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STRESZCZENIE

Rozprawa doktorska dotyczy współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa Republiki 

Mołdawii. Założono, że dzięki badaniom przedstawiony zostanie obraz państwa 

mołdawskiego, które do niedawna traktowane było jako jeden z faworytów na drodze 

integrowania się z Unią Europejską poprzez zbliżenie ustawodawstwa i polityki gospodarczej, 

a obecnie osłabione jest przez liczne kryzysy polityczne i konflikty wewnętrzne 

i nierozstrzygnięty status rejonu Naddniestrza. Celem badań było także dążenie do osiągnięcia 

wiedzy o wadze i znaczeniu poszczególnych czynników wpływających na proces 

bezpieczeństwa tego wschodnioeuropejskiego państwa. Dokonano próbę udzielenia 

odpowiedzi na pytanie o główne zagrożenia dla procesu budowy tożsamości i spójnej idei 

państwowości Republiki Mołdawii.

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Republiki Mołdawii stanowią wachlarz 

wzajemnie oddziałujących na siebie czynników historycznych, politycznych, społecznych, 

gospodarczych i geopolitycznych, a także ciekawej struktury etnicznej. Tożsamość 

mołdawska krystalizuje się na bazie silnie zakorzenionych doświadczeń historycznych, które 

są równie ważne jak warunki społeczno-polityczne modelujące obecny kształt państwa. W tle 

tych procesów pozostają problemy tworzone przez istnienie w formalnych granicach państwa 

mołdawskiego Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej. Meandry historii nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie przynależności kulturowej tego kraju i uznania czy stanowi on część 

dziedzictwa romańskiego czy słowiańskiego. Republika Mołdawii na przestrzeni swej 

niepodległości żyła w cieniu dwóch państw, Rosji i Rumunii. Kwestie geopolityczne tworzą 

główną oś podziału partii politycznych, a naród mołdawski poza problemem 

z samoidentyfikacją, ma również trudności z wykształceniem się w nim społeczeństwa 

obywatelskiego.

Praca, składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia.

Rozdział pierwszy zawiera podstawowe założenia metodologiczne - uzasadnienie 

wyboru tematu, przedmiot i cele badań, problem badawczy i hipotezy, charakterystykę metod 

i technik badawczych oraz opis stanu badań dotyczących bezpieczeństwa Republiki Mołdawii 

prowadzonych przez naukowców i ekspertów zajmujących się tą problematyką.



W rozdziale drugim poza analizą myśli filozoficznej, która stanowi bazę współcześnie 

pojmowanego bezpieczeństwa, podjęto próbę określenia istoty bezpieczeństwa 

i scharakteryzowania jego rodzajów. Poruszono także kwestię bezpieczeństwa 

międzynarodowego oraz przedstawiono jego typologię. Ze względu na temat rozprawy, 

a także przyjmując, że nauki o bezpieczeństwie traktują państwo jako główny podmiot 

referencyjny bezpieczeństwa dla badanych przez nie przedmiotów referencyjnych 

bezpieczeństwa, uznano za konieczne ujęcie problematyki czynników wpływających na 

bezpieczeństwo państwa. Tworzenie pożądanego stanu bezpieczeństwa państw jest procesem 

dynamicznym, dlatego przyjęto, że konieczne jest także poszukiwanie wiedzy o nowych 

wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Założenie, że decydujący wpływ na proces 

bezpieczeństwa Republiki Mołdawii mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowało 

treści zawarte w kolejnych rozdziałach.

W rozdziale trzecim poświęconym czynnikom i wewnętrznym uwarunkowaniom 

procesu bezpieczeństwa Republiki Mołdawii przedstawiono jeden z głów n\cii problemów 

państwa mołdawskiego jakim jest separatyzm rejonu Naddniestrza zapoczątkowali} w okresie 

rozpadu Związku Radzieckiego, który pozbawia Mołdawię możliwości integracji z zachodnią 

Europą, pozwala Federacji Rosyjskiej zabezpieczać jej strategiczne interesy w regionie 

i ugruntowuje radziecko-rosyjską tożsamość ludności żyjącej po lewej stronie rzeki Dniestr. 

Ujmując bezpieczeństwo według kryterium przedmiotowego oraz uwzględniając jego 

dziedzinę jaką jest bezpieczeństwo polityczne, a także wierząc w nierozerwalność państwa 

i polityki, analizie poddano także system partyjny Republiki Mołdawii oraz konsekwencje 

walki ugrupowań politycznych rodzące brak stabilności państwa. Do czynników 

wewnętrznych zaliczono ponadto problemy związane z kształtowaniem się tożsamości 

Republiki Mołdawii, która ma wpływ na wybór kierunku rozwoju państwa. Wieloetniczny 

charakter republiki, czynniki historyczne i geopolityczne, problemy demograficzne, brak 

przywiązania do państwa, migracje zarobkowe mieszkańców Mołdawii, ich mentalność oraz 

kryzys wartości państwa to elementy, które wpływają na brak możliwości scalenia 

tożsamościowego mieszkańców Mołdawii, którzy przed rokiem 1991 nie cieszyli się 

posiadaniem własnego państwa.

