyjscy ministrowie, by koordynować działania ewakuacyjne. W pierwszej 

kolejności odbywają się loty wyczarterowane przez rząd indyjski z Rumunii, dalej z Węgier, 

ale w chwili składania tekstu była już mowa o planie ewakuacji z Polski: na stronie 
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indyjskiego MSZ jest już formularz zgłoszeniowy dla indyjskich obywateli chcących 

ewakuować się z naszego państwa9. Kwestia napływu i ewakuacji indyjskich obywateli 

będzie zatem z każdą chwilą stawać się coraz istotniejszym czynnikiem dla Polski. 

Nie uczyni to jednak najpewniej stosunku Nowego Delhi do Moskwy chłodniejszym  

– raczej tym bardziej zmusza to Indie do zachowania poprawnych stosunków z Rosją  

w nadziei, że zwiększa to szansę indyjskich obywateli w strefie wojny na przeżycie. 

Indusom radzi się na przykład teraz pokazywać i naklejać indyjskie flagi podczas podróży 

(np. na samochód) w widocznych miejscach w nadziei, że to sprawi, że nie staną się celem. 

Agresja rosyjska w indyjskich mediach. Jednakże losy tych studentów jeszcze bardziej 

przyciągają uwagę mediów do wojny na Ukrainie – a warto zauważyć, że pośród mediów 

innych niż rządowe zaczęło się przewijać przekonanie o winie Moskwy. Dziennik Times of 

India nazwał wprost działanie Putina „inwazją, czego nie mogą przesłonić żadne gry 

słowami”10. Indian Express nazwał je pogwałceniem suwerenności Ukrainy. W 

zorganizowanej przez siebie debacie (bardziej prawicowa) telewizja Times Now bardziej 

skupiła się na słabości Zachodu i USA niż agresji Rosji, ale prowadzący dziennikarz nazwał 

działanie Moskwy „inwazją”. Centrolewicowy Hindustan Times stwierdził, że Putin 

„przekroczył linię’’11. W zależności od rozwoju sytuacji to przekonanie może się pogłębiać, 

ale nie będzie mieć raczej politycznych reperkusji.  

Postawa Pakistanu. Tak jak Nowe Delhi, Islamabad pragnie zachować w obecnej sytuacji 

neutralność12. Polityka zagraniczna Pakistanu wygląda jednak inaczej: jego stosunki  

z Rosją są znacznie mniej głębokie niż indyjskie, nie jest już w dobrych stosunkach  

z Zachodem (stosunki z USA bardzo oziębły, szczególnie 2011-2021, i partnerstwo tych 

państw chyli się ku upadkowi), za to jest bardzo bliskim partnerem Chin. Islamabad 

próbuje rozwijać współpracę z Rosją na tych samych polach, co Indie: względem 

energetyki i bezpieczeństwa. To drugie zakończyło się jak dotąd jedynie sprzedażą 

niewielkiej liczby śmigłowców13. Rezultatem tego pierwszego była rosyjska pożyczka na 

budowę gazociągu Pakistan Stream Gas Pipeline (która jest także realizowana przez 

rosyjskie podmioty)14, chociaż ostatecznie fundusze na ten cel z Moskwy nie okazały się 

tak duże, jak tego oczekiwano. Tak się złożyło, że premier Pakistanu Imran Khan przybył  

z oficjalną wizytą do Rosji tego samego dnia, którego rozpoczęła się inwazja na Ukrainę 
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(24.02, patrz niżej). Jego wizyta miała przede wszystkim posłużyć dalszemu pogłębieniu 

współpracy w dziedzinie energetyki – spekulowano, że zostanie złożona prośba o nowe 

pożyczki na tenże gazociąg, ale nic konkretnego nie ogłoszono. Tym niemniej, Islamabad 

wyraźnie dalej liczy, że jego powolnie rozwijająca się współpraca z Rosją jeszcze kiedyś 

przyniesie bardziej soczyste owoce – i jeśli chodzi o energetykę jest to możliwe – i stąd nie 

będzie stawał przeciw Rosji podczas obecnej wojny. Nie będą także w tym kierunku pchały 

Islamabadu ani chłodne stosunki z USA, ani bardzo dobre z Chinami. Jeśli chodzi o stosunki 

Pakistanu z Ukrainą, to ich elementy, które mogą stać się wrażliwe w wyniku inwazji są 

takie same, jak w wypadku stosunków Indie-Ukraina, ale w znacznie mniejszej skali: 

Pakistan nabywał w ostatnich latach niewielkie ilości ukraińskiego uzbrojenia (m.in. silniki 

do czołgów), a na Ukrainie przebywa ok. 3000 pakistańskich studentów, którzy, tak jak 

indyjscy, próbują ją opuścić. Również i oni czynią to m.in. poprzez terytorium Polski 

(pierwsze grupy już dotarły). Tym niemniej Islamabad zakłada najwyraźniej, że relacje  

z Moskwą będą mieć w ostatecznym rozrachunku większą wartość. 

Moskwa używa postawy Nowego Delhi i Islamabadu do swoich celów. Mimo prób 

zachowania neutralności przez Indie i Pakistan, rosyjska dyplomacja podejmuje 

przedstawić postawy tych państw tak, by posłużyła jej interesom. W dniu inwazji Rosja 

podziękowała Indiom za „niezależną i zrównoważoną” postawę w ONZ w kwestii Ukrainy. 

Jeszcze dobitniejszym przykładem jest telefoniczna rozmowa premiera Modiego  

i prezydenta Putina z tego samego dnia. To Rosja miała być inicjatorem kontaktu,  

a późniejsze przedstawienie treści przez strony znacznie się różniło: w wersji Rosji 

prezydent Putin miał przedstawić różne przykłady domniemanych grzechów polityki 

Kijowa, a premier Modi miał mu „podziękować za to uściślenie” – żadne z tych stwierdzeń 

nie pada w wersji indyjskiej. Wykorzystanie postawy Pakistanu do swoich celów było 

widoczne w samym przebiegu wizyty Imrana Khana. Była ona oczywiście zaplanowana 

wcześniej, ale postawiony w trudnej sytuacji premier Pakistanu zrealizował wcześniejsze 

założenia jej przebiegu, zamiast niektórych odmówić, ale uniknął wspólnych deklaracji ze 

stroną rosyjską: położył wieniec pod moskiewskim Grobem Nieznanego Żołnierza  

w czasie, gdy rosyjscy żołnierze atakowali już Ukrainę, nie podpisał jednak podczas 

spotkania żadnej umowy, nie ogłosił żadnego istotnego projektu, a strony nie wygłosiły 

żadnej wspólnej deklaracji, co wskazało, że Islamabad nie zgadza się z tym, jak Moskwa 
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przedstawiła wizytę. Można spodziewać się, że w najbliższym czasie Moskwa dalej będzie 

przedstawiała postawę szczególnie Indii jako kolejny element poparcia i dyplomacji, 

chociaż tak Nowe Delhi, jak i Islamabad chcą zachować neutralność i tak też  będą się 

zachowywać. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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kontrowersyjnych). 
2 PM Modi speaks to Putin on Ukraine; Calls for 'cessation of violence', talks between Russia & NATO, Hindustan 
Times, 24.02.2022, 
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sugerowano, że osoby, których pobyt na Ukrainie nie jest konieczny (essential) mogą (may) rozważyć 
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