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Wstęp 
 

Aktywna polityka Federacji Rosyjskiej, zmierzająca do reintegracji ob-

szaru poradzieckiego, wojna na wschodzie Ukrainy oraz próba powołania 

nowych tworów państwowych – Donieckiej Republiki Ludowej oraz Łu-

gańskiej Republiki Ludowej – zwróciły oczy światowej opinii publicznej na 

funkcjonujące w regionie od ponad dwudziestu lat quasi-państwo: Nad-

dniestrzańską Republikę Mołdawską (NRM, Naddniestrze). Również polscy 

politycy, media oraz środowiska opiniotwórcze w większym stopniu zain-

teresowały się Naddniestrzem. Celem pracy jest kompleksowe przybliże-

nie czytelnikowi informacji na temat tego quasi-państwa: jego historii, 

funkcjonowania w obszarze polityki wewnętrznej i międzynarodowej, 

a także gospodarki i sfery militarnej.  

W świetle prawa międzynarodowego Naddniestrze stanowi integralną 

część Republiki Mołdawii (mapa 1). Terminem quasi-państwo (lub też pa-

rapaństwo, państwo nieuznawane, państwo de facto itd.) określa się „jed-

nostkę geopolityczną, która, po pierwsze, jest suwerenna w wymiarze 

materialnym, faktycznie sprawuje więc wyłączną, pełną i samodzielną 

władzę na swym terytorium, a także jest faktycznie niezależna od innych 

państw i podmiotów w stosunkach międzynarodowych […], po drugie, nie 

jest suwerenna w wymiarze formalnym, a więc w świetle prawa między-

narodowego podlega jakiemuś państwu, stanowiąc jego integralną część, 

czego jednak nie uznaje, po trzecie, realizuje przynajmniej w wąskim za-

kresie podstawowe funkcje państwa”1. Naddniestrze jest jednym z czte-

rech quasi-państw funkcjonujących na obszarze byłego Związku Socjali-

stycznych Republik Radzieckich, obok Abchazji i Osetii Południowej (for-

malnie będącymi częścią Gruzji) oraz Górskiego Karabachu (formalnie 

część Azerbejdżanu). 

W przeciwieństwie do Abchazji i Osetii Południowej Naddniestrze nie 

zostało uznane przez Rosję, choć faktycznie funkcjonuje dzięki jej wsparciu 

finansowemu oraz politycznemu. Z tych powodów NRM jest zależne od 

                                                 
1 M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki 
Międzynarodowe – International Relations” 2008, nr 3–4, s. 156. 
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Rosji. Niemniej jednak, co zostanie pokazane w opracowaniu, procesy 

społeczno-polityczne w tym quasi-państwie toczą się swoim rytmem i ma-

ją własną specyfikę. Naddniestrzańska elita polityczna w pewnych okre-

sach starała się wywalczyć większą niezależność od patrona, postrzegając 

czasem swoje interesy jako różne od interesów rosyjskich. 

Naddniestrzańska Republika Mołdawska jest quasi-państwem najbliż-

szym geograficznie, historycznie i kulturowo Polsce ze wszystkich istnieją-

cych na świecie tego typu jednostek geopolitycznych. Odległość między 

granicami Polski i Naddniestrza wynosi zaledwie ok. 420 km (w linii pro-

stej), a Warszawę i Tyraspol, naddniestrzańską stolicę, dzieli ok. 1000 km. 

Część terytorium kontrolowanego obecnie przez władze naddniestrzań-

skie wchodziła przez ok. 200 lat (XVI–XVIII w.) w skład ziem koronnych 

I Rzeczypospolitej. Większość mieszkańców Naddniestrza to ludność sło-

wiańska (Rosjanie i Ukraińcy stanowią ok. 60% ludności). Polskę i quasi- 

-państwo łączą również więzi gospodarcze – polskie firmy importują towa-

ry wytworzone w Naddniestrzu.  

Opracowanie to w żadnym wypadku nie wyczerpuje poruszanej tema-

tyki. Wydaje się jednak, że może ono służyć jako kompendium wiedzy 

o Naddniestrzu, pozwalające o wiele lepiej zrozumieć fenomen funkcjo-

nowania tego quasi-państwa. 

 

 

Historia ziem naddniestrzańskich 
 

Ziemie naddniestrzańskie aż do XX w. nie tworzyły samodzielnego or-

ganizmu państwowego. Nie stanowiły nawet zwartej krainy historycznej. 

Nigdy też w historii nie odgrywały istotnej roli w polityce lub gospodarce 

Europy. Dopiero instrumentalna polityka radziecka z lat międzywojennych 

XX w. stworzyła podstawy funkcjonowania dzisiejszego Naddniestrza. 

W czasach starożytnych północne brzegi Morza Czarnego były pene-

trowane przez osadników greckich. Założyli oni swoje faktorie handlowe – 

Olwię (Odessa) oraz Tirę (Białogród nad Dniestrem) u ujścia Dniestru (łac. 
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Tiras)2. W trakcie podboju Dacji na przełomie wieków I i II dotarły tutaj 

rzymskie legiony i zdobyły greckie kolonie. Nie wkroczyły jednak na ziemie 

dzisiejszego Naddniestrza. Na prawym, mołdawskim brzegu Dniestru 

utwierdziły granice Imperium, budując w południowej Besarabii limes, 

znany jako Wał Trajana. Rzymskie panowanie na tych ziemiach trwało do 

III w. Następne stulecia to wędrówki ludów koczowniczych – Hunów, Sar-

matów, Gotów, Awarów, Słowian, Bułgarów, Węgrów – które przybywały 

ze stepów Azji, aby najechać Rzym lub Bizancjum.  

W X w. ziemie naddniestrzańskie zostały opanowane przez Ruś Kijow-

ską. Kijów dążył do oparcia granic o dolny Dunaj dla ich zabezpieczenia 

oraz swobody handlu z Bizancjum. Jednak już w XI w. obszary te opanowa-

li kolejni koczownicy – Pieczyngowie, a następnie Połowcy. Ruś Kijowska 

uległa rozbiciu dzielnicowemu, a w XIII w. została podbita przez Mongo-

łów. Oparło się im jedynie Księstwo Halicko-Włodzimierskie. Jego władcy 

panowali nad ziemiami naddniestrzańskimi, jednak ich władza była bardzo 

słaba. Pomimo to czasy ruskie zajmują szczególne miejsce w historiografii 

naddniestrzańskiej. Dawna przynależność do Rusi Kijowskiej ma jedno-

znacznie potwierdzać usytuowanie Naddniestrza w granicach świata ru-

skiego (a więc dzisiaj rosyjskiego) i prawosławnego3. 

Wraz ze słabnięciem potęgi mongolskiej (Złotej Ordy) na przełomie 

wieków XIV i XV ziemie naddniestrzańskie stały się areną rywalizacji no-

wych sił. Wielkie Księstwo Litewskie konsekwentnie prowadziło podbój 

ziem ruskich i rozciągało granice w kierunku południowym, docierając 

w końcu do środkowego biegu Dniestru. Zawierając w 1569 r. unię lubel-

ską z Królestwem Polskim, Litwa przekazała mu ziemie Ukrainy, w tym 

województwo bracławskie, obejmujące północne ziemie naddniestrzań-

skie. Powstały na gruzach Złotej Ordy Chanat Krymski poza samym Kry-

mem opanował znaczną część Niziny Czarnomorskiej, w tym południowe 

ziemie naddniestrzańskie i prowadził nieustannie łupieżcze wyprawy na 

                                                 
2 В.Я. Гросул i in., История Приднестровской Молдавской Республики, Тирас-
поль 2000, s. 76–80. 
3 Атлас. Приднестровская Молдавская Республика: История, Тирасполь 2007, 
s. 18–20. 
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ziemie sąsiadów. Najsłabszym państwem regionu było Hospodarstwo Moł-

dawskie, które coraz popadało w zależność lenną od Polski lub Turcji. Jed-

nak mimo to najwybitniejszy i najpotężniejszy z hospodarów – Stefan III 

Wielki i Święty dawał skuteczny odpór sąsiadom. On i jego syn Piotr Ra-

resz utwierdzili wschodnią granicę Mołdawii na Dniestrze, wznosząc 

twierdze w Chocimiu (Hotin), Sorokach (Soroca), Tiahiniu (Tighina)4 i Bia-

łogrodzie nad Dniestrem (Cetatea Albă). Ostatecznie Mołdawia popadła 

w zależność lenną od Turcji. Wysoka Porta w 1538 r. wyłączyła spod wła-

dzy hospodarów obszary nadmorskiej i środkowej Mołdawii wraz z twier-

dzami w Białogrodzie (zwanym po turecku Akerman) i Tiahiniu (Bender) 

i utworzyła z nich bezpośrednio zależną od siebie raję (Budziak). Odebrała 

także Tatarom w 1526 r. nadmorską krainę położoną między Dniestrem 

a Bohem (Jedysan).  

W bezkresnym stepie granice faktycznie nie istniały, a władza państw 

rozpływała się w przestrzeni. Tę niebezpieczną krainę, zwaną Dzikimi Po-

lami, przemierzały tatarskie czambuły rabujące Kresy Rzeczypospolitej 

oraz kosze kozackie łupiące posiadłości tureckie i tatarskie. Tereny owe 

dawały schronienie wyrzutkom i awanturnikom oraz poszukiwaczom 

przygód i bogactwa. Należące do Rzeczypospolitej północne ziemie nad-

dniestrzańskie5 w wiekach XVI i XVII były areną walk polsko-tatarsko- 

                                                 
4 Tighina/Bendery stanowi szczególny problem w historiografii naddniestrzańskiej. 
Miasto jest położone na prawym brzegu Dniestru, należącym do mołdawskiej 
(rumuńskiej) przestrzeni geokulturowej i historycznej. Sama twierdza stanowi 
nadto widoczny symbol przynależności miasta do Mołdawii. Autorzy naddnie-
strzańscy starają się forsować tezę, że zamek został wzniesiony przez Genueńczy-
ków, a nie przez Mołdawian. Jednak przede wszystkim skupiają się na jej rozbu-
dowach przez Osmanów. Zob.: Г.О. Аствацатуров, Бендерская крепость, Бенде-
ры 1997; A. Красножон, Бендерская крепость, 2012 (film), http://atv.odessa. 
ua/programs/93/benderskaya_krepost_7302.html (dostęp 18 III 2012).  
5 Położona obecnie na terenie północnego Naddniestrza wieś Raszków stanowiła 
niegdyś jedną z ostatnich kresowych fortalicji Rzeczypospolitej. Do dziś część 
mieszkańców okolicznych miejscowości stanowią Polacy. W tych okolicach toczy 
się akcja Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. 
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-tureckich oraz licznych powstań kozackich6. Przejściowo (1672–1699) na-

leżały do Turcji, jednak po pokoju karłowickim powróciły do Polski. 

Wraz ze słabnięciem Rzeczypospolitej i wzrostem potęgi Rosji ziemie 

naddniestrzańskie stały się teatrem walk między Turkami a Rosjanami, 

zmierzającymi do opanowania brzegów Morza Czarnego. W trakcie wojny 

północnej, w 1709 r., po przegranej bitwie pod Połtawą król Szwecji Karol 

XII i towarzyszący mu hetman kozacki Iwan Mazepa7 przekroczyli Dniestr 

i uzyskali azyl w tureckich Benderach8. Król zdołał nakłonić sułtana do 

wypowiedzenia wojny Rosji w 1710 r. Na naddniestrzańskie tereny Polski 

i Turcji oraz do Hospodarstwa Mołdawskiego wkroczyły wojska rosyjskie 

pod wodzą cara Piotra I, do którego przyłączył się hospodar Dymitr Kan-

temir9. Jednak siły rosyjsko-mołdawskie zostały pobite, a car zmuszony do 

podpisania w 1713 r. pokoju w Adrianopolu. 

                                                 
6 Szczególne znaczenie w historiografii naddniestrzańskiej zajmuje powstanie 
Bohdana Chmielnickiego. Wynika to nie tylko z faktu, że był to największy zryw 
kozacki, ale także dlatego, że zawierając w 1654 r. ugodę perejesławską, Kozacy 
oddali się pod protekcję cara rosyjskiego. Wprawdzie w jej wyniku prawobrzeżna 
Ukraina i ziemie naddniestrzańskie nie zostały włączone do Rosji, ale stanowiła 
milowy krok w kierunku upragnionego zjednoczenia bratnich narodów – rosyj-
skiego (wielkoruskiego) oraz ukraińskiego (małoruskiego) i odbudowy jedności 
Świętej Rusi. В.Я. Гросул i in., op. cit., s. 151–163. Bohdan Chmielnicki jest uważa-
ny za bohatera narodowego i jednego z praojców Naddniestrza – jego wizerunek 
znajdował się na banknocie 50 000 rubli naddniestrzańskich, który znajdował się 
w obiegu w latach 1995–2002. Obecnie elementem ukraińskiego patriotyzmu 
w Naddniestrzu jest wizerunek na banknocie 50-rublowym XIX-wiecznego ukraiń-
skiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki. 
7 Mazepa w 1709 r. zmarł w Benderach. Jego postać jest przedstawiana w histo-
riografii rosyjskiej jednoznacznie negatywnie – jest zdrajcą rosyjskiej ojczyzny oraz 
prawosławia. 
8 W Benderach znajduje się pomnik Karola XII, a w twierdzy w 2013 r. przy udziale 
ambasady Szwecji w Mołdawii zorganizowano okolicznościową wystawę upa-
miętniającą pobyt króla. 
9 Po klęsce hospodar udał się na wygnanie do Rosji, gdzie został doradcą Piotra I 
oraz zajmował się nauką. Ponieważ hospodar planował przyłączenie swego księ-
stwa do Rosji, walczył po jej stronie, a następnie był wiernym sługą i przyjacielem 
najwybitniejszego cara, uznano go za postać odpowiednią do promowania patrio-
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Do kolejnej wojny rosyjsko-tureckiej doszło w 1768 r., kiedy Turcja, 

wykorzystując uwikłanie Rosji w walki z konfederatami barskimi, wypo-

wiedziała jej wojnę. W 1770 r. gen. Piotr Rumiancew10 rozgromił Turków 

pod Largą i Kagułem, a gen. Piotr Panin szturmem wziął Bendery11. Wojna 

zakończyła się w 1774 r. pokojem, który dawał Rosji nabytki terytorialne, 

ale nie zmienił przynależności państwowej ziem naddniestrzańskich. 

W 1787 r. Turcja rozpoczęła nową wojnę. Do Jedysanu i Mołdawii wkro-

czyły armie gen. Grigorija Potiomkina, gromiąc wojska i zdobywając twier-

dze tureckie. W wyniku zawartego w 1792 r. w Jassach pokoju Rosja uzy-

skała Jedysan, a wraz z nim południowe i środkowe ziemie naddniestrzań-

skie12. W 1793 r., dokonując II rozbioru Rzeczypospolitej, Imperium Rosyj-

skie włączyło w swe granice także północne ziemie naddniestrzańskie13. 

Ostatnim aktem panowania tureckiego na tych obszarach była wojna ro-

syjsko-turecka z lat 1806–1812, w wyniku której ziemie mołdawskie mię-

dzy Prutem a Dniestrem (w tym Bendery) zostały włączone do Rosji jako 

Besarabia (mapa 2). 

                                                 
tyzmu mołdawskiego w ramach wieloetnicznego narodu naddniestrzańskiego – 
wizerunek Dymitra Kantemira znajduje się na banknocie 100 rubli. 
10 Rumiancew został uznany za bohatera tej wojny i jednego z najwybitniejszych 
wodzów rosyjskich epoki. Jego wizerunek znajduje się na banknocie 200 rubli nad-
dniestrzańskich. 
11 Zdobycie twierdzy w Benderach stanowi szczególnie ważny punkt w naddniest-
rzańskiej historiografii. Twierdza w 2007 r. decyzją władz została zamieniona 
w kompleks muzealny i zrekonstruowana. Znajdująca się wewnątrz wystawa 
i pomniki prezentują chwałę rosyjskiego oręża. Zob.: Пресс-Центр МВД ПМР, 
Обвенчанная с легендой, 2012 (film), http://www.bendery-fortress.com/index. 
php?option=com_seyret&Itemid=10&task=videodirectlink&id=2 (dostęp 18 III 2012). 
12 W celu szachowania tureckiego garnizonu w Benderach gen. Aleksander Suwo-
row w 1792 r. wzniósł na przeciwległym brzegu Dniestru twierdzę (do dzisiaj po-
została po niej jedynie prochownia), wokół której powstało następnie miasto 
Tyraspol. Suworow jako założyciel stolicy Naddniestrza i bodajże najwybitniejszy 
wódz w historii Rosji jest uważany za praojca kraju. Jego konny pomnik stanowi 
symbol Tyraspola i całego Naddniestrza, a jego wizerunek znajduje się na 1-, 5-, 
10- i 25-rublowych banknotach naddniestrzańskich. 
13 Caryca Katarzyna II – która rozgromiła Turków i rozebrała Rzeczpospolitą, dzięki 
czemu włączyła Naddniestrze w skład Imperium Rosyjskiego – została upamięt-
niona na banknocie 500-rublowym. 
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Ze zdobytych ziem naddniestrzańskich wysiedlono Turków i Tatarów, 

zaś na ich miejsce w XIX w. sprowadzono prawosławnych Rosjan, Mołda-

wian, Bułgarów, Gagauzów, a także Polaków oraz Niemców. Pokaźną gru-

pę mieszkańców miast stanowili również Żydzi. W 1869 r. od magistrali 

kolejowej Żmerynka–Odessa wybudowano linię kolejową do Tyraspola, 

którą w 1872 r. przedłużono do Kiszyniowa14. W krainie rozwijało się rol-

nictwo i przemysł spożywczy. Największymi miastami i ośrodkami przemy-

słowymi były – Tyraspol oraz Bendery. Północne ziemie naddniestrzańskie 

należały do guberni podolskiej, południowe – do chersońskiej, zaś Bende-

ry – do besarabskiej. 

W 1916 r. Rumunia przystąpiła do I wojny światowej po stronie en-

tenty. Jej wojska zostały szybko rozbite i tylko interwencja Rosji uratowała 

front. Po rewolucji październikowej armia rosyjska uległa rozproszeniu. 

5 grudnia 1917 r. Rosja Radziecka zawarła pokój z państwami centralnymi. 

W rezultacie osamotniona Rumunia także zmuszona była podpisać zawie-

szenie broni. W Besarabii władzę przejęła prorumuńska Rada Kraju (Sfatul 

Ţării) i proklamowała Mołdawską Republikę Demokratyczną. Jednak szyb-

ko została ona obalona przez bolszewików. W styczniu 1918 r. wojska 

rumuńskie zajęły Besarabię i 9 kwietnia proklamowano przyłączenie jej do 

Rumunii. 

Na prawym brzegu Dniestru w styczniu 1918 r. proklamowano Odeską 

Republikę Rad15, która miała objąć chersońską, tawrijską i besarabską 

gubernię, ale już w lutym na jej tereny wkroczyli Niemcy, a w listopadzie 

interwenienci – Rumuni, Francuzi, Grecy i Polacy, zaś od stycznia 1919 r. 

także Ukraińcy i biali. W maju w Odessie proklamowano utworzenie Besa-

rabskiej Republiki Rad, która miała objąć Besarabię oraz ziemie naddnie-

strzańskie. Plan ten załamał się wraz z upadkiem jednodniowego powsta-

nia w Benderach. Ostatecznie w lutym 1920 r. bolszewicy na ziemiach nad-

dniestrzańskich pokonali białych16.  

                                                 
14 Ş. Purici, Istoria Basarabiei, Bucureşti 2011, s. 65. 
15 Dowódcą bolszewickim walczącym w Naddniestrzu i na południowej Ukrainie, 
w okresie komunizmu otoczonym szczególną legendą, był Grigorij Kotowski. 
16 Атлас. Приднестровская…, s. 30–33. 