Rozdział czwarty dotyczący zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Republiki 

Mołdawii rozpoczyna część poświęcona wpływom Federacji Rosyjskiej na państwo 

mołdawskie, które stanowi część przestrzeni posowieckiej, którą Kreml nadal chce zarządzać 

i widzi ją jako swoją wyłączną strefę oddziaływań. Jako czynnik zewnętrzny przedstawiono 

także problematykę europejskich aspiracji Republiki Mołdawii, która jest państwem 



rozdartym między Wschodem a Zachodem, co sprawia, że jednoznaczny wybór kierunku 

współpracy międzynarodowej zależny jest od procesów własnej identyfikacji tożsamościowej. 

Ważną kwestią w świetle bezpieczeństwa regionalnego są także poruszone w rozprawie 

kwestie relacji między Mołdawią a Sojuszem Północnoatlantyckim, które również są 

wypadkową nowych wyzwań spajających sojusz oraz procesów poszukiwania własnej 

państwowości charakteryzujących współczesną Mołdawię.

Historia Mołdawii, która wielokrotnie była częścią swej duchowej ojczyzny jaką jest 

Rumunia, a wcześniej Hospodarstwo Mołdawskie, wskazała na konieczność zbadania relacji 

mołdawsko-rumuńskich w kontekście uwarunkowań historycznych i okresowo pojawiającego 

się dyskursu zjednoczeniowego. Uwzględnienie tej problematyki istotne jest też z uwagi na 

wciąż niezakończony proces określenia własnej tożsamości mieszkańców Mołdawii, którzy 

w większości posługują się językiem rumuńskim.

Rozdział zamyka spojrzenie na Republikę Mołdawii jako państwo, które jest 

egzemplifikacją zmian zachodzących w ładzie międzynarodowym charakteryzowanym przez 

płynność i zmienność. To małe państwo będące w ścisłych trybach wielkiej geopolityki łączy 

dwie siły, z których jedna dąży do utrzymania starego porządku, a druga jest zwolennikiem 

wprowadzania reform.

Rozdział piąty poświęcony jest analizie aktów prawnych i dokumentów doktrynalnych 

Republiki Mołdawii, które są podwaliną ustroju, zawierają zasady funkcjonowania państwa, 

identyfikują interesy narodowe, cele strategiczne, są koncepcją ochrony jednostki, 

społeczeństwa i państwa. Mają one gwarantować ład polityczny i opisywać zasady łączące 

państwo. W rozdziale poddano analizie założenia konstytucji Republiki Mołdawii, która 

dowodzi, że bezpieczeństwo może być chronione na poziomie prawnym i konstytucyjnym. 

Przeanalizowano także programy rządów Pavla Filipa, Mai Sandu oraz łona Chicu, które 

regulowały normy życia politycznego w państwie i wskazywały na interesy i wartości 

narodowe i priorytety przyjmowane przez poszczególne gabinety, które w oczach rządzących 

miały prowadzić państwo do jego trwania i rozwoju. Ważną rolę spełnia też umowa 

stowarzyszeniowa Republiki Mołdawii z Unią Europejską, a jej zapisy mają normować 

współpracę dwustronną i wyznaczać program reform na wielu płaszczyznach życia 

w Mołdawii. Koncepcja rozwoju państwa zawarta jest też w opisanej w tym rozdziale 

Strategii Obrony Narodowej, która stanowi plan rozwoju zdolności Republiki Mołdawii 

w sferze przeciwdziałania zagrożeniom jej interesów oraz wytycza główne kierunki 

wspierania rozwoju mołdawskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Rozdział kończy opis 

Strategii Wojskowej Republiki Mołdawii, która uwzględnia szereg uwarunkowań i podkreśla, 



że system obronny państwa jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa narodowego państwa 

mołdawskiego.

Zakończenie stanowiące syntezę najważniejszych treści związanych z obszarem badań, 

zawiera wnioski z przeprowadzonych badań i ustosunkowuje się do pytań zawartych 

w głównym problemie badawczym, odnosi się do hipotezy głównej oraz hipotez 

szczegółowych. Uzupełniające pracę załączniki zawierają ankietę wywiadu eksperckiego, 

zbiorcze opracowanie wyników wywiadu z ekspertami oraz mapy geograficzne.

Czynniki bezpieczeństwa Mołdawii wynikają z natury współczesnych zagrożeń, 

aktualnego stanu państwowości, stanu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problemów 

narodowościowych, co wpisuje się w dychotomię tych uwarunkowań stworzoną przez 

uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
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- Republika Mołdawii;

- Europa Wschodnia;

- uwarunkowania bezpieczeństwa

- tożsamość;

- bezpieczeństwo regionalne.
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