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Państwa afrykańskie od momentu wyzwolenia zajmowały raczej pe-
ryferyjne pozycje w porządku międzynarodowym, będąc głównie 
przedmiotem rozgrywek wielkich mocarstw. Były elementem neoko-
lonialnej polityki mocarstw światowych, które wykorzystując swój 
potencjał, realizowały własne interesy gospodarcze1 i geopolityczne2. 

1 K. Czernichowski, Potencjał surowcowy Afryki a polityka koncernów 
międzynarodowych, w: K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michal-
ski, E. Stadtmüller (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. 
Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń 2008, s. 230.

2 J. F. Clark, Realism, Neo-Realism and Africa’s International Relations 
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Dotyczyło to zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Chin (ChRL), Wielkiej 
Brytanii, ale także Związku Radzieckiego.

Zdaniem Wiesława Lizaka, w konsekwencji tej gry interesów wie-
le lokalnych konfliktów zostało podporządkowanych mechanizmom 
rywalizacji zimnowojennej, co warunkowało możliwości sterowania 
nimi i ich rozwiązywania. Efektywność podejmowanych działań poko-
jowych była często zależna od tego, czy zaangażowane w konflikty mo-
carstwa były zainteresowane ich wygaszaniem. Wiele afrykańskich 
konfliktów tamtej epoki stało się więc w rzeczywistości konfliktami 
peryferyjnymi wobec głównej linii sprzeczności zimnowojennych dzie-
lących Europę i świat na dwa wrogie obozy polityczno-wojskowe3.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że Afryka znalazła się w polu za-
interesowania Rosji jeszcze przed I wojną światową. Rosja po raz pierw-
szy zaangażowała się militarnie na kontynencie afrykańskim w czasie 
wojny burskiej (1899–1902), kiedy to car Mikołaj II wspierał wysłanie 
ochotniczych oddziałów rosyjskich, aby wspomagały Burów w walkach 
z Brytyjczykami4.

Wkrótce po rewolucji bolszewickiej (1917) utworzona została 
Międzynarodówka Komunistyczna5, do której zadań należało roz-
powszechnianie idei komunizmu również w Afryce i która nawią-
zała kontakty z lewicowym Afrykańskim Kongresem Narodowym, 
powstałym w 1912 r., oraz z Południowoafrykańską Partią Komu-
nistyczną, założoną w 1921 r. Po 1941 r. Związek Radziecki nawią-
zał stosunki dyplomatyczne z Południową Afryką, trwały one jednak 
tylko do 1956 r., kiedy to Eric Louw, minister spraw zagranicznych 
Unii Południowej Afryki, wydalił wszystkich dyplomatów radziec-

in the Post-Cold War Era, w: K. C. Dunn, T. M. Shaw (eds.), Africa’s Chal-
lenge to International Relations Theory, Hampshire 2001, s. 85.

3 W. Lizak, Problemy bezpieczeństwa Afryki, w: R. Zięba (red.), Bezpieczeń-
stwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008, s. 447.

4 D. Spring, Russian Foreign Policy and the Boer War, w: K. Wilson (ed.), 
The International Impact of the Boer War, New York 2014, s. 43–64.

5 M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium ro-
syjskiego 1917–1991, Warszawa 1998, s. 120–173.
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kich za domniemane udzielanie pomocy organizacjom komunistycz-
nym6.

W stosunkach Związku Radzieckiego z państwami Afryki można 
wyodrębnić dwa etapy. Pierwszy obejmuje cały przedwojenny i pierw-
szy powojenny okres, w którym ZSRR ze względu na zależność ko-
lonialną państw kontynentu afrykańskiego marginalnie realizował 
swoje imperialne interesy na tym obszarze7. Wyjątkiem był Egipt, 
gdzie wymiar tej współpracy miał istotniejszy charakter, z którym 
Związek Radziecki zaczął prowadzić wymianę handlową jeszcze w la-
tach 20. XX w. W marcu 1954 r. został podpisany radziecko-egipski 
układ handlowy, który miał również istotne znaczenie polityczne, po-
nieważ był pierwszym porozumieniem ZSRR zawartym z państwem 
afrykańskim8. Z kolei w 1955 r. przywódca Egiptu Gamal Abdel Naser 
podjął decyzję o zakupie broni od Związku Radzieckiego, co doprowa-
dziło do reorientacji politycznej na Bliskim Wschodzie. Oznaczało to 
bowiem, że ZSRR zamierza poszerzać swoją strefę wpływów również 
o państwa afrykańskie9.

