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Geopolitika postsovietskeho priestoru 

 

Erik GERMUŠKA 

 

 Začnem konštatovaním, že po skončení studenej vojny nastalo v kontexte Eurázie nové 

geopolitické rozloženie síl. Ekonomicky slabý nástupca Sovietskeho zväzu – Rusko – v 

priebehu 90-tych rokov postupne strácalo silu a muselo opustiť svoje bývalé teritóriá v 

strednej a východnej Európe. Ihneď po ústupe jednej veľmoci sa chopila príležitosti ďalšia. 

Boli to Spojené štáty americké, ktoré postupne začali s integráciou nových nezávislých 

štátov do transatlantických štruktúr, a to aj napriek tomu, že americký exprezident George 

Bush starší dal garanciu poslednému sovietskemu prezidentovi Michailovi Gorbačovovi, že 

NATO sa nerozšíri za hranice vtedajšieho západného Nemecka. Tento fakt pripomenul to aj 

bývalý ruský prezident Vladimír Putin v roku 2007 na konferencii o svetovej bezpečnosti v 

Mníchove, keď sa priamo spýtal západných predstaviteľov: „Kde sú tie garancie?“. 

 Bývalý Sovietsky zväz mal svoju ochrannú líniu dosť ďaleko od vlastných hraníc. Táto línia 

sa však od pádu železnej opony priblížila k Rusku až nebezpečne blízko. Kým pred rokom 

1989 sanitárny kordón tvorili Nemecká demokratická republika a Československo, teraz 

tvoria priestor medzi Ruskom a NATO, prípadne Európskou úniou, len dve krajiny, a to 

Ukrajina a Bielorusko.  

 Cieľom môjho príspevku je snaha o priblíženie súčasnej geopolitiky nielen v súvislosti s 

Ukrajinou, o ktorej politické smerovanie sa zaujímajú viaceré svetové subjekty, ale aj v 

spojitosti s „farebnými“ revolúciami, ktoré sú prejavom geopolitických treníc.  

 Momentálne má Ukrajina veľký geopolitický význam, pretože sa nachádza vo veľmi 

citlivom priestore, kde sa stretávajú záujmy dvoch veľmocí a ustavičných rivalov, a to 

Spojených štátov amerických a Ruskej federácie. Tretím dôležitým geopolitickým partnerom 

je Európska únia. Každý z týchto hráčov sa usiluje dostať Ukrajinu pod svoje „krídla“. USA 

a Európska únia to robia, samozrejme, s jediným zámerom, a to čo najviac oslabiť Rusko, aby 

sa predišlo možnosti revitalizácie vplyvu Ruska v strednej Európe. Ukrajina totiž plní podľa 

môjho názoru vyvažovaciu funkciu medzi týmito veľmocami. Jej príklon či už k atlantickej 

alebo ruskej moci je – z hľadiska vplyvu v postsovietskom priestore – mimoriadne dôležitý 

pre obe strany. Reálne však Ukrajina nikdy nebude môcť robiť politiku iba čisto so 

zameraním na západné veľmoci, pretože to podľa mojej mienky ani nie je možné. Hoci sa 

súčasný ukrajinský prezident snaží o prozápadný kurz, ukazuje sa, že tento štát nikdy nebude 
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stabilným spojencom Západu. Ukrajina je totiž stále členom Spoločenstva nezávislých štátov, 

navyše je veľmi hospodársky úzko prepojená s Ruskom a v neposlednom rade je tam aj 

obrovská ruská menšina. Okrem toho hospodárske pričlenenie Ukrajiny k EÚ nie je v 

dohľadnej dobe reálne, pretože Európska únia má ešte stále problémy so zžitím sa aj s 

najnovšími členmi, medzi ktorých patrí aj Slovensko.  

 Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje prepojenie Ukrajiny s Ruskom je ten, že ide o slovanský 

štát. Fenomén slovanstva nie je dnes veľmi populárny a západné veľmoci akoby ho ani 

nebrali do úvahy. „Ukrajina je v súčasnosti nezávislým štátom. V hre je však jej budúca 

poloha, pozícia a začlenenie. Je nepochybné, že jej geopolitická orientácia, budúce 

smerovanie, nové geopolitické partnerstvo budú buď napomáhať realizácii geopolitických 

záujmov USA a Európy v tomto priestore, alebo Ruskej federácie, respektíve transformácii 

Ruska na eurázijskú mocnosť, impérium“ (Volner, Š.: Medzinárodná politika, 2005, č.1,s.33).  