K. Całus, M. Kosienkowski, P. Oleksy, J. Pieńkowski, R. Rajczyk 

 
12 

 

Aneksję Besarabii zaakceptowała ententa w czasie konferencji wersal-

skiej w 1920 r. ZSRR nigdy nie uznał tego faktu i nieustannie podnosił swo-

je prawa do tej krainy. Jedną z form zamanifestowania stanowiska Rosjan 

i propagowania komunizmu na ziemiach rumuńskich było utworzenie 

w okresie polityki korienizacji (zakładającej nadanie realnej autonomii 

kulturalnej i terytorialnej mniejszościom narodowym), w październiku 

1924 r., Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

w ramach Ukraińskiej SRR (mapa 3). Republika objęła 7 516 km2 przyle-

głych do Dniestru ziem Podola i Odessy. Jej stolicą zostało miasteczko 

Bałta, a od 1929 r. Tyraspol. Jednak oficjalnie stolicą był Kiszyniów, a re-

publika obejmowała także całą rumuńską Besarabię. Mołdawska ASRR 

miała 572 114 mieszkańców (1926), z których 48,5% stanowili Ukraińcy, 

30,1% – Mołdawianie, 8,5% – Rosjanie, 8,5% – Żydzi, 1,9 – Niemcy. Dalsze 

85 000 Mołdawian zamieszkiwało obszary Ukraińskiej SRR poza jej grani-

cami17. W republice życie kulturalne Mołdawian rozwijało się swobodnie – 

działały szkoły, drukowano czasopisma i książki. W Tyraspolu funkcjono-

wało nawet radio18. Jednak zgodnie z narzuconą przez bolszewików ide-

ologią mołdawianizmu – w myśl której Mołdawianie są zupełnie innym 

narodem niż Wołosi (Rumuni) – podejmowano działania socjotechniczne, 

mające doprowadzić do powstania radzieckiego narodu mołdawskiego. 

Język rumuński, którym posługiwali się Mołdawianie, nazywano mołdaw-

skim i odgórnie wprowadzano doń pochodzące z rosyjskiego neologizmy. 

Początkowo zapisywany był alfabetem łacińskim, ale od 1938 r. wprowa-

dzono obowiązkowo alfabet cyrylicki wzorowany na grażdance19.  

Od lat 30. XX w. w ZSRR zaczęto odchodzić od polityki korienizacji. 

W latach 1932–1933 Mołdawską ASRR, tak jak i całą Ukraińską SRR do-

tknął Wielki Głód (Hołodomor), a w drugiej połowie lat 30. ogarnęła akcja 

                                                 
17 Ch. King, The Moldovans; Romania, Russia, and the Politics of Culture, Stanford 
2000, s. 53–54. 
18 Jego głównym zadaniem było nadawanie na tereny Besarabii wywrotowych 
audycji antyrumuńskich. R. Mahu, Radio Moldova se revendică de la Radio Tiras-
pol, „Ziarul Ring”, 3 XI 2009, http://www.ziarulring.ro/stiri/8814/radio-moldova-
se-revendica-de-la-radio-tiraspol (dostęp 18 III 2012).  
19 Ch. King, op. cit., s. 64–86. 
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zamykania cerkwi i kościołów oraz brutalna kolektywizacja. W wyniku tych 

działań do Rumunii zaczęli napływać mołdawscy uciekinierzy, zaś bunty 

chłopskie były krwawo tłumione20. Mołdawskich komunistów i intelektu-

alistów dosięgnął także wielki terror. W jego wyniku praktycznie wszyscy 

działacze partyjni wyższego i średniego szczebla zostali aresztowani i za-

mordowani21. 

Zawarty 23 sierpnia 1939 r. pakt Ribbentrop–Mołotow przewidywał 

prawo ZSRR do aneksji Besarabii. Po zwycięstwie Niemiec nad Francją, 26 

czerwca 1940 r., Moskwa, wykorzystując osamotnienie Rumunii, wysto-

sowała ultimatum, żądając zrzeczenia się Besarabii oraz północnej Buko-

winy. Bezsilny Bukareszt zaakceptował warunki i ewakuował w pośpiechu 

prowincję22. 

2 sierpnia 1940 r. delegaci VII sesji Rady Najwyższej ZSRR jednogłośnie 

przegłosowali połączenie Besarabii i Mołdawskiej ASRR i utworzenie Moł-

dawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (MSRR) jako podmiotu ZSRR 

(mapa 4). W skład nowej republiki związkowej weszły centralne ujezdy 

Besarabii oraz należące uprzednio do lewobrzeżnej Mołdawskiej ASRR 

miasto Tyraspol, a także rejony: grigoriopolski, dubosarski, kamionecki, 

rybnicki, słobodziejski i tyraspolski23. Północne i południowe obszary Besa-

rabii oraz wschodnie rejony Mołdawskiej ASRR wraz z Bałtą zostały włą-

czone w skład Ukraińskiej SRR. Ostatecznie granica między Mołdawską 

a Ukraińską SRR została wytyczona 4 listopada 1940 r.24 

                                                 
20 V. Dolha, Totul despre Transnistria, „Istorie adevărata”, 21 V 2009, http://istorie 
-adevarata.blogspot.com/2009/05/totul-despre-transnistria.html (dostęp 18 III 2012). 
21 Ch. King, op. cit., s. 88. 
22 Szerzej na temat aneksji Besarabii i północnej Bukowiny zob.: A. Kastory, Roz-
biór Rumunii w 1940 roku, Warszawa 2002. 
23 Закон от 2 августа 1940 г. об образовании союзной Молдавсой Советской 
Социалистической Республики, [w:] Сборник законов СССР и указов Презид-
иума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г., red. Ю.И. Мандель-
штам, Москва 1956, s. 22. 
24 Указ от 4 ноября 1940 г. об установлении границы между Украинской Со-
ветской Социалистической Республикой и Молдавской Советской Социа-
листической Республикой, [w:] Сборник законов СССР…, s. 31–33. 
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Po ataku Niemiec 22 czerwca 1941 r. na ZSRR, w którym wzięła udział 

także armia rumuńska, Rumuni odzyskali wszystkie ziemie utracone 

w czerwcu 1940 r. Rumuński dyktator marsz. Ion Antonescu odrzucił suge-

stie doradców, aby zatrzymać wojska na Dniestrze, który stanowił natu-

ralną granicę rumuńskiej przestrzeni narodowej, i skierował armię do walk 

w głębi ZSRR. Po zdobyciu przez Rumunów i Niemców Odessy z ziem ukra-

ińskich pomiędzy Bohem a Dniestrem, w tym z ziem Naddniestrza, utwo-

rzono 19 października Transnistrię – rumuńską strefę okupacyjną (42 000 

km2 i 2,326 mln mieszkańców, w tym prawie 200 tys. Rumunów). Mimo że 

ziemia ta nigdy nie należała ani do Rumunii, ani do Hospodarstwa Moł-

dawskiego, Antonescu zdecydował się ją zająć, aby mieć dodatkowy atut 

w trakcie przewidywanych po wojnie targów o północny Siedmiogród, 

który w 1940 został zaanektowany przez Węgry. 

Rumuńska okupacja Transnistrii cechowała się wielką brutalnością25. 

Do utworzonych tutaj obozów i gett deportowano Żydów i Cyganów z Ru-

munii. Do czasu oswobodzenia tych ziem wiosną 1944 r. zostało tu za-

mordowanych lub zmarło na skutek tragicznych warunków bytowych 

około 200 tys. ludzi26. 

Po II wojnie światowej Mołdawska SRR została przywrócona w grani-

cach sprzed czerwca 1941 r. Ponieważ Naddniestrze dłużej wchodziło 

w skład ZSRR i było zamieszkane w większości przez Rosjan i Ukraińców, 

uważane było za pewniejszą ideologicznie część republiki. Z tego powodu 

władze zdecydowały o lokalizacji na lewym brzegu większości nowych 

zakładów przemysłowych oraz obiektów militarnych.  

 

 

 

 

                                                 
25 Do dzisiaj w Naddniestrzu pamięć o okrucieństwach rumuńskiej okupacji jest 
bardzo żywa. Dodatkowo władze starają się na każdym kroku straszyć swoje spo-
łeczeństwo, ukazując Rumunów jako imperialistów, faszystów, antysemitów i wro-
gów Słowian.  
26 Szerzej na temat rumuńskiej okupacji Transnistrii zob.: D. Deletant, Rumunia 
zapomniany sojusznik Hitlera, Warszawa 2011. 
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Przyczyny i przebieg konfliktu o Naddniestrze 
 

Powstanie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej było efektem 

konfliktu pomiędzy rozwijającym się mołdawskim ruchem narodowym/ 

unionizmem27 a reaktywnym w stosunku do niego ruchem państwowo-

twórczym rosyjskojęzycznej (zsowietyzowanej kulturowo) ludności za-

mieszkującej lewobrzeżną część Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej. Za ramy czasowe konfliktu można przyjąć lata 1988–1992. 

Rok 1988 to czas rozwoju ruchu narodowego Mołdawian. Rok 1992 to 

apogeum konfliktu, czyli czas 5-miesięcznej wojny domowej, która przy-

pieczętowała faktyczne oddzielenie się Naddniestrza od Mołdawii. 

Przyczyną powstania ruchu narodowego Mołdawian była chęć zmiany 

sytuacji społeczno-etnicznej w Mołdawskiej SRR, w której zarówno w struk-

turach partyjnych, jak i na kierowniczych stanowiskach w przemyśle do-

minowała ludność rosyjskojęzyczna. W 1989 r. jedynie 32,8% kierowni-

czych stanowisk w przemyśle było zajętych przez Mołdawian. Prawie iden-

                                                 
27Jako unionizm należy rozumieć ideę połączenia Mołdawii z Rumunią. Mołdawski 
ruch narodowy od samego początku był dość eklektyczny. Jego ideową bazą było 
hasło kulturowej rumunizacji Mołdawskiej SRR. Przejście do stadium ruchu poli-
tycznego było związane z dążeniem do secesji z ZSRR. Różnie postrzegano wizję 
przyszłości mołdawskiego państwa. Początkowo elity ruchu (nawet część wywo-
dząca się z Komunistycznej Partii Mołdawii – KPM) opowiedziały się zdecydowanie 
za przyłączeniem do Rumunii, co nie spotkało się z poparciem szerokich mas spo-
łecznych. W pierwszych latach podział na mołdawianistów i unionistów nie był 
widoczny, gdyż głównym problemem było jak największe uniezależnienie się od 
władz radzieckich oraz od dominacji języka rosyjskiego. Podział ten zaczął się 
ujawniać, gdy główne postulaty ruchu (czyli m.in. wprowadzenie symboliki ru-
muńskiej oraz języka mołdawskiego zapisywanego łacinką jako jedynego języka 
urzędowego) zostały spełnione, a liderzy ruchu zdobyli władzę polityczną w kraju. 
Wtedy z całą swa mocą ujawniło się pytanie: tworzymy niepodległą Mołdawię czy 
łączymy się z Rumunią? Na temat narracji tożsamościowych w mołdawskiej poli-
tyce zob.: К. Нойкирх, Республика Молдова между унионизмом, молдава-
низмом а национализмом граждан государства, [w:] Национализм в позд-
не- и посткомунистической Европе, red. Э. Ян, t. 2, Москва 2010 oraz P. Olek-
sy, Discourse on National Identity in Moldovan Politics after 2009, „Przegląd Stra-
tegiczny” 2012, nr 2, s. 127–136. 
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tyczna sytuacja panowała w administracji28. Przekładało się to na bez-

względną dominację języka rosyjskiego w życiu publicznym. 

Powstanie naddniestrzańskiego ruchu państwowotwórczego było moż-

liwe dzięki wykształceniu się specyficznej społeczności mieszkańców tego 

regionu. Ziemie leżące na dwóch brzegach Dniestru znacznie różniły się 

zarówno pod względem składu etnicznego, jak i typów gospodarek. Na 

lewym brzegu dominowała ludność etnicznie rosyjska oraz ukraińska. 

Również zamieszkujący te tereny Mołdawianie byli w przeważającej więk-

szości rosyjskojęzyczni. Ogromna część mieszkańców lewego brzegu była 

„imigrantami” przybyłymi z innych części ZSRR w ramach industrializacji 

regionu. W znakomitej większości byli to wykwalifikowani pracownicy 

przemysłu (w tym przemysłu zbrojeniowego), wojskowi oraz partyjni dzia-

łacze. O ile besarabska część Mołdawskiej SRR była regionem typowo 

rolniczym, zajmującym się w dużej mierze sadownictwem i produkcją 

wina, o tyle na lewym brzegu Dniestru znajdowały się duże zakłady prze-

mysłu ciężkiego (jak np. kombinat metalurgiczny w Rybnicy) oraz wojsko-

wego. W efekcie Naddniestrze, zamieszkiwane przez 16% ludności Moł-

dawskiej SRR, wytwarzało 90% energii i 40% PKB całej republiki29. 

Lewobrzeżna elita cieszyła się dużymi przywilejami w MSRR oraz ła-

twym dostępem do władzy. Nie ma wątpliwości, że bardzo silna była 

wśród niej radziecka tożsamość państwowa. Sprzyjały temu wyraźne więzi 

z Moskwą jako centrum (a nie z Kiszyniowem). Wynikały one z faktu, że 

produkcja naddniestrzańskich zakładów przemysłowych miała znaczenie 

w skali całego państwa, a nie tylko mołdawskiej republiki. 

 

                                                 
28 W 1977 r. nie-Mołdawianie stanowili ogółem 54% pracowników przemysłu, 68% 
pracowników naukowych oraz ok. 2/3 członków Komunistycznej Partii Mołdawii 
(warto przypomnieć, że Mołdawianie stanowili ok. 65% mieszkańców republiki). 
К. Бюшер, «Государствиенность» Придниестровья – авария в ходе истории?, 
[w:] Национализм…, t. 3, s. 241–242. 
29 S. Troebst, The Transdniestrian Moldovan Republic: From Conflict-Driven State 
Building to State-Driven Nation Building, „European Yearbook of Minority Issues” 
2002/2003, s. 7. 
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Tabela 1. Skład narodowościowy terenów obecnej NRM i MSRR (całej republi-

ki) około 1990 r. (w %) 

 

Naród Tereny obecnej NRM Mołdawska SRR 

Mołdawianie 35,7 64,5 

Rosjanie 28,0 13,0 

Ukraińcy 25,4 13,9 

Bułgarzy 2,4 2,0 

Żydzi 1,7 1,5 

Gagauzi 0,5 3,5 

Inni 6,3 1,6 

 

Źródło: К. Бюшер, «Государствиенность» Придниестровья – авария в ходе 
истории?, [w:] Национализм в поздне- и посткомунистической Европе, 
red. Э. Ян, t. 3, Москва 2010, s. 236. 

 

Pierwszą ważną organizacją mołdawskiego ruchu narodowego było 

inteligenckie stowarzyszenie „Literacko-muzyczny Klub im A. Mateevici”30. 

Wkrótce po nim w MSRR powstał Demokratyczny Ruch Wspierania Piere-

strojki (Diemdwiżenije). Kluczowe dla mołdawskiego nacjonalizmu/unio-

nizmu było utworzenie Mołdawskiego Frontu Ludowego (MFL) w maju 

1989 r. O szybkim wzroście popularności ruchu mogą świadczyć liczby: 

jeszcze latem 1988 r. opozycyjne demonstracje w Kiszyniowie gromadziły 

do 5 tysięcy uczestników, natomiast w lutym 1989 r. liczba ta wzrosła 

dziesięciokrotnie, by w sierpniu osiągnąć rekordową liczbę ok. pół miliona 

uczestników31. 

Należy stwierdzić, że oprócz haseł reformatorskich czy antykomuni-

stycznych, MFL coraz głośniej podnosił hasła o zabarwieniu szowinistycz-

nym. Wśród nich można wymienić legendarne już: „Walizka – dworzec – 

Rosja” czy też „Rosjan za Dniestr, Żydów do Dniestru”. Ludność rosyjskoję-

zyczna była określana przez liderów MFL jako „okupanci”, a w planowanej 

przyszłości przewidywano pozbawienie jej praw obywatelskich czy nawet 

                                                 
30 Powstał w 1987 r. 
31 К. Нойкирх, op. cit., s. 161–162. 
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przymusowe deportacje. Na ulicach Kiszyniowa zdarzały się przypadki 

napaści na nie-Mołdawian, kończące się nawet śmiercią ofiar, jak w słyn-

nym przypadku studenta Dimy Matiuszyna (jego śmierć spowodowała 

manifestacje ludności rosyjskojęzycznej)32.  

Wkrótce po powstaniu ruch ten zaczął odnosić znaczne sukcesy poli-

tyczne, a dyskurs nacjonalistyczny zdominował mołdawską politykę w la-

tach 1989–1991. Pierwszym wielkim sukcesem było wprowadzenie ustaw 

językowych na przełomie sierpnia i września 1989 r. Zgodnie z nimi język 

mołdawski jako jedyny zyskał status języka państwowego, prawnie po-

twierdzono jego identyczność z rumuńskim i za oficjalny uznano zapis 

alfabetem łacińskim. Językowi rosyjskiemu przyznano status „języka ko-

munikacji międzyetnicznej”33. Ustawa zobowiązywała wszystkich pracow-

ników państwowych do nauki nowego języka urzędowego. Ten sukces 

polityczny zaktywizował Mołdawski Front Ludowy. W najbliższych latach 

ruch ten zdołał między innymi doprowadzić do usunięcia Semiona Grossu 

ze stanowiska I sekretarza Komunistycznej Partii Mołdawii (KPM) (jego 

miejsce zajął uważany za bardziej kompromisowego Petru Lucinschi) oraz 

zdobyć 120 z 380 miejsc w Radzie Najwyższej MSRR w wyborach z lutego–

marca 1990 r. W obliczu dużych podziałów w KPM (wielu członków partii 

zajęło pozycje narodowe) Front Ludowy stał się najważniejszą siłą w par-

lamencie i przejął kontrolę nad władzą ustawodawczą. Lider ruchu Mircea 

Druc został premierem MSRR (26 maja 1990–22 maja 1991)34. 

                                                 
32 П. Шорников, Приднестровье в контексте гражданского конфликта 
в Молдавии. Взгляд из Кишинева, [w:] Феномен Приднестровья, red. Н. Баби-
лунга, Тирасполь 2003, s. 195. Przemoc tamtego okresu jest jednym z tematów 
współczesnej mołdawskiej sztuki i literatury, patrz: N. Esinencu, Odessa transfer, 
[w:] Odessa transfer. Zbiór reportaży znad Morza Czarnego, Wołowiec 2007. Ra-
dykalizacja ruchu osiągnęła apogeum w okresie od wiosny do jesieni 1990 r., kiedy 
zaczęto tworzyć bojówki i sięgać bezpośrednio do przemocy, czego największym 
objawem był tzw. „marsz na Gagauzję” w październiku 1990 r. Zob.: J. Hatłas, 
Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność, Poznań 2009. 
33 Patrz: К. Бюшер, op. cit., s. 246–247. 
34 J. Solak, Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno-społeczny, militarny 
i geopolityczny wymiar „zamrożonego konfliktu” o Naddniestrze, Toruń 2010, 
s. 251–268. 
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W czasie gdy MFL faktycznie przejął władzę w kraju, bardzo zaostrzyła 

się jego retoryka. Jednocześnie wielu liderów ruchu wprost mówiło, iż 

nowym nadrzędnym celem jest połączenie z Rumunią. Ogromne zmiany 

w Mołdawskiej SRR zagroziły politycznej i ekonomicznej pozycji elity go-

spodarczo-politycznej z lewego brzegu Dniestru. Jednocześnie wprowa-

dzenie rumuńskiej symboliki oraz mnogość szowinistycznych haseł w reto-

ryce MFL dały tej elicie podatny grunt dla działań mobilizacyjnych wśród 

tamtejszej ludności. 

Gdy realne stało się wprowadzenie nowych ustaw językowych, w za-

kładach Tyraspola i innych miast lewego brzegu zaczęły powstawać Rady 

Kolektywów Robotniczych. Od połowy sierpnia 1989 r. zakłady przemy-

słowe zaczęły przystępować do strajków. Apogeum tej akcji nastąpiło 

w momencie, gdy Rada Najwyższa MSRR obradowała nad ustawami języ-

kowymi. W tym czasie do strajku przystąpiło około 170 przedsiębiorstw, 

zaś odbywające się w centrum Tyraspola mitingi gromadziły do 50 tysięcy 

osób35.  

2 czerwca 1990 r. odbył się I Nadzwyczajny Zjazd Deputowanych 

Wszystkich Szczebli Naddniestrza, który powołał tymczasowe władze pań-

stwowe – Radę Koordynującą i Komitet Wykonawczy. Równie ważną de-

cyzją I Zjazdu było utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w Naddnie-

strzu, co wyłączało lokalną produkcję z gospodarki Mołdawskiej SRR 

i wiązało ze sobą naddniestrzańskie przedsiębiorstwa w jeden organizm 

ekonomiczny36. Przede wszystkim postanowiono zorganizować referen-

dum w sprawie utworzenia niezależnej od Mołdawii republiki radzieckiej. 

