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Państwo związkowe Białorusi i Rosji – ku zjednoczeniu czy utrzymaniu statusu quo? 

Abstrakt: 

Państwo Związkowe Białorusi i Rosji jest podmiotem prawa międzynarodowego, który funkcjonuje           

w rzeczywistości geopolitycznej, jednakże jego znaczenie jest bardzo często pomijane. Co prawda            

jest to podmiot ciągle na etapie kształtowania i zawierania porozumień pomiędzy podmiotami go             

tworzącymi, ale jego utworzenie będzie miało zasadniczy wpływ na sytuację geopolityczną Europy.            

W szczególności skutki połączenia będą odczuwalne dla Polski. Na obecnym jednakże etapie,            

mimo prowadzonych rozmów, strona białoruska nie jest gotowa zawrzeć porozumienie, które           

doprowadziłoby do zjednoczenia obu podmiotów. Ponadto nie jest jasnym, jak utworzenie Państwa            

Związkowego wpłynęłoby na pozycję i funkcjonowanie każdej z części składowych. 

Abstract: 

The Union State of Belarus and Russia is a subject of international law that functions in geopolitical                 

reality, however, its significance is very often overlooked. Although it is an entity still at the stage                 

of shaping and concluding agreements between the entities creating it, its creation will have a major                

impact on the geopolitical situation of Europe. In particular, the effects of the merger will impact                

Poland. However, at this stage, despite the talks being held, the Belarusian side is not ready to                 

conclude an agreement that would lead to the unification of both entities. Furthermore, it is not clear                 

how the creation of a Union State would affect the position and functioning of each entity. 

Słowa kluczowe: Białoruś, Rosja, Państwo Związkowe, system polityczny, stosunki         

międzynarodowe 
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Wstęp  

Problematyka Państwa Związkowego Białorusi i Rosji nie jest zagadnieniem poruszanym zbyt           

często w literaturze, zarówno polskiej jak i zagranicznej. O ile zagadnienia dotycząca tylko ustroju              

Federacji Rosyjskiej bądź tylko Republiki Białoruś jest obecna w nauce , to już analizy dotyczące              1

1 Przykładowo, kwestie ustrojowe Federacji Rosyjskiej poruszali w swych badaniach tacy autorzy jak S. Gardocki  
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Związku Białorusi i Rosji czy też Państwa Związkowego Białorusi i Rosji nie są kwestiami zbyt               

popularnymi wśród polskich badaczy . Jest to o tyle zaskakujące, że jest to zagadnienie, którego              2

rozstrzygnięcie nie tylko będzie dotyczyło bezpośrednich interesów i sytuacji geopolitycznej Polski,           

ale również całej Unii Europejskiej oraz Europy. 

Artykuł niniejszy ma na celu przedstawienie i analizę kwestii ustrojowych związanych z Państwem             

Związkowym Białorusi i Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej aktualnych wydarzeń          

związanych z integracją obu państw i dążeniem do tworzenia, de facto, nowego podmiotu prawa              

międzynarodowego oraz poszerzaniem obszaru terytorialnego Federacji Rosyjskiej. Zasadniczym        

problemem badawczym jest kwestia przyłączenia obecnej Białorusi do Federacji Rosyjskiej jako           

kolejnego podmiotu federacyjnego, a przez to próba odpowiedzi na pytanie, jakie to będzie miało              

skutki dla Polski oraz całej Unii Europejskiej. Do przeprowadzenia niniejszej analizy zostanie            

wykorzystana formalno-dogmatyczna metoda badawcza, jak też prawnoporównawcza i częściowo         

historyczna. 