 A. G. Dugin vo svojej práci Osnovy geopolitiky (1997) rozpracoval ruský pohľad na vlastnú 

geopolitickú úlohu Ruska. Podľa A.G. Dugina ruský národ, ako historická pospolitosť, nie je 

mysliteľný bez vytvorenia impéria. Rusi zostanú národom len v rámci nového eurázijského 

impéria. Taká koncepcia znovu počíta s vytvorením bipolárneho sveta s morskou mocou 

(USA) na jednej strane a mocou kontinentálnou (Ruská federácia) na strane druhej. 

Súčasťou nového eurázijského impéria podľa A. G. Dugina by sa mali stať : 

 - Európske impérium na Západe (okolo Nemecka a strednej Európy) 

 - Tichooceánske impérium na Východe (okolo Japonska) 

 - Stredoázijské impérium na Juhu (okolo Iránu) 

 - Ruské impérium v centre (okolo Ruska). 

Vybudovanie Európskeho impéria podľa Duginových predstáv by znamenalo : 

- geopoliticky integrovať Ukrajinu s Ruskou federáciou, 

- zjednotiť stredoeurópsky a ruský geopolitický priestor, 

- vytvoriť strategickú os Berlín – Moskva,  

- odstrániť geopolitické predmostie USA v Eurázii, 

- odstrániť sanitárny kordón medzi Nemeckom a Ruskom, 

- polarizovať svet nie na európskom kontinente, ale medzi morskou mocou (atlantizmom) 

a kontinentálnou eurázijskou mocou, 

- zásadnú zmenu globálnej geopolitickej štruktúry a vzťahov medzi geopolitickými 

aktérmi, „opätovnú polarizáciu“ aktérov a priestorov.  

 Ak by sa realizoval takýto plán, museli by nastať znovu také geopolitické strety, akými boli 

napríklad druhá svetová vojna, čo by bolo veľmi radikálnou možnosťou. Európa je veľmi 



 939

dôležitá pre Spojené štáty, pretože podľa Z. Brzezinského predstavuje základné geopolitické 

predmostie na eurázijskom kontinente. Americká geostrategická politika je založená na 

rozširovaní NATO do ďalších postkomunistických štátov. Ak by toto rozširovanie nebolo 

úspešné, potom ani Spojené štáty americké by nemohli uplatňovať svoju politiku tak, ako to 

robia dnes. Teoreticky by takýto neúspech v rozširovaní NATO veľmi poškodil prestíži USA 

a taktiež by to znamenalo stop rozširujúcej sa Európskej únii. EÚ totiž podmieňovala vstup 

nových členov do svojich radov aj vstupom do NATO ako jej bezpečnostnou dimenziou.  

 Význam Ukrajiny pre Rusko je predovšetkým v tom, že ak by bola Ukrajina výhradne vo 

sfére vplyvu Ruska, Rusko by malo výrazne vyššiu geopolitickú hodnotu a väčšie možnosti 

upevnenia svojej pozície v celom Spoločenstve nezávislých štátov. Zároveň by tým Rusko 

malo väčšiu šancu stať sa opäť takým silným štátom ako bol predtým Sovietsky zväz. Podľa 

Z. Brzezinského je práve Ukrajina so svojím nerastným bohatstvom a prístupom k Čiernemu 

moru nesmierne dôležitá pre Rusko. „ Rusko nemôže byť v Európe bez Ukrajiny, zatiaľ čo 

Ukrajina bez Ruska v Európe byť môže.“ (Brzezinski, Z.: Veľká šachovnica, 1999,s.126). S 

týmto tvrdením sa dá polemizovať, pretože hospodárska situácia Ukrajiny sa po „oranžovej 

revolúcii“ nezlepšila, ale práve naopak – zhoršila a vedie k ekonomickému kolapsu.  

