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Artyku³ koncentruje siê na wybranych kwestiach dotycz¹cych
mocarstwowej polityki Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich (ZSRR) wobec Po³udniowej Afryki1, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem okresu apartheidu, tzn. od 1948 roku, kiedy to apartheid
sta³ siê usankcjonowan¹ prawnie polityk¹ w³adz po³udniowoafry-
kañskich2, do pocz¹tków lat 1990�1991, kiedy zaczê³a nastêpowaæ
likwidacja apartheidu3.

1 Po³udniowa Afryka � w latach 1910�1961 oficjalna nazwa pañstwa to Unia
Po³udniowej Afryki (po 1945 roku zwana te¿ w Polsce Zwi¹zkiem Po³udniowej
Afryki); od 1961 roku oficjalna nazwa pañstwa to Republika Po³udniowej Afryki.

2 L. H. Gann, P. Duignan, Why South Africa Will Survive: A Historical
Analysis, Cape Town 1981, s. 17. Zob. szerzej: M. Horrel, Legislation and Race
Relations, Johannesburg 1971, passim; D. W. Krüger, The Making of a Nation:
A History of the Union of South Africa 1910�1961, Johannesburg � London 1969,
s. 199-225; M. Ballinger, From Union to Apartheid: A Trek to Isolation, Cape Town
1969, passim; N. J. Rhoodie, H. J. Venter, Apartheid: A Socio-historical Exposition
of the Origin and Development of the Apartheid Idea, Cape Town 1959, passim.

3 W lutym 1990 roku prezydent RPA Frederik W. de Klerk zapowiedzia³
w po³udniowoafrykañskim parlamencie zniesienie apartheidu, cofniêcie zakazu
dzia³alno�ci ANC, PAC i SACP oraz zwolnienie wiê�niów politycznych, m.in.



498 Arkadiusz ¯ukowski

* * *

Zaanga¿owanie ZSRR w sprawy po³udniowoafrykañskie siêga
okresu miêdzywojennego. Oficjalnie potêpiano kapitalistyczne rz¹dy
bia³ych w UPA. Bezpo�rednio po rewolucji pa�dziernikowej w Rosji
w 1917 roku nowa w³adza radziecka wycofa³a swojego reprezentan-
ta z Unii. Zaanga¿owanie ZSRR przede wszystkim dotyczy³o wspie-
rania i kontrolowania dzia³alno�ci Komunistycznej Partii Po³udnio-
wej Afryki (Communist Party of South Africa, SACP) oraz zwi¹zków
zawodowych grupuj¹cych robotników, tak¿e bia³ych. Z inspiracji ZSRR
po³udniowoafrykañscy komuni�ci tworzyli wówczas stowarzyszenia
zaanga¿owane w proradzieckie dzia³ania propagandowe. Przyk³a-
dem mo¿e byæ stowarzyszenie Po³udniowoafrykañscy Przyjaciele
Zwi¹zku Radzieckiego (SA Friends of the Soviet Union), które by³o
oddzia³em �wiatowego stowarzyszenia Przyjació³ Zwi¹zku Radziec-
kiego (Friends of the Soviet Union)4. Po³udniowa Afryka spe³nia³a
centralne miejsce w afrykañskiej polityce Miêdzynarodówki Komu-
nistycznej, tzn. Komiternu, którego celem by³o propagowanie idei
komunistycznych i przygotowania do �wiatowej rewolucji. Na grun-
cie po³udniowoafrykañskim takim przyk³adem by³y strajki tysiêcy
bia³ych robotników z o�rodków górniczych Transwalu, które przero-
dzi³y siê w marcu 1922 roku w powstanie zbrojne popierane przez
komunistów, tzw. Czerwona Rewolta (Red Revolt)5. Nale¿y podkre-
�liæ, i¿ w okresie miêdzywojennym ZSRR klasyfikowano jako pañ-

Nelsona Mandeli. W 1991 roku nast¹pi³o uchylenie blisko 190 ustaw dyskrymi-
nuj¹cych ludno�æ niebia³¹, a bêd¹cych filarami apartheidu, zob. Address by the
State President Mr FW De Klerk, DMF at the Opening of the Session of the Ninth
Parliament of the Republic of South Africa, Cape Town 2 February 1990, Johan-
nesburg 1990, s. 1�21; L. M. Eades, The End of Apartheid in South Africa,
Westport 1999, passim.

4 Stowarzyszenie to formalnie by³o otwarte tak¿e na niekomunistów. Pod-
czas II wojny �wiatowej prowadzi³o w Po³udniowej Afryce kampanie na rzecz
poparcia i podkre�lania wysi³ku wojennego ZSRR. Oprócz bia³ych lewicowych
aktywistów du¿e poparcie znalaz³o w�ród spo³eczno�ci hinduskiej.

5 Zob. szerzej: N. Herod, 1922: The Revolt on the Rand, Johannesburg 1966.
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stwo s³abe oraz o nieznacz¹cym potencjale militarnym i ekonomicz-
nym, a przede wszystkim niezdolne do prowadzenia globalnej poli-
tyki zagranicznej. Pozycjê mocarstwow¹ ZSRR zaczê³a budowaæ
w nastêpnych dekadach.

Sytuacja w relacjach ZSRR � UPA zmieni³a siê w okresie
II wojny �wiatowej. Unia przyst¹pi³a do wojny po stronie aliantów
6 wrze�nia 1939 roku6. Po ataku Niemiec nazistowskich na ZSRR
22 czerwca 1941 roku oba pañstwa � ZSRR i UPA sta³y siê alian-
tami. W 1942 roku przywrócono oficjalne stosunki (21 lutego 1942
roku ustanowiono stosunki konsularne)7. Zaczêto tworzyæ w Unii
sieæ radzieckich urzêdów konsularnych. Bezpo�rednio po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej instytucjonalny poziom stosunków oficjalnych miê-
dzy ZSRR a UPA by³ asymetryczny. W³adze radzieckie reprezentowa³
konsul generalny w Kapsztadzie, za� strona po³udniowoafrykañska
nie mia³a swojego przedstawiciela w Moskwie, chocia¿ wed³ug dy-
plomaty po³udniowoafrykañskiego Leifa Egelanda Unia w 1946 roku
chcia³a podnie�æ wzajemne stosunki do rangi ministrów pe³nomoc-
nych, ale nie posiada³a dostatecznej liczby dyplomatów8. W rzeczy-
wisto�ci przyczyny by³y daleko g³êbsze, a nieutrzymywanie stosun-
ków oficjalnych z pañstwami bloku wschodniego, a zw³aszcza z ZSRR,
wynika³o z przes³anek ideologicznych i politycznych.