W głosowaniu udział wzięło 79% uprawnionych, z czego 95,8% głosowało 

                                                 
35 Do strajku przyłączyły się również przedsiębiorstwa z Bielc i Kiszyniowa, według 
naddniestrzańskich historyków w strajku wzięło udział około dwustu tysięcy osób. 
Н. Бабилунга, Приднестровский конфликт: истоки, характер, особенности, 
[w:] Феномен..., s. 150–152.  
36 В. Журавлев, Легитимация приднестровского госыдарства: стуктурно- 
-функциональный подход, Тирасполь 2005, s. 72. 
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„za”37. Wkrótce 2 września 1990 r. proklamowano powstanie Naddnie-

strzańskiej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (2 września 

jest w Naddniestrzu świętowany jako Dzień Republiki). Powołano Tymcza-

sową Radę Najwyższą z Igorem Smirnowem38 na czele, której zadaniem 

było utworzenie struktur państwowych oraz przygotowanie wyborów do 

pełnoprawnej Rady Najwyższej (odbyły się 29 listopada 1990 r.). Oficjal-

nymi językami republiki stały się mołdawski (w zapisie cyrylicą), ukraiński 

oraz rosyjski. Powołano również do życia Republikański Bank Emisyjny 

i Centralny.  

Okres od momentu proklamowania republiki do wybuchu wojny 

w marcu 1992 r. to czas tworzenia się i umacniania naddniestrzańskiej 

państwowości. Doszło w tym czasie do wielu istotnych momentów w życiu 

młodego quasi-państwa: 

 aresztowanie przez władze mołdawskie Igora Smirnowa i innych 

liderów Naddniestrza (29 sierpnia 1991 r., wkrótce zostali wypuszczeni); 

 utworzenie sił zbrojnych Naddniestrza – Dniestrzańskiej Gwardii 

Republikańskiej (6 września 1991 r.); 

 próby siłowego przejęcia jurysdykcji nad częścią terenów Nad-

dniestrza, podejmowane przez mołdawską policję (trzykrotna strzelanina 

w Dubosarach); 

 kolejne zjazdy Deputowanych Wszystkich Szczebli oraz Zjedno-

czonej Rady Kolektywów Robotniczych; 

 zmiana nazwy państwa na Naddniestrzańską Republikę Mołdaw-

ską (5 listopada 1991 r.) 

                                                 
37 А. Волкова, II Чрезвычайный Съезд народных депутатов всех уровней 
приднестровского региона (2 сентября 1990 г.), „Общественная мысль 
Приднестровья” 2006, nr 1. 
38 Igor Smirnow urodził się 21 października 1941 r. w Pietropawłowsku Kamczac-
kim. Do Tyraspola przybył w 1987 r. – objął wtedy funkcję dyrektora fabryki Elek-
tromasz. Jest uważany za głównego „ojca założyciela” NRM, był prezydentem tego 
quasi-państwa do 2011 r. Zbudował w tym czasie system rządów autorytarnych, 
wprowadzając elementy kultu jednostki. Jego sposób bycia oraz niejasne interesy 
prowadzone w i poprzez quasi-państwo spowodowały, że przypisywano mu 
ogromne wpływy, o czym może świadczyć jego medialny przydomek – „Mafistofe-
les” (połączenie słów – mafioso i Mefistofeles). 
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 wybory prezydenta i referendum w sprawie niepodległości Nad-

dniestrza. Za niepodległością opowiedziało się 98% głosujących. Wybory 

prezydenckie większością 65,4% głosów wygrał Igor Smirnow39. 

Wojna naddniestrzańska, zwana też „wojną pięciomiesięczną”, trwała 

od 1 marca do 21 lipca 1992 r., lecz poprzedzały ją, wspomniane już, 

wcześniejsze potyczki oddziałów policji w Dubosarach oraz ataki bojówek 

MFL na przedstawicieli władz Naddniestrza. Sam konflikt zbrojny był dość 

nietypowy, przez większą część czasu jego trwania obowiązywało zawie-

szenie broni. Na same walki składały się źle skoordynowane akcje moł-

dawskich sił zbrojnych oraz potyczki oddziałów paramilitarnych. Regularna 

bitwa odbyła się w ostatnim miesiącu wojny, gdy 19 czerwca, armia moł-

dawska zajęła miasto Bendery (znajdujące się na prawym brzegu Dnie-

stru). Walki o miasto toczyły się do 21 lipca 1992 r., był to najcięższy okres 

wojny, w trakcie którego zginęło około 600 osób40.  

Od początku działań wojennych Naddniestrze znajdowało się na 

znacznie lepszej pozycji. Na jego terenach stacjonowała 14. armia radziec-

ka (od 1 kwietnia 1992 r. 14. armia rosyjska), której żołnierze i sprzęt za 

zgodą dowódców wsparli szeregi Dniestrzańskiej Gwardii Republikańskiej. 

Poza tym mieszkańcy Naddniestrza masowo zaangażowali się w walkę, 

wstępując do oddziałów Milicji Obywatelskiej i Ochotniczych Oddziałów 

Ratowniczych. Naddniestrze mogło liczyć również na wsparcie wielu 

„awanturników” przybywających z całego obszaru ZSRR, którzy chcieli 

walczyć w obronie „świętej ziemi ruskiej”, oraz nowo powstałego Czar-

nomorskiego Wojska Kozackiego. Strona mołdawska w pośpiechu organi-

zowała profesjonalną armię. Wielu byłych radzieckich oficerów odmówiło 

udziału w walkach. Początkowo Mołdawianie dysponowali jedynie oddzia-

łami policji i karabinierów (wojsk wewnętrznych). Pobór do wojska rów-

                                                 
39 Основные события в истории ПМР. Хроника, „Исторический алманах При-
днестровья” 2000, nr 4, s. 44. 
40 Dość szczegółowy opis walk przedstawił Janusz Solak, op. cit., s. 101–117. Walki 
o Bendery stały się jednym z najważniejszych mitów w naddniestrzańskiej marty-
rologii. Zob.: P. Oleksy, Nieuznani, „Nowa Europa Wschodnia” 2012, nr 5. 
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nież nie przyniósł sukcesu – zamiast planowanych 60 tysięcy udało się 

zwerbować jedynie 13 tysięcy żołnierzy41. 

O zwycięstwie Naddniestrza przesądziło zaangażowanie w konflikt 14. 

armii, na czele której stanął generał Aleksandr Lebied. Oficjalnie armia 

brała udział w konflikcie jako siły pokojowe (jako taka została zaangażo-

wana już po rozpoczęciu oblężenia Bender). Stojąc na przegranej pozycji, 

strona mołdawska musiała zgodzić się na podpisanie porozumienia, doszło 

do tego 21 lipca 1992 r. w Moskwie. Porozumienie podpisali – mołdawski 

prezydent Mircea Snegur oraz zwierzchnik rosyjskich wojsk, prezydent 

Borys Jelcyn. 

Kwestią sporną pozostaje rola Moskwy w powstaniu Naddniestrza. 

Znaczna część zachodnich badaczy podziela opinię, iż quasi-państwo to 

zostało utworzone jako moskiewski projekt. Bez względu na to, czy tak 

rzeczywiście było, trudno nie zauważyć, iż powstanie NRM nie byłoby 

możliwe bez wsparcia Rosji, do którego poza udziałem 14. armii należy 

zaliczyć wsparcie moralne (w tym wsparcie ochotników z Rosji w walkach) 

oraz strukturalne i finansowe (np. naddniestrzański bank centralny został 

utworzony jako regionalny oddział Agroprombanku)42. 

Naddniestrzańska Republika Mołdawska zajmuje powierzchnię 4163 

km², jej terytorium znajduje się w większości na lewym brzegu Dniestru. 

Wyjątkiem jest tu miasto Bendery (rum. Tighina), znajdujące się na brzegu 

prawym. Naddniestrze jest podzielone na pięć rejonów: grigoriopolski, 

dubosarski, kamionecki, rybnicki, słobodzejski oraz dwa miasta na pra-

wach rejonu: Tyraspol (stolica) i Bendery (mapa 5). Wsie leżące obok mia-

sta Bendery (np. Warnica) są obiektem częstych sporów terytorialnych 

pomiędzy Tyraspolem a Kiszyniowem43. Spornymi terenami są również 

                                                 
41 П. Шорников, op. cit., s. 205–209. 
42 K. Sato, Mobilization of Non-titular Ethnicities during the Last Years of the Soviet 
Union: Gagauzia, Transnistria, and the Lithuanian Poles, „Acta Slavica Iaponica” 
2009, nr 26. Por. S.J. Kaufman, Modern Hatreds. The symbolic politics of ethnic 
war, Ithaca 2001, s. 129–164. 
43 Władze Naddniestrza często instrumentalnie zaogniają spór o przebieg granicy 
w okolicy tej wsi, gdy na rękę jest im zaostrzenie stosunków z Mołdawią. Zob. 
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pola uprawne znajdujące się rejonie dubosarskim. Według oficjalnych 

danych NRM liczy ok. 500 tysięcy mieszkańców, jednak poważnym pro-

blemem jest obecnie masowa emigracja zarobkowa. Ocenia się, że realnie 

w Naddniestrzu mieszka ok. 300–400 tysięcy osób44. 

 

 

System polityczny 
 

Naddniestrzańska Republika Mołdawska charakteryzuje się prezy-

dencko-parlamentarnym systemem rządów45. Naczelne organy Naddnie-

strza to: jednoizbowy parlament Rada Najwyższa, prezydent wybierany 

w wyborach powszechnych, rząd kierowany przez powoływanego przez 

prezydenta za zgodą parlamentu premiera, Sąd Konstytucyjny i sądy po-

wszechne oraz Sąd Arbitrażowy do rozstrzygania sporów o charakterze 

gospodarczym (art. 90). Konstytucja naddniestrzańska gwarantuje wszyst-

kie swobody przewidziane w państwie prawa, przy czym formalnie do-

puszcza orzekanie kary śmierci w przypadku ciężkich przestępstw przeciw-

ko życiu (art. 19)46. System praw i wolności obywatelskich podlega ochro-

nie sądowej oraz instytucjonalnej w postaci wybieranego przez Radę Naj-

wyższą – pełnomocnika ds. praw człowieka. Niemniej jednak Naddnie-

strzańska Republika Mołdawska w ocenie specjalistów nie jest tworem 

                                                 
P. Oleksy, Kiszyniów – Tyraspol: koncert na cztery ręce?, „Nowa Europa Wschod-
nia”, 6 V 2013, http://www.new.org.pl/1291,post.html (dostęp 2 XII 2013). 
44 Szerszą i bardziej pogłębioną interpretację procesów społecznych, które dopro-
wadziły do powstania Naddniestrza, prezentuje P. Oleksy w artykule Mołdawski 
nacjonalizm vs. naddniestrzańska państwowotwórczość. Przesłanki społecznej mo-
bilizacji w konflikcie naddniestrzańskim, „Sensus Historiae” 2013, nr 2. 
45 System ten obowiązuje od 2012 r. w wyniku nowelizacji konstytucji w 2011 r. 
Najważniejsza zmiana dotyczy ograniczenia uprawnień prezydenta na rzecz par-
lamentu i utworzenia stanowiska premiera powoływanego przez prezydenta za 
zgodą Rady Najwyższej.  
46 Karę śmierci przewiduje znowelizowany w 2002 r. Kodeks karny, ale od 1999 r. 
obowiązuje moratorium na jej wykonywanie. Council of Europe, Documents: 
working papers, 2006 Ordinary Session (Third part), 26–30 June 2006, s. 34. 
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demokratycznym, co potwierdzają między innymi coroczne raporty Free-

dom House, dotyczące poziomu demokracji na świecie47.  

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim osobom, 

z wyjątkiem skazanych za najcięższe przestępstwa lub pozbawionych tego 

prawa prawomocnym wyrokiem sądowym. Z biernego prawa wyborczego 

do Rady Najwyższej mogą korzystać obywatele Naddniestrza, którzy 

ukończyli 25 lat i na stałe mieszkają na terenie republiki od co najmniej 

pięciu lat poprzedzających dzień głosowania. Wybory powszechne, bezpo-

średnie, równe i tajne przeprowadza się w jednomandatowych okręgach 

wyborczych. Deputowanych wybiera się większością względną (art. 89 

Kodeksu wyborczego). Z kolei kandydat na prezydenta musi mieć ukoń-

czone 35 lat, mieszkać w Naddniestrzu od co najmniej 10 lat oraz posiadać 

jego obywatelstwo. Wybory prezydenta odbywają się w dwóch turach. 

Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma co najmniej połowy ważnie odda-

nych głosów, po dwóch tygodniach w szranki stają kandydaci z najwyż-

szym poparciem. Możliwa jest tylko jedna reelekcja na pięcioletnią kaden-

cję. Deputowanych rad ludowych (organy stanowiące) wybiera się w po-

wszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborach większościo-

wych na pięcioletnią kadencję. Czynne prawo wyborcze przysługuje oso-

bom pełnoletnim, które na stałe zamieszkują na terenie republiki, nato-

miast z biernego prawa wyborczego mogą skorzystać osoby, które ukoń-

czyły 21 rok życia (art. 114 Kodeksu wyborczego). 

W Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej funkcjonuje system wie-

lopartyjny. Warunkiem rejestracji ugrupowania jest uzyskanie co najmniej 

200 podpisów poparcia, ale po roku od złożenia wniosku liczba członków 

partii politycznej musi wynosić co najmniej 500, w przeciwnym razie orga-

nizacja jest wykreślana z rejestru. Do partii politycznej może należeć każdy 

pełnoletni obywatel, z wyjątkiem prokuratorów, sędziów oraz wojsko-

                                                 
47 Naddniestrzańska Republika Mołdawska w raporcie Freedom House Freedom in 
the World 2013 otrzymała status „not free” (pozostałe kategorie to „partly free” 
i „free”), a stan przestrzegania praw politycznych i wolności obywatelskich oce-
niono na poziomie „6”, czyli o stopień wyżej od najniższego z możliwych. 
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wych i pracowników organów bezpieczeństwa48. Źródłami finansowania 

działalności partii politycznych są: składki członkowskie, dochody z nieru-

chomości, wydawanie, dystrybucja wydawnictw i publikacji oraz darowi-

zny. Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, jak również 

finansowania ugrupowań politycznych z zagranicy oraz budżetu Naddnie-

strzańskiej Republiki Mołdawskiej. Nadzór nad działalnością partii poli-

tycznych sprawuje organ rejestrowy – Ministerstwo Sprawiedliwości, 

a w zakresie finansowym organy podatkowe. Za naruszenie Konstytucji 

oraz ustaw partia polityczna w Naddniestrzu może otrzymać: pisemne 

upomnienie, grzywnę i czasowy zakaz działalności. Likwidacja ugrupowa-

nia jako najbardziej dotkliwa sankcja jest możliwa jedynie na podstawie 

decyzji sądu.  

Przez lata najważniejszymi aktorami naddniestrzańskiej sceny poli-

tycznej była partia Riespublika (Republika), kierowana przez byłego już 

prezydenta Igora Smirnowa, oraz opozycyjne Obnowlenije (obecnie prze-

wodniczącym tej partii jest Michaił Burła). Po odejściu Smirnowa Riespu-

blika zniknęła ze sceny politycznej, ale jego zwolennicy skupili się wokół 

partii Rodina (Ojczyzna), kierowanej przez Aleksandra Karamana49, wice-

prezydenta Naddniestrza w latach 1991–2001. Nowy prezydent (wybrany 

pod koniec 2011 r.) Jewgienij Szewczuk rozpoczął w 2012 r. budowę wła-

snego zaplecza politycznego w postaci partii Wozrożdienije50. W Naddnie-

strzu działa również Partia Komunistyczna (przewodniczącym jest Oleg 

Horżan), której zarzuca się utrzymywanie kontaktów ze swoją mołdawską 

odpowiedniczką. Podkreślenia wymaga fakt, iż w Naddniestrzu nie działają 

partie prawicowe. Widocznym graczem na scenie politycznej była też 

                                                 
48 Закон Приднестровской Молдавской Республики о политических партиях, 
„Cобрание актов законодательства” 2000, nr 1 z późn. zm., art. 12. 
49 A. Karaman urodził się w 1956 r., jest Mołdawianinem. Z wykształcenia chirurg, 
był członkiem Komunistycznej Partii Mołdawii. Od początku był zaangażowany 
w naddniestrzański ruch państwowotwórczy, blisko związany z I. Smirnowem. 
W latach 1990–2001 pełnił funkcję wiceprezydenta Naddniestrza. W 2014 r. zaan-
gażował się w tworzenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, zostając członkiem jej 
rządu i pełniąc m.in. obowiązki ministra spraw zagranicznych. 
50 Nazwy partii Obnowlenije i Wozrożdienije tłumaczone są na język polski jedna-
kowo jako „odrodzenie”. 
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partia Proryw! (Przełom!) ściganego przez Interpol Dmitrija Soina, która 

dysponowała aktywną organizacją młodzieżową (partia została rozwiąza-

na przez organy nadzoru, jednak organizacja młodzieżowa wciąż działa; 

D. Soin opuścił zaś Naddniestrze i zamieszkał w Odessie, gdzie utworzył 

Związek Naddniestrzan na Ukrainie). Wszystkie ugrupowania łączy popar-

cie dla idei niepodległości oraz prorosyjskość. 

Licząca 43 deputowanych Rada Najwyższa Naddniestrzańskiej Repu-

bliki Mołdawskiej jest wybierana na pięcioletnią kadencję zgodnie z sys-

temem większościowym w okręgach jednomandatowych. Parlamentarzy-

ści są zobligowani instrukcjami wyborców i własnym programem wybor-

czym. Korzystają z immunitetu formalnego i przywileju nietykalności, 

z wyjątkiem ujęcia na miejscu przestępstwa. Obowiązuje zakaz łączenia 

mandatu parlamentarnego ze stanowiskami prezydenta oraz w admini-

stracji rządowej czy ze sprawowaniem wybieralnej funkcji w organach 

władzy państwowej i lokalnej. Deputowani do Rady Najwyższej zorgani-

zowani są we frakcjach (partyjnych), grupach parlamentarnych (przyna-

leżność zawodowa lub regionalna) oraz w grupach międzyfrakcyjnych. 

Organy robocze w strukturze organizacyjnej Rady Najwyższej Naddnie-

strzańskiej Republiki Mołdawskiej to: 

 prezydium (przewodniczący i wiceprzewodniczący parlamentu, 

specjalny wysłannik ds. kontaktów z innymi parlamentami, szefowie frak-

cji, grup parlamentarnych, komisji i komitetów), 

 komitety powołane do prowadzenia procesu legislacyjnego,  

 komisje jako organy doradcze w kwestiach dotyczących funkcjo-

nowania Rady Najwyższej. 

Rada Najwyższa pracuje w trybie dwóch sesji zwyczajnych – od stycz-

nia do lipca i od września do grudnia oraz dysponuje kompetencjami 

z dziedziny: 

 finansów publicznych, w tym uchwalania budżetu i podatków, 

 polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz obronnej, 
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 ustawodawczej i ustrojodawczej, w tym inicjowania procedury 

usunięcia prezydenta z urzędu51. 

Kworum do procedowania na forum izby lub jej ciał roboczych wynosi 

dwie trzecie całkowitej liczby deputowanych52. Procedura legislacyjna 

obejmuje dwa lub trzy czytania. W dziesięć dni od uchwalenia ustawa jest 

kierowana do prezydenta, który w ciągu dwóch tygodni decyduje o pod-

pisaniu albo zawetowaniu ustawy w całości lub części, przy czym kwestio-

nując fragmenty, prezydent proponuje własne brzmienie aktu53. Weto jest 

odrzucane większością kwalifikowaną, a akceptacja propozycji prezydenta 

wymaga większości głosów. Natomiast ⅔ głosów (co najmniej 29) jest 

potrzebne do uchwalenia ustaw konstytucyjnych oraz ustrojowych; bez-

względna większość jest wymagana w kwestiach polityki wewnętrznej, 

zagranicznej i obronnej; w pozostałych sprawach rozstrzyga zwykła więk-

szość.  

Prezydent to zwierzchnik sił zbrojnych, dysponuje prawem łaski, przy-

znawania azylu politycznego oraz obywatelstwa, awansowania na najwyż-

sze stopnie wojskowe oraz mianowania i odwoływania naczelnego do-

wództwa sił zbrojnych, wnioskuje do Rady Najwyższej o: powołanie i od-

wołanie prezesa banku centralnego, mianowanie przewodniczących na-

czelnych sądów, powołanie i odwołanie prokuratora generalnego, mianuje 

sędziów sądów powszechnych i wyznacza dwóch sędziów Sądu Konstytu-

cyjnego. Ma obowiązek corocznego składania parlamentowi raportu o sta-

nie republiki, dysponuje też prawem do rozwiązania Rady Najwyższej. 