Tło historyczne 

Poruszając kwestię Państwa Związkowego Białorusi i Rosji nie da się pominąć kwestii ogłoszenia             

deklaracji niepodległości przez Białoruś, gdyż ma to istotne znaczenie dla dalszego rozwoju            

sytuacji. 27 lipca 1991 Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej          

(Białoruskiej SSR) ogłosiła suwerenność, zaś niecały miesiąc później, bo 25 sierpnia została            

ogłoszona niepodległość Białorusi. Nie oznaczało to jednak, że Białoruska SSR wystąpiła ze            

Związku Radzieckiego – większość Białorusinów była przeciwna rozpadowi Związku, zaś część           

ówczesnego rządu poparła organizatorów puczu Janajewa. Jednakże w wyniku niechęci większości           

republik do ratowania istnienia związku i wyczerpania się formuły socjalistycznego państwa           

federacyjnego doszło do rozwiązania ZSRR i powołania w jego miejsce Wspólnoty Niepodległych            

Państw . 3

W całym procesie dosyć aktywni pozostawali przywódcy Białorusi, jednakże ich celem było raczej             

(S. Gardocki, Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Toruń 2008), czy J. Zaleśny (J. Zaleśny, O władzy                 
wykonawczej prezydenta Federacji Rosyjskiej, „Ius Novum” 1/2017), zaś Republiki Białoruś G. Kryszeń (G. Kryszeń,              
Konstytucyjny model prezydentury w Republice Białoruś, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016/20B) czy J. Sobczak  
(J. Sobczak, Pozycja ustrojowa Rady Ministrów w systemie politycznym Białorusi, „Nowa Polityka Wschodnia” nr              
1/2011). 
2 Jednakże badacze rosyjskojęzyczni temat ten podejmują znacznie chętniej. 
3 M. Papla, Białoruś: protektorat Rosji, pogranicze Europy czy sworzeń geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej,  
L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej: wybrane aspekty             
stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków 2010, s. 243. 
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nie uzyskanie niepodległości i niezależności od Rosji, jak to za cel obrały inne byłe republiki, ale                

utrzymanie ścisłych relacji międzypaństwowych. W związku z tym podejmowane były określone           

kroki ukierunkowane na utrzymanie bliskich relacji pomiędzy Białorusią a Federacją Rosyjską . 4

Pierwszym krokiem ku zacieśnianiu współpracy było podpisanie w roku 1992 pomiędzy Białorusią            

(premier Wiaczesław Kiebicz) a Rosją trzech umów: o zjednoczeniu systemów walutowych, o            

pomocy Rosji na rzecz likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu oraz o uproszczonych zasadach             

przebywania wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi. Pełnej realizacji doczekała się jedynie           

ostatnia z umów z uwagi na interes Rosji w zachowaniu militarnej, a przez to politycznej kontroli                

nad Białorusią . 5

Kolejnym etapem było podpisanie 21 lutego 1995 roku Traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej             

współpracy pomiędzy Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską . Dotyczył on pomocy rosyjskich           6

Wojsk Ochrony Pogranicza w ochronie granic oraz umowy celnej. W dalszej kolejności, 2 kwietnia              

1996 r., podpisany został Układ o Stowarzyszeniu Białorusi i Rosji , a dokładnie rok później do               7

życia został powołany Związek Białorusi i Rosji. Na mocy tego układu oba państwa zachowały swą               

„suwerenność, niezawisłość i terytorialną integralność, konstytucję, flagę państwową, godło i inne           

atrybuty państwowości” (art. 1 § 2 Układu). Za cele Związku uznano, między innymi, współpracę              

polityczną, ekonomiczną, społeczną, wojskową, naukową, kulturalną, zbliżenie narodowych        

systemów prawnych i stworzenie systemu prawnego Związku, zapewnienie bezpieczeństwa i          

wysokiej zdolności do obrony . 8

23 maja 1997 r. podpisany został Statut Związku Białorusi i Rosji , w którym zasadą nadrzędną               9

ustalono suwerenność obu państw. Od tego momentu oficjalnie Wspólnota Rosji i Białorusi            

przekształciła się w Związek Białorusi i Rosji (ZBiR). Celem ZBiR pozostała integracja            

gospodarcza i sojusz wojskowy. Utworzone zostały następujące organy Związku Białorusi i Rosji:            