Przebieg II wojny �wiatowej oraz jej zakoñczenie skutkowa³o
wy³anianiu siê ZSRR jako mocarstwa oraz ugruntowaniem siê mo-
carstwowej roli USA. Wkrótce oba pañstwa zaczê³y odgrywaæ rolê
supermocarstw. Rozpoczê³a siê �zimna wojna�. Stosunki miêdzyna-
rodowe zaczê³y przybieraæ postaæ dwubiegunow¹, a konfrontacja
i rywalizacja dotyczy³a uk³adu Wschód � Zachód. W bloku wschod-

6 J. J. Breitenbach, South Africa in the Modern World (1910�1970), Pieter-
maritzburg 1974, s. 386; D. W. Krüger, op. cit., s. 224.

7 R. M. Slusser, J. F. Triska, A Calendar of Soviet Treaties 1917�1957,
Vol. 17, Stanford 1959, s. 149.

8 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych � Warszawa (dalej: MSZ
� Warszawa), syg. 6-90-6, k. 124, Pismo B. Elmera (pos³a RP w Hadze) do
ministra spraw zagranicznych w Warszawie, Haga 20.07.1946.
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nim rolê formalnego i faktycznego hegemona odgrywa³ ZSRR. Pañ-
stwo to prowadzi³o globaln¹ politykê zagraniczn¹. Po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej wa¿nym jej celami dotycz¹cymi kontynentu afry-
kañskiego by³a walka z kolonializmem, a w stosunku do Po³udnio-
wej Afryki walka z apartheidem. W zwi¹zku z powy¿szym wspiera-
no ruchy narodowo-wyzwoleñcze oraz tamtejsze partie komunistyczne.

Tak wiêc zaanga¿owanie ZSRR w sytuacjê w Po³udniowej Afryce
wpisywa³o siê w strategiê walki z kolonializmem i popierania ru-
chów narodowowyzwoleñczych. Stoj¹c na stanowisku �internacjona-
lizmu proletariackiego�, akcentowano solidarno�æ z narodami wal-
cz¹cymi z kolonializmem i dyskryminacj¹ rasow¹ oraz potrzebê ich
wspierania, co szczególnie widoczne by³o w kontek�cie Po³udniowej
Afryki. Podkre�lano wa¿no�æ problemu likwidacji systemu kolonial-
nego i wskazywano na dominuj¹c¹ rolê ZSRR w jego rozwi¹zaniu.
D¹¿enia niepodleg³o�ciowe ludów Afryki traktowano jako �jeden
z frontów walki socjalizmu z kapitalizmem�9. Formu³owano te¿ tezy
o integralnym zwi¹zku walki narodowowyzwoleñczej z walk¹ o po-
kój. Ponadto uwa¿ano, ¿e ruchy narodowowyzwoleñcze odgrywaj¹
wa¿n¹ rolê w �wiatowym procesie rewolucyjnym, a �konflikt we-
wnêtrzny w RPA [...] oraz towarzysz¹ce mu szerokie reperkusje
ogólnoafrykañskie i miêdzynarodowe sytuowaæ nale¿y w rozleg³ym
kontek�cie sytuacji �wiatowej�10. Panowa³o przekonanie, ¿e RPA by³a
dla pañstw zachodnich najwa¿niejszym sojusznikiem w Afryce
i stanowi³a �g³ówn¹ oporê wp³ywów mocarstw kapitalistycznych�11.
Jej si³a ekonomiczna i militarna wykorzystywana by³a nie tylko do
d³awienia praw wiêkszo�ci afrykañskiej w samej RPA, ale tak¿e
w innych pañstwach regionu. Tamtejsze ruchy narodowowyzwoleñ-
cze, a szczególnie w RPA i Namibii, mia³y zatem pe³niæ rolê �czyn-

9 M. J. Malinowski, Polska wobec walki narodów Afryki z kolonializmem,
w: 20 lat polityki zagranicznej Polski Ludowej, Warszawa 1964, s. 403.

10 M. J. Malinowski, Bia³e mocarstwo Czarnego L¹du, Warszawa 1986, s. 272.
11 M. J. Malinowski, Republika Po³udniowej Afryki. Przemiany wewnêtrzne

i ich miêdzynarodowe uwarunkowania, Warszawa 1988, s. 303.
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nika antyimperialistycznego� d¹¿¹cego do obalenia apartheidu i wpro-
wadzenia tam systemu o orientacji socjalistycznej, co oznacza³oby
kres wp³ywów polityczno-ekonomicznych pañstw zachodnich w tej
czê�ci �wiata. Zwyciêstwo to mia³o stanowiæ istotny krok w stronê
�ostatecznej likwidacji kapitalizmu i imperializmu�12. ZSRR oczywi-
�cie wspiera³a na Po³udniu Afryki te ruchy narodowowyzwoleñcze,
których ideologia oparta by³a na marksizmie-leninizmie lub by³a do
niego zbli¿ona.

W kontek�cie Po³udniowej Afryki parti¹ tak¹ by³a wspomniana
wy¿ej SACP, za� ruchem narodowowyzwoleñczym by³ Afrykañski
Kongres Narodowy (African National Congress, ANC).