Konstytucja zakazuje łączenia stanowiska prezydenta z jakimkolwiek płat-

nym zajęciem, z wyjątkiem działalności naukowej, pedagogicznej i twór-

czej. Skrócenie pięcioletniej kadencji prezydenta następuje w przypadku 

rezygnacji, trwałej niezdolności z powodów zdrowotnych, śmierci lub od-

                                                 
51 Dotyczy to sytuacji zdrady stanu lub szczególnie poważnych i brutalnych zbrodni 
i wymaga zgody większości co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby deputo-
wanych. 
52 Регламент Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 
art. 39, http://vspmr.org/?Part=224 (dostęp 7 III 2013). 
53 Weto zawieszające nie obejmuje ustaw związanych z finansami republiki. 
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wołania ze stanowiska54. Prezydent Naddniestrza kieruje polityką zagra-

niczną, wyznacza także kierunki polityki wewnętrznej, choć na czele rządu 

stoi premier, powoływany przez prezydenta za zgodą Rady Najwyższej. 

Prezydent ponadto przyjmuje dymisję rządu, zatwierdza wnioskowaną 

przez premiera strukturę gabinetu i podległych mu organów administracji.  

W skład gabinetu, oprócz premiera, jego zastępców, ministrów, 

wchodzą też bowiem szefowie państwowej administracji miast i rejonów 

(art. 76 ust. 1 pkt 2 Konstytucji). Obowiązuje niepołączalność funkcji 

w rządzie z inną pracą zarobkową i działalnością polityczną, w tym także 

z piastowaniem mandatu deputowanego Rady Najwyższej, z wyjątkiem 

pracy naukowej, dydaktycznej i twórczej. Konstytucja określa zakres kom-

petencji rządu (art. 75 ust. 1 pkt 1): realizacja polityki fiskalnej, monetar-

nej i celnej, obronnej, zagranicznej, kulturalnej, społecznej, zdrowotnej, 

a także w dziedzinach: sportu i kultury fizycznej, ekologii, nauki i oświaty 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego. 

Uchwały i zarządzenia rządu mogą być przez prezydenta zawieszane. Na 

wniosek premiera rząd może utworzyć prezydium gabinetu w celu rozwią-

zywania bieżących problemów wynikających z zarządzania państwem. 

Premier wyznacza kierunki prac rządu, organizuje jego pracę i przewodni-

czy posiedzeniom. Informuje ponadto prezydenta o bieżących pracach 

rządu, a raz w roku – Radę Najwyższą.  

Funkcję niezawisłego sędziego mogą pełnić wyłącznie obywatele 

Naddniestrza z wyższym wykształceniem prawniczym, co najmniej pięcio-

letnim doświadczeniem zawodowym lub co najmniej dziesięcioletnim 

w przypadku Sądu Konstytucyjnego. Sędziowie są mianowani przez prezy-

denta na wniosek prezesów Sądu Najwyższego i Sądu Arbitrażowego, 

a sędziowie pokoju z kolei są wybierani przez mieszkańców w głosowaniu 

tajnym i bezpośrednim na pięcioletnią kadencję. Urząd sędziowski jest 

niepołączalny z członkostwem w partiach politycznych, a także z manda-

tem parlamentarzysty i działalnością zarobkową, z wyjątkiem pracy dydak-

tycznej, artystycznej i naukowej. W skład Sądu Konstytucyjnego wchodzi 

sześciu sędziów, których kadencja trwa siedem lat. Naddniestrzański Sąd 

                                                 
54 W sytuacji opróżnienia urzędu obowiązki prezydenta przejmuje premier. 
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Konstytucyjny przede wszystkim rozstrzyga o konstytucyjności aktów 

prawnych, bada skargi na naruszenie praw i wolności człowieka oraz oby-

watela, a także dokonuje wykładni Konstytucji i ustaw konstytucyjnych.  

Rady deputowanych ludowych gmin wiejskich, miast i rejonów, czyli 

jednostek administracyjno-terytorialnych republiki wchodzą w skład sys-

temu przedstawicielskich organów władzy państwowej (art. 77 Konstytu-

cji). Deputowani ludowi są odpowiedzialni przed wyborcami55. Rady depu-

towanych ludowych rejonów koordynują pracę rad niższego szczebla. 

Przewodniczącego rady wybierają spośród siebie deputowani w głosowa-

niu tajnym bezwzględną większością głosów. Obowiązuje zakaz łączenia 

tych funkcji z mandatem deputowanego Rady Najwyższej oraz jakąkolwiek 

inną działalnością zarobkową, z wyjątkiem zwyczajowo przyjętego wyłą-

czenia dla działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej. Przewodni-

czący jest jednocześnie szefem prezydium rady, w skład którego wchodzą 

zastępca przewodniczącego oraz szefowie komisji stałych. Jest to we-

wnętrzny organ kolegialny kierujący bieżącą działalnością rady deputowa-

nych ludowych. Jego decyzje podlegają zatwierdzeniu na sesjach plenar-

nych całej rady, zwoływanych nie rzadziej niż cztery razy do roku. W za-

kres kompetencji rad deputowanych ludowych wchodzą między innymi: 

budownictwo mieszkaniowe, plany społeczno-ekonomiczne, zagospoda-

rowanie przestrzenne, ochrona środowiska, polityka społeczna i kultural-

na.  

Szefowie administracji gmin, wybierani w wyborach powszechnych 

większością bezwzględną, pełnią jednocześnie funkcje przewodniczących 

lokalnych rad deputowanych ludowych. Z kolei szefowie administracji 

miasta lub rejonu powoływani są przez prezydenta. Za naruszenie Konsty-

tucji i ustaw mogą zostać odwołani albo przez prezydenta na wniosek 

właściwej miejscowo rady deputowanych ludowych, albo też przez wy-

borców. Jednostki pomocnicze tworzone są natomiast dobrowolnie przez 

                                                 
55 Закон Приднестровской Молдавской Республики об органах местной влас-
ти, местного самоуправления и государственной администрации в Прид-
нестровской Молдавской Республике, „Cобрание актов законодательства” 
1998, nr 3, art. 7. 



K. Całus, M. Kosienkowski, P. Oleksy, J. Pieńkowski, R. Rajczyk 

 
30 

 

mieszkańców lub z inicjatywy rad deputowanych ludowych w jednostkach 

administracyjno-terytorialnych. Organy samorządu lokalnego mogą jed-

nostkom pomocniczym wraz z dotacjami przekazywać część swoich upraw-

nień w celu efektywniejszej realizacji niektórych zadań publicznych.  

 

 

Życie polityczne 
 

Historię polityczną Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej można 

podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmuje czas od powstania quasi-pań-

stwa do roku 2005, drugi – lata 2005–2012, trzeci – trwa właśnie od po-

czątku 2012 r.  

Okres pierwszy to czas dominacji elity wywodzącej się z czasów ra-

dzieckich, tzw. „dyrektoriatu”, czyli grupy dawnych dyrektorów przed-

siębiorstw przemysłowych, skupionych wokół prezydenta Igora Smirnowa. 

Za początek drugiego okresu można uznać wybory w 2005 r., gdy nowa 

polityczna siła – partia Obnowlenije – zdobyła 23 z 46 miejsc w Radzie 

Najwyższej. Okres ten zamykają wybory prezydenckie z końca 2011 r., gdy 

Igora Smirnowa zastąpił młody Jewgienij Szewczuk56, co można uznać za 

początek trzeciego okresu. 

W pierwszym z opisywanych okresów władza w Naddniestrzu skupiała 

się w rękach jednej, dość jednolitej grupy. Trudno mówić o naturalnych 

procesach politycznych w tym okresie. Istniejące animozje i ścieranie się 

różnych interesów stanowiły wewnętrzną sprawę elity rządzącej, która 

starała się robić wszystko, by wyglądać na jak najbardziej zgodną i jednoli-

tą. Wydaje się, iż faktycznie nadrzędnym paradygmatem naddniestrzań-

skiej polityki było zachowanie quasi-państwa. Ten nadrzędny interes, 

dzięki któremu rządzący mogli realizować swoje własne ambicje (politycz-

                                                 
56 Je. Szewczuk urodził się w 1968 r. w Rybnicy, jest etnicznym Ukraińcem. Ukoń-
czył m.in. prawo na Naddniestrzańskim Uniwersytecie Państwowym oraz Akade-
mię Dyplomatyczną przy MSZ Ukrainy. W 2003 zdobył tytuł doktora ekonomii. 
W latach 90. XX w. pracował jako urzędnik w naddniestrzańskim MSW oraz wice-
dyrektor firmy Szeryf. Był deputowanym Rady Najwyższej NRM w latach 2000–
2011. 
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ne i biznesowe), wygaszał spory polityczne i pozwalał zachować jedność 

grupy rządzącej. 

Pomimo iż zazwyczaj przedstawia się Igora Smirnowa jako niepodziel-

nego władcę quasi-państwa już od momentu jego powstania, warto za-

uważyć, że w pierwszych wyborach prezydenckich w 1991 r. jego rywalem 

był Grigorij Marakuca57, późniejszy wieloletni przewodniczący Rady Naj-

wyższej Naddniestrza. W tych wyborach Smirnow uzyskał 65,4% głosów58, 

co wskazuje na dość silną pozycję Marakucy. Z rozmów z naddniestrzań-

skimi historykami można wysnuć wniosek, że Marakuca był liderem we-

wnętrznej opozycji w ramach grupy rządzącej i przez lata jego pozycja 

w quasi-państwie była porównywalna do pozycji Igora Smirnowa59. Można 

też spotkać się z opinią, że większy pluralizm polityczny funkcjonował 

w Naddniestrzu w pierwszych latach po jego powstaniu, gdyż swoistym 

parasolem ochronnym dla opozycji miała być obecność generała Aleksan-

dra Lebiedia i stacjonowanie 14. armii (Lebied opuścił NRM w 1994 r., co 

miało zmienić sytuację)60. 

Podział władzy pomiędzy tymi dwoma liderami był dość trwały. W ko-

lejnych wyborach prezydenckich Smirnow uzyskiwał już znacznie większą 

przewagę i można uznać, że jego kontrkandydaci byli tylko figurantami 

mającymi sprawić wrażenie alternatywy politycznej (wybory odbywały się 

w latach: 1996, 2001, 2006). 

Wielu badaczy zauważa, iż już w trakcie istnienia quasi-państwa do-

szło do wytworzenia się kolejnej silnej grupy interesów – tzw. siłowików 

                                                 
57 G. Marakuca urodził się w 1942 r. na terenie obecnego Naddniestrza, jest et-
nicznym Mołdawianinem, inżynierem elektrykiem z zawodu. Był działaczem KPM. 
Urząd przewodniczącego Rady Najwyższej Naddniestrza sprawował w latach 
1991–2005. 
58 Основные события в истории ПМР. Хроника, „Исторический алманах При-
днестровья” 2000, nr 4, s. 44. 
59 Z rozmów z Nikołajem Babilungą i Piotrem Szornikowem przeprowadzonych 
przez P. Oleksego w dniach 15–30 maja 2012 r. w Tyraspolu. 
60 M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty prze-
trwania, Toruń 2010, s. 66. 
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z ministrem bezpieczeństwa Władimirem Antiufiejewem61 na czele. Antiu-

fiejew jest byłym majorem milicji z Łotewskiej Socjalistycznej Republiki 

Radzieckiej, ściganym międzynarodowym listem gończym. W strukturach 

siłowych NRM zatrudniona była ok. 1/5 mężczyzn mieszkających w quasi- 

-państwie, co mogło świadczyć o sile tej grupy. Przeszłość Antiufiejewa 

oraz jego rzekome kontakty z rosyjskim służbami specjalnymi spowodowa-

ły wytworzenie się swoistego mitu tej postaci – wielu z dziennikarzy czy 

analityków wierzyło, że to on „z tylnego fotela” faktycznie rządzi Nad-

dniestrzem. Nie można zaprzeczyć, iż był jedną z najważniejszych postaci 

naddniestrzańskiej polityki, jednak obecnie można stwierdzić, że pogłoski 

o jego wpływach były wyolbrzymione62.  

Pomimo niewątpliwie istniejących podziałów, należy przyznać, iż za-

równo w okresie powstania quasi-państwa, jak i pierwszych kilkunastu 

latach jego funkcjonowania elita zachowywała integralność i zgodność. 

Wydaje się, że przez wiele lat stworzony przez nią system autorytarny, 

którego symbolem oraz realnym liderem był Igor Smirnow, nie stał 

w sprzeczności z oczekiwaniami mieszkańców Naddniestrza (zwłaszcza 

dopóki zapewniał byt na dość wysokim poziomie).  

Rysy na tym systemie zaczęły pojawiać się od 2000 r., kiedy powstał 

ruch społeczny Obnowlenije (później przekształcony w partię). Organizacja 

                                                 
61 W. Antiufiejew urodził się w 1951 r. w Nowosybirsku, ukończył Wyższą Szkołę 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR. Służył w dziale kryminalnym milicji 
w Rydze. W czasie puczu Janajewa z jego rozkazów użyto broni przeciw demon-
strantom popierającym łotewską niepodległość, za co wytoczono mu proces kar-
ny. Uciekł do Rosji, a następnie do Naddniestrza. Funkcję ministra bezpieczeństwa 
państwowego NRM sprawował w latach 1992–2012. W 2003 r. obronił tytuł dok-
tora na Rosyjskiej Akademii Służby Państwowej, jest wykładowcą Akademii Nauk 
Wojennych Rosji. 
62 Antiufiejew, pomimo swoich „wpływów”, nie był w stanie zapobiec zwycięstwu 
Szewczuka w wyborach w 2011 r. Po wyborach szybko też podziękowano mu za 
pracę. Historyk N. Babilunga w rozmowie z P. Oleksym wprost stwierdził, iż „Smir-
now zawsze miał Antiufiejewa pod obcasem”. Przemawiać za tym ma fakt, że 
Smirnow w każdym momencie w łatwy sposób mógł pozbyć się „rywala”, wydając 
go międzynarodowemu wymiarowi sprawiedliwości, co zresztą znacznie poprawi-
łoby wizerunek Naddniestrza. 
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ta została stworzona przez nową elitę gospodarczą quasi-państwa – grupę 

biznesmenów, najczęściej związanych z firmą Szeryf63, którzy „dorobili się” 

już po powstaniu Naddniestrza. W miarę powiększania swych wpływów 

biznesowych, zaczęli się domagać również zwiększenia wpływu na politykę 

Naddniestrza. Dość niespodziewanie dla starej elity okazało się, że grupa 

ta może cieszyć się sporym poparciem społecznym, co pokazały wybory 

do Rady Najwyższej w 2005 r., po których lider Obnowlenija, Jewgienij 

Szewczuk, został jej przewodniczącym i zapowiedział start w wyborach 

prezydenckich w 2006 r.64 Pomimo starań nie udało mu się jednak zdobyć 

poparcia Moskwy (które jest kluczowe w obliczu gospodarczego uzależnie-

nia Naddniestrza od Rosji) i wycofał swą kandydaturę. 

Początkowo wydawało się, że stopień wpływu na politykę quasi-pań-

stwa, jaki uzyskali młodzi biznesmeni, satysfakcjonuje tę grupę. Jednak od 

2009 r. zaczęły się poważne tarcia pomiędzy dwoma najważniejszymi 

obozami politycznymi. Do przesilenia doszło latem 2009 r. Oczywiście 

kluczowa w sporze znów była kwestia poparcia Moskwy, która kolejny raz 

opowiedziała się za ówczesnym prezydentem, Igorem Smirnowem. Jew-

gienij Szewczuk został zmuszony do ustąpienia z funkcji przewodniczącego 

Rady Najwyższej (2009) oraz przestał kierować partią (2010)65. Nie zmniej-

szyło to jednak ambicji działaczy Obnowlenija. W wyborach parlamentar-

nych w grudniu 2010 r. partia ta zdobyła 26 z 43 miejsc w Radzie Najwyż-

szej66. Przewodniczącym Rady Najwyższej został nowy lider Obnowlenija 

Anatolij Kaminski67. 

                                                 
63 Szeryf jest największą firmą na rynku naddniestrzańskim, dominującą (czy wręcz 
monopolistyczną) w wielu branżach – od spożywczej, przez transportową, po 
sprzedaż paliw. Firma ta jest również właścicielem słynnej fabryki koniaków Kvint 
oraz klubu piłkarskiego Sheriff Tyraspol. 
64 M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska…, s. 68. 
65 Ibidem. 
66 W. Rodkiewicz, Zmiana rozkładu sił w naddniestrzańskim establishmencie, „Ty-
dzień na Wschodzie”, 2010, nr 41.  
67 A. Kaminski urodził się w 1950 r. w mieście Balej (obwód czytyński RSFRR), lecz 
wychował się w Mołdawskiej SRR, studia ukończył w Instytucie Technologicznym 
im. Łomonosowa w Odessie. Działacz KPM, pracował w rybnickiej mleczarni. Czło-
nek rady miejskiej Rybnicy w latach 1990–2000. Jeden z założycieli Obnowlenija, 
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Do momentu przełomowego w naddniestrzańskiej polityce doszło pod 

koniec 2011 r. – nowym prezydentem NRM został Je. Szewczuk68. Już od 

wiosny dało się słyszeć zapowiedzi, że Rosja chce wycofać swoje poparcie 

dla prezydenta Smirnowa. Stało się to jasne, gdy wytoczono proces syno-

wi i synowej prezydenta, a wkrótce potem partia Jedna Rosja oficjalnie 

poparła Anatolija Kaminskiego w zbliżających się wyborach. Sam Smirnow 

nie zrezygnował ze startu w wyścigu. Trzecim liczącym się kandydatem był 

Jewgienij Szewczuk (od 2009 r. pozostawał na uboczu polityki i kreował się 

na naddniestrzańskiego dysydenta oraz „ofiarę systemu”). 

Pomimo iż sondaże wskazywały na wyrównane poparcie trzech kan-

dydatów, to większość analityków i dziennikarzy uważała, że walka roze-

gra się pomiędzy Smirnowem a Kaminskim, lekceważąc Szewczuka. Igor 

Smirnow podobno do samego końca był przekonany o własnym zwycię-

stwie – wierzył, że przemawia za nim legenda twórcy i obrońcy quasi-pań-

stwa. Pozycja Kaminskiego również wydawała się bardzo silna – poparcie 

ze strony Kremla miało dawać mu niepodważalny mandat do sprawowa-

nia władzy.  

Z perspektywy czasu można ocenić, że na zwycięstwo Szewczuka zło-

żyło się wiele czynników. Wśród nich można wymienić: wyniszczającą 

wojnę pomiędzy Smirnowem a Kaminskim (polegającą na tzw. „wyciąga-

niu brudów”); społeczne zmęczenie dwudziestoletnimi rządami Smirnowa 

i stworzonym przez niego systemem; trudną sytuację społeczno-gospodar-

czą; fakt, że Szewczuk wydawał się najpewniejszym gwarantem zmian 

i walki z męczącą obywateli korupcją; brak wiarygodności Kaminskiego 

                                                 
od 2000 r. deputowany Rady Najwyższej NRM, w latach 2009–2012 jej przewod-
niczący.  
68 I tura wyborów odbyła się 11 grudnia 2011 r. i zakończyła się następującymi 
wynikami: Je. Szewczuk – 38,53%, A. Kaminski – 26,48%, I. Smirnow – 24,82%. 
W drugiej turze Je. Szewczuk uzyskał aż 73,88% głosów, zob.: K. Całus, P. Oleksy, 
Wyborcza niespodzianka w Naddniestrzu, „Nowa Europa Wschodnia”, 15 XII 2011, 
http://www.new.org.pl/645,post.html (dostęp 2 XII 2013); iidem, Nowy prezydent 
Naddniestrza, „Nowa Europa Wschodnia”, 1 I 2012, http://www.new.org.pl/660, 
post.html (dostęp 1 XII 2013). 
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jako autentycznego lidera; względną zachowawczość Rosji, pomimo ofi-

cjalnego wsparcia udzielonego Kaminskiemu69. 