Na początku okresu stalinowskiego Afryka nie była przedmiotem 
większego zainteresowania ZSRR jako obszar niestwarzający per-
spektyw dla rozwoju ruchu rewolucyjnego. Po zakończeniu II wojny 
światowej Związek Radziecki niewiele wiedział o Afryce. Nie miał on 
bowiem w Afryce misji dyplomatycznych – obserwujących i informu-
jących o sytuacji, ponieważ na tym kontynencie nie było – poza kilko-
ma wyjątkami – niepodległych państw10.

Jednak po śmierci Józefa Stalina areną politycznej aktywności 
ZSRR stała się również Afryka. Wynikało to z faktu, że opozycja wo-

6 J. Barrat, The Soviet Union and Southern Africa, Braamfontein 1981, 
s. 2–6.

7 W. F. Barysznikow, Współpraca handlowa i gospodarcza ZSRR z Afry-
ką, „Sprawy Międzynarodowe” 1968, nr 6, s. 66.

8 O. I. Natufe, Soviet Policy in Africa. From Lenin to Brezhnev, Bloom-
ington 2011, s. 136–148.

9 Zob. szerzej: A. Fursenko, T. Naftali, Tajna wojna Chruszczowa, War-
szawa 2007, s. 61–92.

10 P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998, 
s. 733.
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bec amerykańskiego „imperializmu” zrodziła konieczność pomocy ru-
chom narodowowyzwoleńczym oraz reżimom socjalistycznym, które 
mogły stać się zarówno politycznymi klientami, jak i rynkiem zby-
tu dla radzieckiej produkcji przemysłowej i zbrojeniowej. Rozwijanie 
stosunków z krajami tzw. Trzeciego Świata nie wiązało się w istotny 
sposób z bezpieczeństwem ZSRR, prowadziło jednak do zwiększenia 
rywalizacji ze światem kapitalistycznym i stało się sposobem na po-
szerzenie wpływów imperium radzieckiego na świecie11.

Dlatego władze Związku Radzieckiego postanowiły angażować się 
w szeroką kampanię na rzecz przekonywania reszty świata o atrak-
cyjności swojego komunistycznego ustroju, a państwa afrykańskie 
jako nowo powstałe zostały uznane za przyszłościowy kierunek eks-
pansji ideologicznej12. Należy zaznaczyć, że już w latach 30. ZSRR 
prowadził politykę „eksportu” swojego ustroju do krajów Afryki, jed-
nak nie odniósł sukcesu. Po prostu władcy kolonialni dysponowali 
wystarczająco sprawnymi siłami policyjnymi, aby stłumić w zarod-
ku wszelkie rozruchy i zapobiec propagowaniu poglądów komuni-
stycznych.

Związek Radziecki chciał przekształcić wybrane kraje afrykań-
skie w „okna socjalizmu” i przyczółki poszerzającego się obozu socja-
listycznego. Zadanie to ułatwiał fakt, że wielu Afrykanów patrzyło 
na radziecki model industrializacji i modernizacji społecznej z na-
dzieją, a nawet entuzjazmem, a Związek Radziecki jawił się im ja-
ko alternatywa dla znienawidzonych byłych mocarstw kolonialnych 
i ich kapitalistycznych systemów13.