ANC traktowano jako tê si³ê polityczn¹, a pó�niej i militarn¹
ruchu narodowowyzwoleñczego, która jest w stanie (potencjalnie
mo¿e) zdobyæ w³adzê w RPA. Wsparcie ZSRR dla ANC i SACP przy-
biera³o ró¿ne formy i by³o realizowane z ró¿nym natê¿eniem. Za
cezurê pocz¹tków �cis³ych wzajemnych kontaktów nale¿y przyj¹æ
pocz¹tek lat 60. Wówczas, po masakrze w Sharpeville i delegalizacji
organizacji walcz¹cych o prawa ludno�ci niebia³ej ANC oraz Kongre-
su Panafrykañskiego (Pan Africanist Congress, PAC), w ³onie m³o-
dych dzia³aczy ANC narodzi³a siê koncepcja walki zbrojnej z rz¹dem
w Pretorii, co m.in. skutkowa³o powo³aniem zbrojnego skrzyd³a tej
organizacji �W³óczni Narodu� (Umkhonto we Sizwe) i jej aktami
sabota¿u.

ZSRR udziela³ ANC wsparcia politycznego i dyplomatycznego,
a przede wszystkim materialnego w walce narodowowyzwoleñczej,
realizowanego w sposób bezpo�redni i po�redni, np. poprzez Ra-
dziecki Komitet Solidarno�ci Afrykañsko-Azjatyckiej (Soviet Afro-
Asian Solidarity Committee, SAASC) czy Radziecki Fundusz Poko-
jowy (Soviet Peace Fund, SPF). W literaturze przedmiotu oraz
mediach najwiêcej uwagi zwrócono na pomoc wojskow¹ (np. wojsko-
we przeszkolenie w ZSRR przesz³o ponad 1,5 tys. cz³onków ANC,

12 J. A. du Plessis, South Africa: The Link of Terror, �Study Report� (Preto-
ria) October 1977, No. 7, s. 7.
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wyposa¿enie oddzia³ów ANC w broñ). Finansowano placówki ANC
i obozy �W³óczni Narodu�, wizyty zagraniczne delegacji ANC, pobyty
wakacyjne i zdrowotne. W ZSRR, a g³ównie w Moskwie kszta³cono
b¹d� dokszta³cano kadry ANC, w tym liderów tego ugrupowania.
Zakres udzielonego wsparcia przez ZSRR dla ANC, a tak¿e SACP
nale¿y uznaæ za znacz¹cy.

Aby zrealizowaæ plany polityki mocarstwowej ZSRR d¹¿y³ do
destabilizacji sytuacji wewnêtrznej Po³udniowej Afryki oraz na gra-
nicach pañstwa po³udniowoafrykañskiego. Celem strategicznym ZSRR
wobec Po³udniowej Afryki by³o zainstalowanie przyjaznego rz¹du
(ANC z SACP). W ten sposób mo¿liwe by³oby przejêcie kontroli nad
wa¿nym strategicznie obszarem �wiata, a w szczególno�ci kontrolo-
wanie szlaków morskich na po³udniowym Atlantyku, utworzenie na
wybrze¿u po³udniowoafrykañskim radzieckich baz morskich. Nota-
bene geostrategiczna pozycja RPA wzros³a znacz¹co w wyniku za-
mkniêcia Kana³u Sueskiego na skutek wojny izraelsko-arabskiej
w 1973 roku.

Nie mniej wa¿ny by³ cel przejêcia kontroli nad ogromnie boga-
tymi zasobami surowcowymi Po³udniowej Afryki, w tym surowcami
strategicznymi oraz surowcami maj¹cymi zastosowanie w najnow-
szych technologiach (w tym kosmicznych). ZSRR i RPA przodowa³y
na �wiecie w rezerwach wielu wa¿nych surowców, a ich suma dawa-
³a pozycjê hegemonistyczn¹13. Na pocz¹tku lat 80. rezerwy surow-
cowe ZSRR i RPA14 na tle rezerw �wiatowych kszta³towa³y siê
nastêpuj¹co: magnez � 94%, platynowce � 85%, z³oto � 70%, wanad
� 65%, chrom � 58%, aluminium � 58%, fluoryty � 38%15.

Cele te nigdy nie by³y oficjalnie artyku³owane wprost. By³y one
w sposób zawoalowany ujête w mocarstwow¹ strategiê ZSRR oficjal-

13 Vital Role of South Africa�s Minerals, Department of Foreign Affairs,
Cape Town 1982.

14 Rezerwy surowcowe RPA w tych statystykach nie obejmowa³y bantusta-
nów: Bophuthatswana (bogatego w z³o¿a platyny, chromu, wanadu i azbestu),
Ciskei, Transkei, Venda oraz Namibii (bogatej w z³o¿a diamentów).

15 Minerals Bureau of South Africa, Johannesburg 1982.
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nej walki z kolonializmem, neokolonializmem, solidarno�ci
z narodami Afryki itp.

ZSRR wraz z innymi pañstwami bloku wschodniego, szczególnie
od lat 60. i w nastêpnych dekadach przy wsparciu nowo niepodle-
g³ych pañstw afrykañskich i azjatyckich oraz z innych regionów
�wiata (najczê�ciej zrzeszonych w Ruchu Pañstw Niezaanga¿owa-
nych) pryncypialnie opowiada³a siê przeciwko polityce wewnêtrznej
UPA, a pó�niej RPA. Szczególnie zdecydowanie protestowano prze-
ciwko apartheidowi, który ONZ okre�li³a jako zbrodniê przeciwko
ludzko�ci.

ZSRR by³ inicjatorem opracowania Deklaracji w Sprawie Przy-
znania Niepodleg³o�ci Krajom i Narodom Kolonialnym uchwalonej
przez ONZ w grudniu 1960 roku, która w sposób po�redni odnosi³a
siê do sytuacji na Po³udniu Afryki oraz w Po³udniowej Afryce. Kon-
sekwentnie potêpiano w³adze po³udniowoafrykañskie za okupacjê
Namibii, a nastêpnie za administrowanie ni¹ jako prowincj¹ Po³u-
dniowej Afryki. Dla przyk³adu, ju¿ na IV sesji Zgromadzenia Ogól-
nego NZ w grudniu 1949 roku delegacja radziecka wraz z polsk¹
domaga³y siê podjêcia uchwa³y nak³adaj¹cej na Uniê obowi¹zek
przekazania Namibii pod oenzetowski system powiernictwa. Podsu-
mowuj¹c, ZSRR bra³ bardzo aktywny udzia³ w pracach organów
ONZ dotycz¹cych kwestii zwi¹zanych z Po³udniow¹ Afryk¹ (m.in.
sankcje i bojkot miêdzynarodowy tego pañstwa).