Rada Najwyższa, Zgromadzenie Parlamentarne oraz Komitet Wykonawczy. Hymnem ZBiR         

4 W tym kontekście w literaturze przedmiotu często przywołuje się sformułowanie „wymuszona niepodległość” (por. E.               
Dubieniecki, Istota i specyfika mentalności „osobowości autorytarnej” (na przykładzie mentalności „radzieckich           
Białorusinów”) [w:] Inna Białoruś. Historia-polityka-gospodarka, wybór tekstów A. Strałkowa, S. Ausiannik,           
Warszawa 1999, s. 43-57. 
5 E. Mironowicz, Białoruś, s. 238-239. 
6 Traktat o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i współpracy między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi (Договор о                
дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь). 
7 Układ o stowarzyszeniu Białorusi i Rosji (Договор об образовании сообщества России и Беларуси). 
8 Art. 8 Układu o stowarzyszeniu Białorusi i Rosji. 
9 Statut Związku Białorusi i Rosji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Устав к Договору о Союзе Беларуси и России от 2                      
апреля 1997 года). 
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ustanowiono dawny hymn ZSRR, ale ze zmienionymi słowami. Zrezygnowano jednak z planów            

ujednolicenia waluty i stworzenia jednego banku emisyjnego. Powołując Związek Białorusi i Rosji,            

zakładano, że w perspektywie pojawią się wspólna waluta, wspólny parlament, wspólny sąd, a             

nawet wspólny rząd. Miały się też pojawić wspólne flaga i godło .  10

Kolejnym etapem integracji było podpisanie na Kremlu w dniu 8 grudnia 1999 r., w ósmą rocznicę                

rozwiązania ZSRR, układu o utworzeniu państwa związkowego Białorusi i Rosji , które jednak, z             11

założenia, bardziej było przymierzem dwóch oddzielnych podmiotów międzynarodowych,        

tworzących „wspólny obszar gospodarczy z elementami państwa związkowego”. Do dziś elementy           

państwa związkowego nie zostały w pełni wprowadzone, jednakże trwają negocjacje pomiędzy           

oboma państwami ukierunkowane na bliższą integrację obu podmiotów. 

Układ o utworzeniu państwa związkowego przewiduje zachowanie niepodległości i niezależności          

każdego państw ze swoimi organami konstytucyjnymi, zaś celem jest stworzenie wspólnoty           

gospodarczej. W ramach państwa związkowego przewiduje się stworzenie Państwowej Rady          

Najwyższej (głowy państw, premierzy, marszałkowie izb parlamentarnych), która miałaby być          

najwyższym organem państwowym. Jej obradom ma przewodniczyć jeden z prezydentów, na           

zasadzie rotacji. Ponadto układ przewiduje także powołanie wspólnego dwuizbowego parlamentu          

(na dzień dzisiejszy zastępuje go zgromadzenie parlamentarne ZBiR) jako wybieralnego ciała           

ustawodawczego, a także rady ministrów (w której skład wchodzić mają m.in. premierzy państw,             

szefowie MSZ, ekonomii i finansów), sądu związkowego (9 sędziów powoływanych przez           

parlament na wniosek rady najwyższej), izby kontroli (11 członków powoływanych przez           

parlament na wniosek rady ministrów). Umowa przewiduje również połączenie systemów          

prawnych obu państw z zachowaniem prymatu prawa Związku .  12

Ponadto układ zawiera w swej treści również konkretne postanowienia co do podziału kompetencji             

pomiędzy organy Państwa Związkowego a poszczególnymi państwami. Do spraw zastrzeżonych          

wyłącznie do kompetencji Państwa Związkowego zostały zaliczone, między innymi, kwestie takie           

jak wspólny rynek i wspólna strefa ekonomiczna, polityka monetarna i podatkowa, ochrona            

konkurencji i konsumentów, wspólne taryfy eksportowe i importowe dla państw trzecich, polityka            

ochrony granic, organy Związku . Natomiast do uprawnień wspólnych zostały zaliczone kwestie           13

10 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2001, s. 468. 
11 Umowa o utworzeniu Państwa Związkowego (Договор о создании Союзного государства) podpisana 8 grudnia              
1999 roku przez A. Łukaszenkę i B. Jelcyna. 
12 K. Kakareko, Państwo Związkowe Białorusi i Rosji, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1, 2008, s. 297-299.  
13 Artykuł 17 Umowy o utworzeniu Państwa Związkowego. 