Drugi etap zaczął się w końcu lat 50., kiedy radzieckie zaanga-
żowanie na tym obszarze pojawiło się wraz z rozwojem procesu de-
kolonizacji14. Splot wydarzeń korzystnych dla Moskwy sprawił, że 

11 R. Bartlett, Historia Rosji, Warszawa 2010, s. 334.
12 J. Nye, Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warsza-

wa 2007, s. 107–109.
13 Zob. szerzej: O. A. Westad, The Global Cold War: Third World Inter-

ventions and the Making of Our Times, New York 2005, s. 73–109.
14 W. Rojek, Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, War-

szawa 2010, s. 398–400.
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zaangażowała się ona po raz pierwszy w sprawy polityczne Afryki 
na południe od Sahary. W referendum w 1958 r. Gwinea odrzuci-
ła de Gaullowską koncepcję Wspólnoty i wybierając niepodległość, 
znalazła się w rozpaczliwym położeniu. Była krajem biednym, słabo 
zaludnionym, ale o ważnym znaczeniu strategicznym. Posiadała po-
nadto złoża boksytów szacowane na prawie jedną trzecią światowych 
zasobów tego surowca. Moskwa uznała nowe państwo i nawiązała 
z nim stosunki dyplomatyczne. Zaoferowała kredyty (140 mln rubli 
w 1959 r.), zaproponowała stosunki handlowe i dostawy czechosło-
wackiej broni. Gwinea miała stać się centrum radzieckich wpły-
wów i działalności w Afryce Zachodniej15. Jednak stosunki z tym 
państwem – najwcześniej nawiązane w tym regionie i najbardziej 
obiecujące – szybko się popsuły. W grudniu 1961 r. władze gwinej-
skie poleciły, by ambasador radziecki bezzwłocznie opuścił ich kraj, 
oskarżając go o współudział w inspirowanym przez komunistów spi-
sku przeciw prezydentowi Amadou Toumani Touré16.

Związek Radziecki zaczął również udzielać wsparcia Ghanie i Ma-
li, a następnie zaangażował się (na początku lat 60.) w konflikt we-
wnętrzny w Kongo-Léopoldville, co zakończyło się polityczną poraż-
ką. Lata 60. przyniosły utratę politycznych wpływów ZSRR w Ghanie 
i Mali. Równocześnie jednak okres ten to planowe i długofalowe zaan-
gażowanie się Związku Radzieckiego w Afryce. Służyło temu zwłasz-
cza otwarcie na początku lat 60. w Moskwie Uniwersytetu Przyjaźni 
Narodów im. Patrice’a Lumumby, który stał się wielką kuźnią kadr 
dla elit szeregu państw afrykańskich, budując w ten sposób stopnio-
wo radzieckie wpływy na kontynencie17. Umocniły się także radziec-
kie wpływy w Afryce Północnej, gdzie sojusznikami ZSRR pozostawa-
ły Egipt, Libia i Algieria18.

15 P. Calvocoressi, op. it., s. 734.
16 Ibidem, s. 735.
17 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, War-

szawa 2007, s. 133.
18 M. W. Solarz, T. Slaski, M. Menkiszak, Afryka w polityce mocarstw u pro-

gu XXI wieku: Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, w: J. J. Milewski, W. Lizak 
(red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Warszawa 2002, s. 120–121.
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Najistotniejszym zagadnieniem drugiej połowy lat 60. stały się 
problemy dezintegracyjne w Nigerii. W 1967 r. płk Chukwuemeka 
Odumegwu Ojukwu ogłosił powstanie niezależnego państwa – Biafry, 
którą uznało kilka państw afrykańskich (Gabon, Tanzania, Wybrzeże 
Kości Słoniowej i Zambia), a w Europie – Watykan i Francja. Wtedy po 
stronie władz centralnych Nigerii stanęła Wielka Brytania i ZSRR. Po-
czątkowo wojska Biafry odnosiły sukcesy, jednak wsparcie brytyjskie, 
a zwłaszcza radzieckie sprawiło, że w 1969 r. karta się odwróciła i jed-
nostki Biafry kapitulowały w pierwszej dekadzie lat 70.19. Kluczowe zna-
czenie miała sprzedaż broni, którą Nigeria uzyskała właśnie od ZSRR.