* * *

ANC bardzo d³ugo postrzegany by³ przez Zachód, a w szczegól-
no�ci przez RPA jako radziecka �jednostka do zadañ specjalnych�
(task force) czy �rêka Moskwy� (arm of Moscow), nie mówi¹c ju¿
o SACP16 . Podkre�la siê, ¿e w latach 1960�1990 �ANC utraci³ nie-
mal¿e w ca³o�ci sw¹ niezale¿no�æ wobec Zwi¹zku Sowieckiego [Zwi¹z-
ku Radzieckiego � A.¯.] i jego po³udniowoafrykañskiej ekspozytury

16 Zob. szerzej: K. Campbell. The ANC: Soviet Task Force?, London 1988.
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� SACP. Kongres zosta³ przechwycony przez komunistów i od nich
uzale¿niony. Oko³o 90% stanowisk kierowniczych w ANC zosta³o
obsadzonych przez cz³onków po³udniowoafrykañskiej partii komuni-
stycznej�17.

Dzia³alno�æ wspieranych przez ZSRR po³udniowoafrykañskich
ruchów narodowowyzwoleñczych oraz SACP nowe w³adze afryka-
nerskich nacjonalistów traktowa³y jako powa¿ne zagro¿enie. W tym
celu, a tak¿e aby ograniczyæ wp³ywy ugrupowañ opozycyjnych przy-
jêto odpowiednie regulacje prawne. Walkê z tzw. infiltracj¹ komuni-
styczn¹ wspiera³o wewnêtrzne ustawodawstwo (m.in. The Suppres-
sion of Communism Act of 1950). Dzia³ania w tym kierunku mia³y
równie¿ wymiar zewnêtrzny. Nastêpowa³o ograniczenie oficjalnych
kontaktów politycznych miêdzy UPA a pañstwami bloku wschodnie-
go na czele z ZSRR. Nie udzielano zgody na otwieranie przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, konsularnych, handlowych i stopniowo
likwidowano istniej¹ce (radzieckie biuro handlowe w Johannesbur-
gu zosta³o zamkniête 1 marca 1947 roku)18.

Zw³aszcza po 1948 roku, tzn. po oficjalnym wprowadzeniu apar-
theidu w Po³udniowej Afryce konsulat generalny ZSRR w Pretorii
i agencja konsularna ZSRR w Kapsztadzie uwa¿ane by³y za centra
komunistycznej propagandy. Dlatego te¿ w³adze po³udniowoafrykañ-
skie d¹¿y³y do zaprzestania przez nie dzia³alno�ci (m.in. w 1956
roku zamkniêty zosta³ radziecki konsulat generalny w Pretorii)19.
Oficjalnie to w³adze radzieckie zlikwidowa³y ten urz¹d konsularny na
znak protestu wobec prowadzonej przez rz¹d po³udniowoafrykañski
polityki dyskryminacji rasowej. Wed³ug po³udniowoafrykañskiego MSZ
� po zakoñczeniu wojny usta³y powody funkcjonowania oficjalnych
przedstawicielstw ZSRR i innych pañstw zza �¯elaznej Kurtyny�.

17 M. W. Solarz, Republika Po³udniowej Afryki. Trwa³o�æ czy zmierzch po-
têgi w regionie?, Warszawa 1999, s. 200.

18 E. J. Burford, C. A. Friedmann, Let�s be Friends, Johannesburg 1947, s. 1.
19 M. de Haas, Sovjetbeleid Ten Aanzienvan Zuidelijk Afrika, Utrecht

1988, s. 24.
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W nastêpnych dekadach zagro¿enie ze strony ZSRR w³adze
po³udniowoafrykañskie w wymiarze wewnêtrznych i zewnêtrznym
traktowa³y jako jeszcze bardziej realne, co przejawia³o siê g³ównie
w dzia³alno�ci militarnej, policyjnej i dyplomatycznej. Wspar³y na-
wet powstanie specjalnych instytucji naukowych zajmuj¹cych siê
t¹ kwesti¹, np. utworzenie na afrykanerskim uniwersytecie w Stel-
lenbosch Instytutu Studiów Sowietologicznych (Institute for Soviet
Studies). Inne istniej¹ce instytucje naukowe w zakres swojej dzia-
³alno�ci wziê³y tak¿e kwestie zaanga¿owania ZSRR na Po³udniu
Afryki.

Zaanga¿owanie ZSRR, a tak¿e innych pañstw bloku wschodnie-
go w pomoc dla ANC i SWAPO by³o na pocz¹tku lat 80. na tyle du¿e,
¿e na Zachodzie, a zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych pada³y opi-
nie o przejêciu przez nie kontroli nad tymi ruchami �alarmingly
successful control over them�20. By³y to jednak opinie przesadzone
i nie mia³y w pe³ni uzasadnienia w faktach.

* * *

Polityka ZSRR wobec RPA polega³a m.in. na strategii �okr¹¿a-
nia� RPA i budowania wokó³ tego pañstwa przyjaznych wobec ZSRR
sojuszników. Wspierano tzw. pañstwa frontowe i w sposób bezpo-
�redni i po�redni d¹¿ono do dekolonizacji portugalskich kolonii na
Po³udniu Afryki: Angoli i Mozambiku.