4 
 



takie jak polityka zagraniczna, ale ograniczona jedynie spraw pozostających w związku z            

implementacją umowy, demokratyzacja, ochrona praw obywateli, harmonizacja i unifikacja         

systemów prawnych, ochrona środowiska, rozwój edukacji, nauki, kultury, polityka społeczna i           

socjalna, a także walka z terroryzmem . Wyraźnym jest, że przy państwach związkowych            14

pozostawiono uprawnienia o mniejszym znaczeniu dla istoty funkcjonowania państwa, często o           

charakterze wyłącznie wewnętrznym, nie stanowiącym o organizacji i strukturze państwa. 

Status obecny 

Poruszając kwestię aktualnego statusu Państwa Związkowego nie sposób pominąć dyskusji          

związanej z jego podmiotowością prawnomiędzynarodową. Umowa o Związku Białorusi i Rosji           

przewiduje raczej współpracę międzyrządową niż faktyczne przyznanie organom Związku         

jakichkolwiek kompetencji. Podpisanie umowy o Państwie Związkowym było w sumie faktycznie           

pierwszym prawnym określeniem wyniku integracji białorusko-rosyjskiej mianem „państwa”. Za         

mankament można jednak uznać, iż mimo określenia związku tym mianem nie wskazuje się w              

umowie rodzaju ustroju państwowego, który miałby określać to nowe państwo związkowe.  

Badający ten problem nie mają wspólnego zdania na temat formy państwa powstałego na gruncie              

umowy. Istnieją opinie mówiące o tym, że Państwo związkowe odpowiada swoim poziomem            

integracji konfederacji i umowa o jego utworzeniu wymaga ratyfikacji obydwu państw           

członkowskich . Przeciwnicy uważają, że określone w aktach prawnych podstawy integracji          15

pozycjonują dany związek bardziej jako federację, niż konfederację . Istnieją także głosy           16

proponujące, aby nie określać danego związku ani mianem federacji, ani konfederacji, gdyż widzą             

w Związku zupełnie nową formę państwa, która nie istniała dotychczas . Także pojawiają się opcje              17

odrzucenia statusu państwowego Związku i uznania, że mimo nazwy jest to w istocie organizacja              

międzynarodowa zrzeszająca dwa państwa . 18

14 Artykuł 18 Umowy o utworzeniu Państwa Związkowego. 
15 Takie poglądy prezentowane są, między innymi, w pracach I. Blishenko (И.П. Блищенко, Конфедерация,              
Материалы научно-практического семинара „Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России:          
институциональные и правовые аспекты создания Союзного государства”, „Информационный бюллетень         
Парламентского собрания Союза Беларуси и России” 1999, nr 1, s. 43) czy G. Malceva i I. Barcica (Г.В. Мальцев,                   
И.Н. Барциц, Политический смысл реинтеграции России. Форма Союзного государства [w:] Г.В. Осипов, С.Н.             
Бабурин (red.), К едному государству: о создании российского-белорусского Союзного государства, Moskwa           
2001, s. 226). 
16 Н.А. Михалева, Правовые проблемы создания Союзного государства России и Беларуси, „Государство и             
право” 2002, nr 6, s. 15. 
17 Ю. Тихомиров, Не надо бояться мнения народа, „Российская газета” 1999, s. 2. 
18 К.К. Калачян, Союзное государство Беларуси и России, „Право: Теория и Практика” 2003, nr 11. 
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Wskazać również należy, że nie wszystkie organy państwa związkowego zostały na dzień            

dzisiejszy powołane – jest tak chociażby w przypadku Parlamentu Państwa Związkowego, gdzie            

funkcję tę pełni do dziś Zgromadzenie Parlamentarne ZBiR. Do tej chwili nie funkcjonują również              

pozostałe organy wskazane w umowie – rada ministrów, sądownictwo, a przede wszystkim            

Państwowa Rada Najwyższa . 19

Koncepcja zjednoczenia w jedno państwo Białorusi i Rosji nieco przygasła po roku 2002, kiedy to               