Kolejnym ważnym państwem, z którym ZSRR nawiązał kontak-
ty, była Somalia. W 1966 r. podpisano z nią pierwszą umowę, oferując 
kredyty i darowizny w wysokości 35 mln dolarów (USD). Po przewro-
cie, który wyniósł do władzy gen. Mohammeda Siada Barrego, sto-
sunki ZSRR z Somalią zacieśniły się, co umożliwiło rozbudowę bazy 
morskiej w Berberze i lotniczej w Hargeisie. To pozwoliło składować 
rakiety i innego rodzaju broń oraz korzystać z urządzeń łączności te-
lekomunikacyjnej do prowadzenia działalności wywiadowczej.

W 1972 r., kiedy pozycja ZSRR w Egipcie i Sudanie była już nie-
pewna, z oficjalną wizytą do Somalii udał się marszałek Andriej Grecz-
ko, minister obrony ZSRR, a dwa lata później przewodniczący Rady 
Najwyższej ZSRR Nikołaj Podgorny. Podczas jego wizyty podpisano 
10-letni Układ o przyjaźni i współpracy, który przewidywał między in-
nymi anulowanie somalijskich długów wobec ZSRR. Do 1977 r. rosyj-
ska pomoc wojskowa wzrosła do 250 mln USD, w Somalii przebywało 
2 tys. radzieckich specjalistów wojskowych, a wartość baz i urządzeń, 
z których korzystał ZSRR, wynosiła ok. 1 mld USD20.

Lata 70. przyniosły aktywizację radzieckiej polityki w Afryce i zna-
czące sukcesy w zwiększaniu wpływów ZSRR na tym obszarze21. W po- 

19 W. Rojek, op. cit., s . 463.
20 P. Calvocoressi, op. cit., s. 741.
21 Aż do 1974 r. Afryka była jedynym kontynentem, na którym żaden na-

ród nie został jeszcze opanowany przez komunistyczny system władzy. W nie- 
których krajach afrykańskich pojawiały się już zalążki marksizmu, jednak 
nie było jeszcze jednej partii kontrolującej wszystkie aspekty życia narodu czy 
nacjonalizacji przemysłu. W tych okolicznościach deklaracje o marksizmie-le-
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łowie lat 70. Związek Radziecki stał się znaczącym dostawcą broni 
do państw afrykańskich i zainstalował swoje bazy wojskowe w Angoli, 
Etiopii i Somalii. Zdaniem Vladislava Zuboka, czynnikami, które skie-
rowały Związek Radziecki z powrotem do Afryki były: paradygmat re-
wolucyjno-imperialny wciąż dominujący w myśleniu Kremla, politycz-
na i ideologiczna próżnia na tym kontynencie oraz zabieganie samych 
przywódców afrykańskich o radzieckie zaangażowanie22.

Dla radzieckich wojskowych Afryka Subsaharyjska i Róg Afryki 
stały się areną demonstrowania nowych możliwości użycia siły. Trze-
ba jednak pamiętać, że radzieckie zaangażowanie w Afryce było podyk-
towane głównie radziecko-amerykańską rywalizacją o wpływy na tym 
kontynencie. Jak zauważył pewien wysokiej rangi dyplomata amery-
kański: „Stany Zjednoczone chciały być w pełni obecne w każdym miej-
scu, jak przystało liderowi zachodniego świata, a przede wszystkim 
mieć na oku przedstawicieli radzieckich. Związek Radziecki dla pre-
stiżu i penetracji również miał wówczas stałe ambasady nieomal wszę-
dzie w Afryce”23.

Lata 80., a zwłaszcza ich końcówka, to okres wycofywania się ZSRR 
z krajów afrykańskich, głównie z powodu wewnętrznych problemów 
ekonomicznych państwa24.

Cele polityki Związku Radzieckiego wobec krajów afrykańskich 
przedstawiały się w tamtym okresie następująco:
– w dziedzinie politycznej: „poparcie utrwalania suwerenności nie-

podległych państw, polityczna i dyplomatyczna obrona ich intere-
sów państwowych na arenie międzynarodowej i w organizacjach 
międzynarodowych, przeciwdziałanie neokolonialnemu dyktatowi 
i szantażowi”;

– w sferze stosunków gospodarczych: „równoprawna współpraca i udzie- 
lenie pomocy w tworzeniu gospodarek narodowych, współdziałanie 

ninizmie były pomyślane po to, by uzyskać pomoc ze Związku Radzieckiego. 
W. H. Carroll, Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej, Kąty Wrocław-
skie 2008, s. 586.