Od II po³owy lat 70., kiedy po rozpadzie imperium portugalskiego
Angola i Mozambik proklamowa³y niepodleg³o�æ i obra³y �socjalistycz-
n¹ drogê rozwoju�, pañstwa te sta³y siê dogodn¹ baz¹ wypadow¹ dla
po³udniowoafrykañskich i namibijskich ruchów narodowowyzwoleñ-
czych, a pañstwa obozu socjalistycznego, zw³aszcza ZSRR, wzmog³y
znacznie pomoc dla ANC i SWAPO, co by³o konsekwencj¹ przyjêtych
za³o¿eñ na zjazdach partii komunistycznych, a zw³aszcza XXV Zjazdu

20 R. Leonard, South Africa at War: White Power and the Crisis in Southern
Africa, Westport 1983, s. 45.
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KPZR w 1976 roku. Wówczas za czê�ciowo realne uwa¿ano koncep-
cje zbrojnego pokonania przez te ruchy w³adz po³udniowoafrykañ-
skich w tzw. d³ugim marszu (liberation in the long run) lub przynaj-
mniej wywo³ania powa¿nej destabilizacji w RPA i Namibii. W po³owie
lat 70. liczbê szpiegów KGB w RPA szacowano na 300�400, za� na
oko³o 2000 liczbê przeszkolonych w pañstwach bloku wschodniego
osób do dzia³añ dywersyjnych w RPA i tam przebywaj¹cych21. W³a-
dze po³udniowoafrykañskie pos¹dza³y te grupy o akcje destrukcji
RPA od wewn¹trz. Pocz¹tkiem tych dzia³añ mia³y byæ zamieszki w
Soweto i w innych lokacjach dla Afrykanów (townships) w 1976
roku. Przygotowywano siê do operacji �Afrika Mayibuye� maj¹cej na
celu wywo³anie zbrojnego powstania w RPA. Partyzanci ANC prze-
chodzili przeszkolenie wojskowe w ZSRR, a tak¿e w NRD, Rumunii
oraz w Algierii, Libii i w innych pañstwach afrykañskich22.

Ponadto na prze³omie lat 70. i 80. ZSRR i inne pañstwa bloku
wschodniego, ale bez Polski, podjê³y wysi³ki w celu uczynienia
z Botswany centrum aktywno�ci partyzanckiej SWAPO na teryto-
rium Namibii, a pó�niej równie¿ wykorzystywanie tego pañstwa jako
bazy dla dzia³añ zbrojnych ANC przeciwko w³adzom w Pretorii. Pierw-
szymi krokami w tym kierunku by³o ustanawianie w Gaborone misji
dyplomatycznej i podpisanie umowy wojskowej z rz¹dem Botswany23.
Podobne dzia³ania ZSRR podj¹³ pó�niej wzglêdem Lesotho (otwarcie
ambasady radzieckiej w Maseru stolicy Lesotho w 1984 roku).

* * *

Mimo ¿e ZSRR nie tylko oficjalnie nie utrzymywa³ ¿adnych kon-
taktów z w³adzami po³udniowoafrykañskimi, ale, jak wspomniano
wcze�niej, w ró¿ny sposób zwalcza³ rz¹d bia³ych w Pretorii, tym

21 L. Beebe, Soviet Strategy toward South Africa, Pochefstrom 1977, s. 6.
Statystyki te nie zosta³y potwierdzone przez inne �ród³a.

22 D. J. Kotzé, Communism and South Africa, Cape Town 1979, s. 180.
23 D. Kunert, Africa: Soviet Strategy and Western Counter-Strategy, Johannes-

burg 1981, s. 23.
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niemniej dopuszczano kontakty w sferze gospodarczej i handlowej,
chocia¿ ZSRR wielokrotnie o�wiadcza³, ¿e bezwzglêdnie stosuje siê
do decyzji ONZ dotycz¹cych bojkotu RPA. Radzieckie statki handlo-
we, a zw³aszcza rybackie zawija³y do portów po³udniowoafrykañ-
skich, a na �wiatowym rynku z³ota, platyny i diamentów potajemnie
wspó³pracowano z RPA24. Na pocz¹tku lat 60. donoszono, ¿e ZSRR
i innym pañstwom bloku wschodniego zarzucano nieprzestrzeganie
bojkotu ekonomicznego RPA i podkre�lano, ¿e statki handlowe ZSRR
i Polski regularnie zawijaj¹ do portów po³udniowoafrykañskich25.
ZSRR w latach 70. i na pocz¹tku lat 80. uczestniczy³ w po³owach ryb
na po³udniowo-wschodnim Atlantyku wzd³u¿ wybrze¿a namibijskie-
go. Nale¿y wspomnieæ, ¿e po³owy te nie by³y jednak przedmiotem
zainteresowania ONZ, a RPA nie ingerowa³a w zasadzie w wysoko�æ
po³owów26.

W sumie, ZSRR utrzymywa³a bardzo ograniczone stosunki han-
dlowe z RPA, co potwierdza³y statystyki dotycz¹ce wymiany handlo-
wej27. Podobne dane odnosi³y siê do innych pañstw bloku wschod-
niego. Podaje siê nawet, ¿e wzrost w obrotach miêdzy tymi pañstwami
a RPA nast¹pi³ po 1962 roku28. Poza tym szybki wzrost obrotów
handlowych cz³onków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
z nowo powsta³ymi pañstwami w Afryce na pocz¹tku lat 60. nie
spowodowa³ negatywnych skutków dla ich handlu z RPA29. Sta³o to

24 S. Roothamn, South Africa and the Soviet Union, �Soviet Revue� March-
-April 1987, Vol. 3, No. 2, s. 18.

25 MSZ � Warszawa, syg. 1963, 38/67, 44, k. 111. Tajne pismo K. �miga-
nowskiego do MSZ, Nowy Jork 24.04.1963; ibidem, k. 76, Notatka dla tow.
Ministra J. Winiewicza w sprawie Republiki Po³udniowej Afryki.

26 W 1977 roku dosz³o jednak na tym tle do sporów, które przybra³y formê
tzw. wojny o ryby (fish war), zob. SWA fishermen call for action against Rus-
sians, �The Cape Times� 18.07.1977, s. 1.

27 B. R. Stokke, Soviet and East European Trade and Aid in Africa, New
York 1967, s. 240.

28 J. E. Spence, Republic under Pressure: A Study of South African Foreign
Policy, London � New York � Toronto 1965, s. 59.