Dojście Szewczuka do władzy przyniosło wiele zmian w naddnie-

strzańskiej polityce. Za główne można uznać zejście niedawnej grupy 

Smirnowa („dyrektoriatu”) ze sceny politycznej oraz wykształcenie się 

dwubiegunowego systemu politycznego. Na jednym z nich pozostała, 

wcale niezmniejszająca swoich wpływów, partia Obnowlenije, drugi z nich 

tworzy kształtujący się obóz „prezydencki”, którego politycznym zaple-

czem jest nowo powstała partia Wozrożdienije. W rękach pierwszej z sił 

jest władza ustawodawcza, natomiast w rękach drugiej – władza wyko-

nawcza z kluczową pozycją prezydenta.  

Szewczuk poczynił wiele starań, by zmienić też wizerunek Naddnie-

strza. Jego rząd składa się w dużej mierze z młodych ludzi, których przed-

stawia się jako wykształconych i nowoczesnych polityków. Głównym ce-

lem pierwszych miesięcy rządów Szewczuka było zbudowanie silnego 

zaplecza politycznego, ugruntowania swojej pozycji na naddniestrzańskiej 

scenie politycznej (umożliwiającej reelekcję w przyszłości), ułożenie sto-

sunków z Rosją (co jak najbardziej się udało) oraz z opozycyjnym Ob-

nowlenijem. Wkrótce po wyborach przewodniczącego tej partii Anatolija 

Kaminskiego zastąpił Michaił Burła. Rok 2012 był czasem (umiarkowane-

go) konfliktu pomiędzy prezydentem a opozycją, następnie tym dwóm 

środowiskom udało się wypracować swoisty konsensus. Część analityków 

uważa, że prezydent Szewczuk zdołał podporządkować sobie Obnowleni-

je. Ocenia się, że w ramach wspomnianego konsensusu opozycja nie pod-

waża w realny sposób władzy prezydenta w kraju i daje mu pełną swobo-

dę odnośnie do polityki zagranicznej Naddniestrza, natomiast prezydent 

nie staje na przeszkodzie w realizacji biznesowych interesów opozycji70. 

Warto poświęcić kilka zdań na opis specyficznej kultury publicznej 

Naddniestrza. Quasi-państwo to jest często określane jako „skansen 

                                                 
69 Zob. szerzej: A. Devyatkov, M. Kosienkowski, Testing Pluralism: Transnistria in 
the Light of 2011 Presidential Elections, [w:] Spotkania polsko-mołdawskie. Księga 
poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, Lublin 2013, s. 303–328. 
70 Zob. K. Całus, P. Oleksy, A Window of Challenges and Risks, „New Eastern Europe” 
2014, nr 4. 
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ZSRR”. Wynika to zapewne właśnie z faktu, iż kultura publiczna (w tym 

przestrzeń publiczna) w swej estetyce przypomina bardzo estetykę ra-

dziecką. W czasach rządów Igora Smirnowa język polityków żywo nawią-

zywał do radzieckiej retoryki (w sprawach zarówno wewnętrznych, jak 

i relacji ze światem zewnętrznym). Zarazem jednak naddniestrzańskie elity 

poczyniły starania, by ideologia quasi-państwa odeszła od ideologii ra-

dzieckiej, zdając sobie sprawę z tego, że na przywiązaniu do państwa, 

które niedawno się rozpadło, nie da się budować wspólnoty obywateli. 

Dlatego też głównym elementem polityki historycznej oraz narracji tożsa-

mościowej prezentowanej przez naddniestrzańskie elity jest podkreślanie, 

iż Naddniestrze jest zachodnim bastionem cywilizacji euroazjatyckiej oraz 

częścią prawosławno-słowiańskiego świata. Właśnie prawosławie oraz 

wspólnota cywilizacyjna z Rosją stanowią obecnie główne elementy nad-

dniestrzańskiej ideologii71. Wydaje się, że wybór ten jak najbardziej speł-

nia oczekiwania obywateli (rywalizujące ze sobą opcje polityczne prześci-

gają się w podkreślaniu swej lojalności wobec Rosji). W wieloetnicznym 

Naddniestrzu nie ma podziałów społecznych na tle ideologicznym. Należy 

stwierdzić, iż etniczność nie jest istotną funkcją procesów społecznych 

i politycznych w NRM, którą można uznać za organizm monokulturowy. 

Wiele wysiłku wkłada się też w budowanie przywiązania obywateli do 

państwa. Służą temu zarówno obchody Dnia Republiki, który jest najważ-

niejszym świętem państwowym, jak i odpowiednie zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej (od pomników po billboardy) oraz wychowanie 

obywatelskie w szkołach.  

 

 

 

                                                 
71 W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na ideologię oblężonej twierdzy, 
kreowanie wizerunku wroga w postaci Mołdawii i Rumunii, a także mity „narodo-
we”, na których budowane jest poczucie wspólnoty, takie jak mit bohaterskiej 
walki o Bendery. Szerzej na temat narodotwórczej polityki władz NRM zob.: 
S. Troebst, „We are Transnistrians!” Post-Soviet Identity Management in the Dnie-
ster Valley, „Ab Imperio” 2003, nr 1; idem, The Transdniestrian Moldovan Repub-
lic… 
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Gospodarka 
 

Do chwili ogłoszenia suwerenności Naddniestrze stanowiło przemy-

słowe zagłębie Mołdawii. Region zajmujący zaledwie nieco ponad 10% 

obszaru kraju skupiał 80% jego potencjału przemysłowego, generował 

około 40% jego PKB oraz wytwarzał prawie całą potrzebną Mołdawii ener-

gię elektryczną. Potencjał gospodarczy NRM podkreślała także wysoka 

gęstość zaludnienia. Niewielkie Naddniestrze zamieszkiwało aż ok. 20% 

wszystkich obywateli republiki.  

Proces kształtowania przez władze w Tyraspolu niezależnego od Ki-

szyniowa systemu ekonomicznego rozpoczął się niemal natychmiast po 

zakończeniu działań wojennych w 1992 r. i idąca za tym stabilizacja. 

W pierwszej kolejności dokonano rozdziału mołdawskiego i naddnie-

strzańskiego systemu budżetowego oraz przejęto kontrolę nad lokalną 

infrastrukturą. Już w 1992 r. powołano Bank Centralny, a w 1994 r. wpro-

wadzono do obrotu lokalną walutę: rubla naddniestrzańskiego. Do po-

czątku lat dwutysięcznych nie prowadzono jednak żadnych poważniej-

szych reform gospodarczych, opierając ekonomię regionu na strukturach 

własnościowych i regulacjach prawnych wyniesionych jeszcze z ZSRR. 

Sytuacja zmieniła się na początku XXI w., który przyniósł gospodarce Nad-

dniestrza przede wszystkim masową prywatyzację. Większość kluczowych 

przedsiębiorstw w regionie stała się wówczas własnością rosyjskich 

i, w mniejszej mierze, ukraińskich oligarchów (m.in. rosyjskiego potentata 

stalowego Aliszera Usmanowa) lub spółek należących do rosyjskiego skar-

bu państwa. 

Separatystyczna republika dysponuje dobrymi warunkami do rozwoju 

rolnictwa. Ponad 70% jej terytorium zajmują użytki rolne, z czego aż 90% 

to wysokiej jakości czarnoziemy. Mimo to znaczenie tego sektora ekono-

mii dla gospodarki Naddniestrza jest stosunkowo niewielkie i zwykle nie 

przekracza 5%. Zatrudnienie w rolnictwie utrzymuje się również na bardzo 

niskim poziomie i wynosi zaledwie ok. 6% spośród pracujących mieszkań-
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ców72. W Naddniestrzu uprawia się przede wszystkim: pszenicę, kukury-

dzę, słonecznik, a także winogrona. Hoduje się również bydło, trzodę 

chlewną i drób, ale skala tej działalności jest bardzo niewielka. 

Naddniestrzańskie ustawodawstwo zakazuje kupna ziemi na wła-

sność, w związku z czym praktykowane jest jej dzierżawienie. W ostatnich 

latach w ten sposób powstała pewna liczba stosunkowo dużych gospo-

darstw farmerskich, ale istotną rolę w sektorze nadal odgrywają także 

kołchozy (spółdzielnie rolne) oraz sowchozy (gospodarstwa państwowe).  

Kręgosłup gospodarki naddniestrzańskiej stanowią trzy duże zakłady 

przemysłowe powstałe jeszcze w czasach istnienia ZSRR oraz powołany do 

życia już po utworzeniu Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej holding 

Szeryf, skupiający w sobie wiele pomniejszych przedsiębiorstw. Do wspo-

mnianej trójki należą: położona w Dniestrowsku elektrownia Mołdawska 

GRES, Mołdawski Zakład Metalurgiczny (MMZ) w Rybnicy oraz Rybnicki 

Kombinat Cementowy.  

Elektrownia Mołdawska GRES powstała w roku 1964, ale pełną efek-

tywność uzyskała w 1982 r. wraz z uruchomieniem dwunastego bloku 

energetycznego, co w rezultacie pozwoliło na osiągnięcie mocy nominal-

nej w wysokości ponad 2,5 GW. W czasach istnienia ZSRR elektrownia 

pokrywała właściwie całe zapotrzebowanie Mołdawskiej SRR na energię 

elektryczną. Zaopatrywała także w prąd południowe rejony Ukraińskiej 

SRR, a nadwyżki eksportowała m.in. do Bułgarii. Obecnie, w wyniku pry-

watyzacji przeprowadzonej w 2005 r., Mołdawska GRES stanowi własność 

państwowej rosyjskiej grupy energetycznej Intier RAO JeES73. Elektrownia 

pokrywa w pełni potrzeby energetyczne Naddniestrza oraz eksportuje 

                                                 
72 Dane za rok 2013 według naddniestrzańskiego rocznika statystycznego: Ста-
тистический ежегодник, Государственная служба статистики ПМР, Тирас-
поль 2014. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna pod adresem: http:// 
www.mepmr.org/pechatnye-izdaniya/statisticheskij-ezhegodnik-pmr (dostęp 18 X 
2014). 
73 Należy jednak zastrzec, że podobnie jak w przypadku całego procesu prywaty-
zacyjnego w Naddniestrzu fakt sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie formalnie 
nie został uznany przez władze w Kiszyniowie. 
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gros produkcji do prawobrzeżnej Mołdawii74. Przez wiele lat aż do 2013 r. 

ok. 10% wytworzonej energii zakład sprzedawał także do Rumunii. Przed-

siębiorstwo to jest jednym z głównych pracodawców Naddniestrza, za-

trudniającym ok. 3000 ludzi, a także kluczowym w regionie płatnikiem 

podatków. W pierwszej połowie 2014 r. wpłacone przez nie z tytułu po-

datku dochodowego środki stanowiły aż 8% wszystkich wpływów budże-

towych. Jest to także jeden z dwóch największych (obok MMZ Rybnica) 

eksporterów w regionie. W pierwszych ośmiu miesiącach 2014 r. sprzeda-

na przez zakład energia elektryczna stanowiła ponad 20% całości wyeks-

portowanej przez region produkcji.  

Kombinat hutniczy MMZ Rybnica w chwili ukończenia jego budowy 

w 1984 r. był jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w całym 

ZSRR. Od roku 2003 większościowym właścicielem akcji przedsiębiorstwa 

jest należący do rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa holding Metallo-

invest. Produkcja rybnickiej huty jest eksportowana głównie do Rosji, 

która tradycyjnie stanowi głównego odbiorcę naddniestrzańskiej stali. 

W 2014 r. drugie miejsce wśród kontrahentów zakładu zajęła Polska. Przy-

czyniło się do tego uruchomienie wraz z początkiem 2014 r. bezpośred-

niego towarowego połączenia kolejowego między terminalem szerokoto-

rowym w Zamościu a Rybnicą. Tradycyjnie pewna część produkcji trafia 

także do Rumunii, Mołdawii, Niemiec, Włoch oraz USA. Huta jest obecnie 

największym naddniestrzańskim eksporterem (w ciągu pierwszych ośmiu 

miesięcy 2014 r. przypadło na nią 33% całości eksportu) oraz ważnym 

(generującym 4% wpływów budżetowych za pierwszą połowę 2014 r.) 

płatnikiem podatków. Funkcjonowanie zakładu narażone jest jednak 

w znacznym stopniu na wahania koniunkturalne na rynkach światowych 

oraz wzrosty cen energii. Od 2007 do 2014 r., w związku ze światowym 

kryzysem energetycznym, a następnie wprowadzonymi przez prezydenta 

Jewgienija Szewczuka podwyżkami cen gazu kondycja przedsiębiorstwa 

                                                 
74 Na terenie prawobrzeżnej Mołdawii funkcjonuje zaledwie kilka stosunkowo 
niewielkich elektrociepłowni, które są w stanie zaspokoić jedynie ok. ¼ zapotrze-
bowania tego kraju na energię elektryczną. W rezultacie Mołdawska GRES jest 
jednym z dwóch kluczowych, obok ukraińskiego koncernu DTEK Power Trade 
należącego do Rinata Achmetowa, dostawców elektryczności dla Mołdawii.  
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stopniowo się pogarszała, a zakład bardzo często był zmuszany do 

wstrzymywania produkcji z powodu braku regularnych zamówień. Sytu-

ację poprawiło dopiero wspomniane już uruchomienie połączenia kolejo-

wego z Rybnicy do Zamościa, a także wprowadzenie ulg podatkowych dla 

huty, co zwiększyło konkurencyjność kombinatu. 

Rybnicki Kombinat Cementowy powstał w latach 60. ubiegłego wieku. 

W roku 2004, tak jak wiele innych przedsiębiorstw w regionie, został 

sprywatyzowany i obecnie, podobnie jak rybnicka huta, stanowi w więk-

szości własność rosyjskiego Metalloinvestu. Produkty kombinatu są sprze-

dawane zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Prze-

ważająca większość produkcji jest eksportowana do Rosji. Kombinat, po-

dobnie jak MMZ Rybnica, jest narażony na wahania na światowych ryn-

kach oraz na zmiany cen gazu, który od 1993 r. jest wykorzystywany 

w fabryce w procesie produkcji cementu.  

Mimo że opisane powyżej zakłady stanowią rdzeń gospodarki Nad-

dniestrza, to jego kluczowym przedsiębiorstwem jest założona na począt-

ku lat 90. XX w. spółka Szeryf. Stworzyło ją dwóch byłych pracowników 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Mołdawskiej SRR – Wiktor Guszan 

oraz Ilja Kazmały. Firma rozpoczynała budowę swojej potęgi od stopnio-

wego przejmowania kontroli nad handlem detalicznym w regionie. Pod jej 

szyldem otwarto sieć stacji benzynowych oraz supermarketów. W rozwoju 

działalności założycielom pomagały bliskie związki z rządzącą wówczas 

w Naddniestrzu ekipą prezydenta Igora Smirnowa, a szczególnie z jego 

synem, Olegiem Smirnowem. Obecnie interesy polityczno-biznesowe hol-

dingu reprezentuje utrzymująca od lat większość parlamentarną partia 

Obnowlenije, stanowiąca de facto ramię polityczne Szeryfa.  

Holding skupia ponad tuzin firm i zakładów reprezentujących rozmaite 

branże. W jego posiadaniu, prócz wspomnianych już stacji i supermarke-

tów, znajduje się także m.in. Intierdniestrkom (jedyny w regionie dostaw-

ca Internetu, operator telefonii komórkowej i sieci telewizji kablowej), 

Tirotex (duża i nowoczesna fabryka tekstylna), Agroprombank (jeden 

z głównych banków regionu) oraz zakłady Kvint (zajmujące się wytwarza-

niem znanych na obszarze całego byłego ZSRR napojów alkoholowych). 

Należy zaznaczyć, że majątek firmy stale się powiększa. W ten sposób 
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Szeryf zdołał w ciągu ostatnich lat zmonopolizować wiele gałęzi regional-

nej gospodarki. Według nieoficjalnych danych koncern kontroluje ok. 50% 

rynku budowlanego oraz około 90% rynku paliw. 

Holding jest największym pod względem liczby pracowników przed-

siębiorstwem naddniestrzańskim, zatrudniającym ponad 12 tys. osób. Ma 

też ogromne znaczenie dla budżetu separatystycznej republiki. Podatki 

płacone przez Szeryfa stanowi nawet do połowy sumy podatków uiszcza-

nych przez cały naddniestrzański biznes. Firma cieszy się rozległymi kon-

taktami zagranicznymi. Posiada także szeroką sieć partnerów – szczegól-

nie w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, ale także w krajach bałtyckich, Turcji, 

USA czy Polsce. 

Jak już wspomniano, dużą rolę w rozwoju holdingu odgrywały bliskie 

związki jego twórców i szefów z lokalnymi władzami, skupionymi wokół 

osoby prezydenta Igora Smirnowa, rządzącego w latach 1991–2011. Rela-

cje między władzami regionu a Szeryfem zmieniły się, kiedy stanowisko 

prezydenta w końcu 2011 r. objął Jewgienij Szewczuk. Choć w latach 

2006–2010 pełnił funkcję przewodniczącego partii Obnowlenije, to 

w 2010 r. popadł jednak w konflikt z holdingiem. Po objęciu władzy rozpo-

czął działania mające na celu ograniczenie wpływów firmy i jej podporząd-

kowanie. Obecnie wszystko wskazuje jednak na to, że obie strony wypra-

cowały dogodne dla siebie modus vivendi, co potwierdza m.in. pozytywny 

wizerunek Szewczuka w kontrolowanych przez Szeryfa mediach czy po-

prawna współpraca między parlamentem a ośrodkiem prezydenckim.  

Gospodarka naddniestrzańska, ze względu na bardzo niewielki rynek 

wewnętrzny, oparta jest przede wszystkim na eksporcie. Głównym part-

nerem handlowym Naddniestrza jest Rosja, na którą przypada średnio ok. 

35–40% całego obrotu handlowego regionu. Kolejne miejsce zajmuje pra-

wobrzeżna Mołdawia (ok. 15%) oraz Ukraina (ok. 10–15%)75. Istotnymi 

kontrahentami są także: Białoruś, Niemcy, Polska oraz Rumunia. Z punktu 

                                                 
75 Obliczenia własne na podstawie danych o obrocie handlowym Naddniestrza 
w latach 2012–2014. Статистический ежегодник, s. 179 oraz Государствен-
ный таможенный комитет ПМР, Внешняя торговля ПМР по основным 
странам за январь-октябрь 2014 г., http://customs.tiraspol.net/content/view/ 
1196/148/ (dostęp 23 XI 2014).  
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widzenia gospodarki naddniestrzańskiej najważniejszymi partnerami han-

dlowymi są jednak importerzy produkcji regionu, których struktura różni 

się od przedstawionej powyżej. Głównym importerem z Naddniestrza od 

ostatnich 5 lat pozostaje prawobrzeżna Mołdawia, na którą w 2013 r. 

przypadło aż 40% naddniestrzańskiego eksportu. Drugie miejsce stabilnie 

utrzymuje Rosja (17,6%). Kolejne miejsca są zależne od koniunktury go-

spodarczej oraz od sytuacji politycznej w regonie, ale zwykle zajmują je: 

Rumunia, Ukraina, Włochy oraz Polska. Ten ostatni kraj w 2014 r. stanie 

się prawdopodobnie trzecim lub czwartym odbiorcą produkcji naddnie-

strzańskiej, co spowodowane jest zwiększonym popytem na produkowaną 

w regionie stal. 

Naddniestrzańska gospodarka nie byłaby w stanie funkcjonować bez 

pomocy udzielanej regionowi przez Moskwę. Wsparcie to ma charakter 

dwojaki. Pierwszym rodzajem pomocy rosyjskiej są tzw. subsydia gazowe, 

drugim zaś – celowe dotacje bezpośrednie. 

Subsydia gazowe to najważniejszy rodzaj rosyjskiego wsparcia dla 

Naddniestrza, szczególnie opartego na gazie przemysłu ciężkiego. Formal-

nie region otrzymuje rosyjski gaz po cenie ustalonej w kontrakcie między 

Gazpromem a władzami w Kiszyniowie (ok. 380 USD za 1000 m3). Tymcza-

sem lokalny dystrybutor gazu – firma TiraspolTransGaz sprzedaje surowiec 

na terenie nieuznawanej republiki po cenach dużo niższych niż cena zaku-

pu. Odbiorcy indywidualni płacą za dostawy surowca zaledwie ok. 75–90 

USD za 1000 m3, zaś firmy tylko ok. 163 USD za 1000 m3. Pozwala to nad-

dniestrzańskim przedsiębiorstwom (szczególnie dużym zakładom przemy-

słowym) na utrzymanie niskich cen produkcji, co radykalnie zwiększa ich 

konkurencyjność zarówno wobec firm mołdawskich, jak i ukraińskich. Co 

więcej, Naddniestrze od wielu lat przy cichej akceptacji Rosji76 nie spłaca 

swoich zobowiązań finansowych przed Gazpromem (szacuje się, że na 

połowę 2014 r. zadłużenie wynosi ponad 4 mld USD)77. W rezultacie 

                                                 
76 Istnienie długu jest zresztą Rosji na rękę, gdyż dzięki niemu zyskuje ona instru-
ment nacisku politycznego na Mołdawię. Ponieważ formalnie nie uznaje Naddnie-
strza, może obciążać naddniestrzańskimi długami Kiszyniów. 
77 http://www.mold-street.com/?go=news&n=3366 
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wszystkie zebrane przez TiraspolTransGaz dochody są wykorzystywane do 

pokrywania deficytu budżetowego. Można szacować, że Naddniestrze 

zyskuje w ten sposób ok. 270 mln USD rocznie.  