22 V. Zubok, Nieudane imperium. Związek Radziecki okresu zimnej woj-
ny, od Stalina do Gorbaczowa, Kraków 2000, s. 238.

23 R. Garthoff, A Journey through the Cold War. A Memoir of Contain-
ment and Coexistence, Washington 2001, s. 295, za: V. Zubok, op. cit., s. 240.

24 M. W. Solarz, T. Slaski, M. Menkiszak, op. cit., s. 122.
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w utrwaleniu pełnej suwerenności nad ich bogactwami naturalny-
mi, w walce o likwidację nierówności w międzynarodowym podzia-
le pracy”;

– w obszarze ideologii: „pomoc w opanowaniu idei socjalizmu nauko-
wego, zdemaskowaniu burżuazyjnych i reformistycznych neokolo-
nialnych teorii rozwoju społeczno-gospodarczego w walce przeciwko 
imperializmowi informacyjnemu”;

– na płaszczyźnie kultury i nauki: „współdziałanie w przygotowaniu 
kadr naukowych i technicznych, w rozwoju narodowej sztuki i lite-
ratury poprzez zachętę do wymiany dóbr kultury”;

– w sferze wojskowości: „udzielanie pomocy w umacnianiu obronno-
ści dla przeciwstawienia się agresji i militarnej presji ze strony mo-
carstw imperialistycznych i ich sojuszników”25.

Radzieckie wsparcie dla kontynentu afrykańskiego przyjmowało 
przede wszystkim postać kredytów, pomocy ekonomicznej i militar-
nej, wysyłania doradców oraz kształcenia elit i specjalistów z nie-
podległych krajów afrykańskich. Miało to przynieść wymierne efek-
ty w postaci dostępu do surowców mineralnych i baz wojskowych 
oraz politycznej i ideologicznej przewagi w rywalizacji ze Stanami 
Zjednoczonymi26.

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o niezmiernie istotnym 
narzędziu radzieckiej polityki zagranicznej wobec krajów afrykań-
skich, który często bywa pomijany w tego typu analizach. Chodzi mia-
nowicie o działalność radzieckich służb specjalnych. Rola służb specjal-
nych na obszarze Afryki była ambiwalentna i pogmatwana, ponieważ 
istniało wiele małych agencji konkurujących ze sobą, mimo iż żadna 
z nich nie wiedziała dokładnie, co chce osiągnąć. Służby specjalne USA 
wyszły z założenia, że same pieniądze będą wystarczającym argumen-
tem, aby mieszkańcy państw afrykańskich zaakceptowali filozofię Za-

25 Afrika. Encikłopiediczeskij sprawocznik, t. 1, Moskwa 1986, s. 89. Cyt. 
za: H. Dumała, Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami regionu Afryki, w: 
A. Czarnocki, I. Topolski (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzyna-
rodowych, Lublin 2006, s. 253.

26 P. Duignan, L. H. Gann, The United States and Africa. A History, 
Cambridge 1984, s. 289.
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chodu. Z kolei Związek Radziecki przyjął zasadę, że komunizm jest 
na tyle atrakcyjną ofertą, że nie będzie zbyt wielkich trudności z jego 
upowszechnieniem27. Wstępna rola służb specjalnych polegała więc 
na wykrywaniu działalności wywrotowej u przeciwników politycz-
nych, jak również ustalaniu, kto z ludzi będących u władzy może być 
szantażowany lub przekupywany28.

Od zakończenia II wojny światowej Afryka stała się polem szero-
kiej działalności KGB29, który realizując interesy swojego państwa, 
dysponował bardzo szerokim wachlarzem środków oddziaływania 
na przemiany polityczne w niepodległej Afryce. Dzięki temu zakuli-
sowe operacje wywiadu ZSRR czynnie przyczyniły się do podejmowa-
nia przez przywódców niektórych krajów afrykańskich takich decyzji, 
które coraz mocniej wiązały je z blokiem wschodnim30.