29 Z. Brzeziñski (ed.), Africa and the Communist World, second impression,
London 1964, s. 93.
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w sprzeczno�ci do sk³adanych deklaracji politycznych i oficjalnego
bojkotowania RPA na forum miêdzynarodowym.

* * *

W latach 80., a zw³aszcza w koñcu tej dekady nastêpowa³y fun-
damentalne zmiany w globalnym uk³adzie stosunków miêdzynaro-
dowych. Postêpowa³ kres bipolarnego podzia³u �wiata, któremu to-
warzyszy³ zanik politycznej i militarnej, a tak¿e ekonomicznej
rywalizacji miêdzy Wschodem a Zachodem. Najistotniejsze przeobra-
¿enia zachodzi³y w ZSRR, które pó�niej doprowadzi³y do rozpadu
tego pañstwa jak i ca³ego bloku wschodniego. Nie bez znaczenia
by³a równie¿ ewolucja polityki zagranicznej Zachodu, a w szczegól-
no�ci USA w skali mikro i makro.

Nale¿y tak¿e podkre�liæ wa¿no�æ zmian w sytuacji wewnêtrznej
RPA oraz w jej bezpo�rednim s¹siedztwie na relacje ZSRR z ANC
i SACP, a tak¿e w³adzami w Pretorii. W latach 70. i 80. nast¹pi³a
dekolonizacja po³udniowej czê�ci kontynentu afrykañskiego. RPA
przesta³a byæ otoczona kordonem pañstw kolonialnych. W ich miej-
sce powsta³y niepodleg³e pañstwa wrogo nastawione do rz¹dów bia-
³ych w RPA. Na lata 80., a w szczególno�ci na drug¹ ich po³owê,
przypada okres niestabilnej sytuacji wewnêtrznej RPA. Nie dotyczy
ona tylko zamieszek w afrykañskich townshipach, ale tworzenia
coraz silniejszej opozycji, zarówno w�ród bia³ych, jak i kolorowych,
przeciwko apartheidowi. Sprzeciw wobec polityki apartheidu wyra-
¿a³y po³udniowoafrykañskie ko³a biznesu i szuka³y na w³asn¹ rêkê
kontaktów oraz porozumieñ z najwa¿niejszymi ugrupowaniami an-
tyapartheidowymi w RPA, przede wszystkim z ANC.

Apartheid stawa³ siê coraz bardziej kosztowny. Coraz wy¿sze
by³y koszty materialne i spo³eczne utrzymywania tego systemu.
O bezpo�redniej przyczynie odej�cia od polityki apartheidu zadecy-
dowaæ mia³y wysokie koszty zaanga¿owania siê wojskowego w woj-
nê w Angoli (ludzkie i materia³owe) oraz g³êboki kryzys gospodarczy.
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Wraz z objêciem w³adzy w ZSRR przez Michai³a Gorbaczowa
w 1985 roku powa¿nej modyfikacji uleg³o radzieckie stanowisko wobec
Zachodu, a zw³aszcza Stanów Zjednoczonych okre�lane terminem
�new political thinking�. Jednym z elementów nowego podej�cia do
problemów miêdzynarodowych by³a teza, ¿e d¹¿enie do eskalacji
konfliktów regionalnych prowadzi nie tylko do destabilizacji w da-
nym regionie, ale ma globalne reperkusje i stanowi zagro¿enie dla
pokoju �wiatowego. Na zmianê kursu radzieckiej polityki zagranicz-
nej z³o¿y³y siê równie¿ czynniki ekonomiczne (s³abo�æ i kryzys go-
spodarki) oraz wzrastaj¹ce i niemo¿liwe w przysz³o�ci do utrzyma-
nia wydatki wojskowe zwi¹zane z odgrywaniem przez ZSRR roli
mocarstwa �wiatowego30. W radzieckiej polityce zagranicznej zacz¹³
przewa¿aæ realizm i pragmatyzm. Zrozumiano, ¿e polityki tej nie
mo¿na realizowaæ jedynie na podstawie przes³anek ideologicznych.
W okresie �pieriestrojki� ZSRR ogranicza³ swoje zaanga¿owanie
w wielu czê�ciach �wiata, w tym na Po³udniu Afryki (Namibia, Angola
i Mozambik). Nak³ania³ pañstwa afrykañskie tego regionu o orien-
tacji socjalistycznej do porozumienia siê z opozycj¹ i zakoñczenia
bratobójczych wojen domowych.

Do najbardziej z³o¿onych nale¿a³ konflikt w Namibii. Mimo licz-
nych rezolucji ONZ w sprawie przyznania niepodleg³o�ci Namibii
(próby implementacji 435 rezolucji Rady Bezpieczeñstwa) dopiero
zmiana stanowisk dwóch supermocarstw � Stanów Zjednoczonych
i ZSRR � powstrzyma³a dalsz¹ eskalacjê tego i innych lokalnych
konfliktów na Po³udniu Afryki. Prze³omowe okaza³o siê spotkanie
na szczycie Michai³a Gorbaczowa i Ronalda Reagana w Moskwie
w 1988 roku, na którym obaj przywódcy zgodzili siê, ¿e nale¿y do-
prowadziæ do pokojowego uregulowania konfliktów na Po³udniu
Afryki. Z inicjatywy supermocarstw dosz³o do wielostronnych roko-
wañ i po d³ugich negocjacjach, 22 grudnia 1988 roku RPA, Kuba

30 P. Nel, A Soviet Embassy in Pretoria? The Changing Soviet Approach to
SA, Cape Town 1990, s. 78�90.
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i Angola podpisa³y w Nowym Jorku porozumienie na mocy, którego
RPA zobowi¹za³a siê do wycofania swoich wojsk z Namibii, a Kubañ-
czycy mieli opu�ciæ Angolê. W Namibii pod nadzorem ONZ planowa-
no przeprowadziæ wybory (odby³y siê w listopadzie 1989 roku),
a kraj ten mia³ uzyskaæ niepodleg³o�æ. W wyniku tych porozumieñ
nast¹pi³o wprowadzanie w ¿ycie rezolucji 435 Rady Bezpieczeñstwa
ONZ przy wsparciu tworzonej Grupy Pomocy ONZ Okresu Przej-
�ciowego (United Nations Transition Assistance Group, UNTAG)
rozpoczêto realizowaæ plan pokojowy dla Namibii31.