Wladimir Putin złożył Białorusi propozycję połączenia w jedno państwo. Jednakże, w ostatnim            

czasie kwestia ta odżyła na nowo w efekcie prowadzonych pod koniec 2018 roku negocjacji nt.               

wysokości cen za surowce energetyczne, podczas których Putin poinformował przedstawicieli          

strony białoruskiej o konieczności pełnego zrealizowania umowy z 1999 roku o utworzeniu            

Państwa Związkowego. Ponadto strona rosyjska niejako wymusiła na Białorusi podjęcie          

zdecydowanych działań w tym zakresie poprzez zastosowanie tzw. manewru podatkowego czyli           

stopniowego znoszenia przez Rosję ceł eksportowych na ropę naftową i podnoszenie podatków od             

wydobycia kopalin, co doprowadzi do wzrostu cen surowca dla Białorusi i spadku jej wpływów z               

eksportu paliw produkowanych z rosyjskiej ropy w białoruskich rafineriach. Szacuje się, że w             

związku z tym do 2025 r. Białoruś straci 10,6 mld dolarów dochodu. Z tego też względu ze strony                  

białoruskiej pojawiło się żądanie wypracowania i przedstawienia przez Rosję mechanizmu          

rekompensat. Ponadto, Białoruś zażądała obniżenia ceny surowców do poziomu ceny dla obwodów            

rosyjskich graniczących z Białorusią. Obie kwestie nie spotkały się jednak z odzewem ze strony              

rosyjskiej. Kwestia ta jest na tyle istotna dla Białorusi, że bez specjalnych cen na ropę i gaz                 

Białoruś mogłaby popaść w poważne tarapaty finansowe . 20

W efekcie, 6 września premierzy Białorusi i Rosji Siergiej Rumas i Dmitrij Miedwiediew             

parafowali w Moskwie program integracji obu krajów. Zgodnie z jego treścią, ujawnioną przez             

dziennik Kommiersant , program minimum zjednoczenia obu państw to wspólny kodeks          21

podatkowy, wspólny kodeks cywilny, wspólny rynek, unifikacja sposobu rozliczania nieruchomości          

czy wprowadzenie podobnych zabezpieczeń społecznych — zbliżenie ich poziomów, a w           

przyszłości “równe prawa obywateli obydwu państw”. Ponadto, porozumienie przewiduje także          

wspólny nadzór bankowy, chociaż z zachowaniem dwóch oddzielnych banków centralnych, a także            

19 K. Kakareko, op.cit., s. 300-301. 
20 A. Karbowski, Państwo Związkowe Rosji i Białorusi (http://geopolityka.net/panstwo-zwiazkowe-rosji-i-bialorusi/         
[dostęp 9.12.2019]). 
21 Дружба налогов, Газета "Коммерсантъ" №167 от 16.09.2019, стр. 1 (https://www.kommersant.ru/doc/4094365           
[dostęp 9.12.2019]). 
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jeden regulator na rynku ropy, gazu i energii elektrycznej. Oceniane jest to jako faktyczne              

funkcjonowanie od 2022 roku obu państw na poziomie gospodarek w reżimie państwa            

konfederacyjnego .  22

Poza porozumieniem pozostały takie obszary jak obrona, bezpieczeństwo państwa, sądownictwo,          

ochrona zdrowia, edukacja i ustrój wewnętrzny każdego z państw. Oficjalne źródła państwowe            

zarówno Białorusi jak i Rosji komentują jednakże podpisanie programu jako skupienie integracji na             

kwestiach gospodarczych, zaś suwerenność i niepodległość państw nie zamierza być w jakikolwiek            

sposób naruszana . Planowane było aby prezydenci obu państw podpisali program 8 grudnia, a             23

więc w 20-lecie podpisania umowy o utworzeniu Państwa Związkowego, jednakże z uwagi na             

liczne rozbieżności w stanowiskach obu stron oraz głośne protesty w Mińsku, do podpisania             

porozumienia nie doszło. Kolejny etap rozmów został przewidziany na 20 grudnia 2019 r. . 24

Zauważyć jednak należy, że zacieśnienie integracji gospodarczej może być pierwszym i           

zdecydowanym krokiem do unifikacji obu państw, w szczególności powołania wspólnych instytucji           

państwowych, łącznie z głową państwa i ustanowienia Białorusi jako kolejnej republiki składowej            

Federacji Rosyjskiej. 