Z punktu widzenia formalnego, wydział afrykański utworzo-
no w sierpniu 1960 r. w związku z gwałtownym procesem dekoloni-
zacji. Przez cztery lata funkcjonował pod nazwą 6. Wydziału. W za-
kres jego działań wchodził nadzór nad działaniami wywiadowczymi 
na terytorium państw afrykańskich z wyłączeniem krajów arab-
skich. Obejmował swym zasięgiem: Sudan, Kongo, Somalię, Etio-
pię, Ghanę, Gwineę oraz Togo. Wraz z postępującym procesem na-
wiązywania przez Związek Radziecki stosunków dyplomatycznych 
z innymi państwami afrykańskimi do końca 1964 r. rozpoznanie wy-
wiadowcze rozszerzono o: Nigerię, Mali, Tanzanię, Sierra Leone, 
Senegal, Ugandę, Rwandę, Kenię, Kamerun, Kongo, Burundi, Mau-

27 J. Rusbridger, Gra wywiadów. Iluzje i pozory szpiegostwa międzynaro-
dowego, Warszawa 1993, s. 151.

28 Ibidem. Por.: R. Faligot, R. Kauffer, Służby specjalne. Historia wywia-
du i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006, s. 517–520.

29 Komitet Bezpieczeństwa Państwowego przy Radzie Ministrów ZSRR 
– KGB ZSRR (ros. Komitiet gosudarstwiennoj biezopasnosti pri Sowietie 
Ministrow SSSR – radziecki resort ochrony bezpieczeństwa państwa w tym: 
kontrwywiad w sprawach cywilnych i wojskowych oraz wywiad w sprawach 
cywilnych.

30 D. Al-Temimi, Wybrane przykłady aktywności służb specjalnych ZSRR 
w Afryce w epoce zimnej wojny, „Colloquium” 2010, nr 2, s. 175–176.

Polityka bezpieczeństwa Związku Radzieckiego/Rosji wobec Afryki…



254

retanię, Zambię i Czad31. W październiku 1964 r. wydział afrykański 
KGB podzielono na dwa odrębne: afrykańsko-anglofoński oraz afry-
kańsko-frankofoński32.

KGB wykorzystywał najprzeróżniejsze formy i środki pracy wy-
wiadowczej. Na przykład ciekawą formułą realizacji interesów ZSRR 
było utworzenie wraz z ChRL w 1957 r. w Kairze Organizacji So-
lidarności z Narodami Afryki i Azji. Organizacja ta stanowiła sku-
teczne narzędzie do prowadzania propagandy radzieckiej w Afryce33. 
Radziecka interwencja w państwach afrykańskich poprzez KGB reali-
zowana była m.in. w Egipcie34, Algierii35, Ghanie36, Mozambiku37 czy 
w Republice Południowej Afryki, która stanowiła główny cel ra-
dzieckiej działalności wywrotowej w Afryce. To w tym ostatnim kra-
ju ZSRR wykazywał szczególnie duże zainteresowanie służbą wy-
wiadowczą, jak również ich tajnym programem nuklearnym. RPA 
była ważna ze względu na to, że to najlepiej rozwinięte gospodarczo 
państwo na kontynencie afrykańskim, które ponadto posiadało ol-
brzymie złoża ważnych surowców oraz kontrolowało ważne szlaki 
wodne wokół Przylądka Dobrej Nadziei wiodące na Ocean Indyjski 
i dalej. Wysiłek KGB był skierowany głównie na wsparcie Afrykań-
skiego Kongresu Narodowego oraz Południowoafrykańskiej Partii 
Komunistycznej38.

Uważa się, że udział służb specjalnych we wdrażaniu w życie 
strategii Związku Radzieckiego należy do jednej z ważniejszych kart 
z historii zimnej wojny, która była głównie konfliktem wywiadów. 
Zdaniem Thérèse Delpech: „nigdy przedtem w czasie pokoju stosun-

31 L. Pawlikowicz, Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako in-
strument realizacji globalnej strategii Kremla 1954–1991, Warszawa 2013, 
s. 177–178.