Proklamowanie niepodleg³o�ci Namibii 21 marca 1990 roku mia³o
miejsce z udzia³em prezydenta RPA F. W. de Klerka, szefów dyplo-
macji ZSRR i Stanów Zjednoczonych oraz sekretarza generalnego
ONZ Pereza de Cuellara. Mo¿liwo�æ rozwi¹zania tego konfliktu �rod-
kami dyplomatycznymi sta³a siê realna przede wszystkim w zwi¹z-
ku ze zmianami w ZSRR. Chocia¿ uwarunkowañ by³o wiêcej: �Sta³o
siê tak w rezultacie zasadniczej zmiany klimatu politycznego w Afryce
Po³udniowej [Po³udniu Afryki � A.¯.], która nast¹pi³a pod wp³ywem
nowego podej�cia Stanów Zjednoczonych i ZSRR do problemów Po-
³udnia Afryki. Jego skutkiem by³a radykalna przemiana w posta-
wie Angoli, Kuby i RPA, które po wielu latach zaciek³ej konfron-
tacji zgodzi³y siê zasi¹�æ do sto³u rokowañ, aby rozwi¹zaæ zawi³e
problemy Afryki Po³udniowej [Po³udnia Afryki � A.¯.] na drodze
pokojowej�32.

W trakcie negocjacji dotycz¹cych rozwi¹zania konfliktu namibij-
skiego i angolañskiego dochodzi³o do bezpo�rednich tajnych, a na-
stêpnie pó³oficjalnych spotkañ radzieckich i po³udniowoafrykañskich
dyplomatów w celu opracowania wstêpnych warunków dotycz¹cych
mo¿liwo�ci nawi¹zania oficjalnych stosunków. Dla ZSRR zasadnicz¹

31 Namibian Independence and Cuban Troop Withdrawal, Pretoria 1989,
passim; L. Cliffe, The Transition to Independence in Namibia, Boulder 1994,
passim.

32 M. J. Malinowski, Namibia. Perspektywy pokoju i niepodleg³o�ci, War-
szawa 1989, s. 220.
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przeszkod¹ w ich nawi¹zaniu by³a prowadzona w RPA polityka apart-
heidu.

W drugiej po³owie lat 80. walka narodowowyzwoleñcza w RPA
przybra³a now¹ formê. Powsta³o dziesi¹tki legalnych, pó³legalnych,
a tak¿e nielegalnych organizacji wystêpuj¹cych przeciwko aparthe-
idowi. Wówczas te¿ nast¹pi³a zmiana stanowiska ZSRR odno�nie
jego uczestnictwa w rozwi¹zywaniu problemu po³udniowoafrykañ-
skiego i form wspierania tamtejszego ruchu narodowowyzwoleñcze-
go. Odst¹piono od realizowania koncepcji walki partyzanckiej i zbroj-
nego powstania w RPA si³ami ANC. Utrzymuj¹c poparcie dla ANC
zaczêto nawi¹zywaæ kontakty polityczne z nowo tworzonymi organi-
zacjami antyapartheidowymi w RPA, wchodz¹cymi w sk³ad Zjedno-
czonego Frontu Demokratycznego (United Democratic Front, UDF),
a tak¿e z innymi organizacjami walcz¹cymi o zniesienie apartheidu33.

ZSRR deklarowa³ wówczas, ¿e jego celem nie jest zainstalowa-
nie ANC jako nowej w³adzy w RPA, ale ustanowienie w tym pañ-
stwie wielopartyjnej demokracji (multiparty democracy)34. Ju¿
w 1986 roku ZSRR proponowa³, aby tworz¹c przysz³¹ Po³udniow¹
Afrykê zrezygnowaæ z uporczywego stanowiska ruchów narodowo-
wyzwoleñczych domagaj¹cych siê powszechnej nacjonalizacji w³a-
sno�ci kapitalistycznej35. Wskazywano te¿ na potrzebê stworzenia
przez ANC rozleg³ych gwarancji dla bia³ej ludno�ci. ZSRR opowiada³
siê za utworzeniem dwuizbowego parlamentu opartego na propor-
cjonalnej reprezentacji wszystkich czterech grup rasowych z pra-
wem weta. Plan ten mia³ byæ realizowany �rodkami pokojowymi36.

33 P. Clement, Moscow and Southern Africa, �Problems of Communism�
March-April 1985, s. 46.

34 R. Gruber, Perestroika and Apartheid, �South Africa Foundation Re-
view� November 1989, No. 11, s. 7.

35 I. Belikov, A. Belyaev, Framing Soviet Policy towards South Africa
� Conflicting Strategies, �South Africa International� October 1991, Vol. 22, No. 2,
s. 88.

36 P. Vale, The Soviet Union, Southern Africa and Sanctions, w: M. Orkin
(ed.), Sanctions against Apartheid, Cape Town 1989, s. 161�162.
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Pomimo szukania politycznych kompromisów ZSRR w dalszym
ci¹gu prowadzi³ szkolenia wojskowe cz³onków ANC na swoim tery-
torium, w latach 1986�1988 nie tylko w walce partyzanckiej, ale
trenowano ich jako liniowych wojskowych. Kadry te przygotowywa-
no do operacji �Vula� maj¹cej na celu utworzenie w RPA armii pod-
ziemnej.

W koñcu walka zbrojna ruchów narodowowyzwoleñczych w celu
obalenia w³adz w Pretorii przesta³a byæ priorytetem radzieckiej
polityki zagranicznej na Po³udniu Afryki37. Zaczêto doradzaæ ANC,
aby zamiast prowadzenia walki zbrojnej podj¹³ z w³adzami po³u-
dniowoafrykañskimi negocjacje � �not on force of arms but on force
of politics�38. ZSRR chcia³ aktywnie uczestniczyæ w rozwi¹zywaniu
konfliktu wewnêtrznego w RPA, ale metodami politycznymi. Odrzu-
ca³ traktowanie tego konfliktu w kategoriach konfrontacyjnego
modelu bipolarnego �wiata.