Zakładając pełne wdrożenie umowy o państwie związkowym, Białoruś i Rosja pozostałyby de iure             

odrębnymi państwami, jednakże de facto sprowadziłoby się to do powstania jednego podmiotu.            

Zasadniczym pytaniem, które na dzień dzisiejszy pozostaje bez odpowiedzi, a którą to odpowiedź             

może przynieść jedynie praktyka ustrojowa, jest kwestia odrębności instytucjonalnej i funkcjonalnej           

państwa związkowego od Federacji Rosyjskiej – organy federacyjne prawdopodobnie         

funkcjonowałyby niejako poniżej organów Związku. Nie jest też wiadomym, jaką pozycję w            

ramach Państwa Związkowego odgrywałaby Białoruś – czy byłaby pełnoprawnym partnerem,          

jakby to wynikało z zawartej umowy, czy też jej rola ograniczyłaby się do pozycji kolejnej,               

dwudziestej trzeciej, republiki federalnej. 

Nadmienić jednakże należy, że analizując powyższe zapowiedzi należy mieć na uwadze znaczną            

już ilości rozmaitych map drogowych mających prowadzić do mniej lub bardziej zaawansowanego            

zjednoczenia obu państw. Nie można przede wszystkim zapominać, że Aleksandr Łukaszenka nie            

22 Дружба налогов, Газета "Коммерсантъ" №167 от 16.09.2019, стр. 1 (https://www.kommersant.ru/doc/4094365           
[dostęp 9.12.2019]). 
23 Наталья Эйсмонт о «конфедерации»: Мы идем на экономически целесообразные шаги. Но независимость —              
святое, „Наша Нива” (https://nn.by/?c=ar&i=237424&lang=ru [dostęp 9.12.2019]). 
24 Rozmowy Putin-Łukaszenka. Czy Rosja gospodarczo wchłonie Białoruś?, „Forbes”         
(https://www.forbes.pl/wiadomosci/rozmowy-putin-lukaszenka-bez-wiekszych-sukcesow/g511hl1 [dostęp 9.12.2019]) 
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będzie skory do rezygnacji z władzy nad Białorusią i sprowadzeniem swej roli do gubernatora tego               

regionu o znacznie ograniczonych uprawnieniach . 25

Skutki ewentualnego zjednoczenia 

Rozważając kwestię potencjalnego, ale i prawdopodobnego zjednoczenia Białorusi i Federacji          

Rosyjskiej koniecznym jest rozważenie, jakie znaczenie ma Republika Białorusi dla Federacji           

Rosyjskiej. Jest to przecież niewielkie państwo, pozbawione właściwie istotnych surowców, o           

niewielkim potencjale ludzkim i gospodarczym. Co więcej, Białoruś nie odgrywa i nigdy w historii              

nie odgrywała znaczącej roli w regionie (Europa Środkowo-Wschodnia) ani na skalę globalną.            

Waga Białorusi odnosi się jednak nie tyle do państwowości białoruskiej, ile do jej terytorium. 

Dla Federacji Rosyjskiej fakt zacieśnienia stosunków z Białorusią był i w dalszym ciągu jest              

korzystny co najmniej z sześciu powodów:  

stanowi element odbudowy imperium i odzyskiwania przez Rosję mocarstwowej pozycji; 

powiększa głębię strategiczną Federacji Rosyjskiej o ponad 500 km i ustanawia między Federacją             

Rosyjską a NATO strefę buforową;  

jest terenem tranzytowym: na jej terenie krzyżują się szlaki transportowe wschód–zachód           