Drugim rodzajem pomocy są dotacje bezpośrednie, które mają cha-

rakter doraźny. Na przykład w 2011 r. Rosja zasiliła region m.in. sumą 10 

mln USD na wsparcie i rozwój małego biznesu, zaś w 2012 r. ofiarowała 30 

mln USD dla stabilizacji naddniestrzańskiej waluty. Rosja regularnie prze-

kazuje też władzom w Tyraspolu środki przeznaczone na podwyższanie 

rent i emerytur, wynoszące ok. 40 mln USD rocznie.  

Głównym problemem dla gospodarki naddniestrzańskiej jest przede 

wszystkim niedookreślony status prawny regionu (a szczególnie niepewne 

prawo własności), który poważnie utrudnia lub niekiedy uniemożliwia 

przyciąganie innego niż rosyjski kapitału inwestycyjnego czy zaciąganie 

kredytów. Niebagatelną przeszkodą w jej rozwoju jest też brak swobod-

nego dostępu do surowców naturalnych oraz bardzo mały rynek we-

wnętrzny i wynikające z niego oparcie struktury gospodarczej niemal wy-

łącznie na eksporcie. Naddniestrzu brakuje także wykształconych i wykwa-

lifikowanych kadr, których obecność mogłaby stanowić o innowacyjności 

gospodarki i być motorem jej rozwoju. Problem ten wynika z bardzo dużej 

emigracji zarobkowej. Znaczna część młodzieży z wykształceniem specjali-

stycznym opuszcza region w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy przede 

wszystkim w Rosji.  

Tak skonstruowany model gospodarczy jest niewydajny i wysoce nie-

stabilny. Dodatkowo nie jest on zdolny do funkcjonowania bez rosyjskiej 

pomocy. Jak wspomniano, naddniestrzańskie przedsiębiorstwa utrzymują 

bowiem swoją relatywną konkurencyjność na rynku międzynarodowym 

tylko dzięki tanim rosyjskim surowcom energetycznym oraz ulgom podat-

kowym, na które władze mogą sobie pozwolić, gdyż Rosja w dużej mierze 

wspiera naddniestrzański budżet78. 

                                                 
78 K. Całus, Gospodarka wspomagana. Specyfika naddniestrzańskiego modelu 
ekonomicznego, „Komentarze OSW”, 16 V 2013, http://www.osw.waw.pl/pl/ 
publikacje/komentarze-osw/2013-05-16/gospodarka-wspomagana-specyfika-nad-
dniestrzanskiego-modelu (dostęp 23 X 2014). 
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Niedookreślony status Naddniestrza czyni z tej nieuznawanej republiki 

jeden z głównych węzłów kontrabandy w regionie. Przemyt stanowi 

znaczne, choć niemożliwe do dokładnego oszacowania źródło dochodów 

zarówno dla władz regionu, jak i dla ukraińskiej administracji i służby cel-

nej z sąsiadującego z Naddniestrzem obwodu odeskiego, a także dla sa-

mego odeskiego portu handlowego, pełniącego rolę pośrednika. Przez 

Naddniestrze przerzuca się przede wszystkim klasyczne produkty akcyzo-

we, takie jak alkohol, paliwo czy papierosy, choć władze regionu często są 

oskarżane o wspieranie lub nawet uczestniczenie także w przemycie nar-

kotyków, broni oraz ludzi. Dość wspomnieć, że w 2005 r. ówczesny pre-

mier Mołdawii – Vasile Tarlev dowodził, że naddniestrzańska broń trafia 

m.in. do czeczeńskich bojowników, a w 2014 r. pod zarzutem pośredni-

czenia w sprzedaży naddniestrzańskiej broni separatystom z Doniecka 

i Ługańska zatrzymany został znany mołdawski gangster – Ion Druţă.  

Od 2005 r. na naddniestrzańskim odcinku granicy ukraińsko-mołdaw-

skiej działa europejska misja pomocowa ds. ochrony granic (EUBAM), 

której głównym zadaniem jest wspieranie lokalnych służb granicznych 

w walce z przemytem. Regularnie przygotowywane przez tę organizacje 

raporty wskazują w ostatnich latach na brak rażących prób nielegalnego 

przewozu przez granicę osób lub towarów. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że naddniestrzańskie służby celne w porozumieniu z ukraińskimi są 

w stanie przynajmniej w pewnej części unikać kontroli EUBAM. 

 

 

Siły zbrojne 
 

Podstawy do formowania sił zbrojnych Naddniestrzańskiej Republiki 

Mołdawskiej stworzyła przyjęta 6 września 1991 r. przez Radę Najwyższą 

ustawa o sposobach obrony suwerenności i niepodległości republiki. Na 

mocy tego aktu utworzone wcześniej bojówki złożone z ochotników oraz 

milicjantów zostały przeformowane w Gwardię Republikańską w sile czte-

rech batalionów. To te oddziały, wsparte dodatkowo przez ochotników 

rekrutujących się spośród ludności cywilnej, brały udział w zbrojnym kon-

flikcie mołdawsko-naddniestrzańskim, który wybuchł w 1992 r. Dopiero 



Naddniestrze. Historia – polityka – gospodarka 

 
45 

 

po wojnie Gwardia Republikańska na podstawie przyjętej przez Radę Naj-

wyższą Koncepcji utworzenia Naddniestrzańskich Sił Zbrojnych została 

przekształcona w klasyczną armię.  

W chwili obecnej liczebność wojsk naddniestrzańskich szacuje się na 

5000–7500 żołnierzy79, przy czym, według deklaracji władz w Tyraspolu, 

liczba ta może zostać w razie potrzeby zwiększona nawet pięciokrotnie 

dzięki mobilizacji sił rezerwy80. Służba wojskowa w Naddniestrzu jest 

obowiązkowa dla każdego mężczyzny w wieku 18 lat, zdolnego do jej od-

bycia i (od maja 2014 r.) trwa rok.  

Najwyższe dowództwo armii naddniestrzańskiej składa się wyłącznie 

z oficerów, którzy robili karierę wojskową i zdobywali doświadczenie 

w siłach zbrojnych ZSRR lub też, w przypadku osób młodszych, kończyli 

rosyjskie szkoły wojskowe. W Naddniestrzu od 2008 r. funkcjonuje po-

wstały na bazie Wydziału Wojskowości Uniwersytetu Państwowego 

w Tyraspolu Instytut Wojskowy Ministerstwa Obrony PMR, który kształci 

młodszych oficerów armii naddniestrzańskiej według modelu szkolnictwa 

                                                 
79 Ze względu na specyfikę regionu oraz tematyki wszystkie informacje dotyczące 
liczebności i struktury obecnych na jego terenie wojsk mają charakter szacunkowy 
oraz orientacyjny i stanowią swoistą krytyczną syntezę danych pochodzących 
z rozmaitych źródeł. Do głównych źródeł informacji na temat stanu armii naddnie-
strzańskiej należą m.in.: Zbiory dokumentów dotyczących działalności Zjednoczo-
nej Komisji Kontrolnej, nadzorującej funkcjonowanie misji pokojowej w Naddnie-
strzu – http://www.okk-pridnestrovie.org/dokumenty.htm (dostęp 23 X 2014), 
artykuły prasowe; В Кишиневе обнародованы данные о количестве вооруже-
ний и техники армий Молдовы и Приднестровья (INFOTAG, 7 VIII 2001, 
http://press.try.md/item.php?id=7227) oraz Вооруженные силы Приднестро-
вья: уже со своим оружием („Одесские известия”, 14 XII 2013, http://izvestiya. 
odessa.ua/ru/2013/12/14/vooruzhennye-sily-pridnestrovya-uzhe-so-svoim-oru-
zhiem), strona Ministerstwa Obrony Naddniestrza – http://www.mopmr.gospmr. 
org/ czy nagrania z ostatnich parad wojskowych organizowanych w Naddniestrzu 
z okazji 9 maja czy 20. rocznicy naddniestrzańskiej niepodległości.  
80 Szacuje się, że w razie potrzeby do sił zbrojnych prócz rezerwistów mogłyby 
zostać włączone także dodatkowe oddziały zbrojne, formalnie niepodlegające 
Ministerstwu Obrony, takie jak: batalion specnazu MSW „Dniestr”, batalion sił 
specnazu „Delta” podległy KGB czy liczący sobie około 1000 osób oddział kozaków 
czarnomorskich stacjonujących w Naddniestrzu.  
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wojskowego Federacji Rosyjskiej. W praktyce jednak wyższe stopnie woj-

skowe są dostępne dla oficerów dopiero po ukończeniu rosyjskich uczelni 

wojskowych.  

Siły zbrojne Naddniestrza dysponują stosunkowo rozbudowanymi 

wojskami lądowymi oraz szkieletowym lotnictwem. W skład tego rodzaju 

wojsk wchodzą oddziały piechoty (w tym piechoty zmotoryzowanej), gru-

py pancerne, artyleria oraz wojska przeciwlotnicze. We wrześniu 2014 r. 

pojawiły się także informacje o tworzeniu w ramach wojsk lądowych Nad-

dniestrza również jednostek powietrznodesantowych. Szacuje się, że ogó-

łem na wyposażeniu tego rodzaju sił zbrojnych znajduje się 20–70 czoł-

gów81, 150 transporterów opancerzonych oraz ponad 120 systemów arty-

leryjskich (w tym ok. 20–40 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych 

BM-21 „Grad”). Sprzęt ten, z niewielkimi wyjątkami, prawie w całości 

pochodzi sprzed 1991 r., najczęściej z lat 60. i 70. XX w.82  

Lotnictwo naddniestrzańskie, choć oficjalnie liczy około 30 samolotów 

i śmigłowców, w rzeczywistości złożone jest z zaledwie kilku maszyn zdol-

nych do działania. Powodem tak złego stanu technicznego naddniestrzań-

skiego parku lotniczego jest przede wszystkim jego wiek, przekraczający 

zwykle znacznie 30 lat oraz brak dostępu do części zamiennych czy tech-

nologii ich wytwarzania. Wśród wspomnianych maszyn znajdują się wła-

ściwie wyłącznie samoloty i śmigłowce transportowe, takie jak Mi-8, Mi-2, 

An-2 czy An-26. Wyjątek stanowi 6 ciężkich śmigłowców bojowych Mi-24, 

oficjalnie znajdujących się na wyposażeniu sił zbrojnych Naddniestrza. 

Według wiarygodnych danych, żaden z nich nie jest jednak sprawny. 

Główną (a w praktyce jedyną) bazą sił powietrznych separatystycznej re-

                                                 
81 Oficjalnie Naddniestrze posiada jednak tylko jeden, liczący 18 maszyn batalion 
czołgów T-64. Jednakże według innych dostępnych źródeł region dysponuje także 
ok. 20 stosunkowo nowoczesnymi czołgami T-72 oraz 35 przestarzałymi T-55. 
82 Naddniestrze nie posiada zasadniczo możliwości produkcji ciężkiego uzbrojenia. 
Wyjątkiem jest zubożona wersja radzieckiej wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet 
BM-21 „Grad” (posiadającej 20, a nie 40 prowadnic), produkowana przez bender-
ski zakład Pribor. Według niepotwierdzonych informacji, w 2003 r. Naddniestrze 
sprzedało nieuznawanej Abchazji 30 systemów rakietowych „Grad” własnej pro-
dukcji.  
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publiki jest lotnisko w Tyraspolu ulokowane zaledwie kilka kilometrów od 

centrum miasta. Jest to obecnie jedyne lotnisko w Naddniestrzu teore-

tycznie zdolne do przyjmowania dużych samolotów transportowych. 

Amunicja i lekkie uzbrojenie na bieżące potrzeby armii naddniestrzań-

skiej są pozyskiwane z dwóch źródeł. Pierwszym są naddniestrzańskie 

fabryki zajmujące się produkcją broni. Jej głównymi wytwórcami w Nad-

dniestrzu są zlokalizowane w Benderach i należące obecnie do rosyjskiego 

producenta broni firmy Salut, zakłady Pribor oraz tyraspolskie fabryki 

Elektromasz, Metallorukaw czy Litmasz. Wytwarzają one przede wszyst-

kim broń ręczną (AK, AKM, pistolety TT i PSM), granatniki, m.in. przeciw-

pancerne SPG-9, oraz amunicję różnego typu. Drugim źródłem jest skład 

broni i amunicji byłej 14. armii radzieckiej/rosyjskiej, znajdujący się 

w miejscowości Kołbasna przy granicy z Ukrainą, na północy Naddniestrza. 

Zajmujące powierzchnię ponad kilometra kwadratowego magazyny 

w Kołbasnej to jeden z największych w Europie składów uzbrojenia. Zgro-

madzona tam broń (oficjalnie należąca do Rosji) stanowiła podstawę wy-

posażenia tworzącej się na początku lat 90. XX w. armii naddniestrzań-

skiej. Obecnie wojska kontrolowane przez Tyraspol nadal korzystają 

z ulokowanych tam zapasów.  

Oprócz armii naddniestrzańskiej, na terenie separatystycznej republiki 

od chwili jej powstania znajdują się także wojska rosyjskie. Funkcjonują 

one w ramach dwóch grup. Pierwszą tworzą siły pokojowe, stacjonujące 

w Naddniestrzu na mocy porozumienia kończącego wojnę mołdawsko-

naddniestrzańską, podpisanego w 1992 r. przez prezydentów Rosji oraz 

Mołdawii. Liczą obecnie ok. 400. żołnierzy83 odbywających służbę rotacyj-

nie w ramach mieszanego, mołdawsko-rosyjsko-naddniestrzańskiego kon-

tyngentu pokojowego.  

Drugą grupą jest tzw. Grupa Operacyjna Wojsk Rosyjskich (GOWR), 

stanowiąca pozostałość biorącej udział w konflikcie w 1992 r. 14. armii 

radzieckiej/rosyjskiej. Składa się z dwóch batalionów piechoty zmotory-

zowanej, jednego batalionu wsparcia oraz niewielkiej grupy śmigłowców. 

                                                 
83 Teoretycznie umowa między Mołdawią i Rosją z 1992 r. umożliwia jednak Rosji 
w każdej chwili zwiększenie kontyngentu pokojowego aż do 3100 żołnierzy. 
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W sumie jej liczebność jest szacowana na około 1500 ludzi84. Kiszyniów 

uważa, że w przeciwieństwie do rosyjskich sił pokojowych obecność tej 

drugiej grupy wojsk na terenie Naddniestrza jest bezprawna, gdyż rząd 

mołdawski nigdy nie wyraził na nią zgody. Rosja uzasadnia utrzymywanie 

GOWR w Naddniestrzu koniecznością zabezpieczenia składu amunicji 

w Kołbasnej i regularnie zastrzega, że wycofa tę grupę, gdy tylko zmaga-

zynowane tam uzbrojenie zostanie wywiezione lub zniszczone85. Niewiele 

jednak robi, by do tego doprowadzić.  

Co prawda do 2003 r. udało się zlikwidować znaczną część nagroma-

dzonych zapasów (m.in. w związku ze zobowiązaniami wynikającymi 

z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, CFE, podpisa-

nego przez ZSRR w 1990 r.), ale od tego czasu proces ów uległ zamrożeniu. 

Kreml tłumaczy się rozmaitymi przeszkodami, takimi jak fakt nieuregulo-

wania konfliktu, brak zgody strony ukraińskiej na przewóz uzbrojenia, 

blokada szlaków kolejowych przez władze Naddniestrza czy zagrożenie dla 

ludności cywilnej. Tym ostatnim argumentem jest uzasadniana także nie-

możność likwidacji amunicji na miejscu. W magazynach w Kołbasnej nadal 

znajduje się prawdopodobnie ok. 22 tys. ton uzbrojenia (głównie amunicji 

oraz lekkiej broni ręcznej, w tym pistoletów, karabinów, granatników 

przeciwpancernych i ręcznych wyrzutni rakiet).  

 

 

Polityka zagraniczna86 
 

Naddniestrze prowadzi dość aktywną politykę zagraniczną, choć 

głównie w wymiarze regionalnym. Warunkowane jest to kilkoma czynni-

kami. Po pierwsze, quasi-państwo, chcąc tego czy nie, wchodzi w relacje 

                                                 
84 Według niektórych źródeł, znaczną część żołnierzy pełniących funkcję w ramach 
GOWR stanowią mieszkańcy Naddniestrza posiadający obywatelstwo rosyjskie. 
85 Rosja złożyła taką obietnicę m.in. w 1999 r. na szczycie OBWE w Stambule, gdzie 
zobowiązała się do likwidacji należącej do niej i zmagazynowanej na terenie Nad-
dniestrza broni do 2002 roku. 
86 Szerzej zob.: M. Kosienkowski, Continuity and Change in Transnistria’s Foreign 
Policy after the 2011 Presidential Elections, Lublin 2012.  
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ze swym państwem macierzystym, m.in. dlatego, że od 20 lat jest zaanga-

żowane w proces pokojowego uregulowania konfliktu mołdawsko-nad-

dniestrzańskiego. Ponadto w wielu przypadkach funkcjonowanie Naddnie-

strza (np. w zakresie handlu międzynarodowego) zależy od woli Mołdawii, 

państwa powszechnie uznanego, z pełnym prawem do regionu naddnie-

strzańskiego. Po drugie, istotny jest także fakt, iż w rozwiązanie konfliktu 

są zaangażowane inne państwa i organizacje międzynarodowe. Od 2005 r. 

negocjacje odbywają się w formule „5+2”. Uczestniczą w nich (oprócz 

stron sporu): Rosja, OBWE i Ukraina jako mediatorzy oraz Unia Europejska 

i USA jako obserwatorzy. Skłania to Tyraspol do utrzymywania relacji 

z tymi podmiotami, daje też możliwość wykorzystywania sprzeczności ich 

interesów. Po trzecie, Naddniestrze nie dysponuje odpowiednimi środka-

mi – finansowymi, produkcji itp. – które pozwalałyby mu na funkcjonowa-

nie i przetrwanie. Muszą więc być one poszukiwane poza granicami, a ich 

głównym źródłem jest Rosja. Po czwarte, ważnym czynnikiem aktywizują-

cym politykę zagraniczną Tyraspola jest rozwinięty handel międzynarodo-

wy. Naddniestrze potrzebuje więc stałego dostępu do rynków zewnętrz-

nych. Funkcję naddniestrzańskiego „okna na świat” pełni Ukraina, drugi 

bowiem sąsiad – Mołdawia – jest z założenia nieprzyjazny. Po piąte, 

o aktywności quasi-państwa decydują powiązania historyczne, polityczne, 

kulturowe i społeczne z Rosją i Ukrainą. Ponadto wspólny los nieuznawa-

nych państw skłania Naddniestrze do współpracy z Abchazją, Osetią Połu-

dniową i Górskim Karabachem.  

Główną rolę w naddniestrzańskiej polityce zagranicznej odgrywa pre-

zydent, który przede wszystkim określa jej zasadnicze kierunki. Jeśli na 

poziomie strategii polityka Igora Smirnowa i Jewgienija Szewczuka jest 

zbieżna, to w przypadku taktyki istnieją różnice. Podejście pierwszego 

polityka miało charakter konfrontacyjny, nazbyt egoistyczny, wysoce upo-

lityczniony i częściowo izolacjonistyczny, zaś styl uprawiania polityki za-

granicznej przez drugiego ma więcej pozytywnych elementów. Widoczne 

to było zwłaszcza w pierwszym roku rządów, kiedy Szewczuk prowadził 

politykę stosunkowo pragmatyczną, konstruktywną, aktywną i nastawioną 

na współpracę, szczególnie w dziedzinie ekonomicznej; później nabrała 

ona jednak bardziej negatywnego charakteru. 
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Za realizację polityki zagranicznej jest odpowiedzialne Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych (funkcjonujące pod taką nazwą od 2000 r.). Na jego 

czele stoi od początku 2012 r. Nina Sztanski87, wcześniej zaś tę funkcję 

sprawowali – Władimir Jastriebczak (2008–2012)88 i Walerij Lickaj (1991–

2008)89. Dyplomacja naddniestrzańska jest dosyć wysoko oceniana; co 

ważne, przez wiele lat przewyższała dyplomację mołdawską90. Związane 

jest to ze wsparciem udzielanym przez wykwalifikowanych ekspertów 

rosyjskich, z nabyciem umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytu-

acjach, ze sprawowaniem funkcji przez wiele lat przez jedną doświadczoną 

osobę (podczas gdy przedstawiciele mołdawscy zmieniali się bardzo czę-

sto) oraz z umiejętnością adaptacji (czego wyrazem jest objęcie urzędu 

ministra po W. Lickaju przez młode, trzydziestoletnie osoby czy korzysta-

nie z mediów społecznościowych)91. 