Wed³ug Jurija Jukalowa, ówczesnego szefa Wydzia³u Afryki
w radzieckim MSZ, koszty zaanga¿owania siê politycznego ZSRR na
Po³udniu Afryki by³y wysokie39. Równie¿ do�æ �cis³e stosowanie siê
do bojkotu RPA wyrz¹dza³o ZSRR powa¿ne szkody ekonomiczne.
Uwa¿ano wiêc, ¿e ustanowienie wzajemnych stosunków gospodar-
czych, handlowych i kulturalnych przynios³oby powa¿ne korzy�ci.
W drugiej po³owie lat 80. w³adze po³udniowoafrykañskie kilkakrot-
nie w sposób po�redni deklarowa³y chêæ polepszenia stosunków
z ZSRR. W koñcu lat 80. obie strony podjê³y dzia³ania w tym kie-
runku. W ZSRR zaprzestano w oficjalnych publikatorach krytyki
w³adz po³udniowoafrykañskich. Radio Moskwa zaczê³o nadawaæ
audycje w jêzyku afrikaans (jêzyku rz¹dz¹cych bia³ych w RPA).
Natomiast ksi¹¿ka M. Gorbaczowa �Pieriestrojka� sta³a siê w RPA

37 K. H. Lange, Soviet and other Perspectives on South Africa, �South Afri-
ca International� October 1989, Vol. 20, No. 2, s. 76�77.

38 O. E. Kahn (ed.), Disengagement from Southwest Africa: The Prospects
for Peace in Angola and Namibia, New Brunswick � London 1991, s. 44.

39 Ibidem, s. 42.



513Mocarstwowa polityka ZSRR wobec Po³udniowej Afryki...

bestsellerem. W 1988 roku dosz³o do pierwszych po d³ugiej przerwie
wizyt dziennikarzy po³udniowoafrykañskich w ZSRR i radzieckich
w RPA. W tym¿e roku ZSRR zapobieg³a wydaleniu RPA z cz³onko-
stwa w Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Demonta¿ apartheidu i postêpuj¹ce zbli¿enie radziecko-po³udnio-
woafrykañskie dawa³o sygna³ dla innych pañstw bloku wschodniego
o mo¿liwo�ci wstêpnej normalizacji stosunków z RPA. W 1988 roku
i nastêpnym dzia³ania takie podj¹³ tak¿e po³udniowoafrykañski MSZ40.

W koñcu 1990 roku ZSRR widzia³ potrzebê i mo¿liwo�ci szybkiej
normalizacji oficjalnych stosunków z RPA. Normalizacja ta przebie-
ga³a nieco inaczej ni¿ innych pañstw bloku wschodniego, co zwi¹za-
ne by³o z rol¹ jak¹ pañstwo to odgrywa³o na Po³udniu Afryki i jego
specjalnymi stosunkami z ANC41. Z drugiej strony, podobnie jak
w przypadku tej grupy pañstw �rozwój w sferze handlowej posuwa³
siê daleko szybciej ni¿ dyplomatycznej�42.

ZSRR ustanowienie biur interesów z RPA na zasadzie wzajem-
no�ci (decyzjê podjêto w marcu 1991 roku) nie traktowa³ jako oficjal-
nego dyplomatycznego uznania rz¹du po³udniowoafrykañskiego.
Radzieckie biuro interesów w Pretorii, jak i jego po³udniowoafry-
kañski odpowiednik w Moskwie funkcjonowa³o pocz¹tkowo przy
ambasadzie Austrii. ZSRR z ustanowieniem pe³nych stosunków
dyplomatycznych deklarowa³ poczekaæ do momentu ca³kowitego zli-
kwidowania apartheidu43. Najpierw przywróci³ stosunki konsularne

40 W 1988 roku utworzono w po³udniowoafrykañskim MSZ departament
Europy Wschodniej i Zwi¹zku Radzieckiego, zob. M. Philips, Beyond Raspberry
Diplomacy? Current Soviet Policy towards South Africa, Johannesburg 1990, s. 9.

41 V. Shubin, Soviet Union: The ANC�s Task Force, w: A. Davidson,
I. Filatova (eds.), Russia in the Contemporary World, Cape Town 1995, s. 108�119;
N. Anderton, From Gorbachev to Yeltsin. Moscow-Pretoria Relations at Time of
Change, Stellenbosch 1994, s. 1�44.

42 N. Anderton, South Africa and eastern Europe � the forging of a new
partnership, �South Africa International� July 1992, s. 28.

43 P. W. Coetzer, M. Broodryk, J. A. du Pisani, Relations Between South
Africa and the Soviet Bloc, �Journal for Contemporary History� December 1991,
s. 134.
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z RPA44. Po rozpadzie ZSRR (26.12.1991) równie¿ Rosja nawi¹za³a
szybko pe³ne stosunki dyplomatyczne z RPA, bo ju¿ 28 lutego 1992
roku45.
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POWER POLITICS OF THE SOVIET UNION
TOWARDS SOUTH AFRICA DURING

THE APARTHEID ERA

SUMMARY

The article focuses on the selected issues of the Soviet Union�s
power politics towards South Africa, especially during the period of
apartheid. Also the period before introduction of the apartheid in
1948 is mentioned. The problem is presented with the perspective
of global Soviet foreign policy with particular reference to the situ-
ation in Southern Africa (support for anti-colonialism, liberation
movements, new independent states and engagement in solving
regional conflicts etc.). Special attention is drawn into the Soviet
Union attitude towards white South African government as well as
contacts and support for the African National Congress and in less
extent for the South African Communist Party. The evolution of the
Soviet Union�s power politics towards South Africa, especially in the
80�s and at the beginning of the 90�s is underlined.
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