 Slovné spojenie „byť v Európe“ znamená byť prítomný svojím vplyvom. Ale má to aj ďalšiu 

dimenziu, ktorá akoby ľuďom hovorila, že Európa končí už na hraniciach so SNŠ. Pred 

vstupom Slovenska do EÚ sme v Európe dokonca „neboli“ ani my. Túto situáciu možno 

analogizovať so spôsobom, akým sa pozerali Rimania v staroveku na každého, kto bol za ich 

hranicami, t.j. vnímali ho ako barbara.  

 Ukrajina je geopoliticky zaujímavá aj z toho pohľadu, že sa na jej teritóriu stretávajú tri 

geopolitické tlaky, a to kresťanský, pravoslávny a islamský. Existujú tu záujmy nielen 

Ruska, USA a EÚ, ale aj záujmy arabských štátov. 

 Možno konštatovať, že „farebné“ revolúcie sú nástrojom prevratov v postsovietskych 

republikách. Sú aktuálne nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ďalšie štáty, ako je napríklad 

Bielorusko, zakaukazské republiky, stredoázijské štáty a v týchto dňoch sa dá sledovať aj 

pokus o revolúciu v Moldavsku.  

 Sergej Chelemendik vo svojom článku Mäkká sila – made in USA (2008) opisuje spôsob 

realizácie prevratov v štátoch bývalého východného bloku. V podstate stále ide o nenásilnú 

formu prevzatia moci. Prvým krokom je nájsť a podporiť svojich „agentov“ vplyvu 

(Juščenko, Saakašvili). Ďalším dôležitým krokom je dostať pod kontrolu mienkotvorné médiá 

a účelovo dezinformovať (ako napríklad u nás pri plynovej kríze). Mäkká sila sa využíva 
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najmä na to, aby sa potom, čo sa na istý čas preberie moc v krajine, zobralo aj strategické 

vlastníctvo danej krajiny (napr. plynová sústava na Ukrajine).  

 Postsovietsky priestor, hlavne Kaspická a Stredoázijská oblasť, je bohatý na energetické 

suroviny. „Farebné revolúcie“, alebo lepšie povedané „riadený chaos“, majú napomôcť 

ľahšiemu prístupu západných veľmocí k energetickým zdrojom a súčasne vytesniť ruský 

vplyv.  

 Rozširovanie NATO o nové štáty, ako je Ukrajina a Gruzínsko, však narúša navonok 

deklarovanú snahu Západu o priateľské vzťahy s Ruskom. Možné umiestnenie prvkov 

americkej raketovej obrany v Čechách a Poľsku tiež prilieva ďalší olej do ohňa. 

 Energetická nezávislosť Európy od Ruska nie je podľa mojej mienky možná. Alternatívne 

trasy z Kaspického regiónu a Strednej Ázie sú veľmi zložité, pretože ich plynová produkcia je 

na dlhé roky viazaná na Rusko a plyn pre tzv. Nabucco jednoducho nie je, nehovoriac o 

neexistencii siete plynovodov obchádzajúcich ruské územie.  

 V súčasnosti Rusko realizuje výstavbu plynovodov do Japonska a Číny pod názvom 

Sachalin 1 a Sachalin 2. Rusko už diverzifikuje svoju jednostrannú závislosť od vývozu 

plynu do EÚ. Táto diverzifikácia robí do budúcna z EÚ a Číny konkurentov o ruský plyn. 

Úloha Ruska v budúcnosti bude podľa môjho názoru len narastať. Ukazuje sa, že spolupráca s 

Ruskom je nevyhnutná a čím skôr si to Európa uvedomí, tým skôr sa vyhne budúcim 

možným, a to nielen energetickým krízam.  

 Podľa mojej mienky je v súčasnosti nutné zastaviť plány na integráciu Ukrajiny a Gruzínska 

do NATO, pretože v tomto priestore znamená rozšírenie NATO nestabilitu a potenciálny 

budúci konflikt. Amerika týmito krokmi len destabilizuje celkovú situáciu vo svete. Pýtam sa 

koľký raz? Pripomeniem aspoň Afganistan, Juhosláviu, Irak...  

Položme si teda na záver otázku: Je dnešný svet bezpečnejší než počas studenej vojny?  
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