                                                 
87 N. Sztanski urodziła się w 1977 r. w Tyraspolu. Ukończyła Naddniestrzański 
Uniwersytet Państwowy. Z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 2002–2009 
pracowała w naddniestrzańskiej Radzie Najwyższej, pełniąc m.in. funkcję doradcy 
przewodniczącego parlamentu Je. Szewczuka. Doradzała Szewczukowi – już szere-
gowemu parlamentarzyście – także w latach 2009–2011. Wykładała na uniwersy-
tetach w Tyraspolu. W 2012 r. obroniła doktorat z zakresu nauk politycznych na 
Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. 
88 W. Jastriebczak urodził się w 1979 r. w Tyraspolu. Prawnik z wykształcenia, 
ukończył Naddniestrzański Uniwersytet Państwowy. W Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Naddniestrza pracował w latach 2001–2012. W roku 2012 pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora naddniestrzańskiej firmy Mobilajt (telefonia komór-
kowa). Obecnie angażuje się w działalność ekspercką i naukową. 
89 W. Lickaj urodził się w 1949 r. w Twerze (obecnie Rosja). Z wykształcenia histo-
ryk (specjalizacja: stosunki międzynarodowe) i tłumacz. Początkowo pracował 
jako tokarz, a po ukończeniu w 1980 r. moskiewskiego Uniwersytetu Przyjaźni 
Narodów im. P. Lumumby jako wykładowca na uniwersytecie w Hawanie na Kubie 
(1980–1983) i w Kiszyniowie (1983–1990). Pełni funkcję sekretarza wykonawcze-
go Wspólnoty na rzecz Demokracji i Praw Narodów. 
90 Wywiady przeprowadzone przez M. Kosienkowskiego z dyplomatami zachod-
nimi w Kiszyniowie (sierpień 2007) i z byłym urzędnikiem naddniestrzańskim 
(czerwiec 2010). 
91 Zob.: M. Kosienkowski, Transnistria’s Model of Facebook Diplomacy, „New 
Eastern Europe”, 18 IX 2012, http://www.neweasterneurope.eu/interviews/369-
transnistria-s-model-of-facebook-diplomacy (dostęp 25 II 2013). 
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Nadrzędny cel polityki zagranicznej Naddniestrza, dotyczący jego sta-

tusu międzynarodowego, nie jest łatwy do ustalenia. Podczas ponad 20 lat 

istnienia quasi-państwa władze naddniestrzańskie złożyły wiele deklaracji, 

wielokrotnie sprzecznych w danym momencie. Do najczęstszych należało 

dążenie do uznania na forum międzynarodowym za państwo i/lub przyłą-

czenie się do Federacji Rosyjskiej, szczególnie że te dwa rozwiązania zosta-

ły poparte przez ludność naddniestrzańską w referendum z września 2006 

r. W najnowszej Koncepcji polityki zagranicznej Naddniestrza nie wspomi-

na się jednak o wejściu w skład Rosji, zamiast tego deklarując integrację ze 

strukturami euroazjatyckimi organizowanymi przez Moskwę92. Wydaje się, 

że rzeczywistym celem władz naddniestrzańskich jest zachowanie status 

quo, czyli nieokreślonego statusu quasi-państwa. I. Smirnowowi dawało to 

możliwość utrzymania szerokiego zakresu władzy i czerpania zysków 

z funkcjonowania Naddniestrza jako obszaru, na którym ograniczoną sku-

teczność miało prawo międzynarodowe. Je. Szewczuk zaś najpewniej zda-

je sobie sprawę z tego, że właściwie jedynym możliwym scenariuszem jest 

powrót regionu w skład Mołdawii, a status quo pozwoli na zachowanie 

i wzmocnienie naddniestrzańskiej quasi-państwowości. 

Kluczowe miejsce w naddniestrzańskiej polityce zagranicznej zajmuje 

Federacja Rosyjska – państwo, dzięki któremu Naddniestrze powstało 

i istnieje. Jak wspomniano, Rosja zaopatruje region np. w kluczowy dla 

jego gospodarki gaz, nie pobierając za to prawie żadnych opłat. Tyraspol 

stara się powstrzymywać Moskwę przed podejmowaniem działań na rzecz 

zjednoczenia Mołdawii, ponadto dąży do tego, by Rosja dalej okazywała 

quasi-państwu wszechstronną pomoc. Problem polega na tym, że Moskwa 

właściwie niezmiennie opowiada się za utrzymaniem integralności teryto-

rialnej Mołdawii, podejmowała pewne próby jej reintegracji i m.in. 

w związku z tym ograniczała czasowo wsparcie dla Naddniestrza, dopro-

wadzając do znacznego pogorszenia sytuacji społeczno-ekonomicznej 

regionu. Dla quasi-państwa ważna jest też współpraca z podmiotami Fe-

                                                 
92 Концепция внешней политики Приднестровской Молдавской Республики 
z 20 XI 2012, pkt 4.1., http://mfa-pmr.org/index.php?newsid=453 (dostęp 25 II 
2013). 
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deracji Rosyjskiej, raczej niewzbudzająca sprzeciwu społeczności między-

narodowej i jednocześnie cenna z punktu widzenia ekonomicznego.  

Aby przekonać Moskwę do wspierania swej niepodległości, Tyraspol 

przedstawia Naddniestrze jako obszar od ponad dwóch stuleci nieprze-

rwanie związany z Rosją, z dużym uzależnieniem od gospodarki rosyjskiej 

(dzięki polityce władz naddniestrzańskich), zamieszkany przez ludność, 

która wierzy głęboko we wspólnotę z Federacją Rosyjską, w tym przez 160 

tys. obywateli rosyjskich, wreszcie jako obszar położony na krańcu prawo-

sławnej i rosyjskiej cywilizacji (russkij mir). Naddniestrze wyraża też chęć 

uczestnictwa w rosyjskich projektach mających na celu reintegrację prze-

strzeni poradzieckiej – w latach 90. XX w. były to Związek Białorusi i Rosji 

oraz Wspólnota Niepodległych Państw, a obecnie – Unia Celna Rosji, Bia-

łorusi i Kazachstanu czy też Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza. 

Wszystko to ma kontrastować z „obcą” Mołdawią, stanowiącą część świa-

ta romańskiego i zachodniego. Czynione są też starania na rzecz nawiązy-

wania i utrzymywania dobrych relacji z władzami i urzędnikami rosyjskimi. 

Dodatkowo I. Smirnow posługiwał się zimnowojenną retoryką, przedsta-

wiając Naddniestrze jako rosyjską forpocztę w regionie i zaporę przed 

ekspansją NATO na obszarze poradzieckim. W czasie gorszych relacji 

z Moskwą deklarował też, iż region zamierza przyłączyć się do Ukrainy, 

ponadto odwoływał się do rosyjskiej opinii publicznej i nacjonalistycznie 

nastawionych polityków, oskarżając władze podejmujące działania na 

rzecz reintegracji Mołdawii o zdradę interesów Rosji. 

Kolejne miejsce w polityce zagranicznej Naddniestrza zajmuje Ukra-

ina. Wzajemne relacje skomplikował konflikt rosyjsko-ukraiński, który 

rozpoczął się na początku 2014 r. Dotychczas celem Tyraspola było utrzy-

manie „życzliwej neutralności” Kijowa, a w razie potrzeby i możliwości 

pozyskanie ukraińskiego wsparcia w sporze z państwem macierzystym. 

Władze naddniestrzańskie miały świadomość, że gdyby Ukraina zdecydo-

wanie stanęła po stronie Mołdawii, to groziłoby to upadkiem quasi- 

-państwa. Dla Naddniestrza kluczowe było to, aby 453-kilometrowa grani-

ca z Ukrainą była stale otwarta dla naddniestrzańskiego handlu. Quasi-

państwo dążyło też do rozwijania współpracy z obwodami ukraińskimi, 

szczególnie przygranicznymi – odeskim i winnickim. Dodatkowo I. Smir-
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now zacieśniał stosunki z Ukrainą w czasie napiętych relacji naddnie-

strzańsko-rosyjskich. W okresie jednak bardzo dobrych kontaktów Tyra-

spola z Moskwą (polityczne) stosunki z Kijowem były lekceważone. 

Naddniestrze starało się utrzymać „życzliwą neutralność” Ukrainy, 

podkreślając, że region w ⅓ jest zamieszkany przez Ukraińców, w tym ok. 

100 tys. obywateli ukraińskich. Zwracało też uwagę na naddniestrzańsko- 

-ukraińskie więzi ekonomiczne (handel korzystny głównie dla przygranicz-

nych regionów ukraińskich, dwustronny tranzyt towarów, inwestycje 

ukraińskie w Naddniestrzu). Władze naddniestrzańskie nawiązywały i pod-

trzymywały również kontakty z politykami i biznesmenami ukraińskimi, 

zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. I. Smirnow w swej poli-

tyce wobec Kijowa kładł nacisk raczej na zagrożenia dla interesów Ukra-

iny, Je. Szewczuk zaś – raczej na korzyści z dwustronnej współpracy, wy-

suwając na plan pierwszy kwestie społeczno-ekonomiczne. 

Realizując powyższe założenia, władze naddniestrzańskie zachowywa-

ły neutralność podczas EuroMajdanu, czyli konfrontacji proeuropejskiej 

części ukraińskiego społeczeństwa z ówczesnym prezydentem Wiktorem 

Janukowyczem, która miała miejsce na przełomie lat 2013 i 2014 (choć 

sympatyzowały z władzami Ukrainy). Kiedy Rosja zaanektowała Krym 

w marcu 2014 r., Ukraina uznała Naddniestrze – region z rosyjskim woj-

skiem i służbami specjalnymi – za bezpośrednie zagrożenie dla swego 

bezpieczeństwa i integralności terytorialnej i podjęła działania na rzecz 

wzmocnienia wspólnej granicy. Władze naddniestrzańskie zaprzeczyły 

oskarżeniom, ale ich działania na rzecz przekonania Ukrainy do neutralno-

ści quasi-państwa były dość nieudolne. Co więcej, oskarżyły swego sąsiada 

o wprowadzenie blokady, a nawet o przygotowywanie agresji przeciw 

Naddniestrzu. Trudno jednoznacznie ocenić, czy zagrożenie ze strony quasi- 

-państwa (czy Rosji mającej w nim silną pozycję) jest realne, jednak sto-

sunki naddniestrzańsko-ukraińskie najwyraźniej znalazły się w kryzysie. 

W przypadku Mołdawii Naddniestrze dąży do utrzymania swej nieza-

leżności od państwa macierzystego i wzmocnienia własnej państwowości. 

W czasie rządów I. Smirnowa Tyraspol starał się torpedować negocjacje na 

rzecz uregulowania (przy zachowaniu integralności terytorialnej Mołdawii) 

konfliktu mołdawsko-naddniestrzańskiego, np. wysuwając nierealistyczne 
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żądania jako warunek dalszych rozmów czy postulując ich zawieszenie pod 

różnymi pretekstami, np. oczekiwania na wyniki wyborów w państwach 

zaangażowanych w rozwiązanie sporu. Ponadto, zależnie od polityki Ki-

szyniowa, albo starał się uzyskać jak najwięcej jednostronnych ustępstw 

ze strony Mołdawii w sferach – bezpieczeństwa i społeczno-ekonomicznej 

albo prowadził wysoce konfrontacyjną politykę wobec państwa macierzy-

stego. Natomiast polityka Je. Szewczuka wobec Mołdawii początkowo 

była bardziej przejrzysta i miała więcej kooperacyjnych elementów. Przy-

czyniło się to do poprawy stosunków naddniestrzańsko-mołdawskich, co 

było widoczne szczególnie w I poł. 2012 r. Liderzy Naddniestrza i Mołdawii 

utrzymywali wówczas bardzo dobre relacje, udało się też rozwiązać kon-

kretne problemy, np. przywrócono towarowy ruch kolejowy przez region 

naddniestrzański.  

Kiedy jednak Moskwa dała Tyraspolowi do zrozumienia, że taki rozwój 

sytuacji nie służy realizacji jej interesów, i kiedy Kiszyniów zaczął uzależ-

niać rozwiązywanie priorytetowych dla quasi-państwa kwestii społeczno-

ekonomicznych od podejmowania rozmów na tematy polityczne, jak np. 

status regionu naddniestrzańskiego w ramach zjednoczonej Mołdawii, 

Naddniestrze usztywniło swoje stanowisko i zaostrzyło retorykę, a w efek-

cie stosunki naddniestrzańsko-mołdawskie straciły na dynamice93. Co 

więcej, wiosną 2013 r. doszło do zaostrzenia sytuacji w strefie bezpieczeń-

stwa pomiędzy quasi-państwem a Mołdawią. Władze naddniestrzańskie 

działały najprawdopodobniej z inspiracji Rosji, która próbowała w ten 

sposób storpedować proces zacieśniania współpracy Mołdawii z Unią 

Europejską i podpisanie umowy stowarzyszeniowej między nimi94. 

Tyraspol stara się utrzymywać poprawne stosunki z zachodnimi pań-

stwami i organizacjami. W opinii władz naddniestrzańskich, kontakt z Za-

chodem oznacza legitymizację państwowości Naddniestrza, daje także 

                                                 
93 Zob.: А. Девятков, Приднестровское урегулирование: год упущенных воз-
можностей, „Европейская безопасность: события, оценки, возможности”, 
październik 2012, s. 7–10. 
94 Zob.: M. Kosienkowski, Tyraspol – bardziej rosyjski od Rosji, „Nowa Europa 
Wschodnia”, 12 VIII 2013, http://www.new.org.pl/1403,post.html (dostęp 24 IX 
2014). 
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możliwość bezpośredniego przedstawienia swojego stanowiska, pozyska-

nia środków na finansowanie projektów społeczno-ekonomicznych w quasi- 

-państwie oraz ochrony interesów ekonomicznych, co jest o tyle istotne, 

że od końca lat 90. XX w. rynek UE ma znaczny udział w eksporcie nad-

dniestrzańskim. Wydaje się jednak, że dla I. Smirnowa stosunki z Zacho-

dem były „złem koniecznym”, rzucały bowiem cień na prorosyjską orien-

tację geopolityczną Naddniestrza. Ponadto I. Smirnow odnosił się z zim-

nowojenną nieufnością i wrogością do zachodnich aktorów, szczególnie 

USA. Nie dbał przy tym o zmianę negatywnego obrazu quasi-państwa na 

Zachodzie. Je. Szewczuk jest natomiast bardziej otwarty na rozwój relacji 

z zachodnimi państwami i organizacjami. Oprócz delegacji UE, USA i OBWE, 

zaangażowanych bezpośrednio w proces uregulowania konfliktu naddnie-

strzańskiego, władze Naddniestrza spotkały się (na swym terenie) głównie 

z przedstawicielami Szwecji, Niemiec, ONZ, Rady Europy, Wielkiej Brytanii 

i Polski. Unikają jednak spotkań na wyższym szczeblu. Szewczuk poddaje 

też krytyce poszczególne działania Zachodu i wykazuje ostrożność w kon-

taktach, m.in. ze względu na negatywne stanowisko Rosji i naddniestrzań-

skiej opozycji. Ponadto, zapewne pod wpływem Moskwy, quasi-państwo 

zrezygnowało z przystąpienia do pogłębionej i kompleksowej strefy wol-

nego handlu (DCFTA) między Mołdawią i Unią Europejską, co najpewniej 

negatywnie odbije się na jego i tak trudnej sytuacji gospodarczej.  

Naddniestrze ustanowiło bliskie relacje z Abchazją, Osetią Południową 

i Górskim Karabachem, określanymi mianem „braterskich państw”, „ide-

owych sojuszników” czy „towarzyszy w nieszczęściu”. W 2006 r. podmioty 

te utworzyły nawet (prócz Górskiego Karabachu) Wspólnotę na rzecz De-

mokracji i Praw Narodów. Ze względu na dużą odległość geograficzną 

i niski potencjał tych quasi-państw współpraca ogranicza się właściwie 

jedynie do wymiaru politycznego. Pozwala jednak na osiągnięcie pewnych 

korzyści o charakterze psychologicznym i propagandowym. Daje poczucie 

wspólnego dzielenia trudnego losu quasi-państwa i funkcjonowania 

w choćby małej społeczności międzynarodowej. Czyni też te podmioty 

bardziej widzialnymi na arenie międzynarodowej. 
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Społeczność międzynarodowa wobec Naddniestrza95 
 

W negocjacjach, które miały na celu zakończenie wojny mołdawsko- 

-naddniestrzańskiej w 1992 r., brały udział cztery państwa: Mołdawia, 

Rosja, Rumunia i Ukraina. Porozumienie o zasadach pokojowego uregulo-

wania konfliktu zbrojnego z 21 lipca 1992 r. zostało jednak zawarte tylko 

przez prezydentów Mołdawii i Rosji. Moskwa potwierdziła tym samym 

swą kluczową rolę w regionie, która jest utrzymywana do chwili obecnej. 

W 1993 r. w proces uregulowania konfliktu między Kiszyniowem i Tyra-

spolem zaangażowała się KBWE (później OBWE), a w 1995 r. powróciła do 

niego Ukraina. W 2005 r. dołączyły UE i USA, przy tym Waszyngton był 

zaangażowany w sprawy mołdawskie i naddniestrzańskie od początku lat 

90. XX w. Jeśli w tym czasie w zasadzie powszechnie akceptowano domi-

nację Moskwy w regionie, to od początku XXI w. istnieje rywalizacja po-

między Rosją i Zachodem (do którego oprócz USA i UE należy zaliczyć tak-

że OBWE ze względu na demokratyczne wartości, jakie leżą u jej podstaw, 

a także fakt, iż szefami jej misji w Kiszyniowie od 1995 r. są Amerykanie). 

Kiszyniów i Kijów znajdują się pomiędzy dwoma biegunami, ze wskaza-

niem na zachodni – w przypadku Mołdawii i rosyjski – w przypadku Ukra-

iny (zmienia się to jednak od 2014 r. w związku z konfliktem rosyjsko- 

-ukraińskim).  

Wszystkie wymienione podmioty opowiadają się za rozwiązaniem 

sporu na drodze pokojowej przy poszanowaniu integralności terytorialnej 

Mołdawii. Część z nich zgłosiła przy tym własne plany uregulowania kon-

fliktu naddniestrzańskiego96. Jedynym kompleksowym dokumentem para-

fowanym przed Kiszyniów i Tyraspol było Memorandum Kozaka przed-

stawione przez Rosję w 2003 r. Zostało ono jednak uzgodnione ze strona-

mi konfliktu w tajemnicy przed innymi uczestnikami negocjacji. W efekcie 

pod naciskiem Zachodu Mołdawia wycofała się w ostatniej chwili z zamia-

                                                 
95 Szerzej zob.: M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska…, s. 93–
218. 
96 Omówienie najważniejszych dokumentów zob.: S. Wolff, The Transnistrian 
Issue: Moving beyond the Status-Quo, study requested by the European Parlia-
ment’s Committee on Foreign Affairs, październik 2012. 
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ru podpisania dokumentu. Sytuacja ta pokazała, że żadna ze stron nie jest 

w stanie samodzielnie doprowadzić do realizacji swej wizji rozwiązania 

konfliktu między Mołdawią i Naddniestrzem. Obecnie nie jest omawiany 

żaden plan uregulowania sporu. Zaangażowane podmioty próbują rozwią-

zywać problemy społeczno-ekonomiczne, ważne dla funkcjonowania zwy-

kłych ludzi, oraz budować zaufanie pomiędzy Mołdawią i Naddniestrzem; 

pomimo początkowej dynamiki, proces ten jest dość problematyczny. 