(Federacja Rosyjska–Unia Europejska) oraz północ–południe (Petersburg–Odessa);  

odsuwa od działalności władz Federacji Rosyjskiej zainteresowanie obrońców praw człowieka,          

skoro w środku Europy istnieje państwo rządzone przez „ostatniego dyktatora Europy”;  

izolowana politycznie Białoruś jest doskonałym pośrednikiem w handlu rosyjską bronią z           

państwami obłożonymi sankcjami bądź oskarżanymi o wspieranie terroryzmu;  

źle postrzegana w świecie Republika Białorusi może odgrywać rolę „straszaka”, nieobliczalnego           

państwa w samym środku Europy, którego polityka będzie powstrzymywać czy osłabiać           

współpracę państw Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej, a w rzeczywistości –           

realizować imperialną rosyjską politykę zagraniczną .  26

Badając kwestię Państwa Związkowego Białorusi i Rosji koniecznym jest także wskazanie, jakie            

skutki dla Polski oraz całej Unii Europejskiej przyniosłoby zjednoczenie obu państw w formę             

związku. Za najważniejsze z nich można wskazać: 

przedłużenie granicy Polski/Unii Europejskiej z Rosją o około 400 km, co skutkowałoby ustaleniem             

25 M. Papla, op.cit., s. 253. 
26 Pozycję tę można porównać do roli Korańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej względem Chińskiej Republiki             
Ludowej (por. M. Papla, op.cit., s. 240). 
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Rosji jako sąsiada z którym Polska ma drugą co do długości granicę państwową (628 km); 

Rosja uzyskałaby łatwiejsze i bliższe wpływy polityczne i gospodarcze w Europie; 

powstałaby jedna granica pomiędzy Unią Europejską/Polską a Białorusią/Rosją, co skutkowałoby          

zniknięciem problemu przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej przez obcokrajowców i        

wprowadziłoby znaczne ułatwienia dla transportu i turystyki; 

zapoczątkowałoby to odbudowę mocarstwowości rosyjskiej i niebezpieczeństwo jej pogłębiania         

poprzez podejmowanie kroków ukierunkowanych na przyłączenie innych podmiotów obecnie         

zależnych od Rosji (Abchazji, Naddniestrza, Osetii) a także państw niepodległych, ale co do             

których Rosja nie kryje swoich zamiarów (Gruzja, Mołdawia); 

Białoruś przestanie być buforem pomiędzy Unią Europejską/NATO a Rosją, zaś rolę tę przejmie             

Polska; 

skomplikowanie, i tak już trudnej, sytuacji geopolitycznej krajów nadbałtyckich; 

realne niebezpieczeństwo rozlokowania sił rosyjskich w pobliżu polskich granic i niepewna reakcja            

sił amerykańskich stacjonujących w Polsce (stałyby się realnym i stosunkowo łatwym celem dla sił              

rosyjskich);  

wyjątkowe skomplikowanie sytuacji Ukrainy – od granicy z Białorusią jest 100 km do Kijowa, w               

efekcie zjednoczenia wojska rosyjskie stacjonowałyby nie tylko w Rosji, ale także na Białorusi,             

Krymie i w Naddniestrzu – nastąpiłoby otoczenie Ukrainy siłami rosyjskimi. 

Podsumowanie 

Tematyka Państwa Związkowego Białorusi i Rosji poruszana w niniejszym artykule nie jest            

tematyką popularną wśród badaczy, a jednak stanowi niezwykle istotne zagadnienie w kontekście            

pozycji geopolitycznej oraz funkcjonujących sojuszy w ramach Europy, a także całego świata.            

Kwestia ta wpływa także na sytuację Polski, na którą to, w wyniku ewentualnego połączenia              

Białorusi i Federacji Rosyjskiej, przesunie się ciężar swoistego buforu pomiędzy Unią Europejską a             

państwami postradzieckimi. Jednakże, z uwagi na silną potrzebę niezależności Białorusinów, a           

także niechęć ze strony Aleksandra Łukaszenki do oddania władzy nad krajem, perspektywa            

połączenia nadal pozostaje kwestią, której daleko do realizacji. Niemniej, temat ten zasługuje na             

uwagę i obserwację ze strony podmiotów zewnętrznych. 
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