32 A. Sziewiakin, Sistiema biezopasnosti SSSR (1945–1991). Struktura. 
Funkcii, Rukowodstwo, Moskwa 2010, s. 19.

33 J. Barron, KGB dzisiaj. Niewidzialna ręka, Warszawa 1991, s. 212.
34 C. Andrew, W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina II. KGB i świat, Po-

znań 2009, s. 180–202.
35 Ibidem, s. 463–465.
36 J. Rusbridger, op. cit., s. 160–162.
37 C. Andrew, O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1999, s. 487–491.
38 Ibidem, s. 168–171.
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ki przeciwników nie pozostawały pod tak głębokim wpływem analiz 
danych wywiadowczych. Nigdy przedtem zbieranie informacji i ich 
ochrona przed przeciwnikiem nie odgrywały takiej roli w rywaliza-
cji międzynarodowej”39. ZSRR zdołał uczynić ze swych służb specjal-
nych narzędzie, za którego pomocą mógł zdobywać nowe geopolitycz-
ne wpływy na kontynencie afrykańskim.

Po zakończeniu zimnej wojny Afryka straciła istotne miejsce w poli-
tyce zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji40. Chociaż Federacja Rosyjska, 
czyli następca Związku Radzieckiego, nigdy całkowicie nie wycofała się 
z tego kontynentu, to jej zaangażowanie w państwach afrykańskich zo-
stało poważnie osłabione41 głównie w wyniku reorientacji polityki za-
granicznej oraz wspomnianych już ograniczeń wynikających z trudno-
ści gospodarczych42.

Warto wspomnieć, że Rosja jako jedno z pierwszych państw doko-
nała przewartościowań koncepcji swojej polityki afrykańskiej (dekret 
prezydenta Borysa Jelcyna z listopada 1994 r.), co oznaczało, że była 
ona zainteresowana tą częścią globu ze względu na jego konfliktogen-
ność oraz znaczący potencjał współpracy43. Na początku głównym ad-
resatem inicjatyw Kremla były przede wszystkim arabskie państwa 
afrykańskie – istotne dla kształtowania układu sił na Bliskim Wscho-
dzie, natomiast krajom subsaharyjskim poświęcano niewiele uwagi44. 
Ponowne, aczkolwiek niezbyt wielkie, zainteresowanie Afryką nastą-
piło po 2000 r.

39 T. Delpech, Powrót barbarzyństwa w XXI wieku, Warszawa 2011, s. 23.
40 Wymownym przykładem jest rok 1992, kiedy Rosja zamknęła amba-

sady w dziewięciu krajach: w Burkina Faso, Gwinei Równikowej, Lesotho, 
Liberii, Nigrze, na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, Togo, Somalii 
i Sierra Leone.

41 W. Lizak, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Warszawa 2012, s. 199.
42 J. P. Pham, Back to Africa: Russia’s New African Engagement, w: 

J. Mangala (ed.), Africa and the New World Era. From Humanitarianism to 
a Strategic View, New York 2010, s. 71.

43 S. Bieleń, Polityka zagraniczna Rosji, w: J. Adamowski, A. Skrzypek 
(red.), Federacja Rosyjska 1991–2001, Warszawa 2002, s. 320.

44 A. Curanowić, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji, Afryki i Ame-
ryki Łacińskiej, w: S. Bieleń, M. Raś (red.), Polityka zagraniczna Rosji, War-
szawa 2008, s. 184.
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SECURITY POLICY OF THE SOVIET UNION/ 
RUSSIA TOWARDS AFRICA 

IN THE 20TH CENTURY

SUMMARY
Keywords: security policy, foreign policy, special services, Russia, Africa

The article addresses the issue of Africa’s position in Soviet/Russian 
foreign policy viewed from historical and contemporary standpoint. 
The analysis indicates the fact that until early 1950’s the USSR paid 
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scant attention to African countries. Thereafter until mid 1980’s the 
USSR attempted to influence processes of modernization and decolo-
nization in African continent. The 1990’s are characterized by with-
drawing from the presence in Africa. In recent 20 years Russia again 
has become increasingly involved in defusing armed conflicts in that 
continent.
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