Dodatkowo Zachód uważa, że gdyby Mołdawia – obecnie najbiedniejsze 

państwo europejskie – stała się atrakcyjniejszym państwem, mogłaby 

przyciągnąć ludność naddniestrzańską i skłonić ją do poparcia reintegracji 

quasi-państwa z państwem macierzystym. 

Moskwa wspiera Naddniestrze przede wszystkim ze względu na jego 

geostrategiczne położenie. Quasi-państwo jest położone bowiem na połu-

dniowo-zachodniej flance WNP i przy granicy z Ukrainą, stanowiącymi 

priorytetowe obszary w polityce zagranicznej Rosji. Znaczenie regionu 

zostało potwierdzone podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Wiąże 

część sił ukraińskich, uniemożliwiając ich zaangażowanie się w walki na 

wschodniej Ukrainie; hipotetycznie może też być użyty do otwarcia dru-

giego, zachodniego frontu ukraińskiego. Ponadto quasi-państwo usytu-

owane jest też w pobliżu Morza Czarnego, stanowiąc pewnego rodzaju 

rosyjski niezatapialny lotniskowiec, pełni również dla Rosji funkcję bramy 

na Bałkany. Obecność w Naddniestrzu, w tym o charakterze militarnym, 

nierozwiązany konflikt mołdawsko-naddniestrzański, a także mocna pozy-

cja w procesie jego uregulowania pozwalają Kremlowi na oddziaływanie 

na Mołdawię i cały region i utrzymanie w nim swych wpływów. Co więcej, 

Naddniestrze potencjalnie umożliwia ich zwiększenie w przypadku swego 

powrotu w skład Mołdawii, dokonanego na odpowiednich warunkach: po 

pierwsze, legalizujących i/lub umacniających rosyjską militarną, politycz-

ną, gospodarczą i kulturową obecność przy ograniczeniu obecności pod-

miotów zachodnich w zjednoczonym państwie, po drugie, dających w nim 

Naddniestrzu, a także innemu prorosyjskiemu regionowi Mołdawii – Ga-

gauzji silny wpływ na władzę. Takie rozwiązania zawierało wspomniane 

Memorandum Kozaka, zakładające utworzenie federacyjnego państwa 

(faktycznie bliższego konfederacji). Można przyjąć, że główne założenia 
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dokumentu nadal stanowią podstawę rosyjskiej wizji uregulowania kon-

fliktu. 

Podmioty zachodnie dążą do takiego rozwiązania sporu, jakie zostało-

by zaakceptowane przez obydwie strony konfliktu, uzyskałoby poparcie 

społeczności międzynarodowej, prowadziłoby do powstania funkcjonal-

nego, demokratycznego państwa i w ten sposób doprowadziłoby do trwa-

łego uregulowania problemu, przyczyniając się do stabilizacji regionu. 

Przez ponad dekadę jedynym przedstawicielem Zachodu w negocjacjach 

była Konferencja/Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 

(KBWE/OBWE). W 1993 r. struktura ta przedstawiła pierwszy plan rozwią-

zania sporu mołdawsko-naddniestrzańskiego, tzw. Raport 13, co świadczy-

ło o jej ówczesnej pozycji. W związku z tym, że KBWE/OBWE nie dyspo-

nowała środkami, które mogłyby skłonić strony konfliktu i Rosję do kon-

struktywnej postawy, jej znaczenie uległo zmniejszeniu i zaczęła głównie 

wypełniać funkcje bardziej eksperckie i „techniczne”, takie jak organizacja 

kolejnych rund negocjacji. Wydaje się, że dla USA niezmiennym prioryte-

tem jest wycofanie rosyjskich wojsk z Naddniestrza. Amerykańskie zainte-

resowanie regionem uległo zwiększeniu na początku XXI w. w związku 

z globalną wojną z terroryzmem. USA udzielało też poparcia działaniom 

misji OBWE w Kiszyniowie, na które najprawdopodobniej miała pewien 

wpływ przez jej amerykańskiego szefa. Na przykład na początku XXI w. 

z inicjatywy OBWE i przy pełnym wsparciu USA dyskutowano nad ideą 

federalizacji Mołdawii, w efekcie mediatorzy przedstawili w 2004 r. od-

powiedni dokument. Obecnie jednak aktywność USA w procesie uregulo-

wania konfliktu jest dość niska. Głównym reprezentantem Zachodu zosta-

ła UE97.  

Unia dostrzegła problem naddniestrzański w związku ze swym 

wschodnim poszerzeniem, głównie o Rumunię, przy tym zaczęła podej-

mować bardziej spójne działania od 2005 r. Uznano, że znajdujący się na 

unijnej granicy nierozwiązany konflikt generuje bezpośrednie zagrożenia 

                                                 
97 Zob. też: W. Schreiber, United States: Rewriting the Post-Soviet Narrative in 
Moldova, [w:] Moldova: Arena of International Influences, red. M. Kosienkowski, 
W. Schreiber, Lanham, MD 2012, s. 251–266. 
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dla Unii, ponadto utrudnia demokratyzację i modernizację Mołdawii 

i wpływa negatywnie na Ukrainę, nie pozwalając w efekcie na ważną dla 

Brukseli stabilizację bezpośredniego sąsiedztwa UE. Oprócz udziału w roz-

mowach na rzecz uregulowania konfliktu w charakterze obserwatora, a w 

przyszłości możliwe, że ich pełnoprawnego uczestnika, UE m.in. prowadzi 

Misję Szkoleniowo-Kontrolną na granicy Mołdawii i Ukrainy (EUBAM), 

w tym na jej naddniestrzańskim odcinku, działa również na rzecz zbliżenia 

Kiszyniowa i Tyraspola i finansuje projekty na rzecz modernizacji i demo-

kratyzacji Mołdawii, a także Naddniestrza. Stopień zaangażowania Unii 

jest jednak uznawany za zbyt niski, nieodpowiadający jej potencjałowi 

i ambicjom pełnienia funkcji wpływowego gracza międzynarodowego 

i „eksportera” bezpieczeństwa; Bruksela nie przedstawiła np. własnego 

planu rozwiązania konfliktu. Wynika to m.in. z tego, że UE i wielu jej 

członków nie chce wchodzić w konfrontację z Rosją. Proces uregulowania 

konfliktu naddniestrzańskiego próbowały zdynamizować Niemcy. Przede 

wszystkim w 2010 r. Berlin podpisał z Moskwą tzw. Memorandum mese-

berskie, w którym deklarowano unijno-rosyjską współpracę na rzecz roz-

wiązania problemu naddniestrzańskiego w ramach formuły „5+2”. Efekty 

okazały się jednak skromne98. 

Przez powojenny okres lat 90. XX w. Mołdawia prowadziła wobec 

Naddniestrza politykę jednostronnych ustępstw, natomiast w I dekadzie 

XXI w. – politykę konfrontacji, polegającą na nakładaniu sankcji na quasi- 

-państwo i ignorowaniu jego interesów. Działania obecnych proeuropej-

skich władz, sprawujących rządy od jesieni 2009 r., mają zaś, przynajmniej 

w założeniach, charakter bardziej inteligentny, pośredni. Różnica polega 

też na tym, że problem uregulowania konfliktu naddniestrzańskiego stał 

się domeną rządu, a nie prezydenta, jak było wcześniej. Co ważne, od 

końca wojny w 1992 r. Kiszyniów nie użył siły zbrojnej wobec Naddnie-

strza, taki scenariusz jest też bardzo mało prawdopodobny w przyszłości. 

Mołdawska wizja uregulowania konfliktu została zawarta w ustawie z 22 

lipca 2005 r., opracowanej przez poprzednie komunistyczne władze, bez 

                                                 
98 Zob.: N. Popescu, EU Foreign Policy and Post-Soviet Conflicts: Stealth Interven-
tion, London 2011. 
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konsultacji z Naddniestrzem. Kiszyniów zgadza się wyłącznie na nadanie 

regionowi naddniestrzańskiemu autonomii w ramach unitarnego państwa 

mołdawskiego. Mołdawia niezmiennie deklaruje, iż problem zjednoczenia 

państwa jest jednym z priorytetów. W przypadku obecnych władz jest to 

jednak podawane w wątpliwość. Z jednej strony, działania na rzecz reinte-

gracji Mołdawii stanowią ważny element procesu integracji z UE, są też 

oczekiwane przez zachodnich partnerów Kiszyniowa. Z drugiej jednak 

strony, mołdawskie władze mają świadomość, że reintegracja z prorosyj-

skim Naddniestrzem negatywnie wpłynęłaby na proces europeizacji Moł-

dawii, najprawdopodobniej przysporzyłaby też wyborców ich przeciwni-

kom politycznym99. Wydaje się, iż proeuropejska koalicja preferowałaby 

realizację wariantu cypryjskiego, czyli integrację z UE bez swego quasi- 

-państwa. W związku z tym problem rozwiązania kwestii naddniestrzań-

skiej jest obecnie odsuwany na dalszy plan, zmniejszyła się też gotowość 

Kiszyniowa do wypracowywania kompromisów z Naddniestrzem. 

Do czasu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego polityka Ukrainy wobec Nad-

dniestrza miała charakter generalnie ambiwalentny. Kijów podejmował 

bowiem działania zarówno na rzecz rozwiązania konfliktu naddniestrzań-

skiego, jak i utrudniające je, a także nie podejmował, pomimo możliwości, 

przedsięwzięć, które sprzyjałyby ostatecznemu uregulowaniu problemu 

quasi-państwa. Wynikało to z różnorodności czynników warunkujących 

politykę (z różną intensywnością w danym okresie): generowania przez 

Naddniestrze bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku 

wewnętrznego Ukrainy, konieczności ochrony ludności ukraińskiej w quasi- 

-państwie, uzyskiwania przez część elit i regionów ukraińskich dochodów 

dzięki regionowi naddniestrzańskiemu, chęci utrzymania i wzmocnienia 

wpływów Ukrainy w Naddniestrzu i Mołdawii (oraz przeciwdziałania 

wpływom Rumunii w Mołdawii), a przede wszystkim warunkowane było 

kursem polityki zagranicznej (rosyjski/zachodni) i podatnością na wpływy 

Rosji. W 2005 r. Kijów przedstawił Plan Juszczenki, który zakładał utwo-

rzenie autonomii naddniestrzańskiej w ramach unitarnej Mołdawii, na 

                                                 
99 Zob.: M. Kosienkowski, The Alliance for European Integration and the Trans-
nistrian conflict settlement, „Sprawy Narodowościowe” 2011, nr 38, s. 23–32. 
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zasadach podobnych jak w przypadku Krymu, chociaż Naddniestrze byłoby 

silniejszą jednostką; dokument jednak dość szybko został odrzucony. 

Jak wspomniano, stosunki ukraińsko-naddniestrzańskie uległy pogor-

szeniu w 2014 r. Oprócz wzmocnienia wspólnej granicy, ograniczenia kon-

taktów politycznych i zaostrzenia retoryki, Kijów nie podjął dotychczas 

innych działań w stosunku do Naddniestrza. Nie można jednak wykluczyć, 

że ukraińska polityka wobec quasi-państwa ulegnie przewartościowaniu. 

Jeśli nie zostanie ono użyte do ataku na Ukrainę, to raczej należy spodzie-

wać się działań Kijowa na rzecz ukrainizacji regionu i wypierania z niego 

Rosji. 

Przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim można było wyróżnić 6 głów-

nych scenariuszy uregulowania konfliktu naddniestrzańskiego, o różnym 

stopniu prawdopodobieństwa realizacji: 1) utrzymanie status quo, czyli 

quasi-państwowego statusu Naddniestrza; 2) reintegracja Mołdawii w opar-

ciu o europeizację Mołdawii i Naddniestrza; 3) reintegracja Mołdawii na 

warunkach Rosji; 4) uznanie niepodległości Naddniestrza przez społecz-

ność międzynarodową; 5) wejście Naddniestrza w skład Rosji; 6) wejście 

Naddniestrza w skład Ukrainy100. Obecna niestabilna sytuacja w regionie 

zdecydowanie utrudnia prognozowanie. Wydaje się, że jak dotychczas 

najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie status quo. 

Za wciąż perspektywiczny należy uznawać scenariusz europeizacyjny, choć 

trudny do realizacji ze względu na skomplikowany proces demokratyzacji 

i modernizacji tych podmiotów, szczególnie quasi-państwa, a także kontr-

działania podejmowane przez Rosję i silną prorosyjskość Naddniestrza. 

Nie można jednak też wykluczyć i innych rozwiązań, zaistniałych na przy-

kład na skutek działań wojennych Federacji Rosyjskiej, mających na celu 

zdobycie terytoriów, poczynając od wschodniej Ukrainy, przez południowe 

regiony do Naddniestrza, i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, czy na 

skutek ewentualnych ofensywnych, odwetowych działań Kijowa przeciw 

quasi-państwu. 

 

                                                 
100 Por.: A. Getmanchuk i in., Scenarios for the Development of the Transnistria 
Conflict: Challenges to European Security, Kiev 2011. 
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Zakończenie 
 

Rywalizacja o wpływy w Europie Wschodniej pomiędzy Unią Europej-

ską a Rosją oraz utrzymujący się od 2009 r. proeuropejski kurs mołdaw-

skiego rządu spowodują zapewne, że w najbliższych latach na Naddnie-

strze będą zwrócone oczy międzynarodowej opinii publicznej. Quasi- 

-państwo to odróżnia się od innych tego typu jednostek geopolitycznych 

istniejących na obszarze poradzieckim choćby tym, że nie powstało jako 

forma terytorialnego samookreślenia jednego narodu. Co więcej, był to 

jedyny znany przypadek skutecznych dążeń państwowotwórczych ludno-

ści rosyjskojęzycznej, która w obliczu rozpadu ZSRR znalazła się w „ob-

cych” państwach narodowych. Warto zwrócić uwagę również na fakt, że 

Naddniestrze silnie i bezpośrednio odwołuje się do Federacji Rosyjskiej 

jako swego patrona, a także pozycjonuje się jako niezwykle istotna część 

russkogo mira promowanego przez Rosję. W obliczu rosnących ambicji 

geopolitycznych Moskwy (tworzenie Unii Euroazjatyckiej) oraz zacieśnia-

nia przez Mołdawię współpracy z Unią Europejską może to powodować 

mniejszą elastyczność elit tego państwa w kwestii uregulowania statusu 

Naddniestrza. 
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Aneks – wyjątki z Konstytucji Naddniestrza 

(preambuła i podstawy ustroju konstytucyjnego) 

 
 
My, wieloetniczny naród Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej 

- zjednoczeni wspólnym losem na naszej ziemi 

- szanując prawa i wolności człowieka, swobodny rozwój osobisty 

- w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę przed obecnymi i przyszłymi 

pokoleniami 

- potwierdzając przywiązanie do uniwersalnych wartości, pragnienia życia 

w pokoju i harmonii ze wszystkimi narodami, zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami i normami prawa międzynarodowego  

- ustanawiając państwo prawne, które zapewnia praworządność jako wy-

raz woli narodu 

- kultywowanie pamięci o przodkach, którzy przekazali nam miłość do 

Ojczyzny 

- pragnąc przyczynić się do dobrobytu i zamożności Naddniestrza 

uchwalamy konstytucję Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej 

 

Rozdział I 

Podstawy ustroju konstytucyjnego 

 

art. 1 

Naddniestrzańska Republika Mołdawska to suwerenne, niepodległe, de-

mokratyczne państwo prawa. 

Jedynym suwerenem i źródłem władzy w Naddniestrzańskiej Republice 

Mołdawskiej jest naród. Wykonuje on swoje uprawnienie bezpośrednio 
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oraz za pośrednictwem organów władzy państwowej i samorządu lokal-

nego. Najwyższą formą wyrażenia woli narodu są referendum i wolne 

wybory. Nikt nie może uzurpować sobie władzy w Naddniestrzańskiej 

Republice Mołdawskiej. Uzurpacja władzy lub uzurpacja uprawnień wła-

dzy państwowej stanowi najcięższe przestępstwo przeciwko narodowi. 

 

art. 2 

Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej jest najwyższym 

prawem i jest stosowana bezpośrednio. Organy władzy i administracji 

państwowej, samorządu lokalnego, organizacji społecznych oraz obywate-

le są zobowiązani do przestrzegania Konstytucji i ustaw NRM. 

 

art. 3 

Nabycie i zbycie obywatelstwa NRM reguluje ustawa konstytucyjna. Daje 

ono takie same prawa wszystkim obywatelom bez względu na tryb jego 

nabycia. Obywatel NRM nie może być pozbawiony obywatelstwa ani też 

prawa do jego zmiany. Obywatel NRM może mieć obywatelstwo innego 

kraju – podwójne obywatelstwo. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy korzysta-

ją z praw i wolności takich samych, jakie przysługują obywatelom NRM, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

art. 4 

W NRM uznaje się własność państwową, prywatną oraz inne. Wszystkie 

formy własności są jednakowo chronione przez państwo. 

 

art. 5 

Grunt, minerały, woda, lasy, powietrze i inne zasoby naturalne stanowią 

własność państwową. Działki mogą być wykorzystywane przez obywateli 

przez całe życie z prawem do dziedziczenia, a korzystanie z nich jest okre-

ślone przez ustawę. 
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art. 6 

Władza państwowa w Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej opiera 

się na rozdziale na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Każdy z rodzajów władzy jest względem siebie niezależny.  

 

art. 7 

NRM uznaje i gwarantuje funkcjonowanie samorządu lokalnego, tworzo-

nego przez rady deputowanych ludowych i organy terytorialnych jedno-

stek samorządu, które bezpośrednio lub za pośrednictwem wybieralnych 

organów samodzielnie rozwiązują problemy gospodarcze, społeczne, poli-

tyczne i kulturalne o znaczeniu lokalnym, z uwzględnieniem interesów 

republikańskich i jednostek administracyjno-terytorialnych.  

 

art. 8 

Państwo i jego organy oraz przedstawiciele wykonują swoją działalność 

w warunkach demokratycznego porządku prawnego z poszanowaniem 

różnorodności poglądów. Państwo zapewnia poszanowanie praw i intere-

sów różnych społeczności, traktując je na równi. 

Zabrania się działalności skierowanej przeciwko suwerenności, osłabianiu 

bezpieczeństwa, tworzenia nielegalnych grup zbrojnych czy też podżega-

nia do nienawiści rasowej, narodowej oraz religijnej. 

 

art. 9 

NRM to państwo świeckie. Żadna religia nie może zostać uznana za pań-

stwową lub obowiązkową. Związki wyznaniowe są oddzielone od państwa 

i równe wobec prawa. 

 

art. 10 

Polityka zagraniczna opiera się na zasadzie suwerennej równości państw, 

niestosowania siły, pokojowego rozstrzygania sporów, nieingerencji w spra-

wy wewnętrzne innych państw.  
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Powszechnie uznane zasady i normy prawa międzynarodowego i trakta-

tów międzynarodowych NRM są fundamentem stosunków z innymi pań-

stwami i integralną częścią systemu prawnego. 

 

art. 11 

Do obrony NRM tworzy się Siły Zbrojne. Ich tworzenie i funkcjonowanie 

określa ustawa. 

 

art. 12 

Status języka oficjalnego na równych prawach posiadają: mołdawski, ro-

syjski i ukraiński. 

 

art. 13 

NRM posiada flagę państwową, godło oraz hymn, które stanowią symbole 

republiki i są określone przez ustawę. Stolicą NRM jest miasto Tyraspol. 

 

art. 14 

W skład NRM wchodzą: miasta – Bendery (ze wsiami Warnica, Gyska, 

Protiagajłowka), Dubosary, Rybnica, Tyraspol; rejony – grigoriopolski, 

dubosarski, kamionecki, słobodziejski, rybnicki. 

Granice i obszar NRM określa ustawa. 

 

art. 15 

Przepisy niniejszego rozdziału stanowią podstawy ustroju konstytucyjnego 

NRM i nie mogą być zmienione, z wyjątkiem sposobu określonego w Kon-

stytucji. Żaden inny przepis Konstytucji nie może naruszać podstaw ustro-

jowych NRM [wyrażonych w rozdziale]. 
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Mapa 1. Naddniestrze na tle Europy Środkowej i Wschodniej 

 

 

 



K. Całus, M. Kosienkowski, P. Oleksy, J. Pieńkowski, R. Rajczyk 

 
76 

 

 

 

 
 

Mapa 2. Zdobycie ziem naddniestrzańskich i mołdawskich (przełom wie-

ków XVIII i XIX) 
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Mapa 3. Besarabia i Mołdawska Autonomiczna Socjalistyczna Republika 

Radziecka 
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Mapa 4. Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka 
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Mapa 5. Naddniestrzańska Republika Mołdawska 

 


