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   Witold J. WILCZYŃSKI   ZNACZENIE GEOPOLITYKI (artykuł redakcyjny do 16 numeru Przeglądu Geopolitycznego)   29 kwietnia 2016 r.   Przegląd Geopolityczny jest kwartalnikiem założonym w 2009 roku w Częstochowie i redagowanym dotychczas w tamtejszym Instytucie Geopolityki. Dzięki staraniom założyciela i pierwszego naczelnego redaktora, Leszka Sykulskiego, stał się on jednym z głównych periodyków naukowych w Polsce w dziedzinie geopolityki i stosunków międzynarodowych. Od stycznia 2016 roku jest oficjalnym organem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG), a odpowiedzialność za jego redagowanie przejął specjalnie powołany zespół w Krakowskim Oddziale Terenowym PTG.  Zmiana ta nie oznacza odejścia od kierunku działalności, jaki został wytyczony przed siedmiu laty. Nadal zamierzamy służyć idei „upowszechniania badań geopolitycznych” i „instytucjonalizacji geopolityki w Polsce”, co było głównym celem Przeglądu Geopolitycznego od  samego początku jego istnienia1. Takie sformułowanie celów działalności było uzasadnione tym, że geopolityka znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na jej marginalizację w całym okresie PRL. Chociaż tematyka geopolityczna w ostatnich latach stała się bardzo popularna, sytuacja geopolityki jako nauki nie poprawiła się. W wielu środowiskach akademickich reprezentanci nauk politycznych  uważają ją za dyscyplinę zanikającą, „dogorywającą”, nie nadążającą za „postępem” i skompromitowaną. Od geopolityki stronią także geografowie, w tym reprezentanci geografii politycznej, uważający ją za dyscyplinę „skażoną determinizmem” i przestarzałą. O nieufności geografów w stosunku do geopolityki świadczy ich znikoma obecność wśród członków szybko zwiększającego liczebność Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dotkliwą konsekwencją negatywnego stosunku dużej części środowisk akademickich do geopolityki jest nieskuteczność dotychczasowych przedsięwzięć podejmowanych w celu uruchomienia studiów uniwersyteckich z zakresu geopolityki i geostrategii. Widać stąd, że potrzeba 

                                                 
1 Sykulski, L., 2009, „Przegląd Geopolityczny” jako instrument instytucjonalizacji 
geopolityki w Polsce, artykuł redakcyjny, Przegląd Geopolityczny, 1, s. 7-8.  
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upowszechniania badań geopolitycznych i instytucjonalizacji geopolityki jest nadal aktualna.   Przegląd Geopolityczny pozostaje zgodnie z zalożeniami, otwarty na różnorodne sposoby pojmowania geopolityki. Dla utrzymania naukowego statusu pisma konieczne jest jednak dążenie do ograniczenia wieloznaczności terminologii związanej z geopolityką. Wieloznaczności tej sprzyja znaczne upowszechnienie problematyki geopolitycznej w publicystyce i opracowaniach popularno-naukowych. W szczególności chodzi o sposób pojmowania samej geopolityki. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, które jest stowarzyszeniem naukowym przyjęło, że podstawą wszelkich prowadzonych badań i debat na tematy geopolityczne jest geopolityka klasyczna. Stanowisko takie oparte jest na przeświadczeniu, że właśnie klasyczna postać geopolityki jest tą, która w największym stopniu spełnia formalne wymagania, jakie filozofia nauki stawia wobec dziedzin wiedzy aspirujących do miana naukowej dyscypliny. Chodzi tu zwłaszcza o takie właściwości geopolityki klasycznej jak posiadanie ściśle określonego przedmiotu badań i sformułowanych zadań badawczych, spójność logiczną, prymat argumentacji empirycznej, „odporność” na ideologię i postawa  „chłodnego naukowego sceptycyzmu”, a także dążenie do precyzji sformułowań oraz ujęć ilościowych.  Są to te cechy klasycznej geopolityki, które odróżniają ją od rozmaitych rozwijanych w Ameryce i Europie Zachodniej nowoczesnych nurtów tzw. geopolityki krytycznej. Wynika stąd potrzeba merytorycznej polemiki, dla której łamy Przeglądu Geopolitycznego powinny pozostać otwarte. Zgodnie z powyższym, tezy formułowane przez przedstawicieli tychże nurtów, o ile pojawią się one w pracach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, powinny być analizowane i oceniane z punktu widzenia ich logicznej spójności i stopnia uzasadnienia empirycznego, przy dążeniu do zachowania postawy ideologicznego neutralizmu. Otwartość Przeglądu Geopolitycznego na odmienne od klasycznego nurty, przy jednoczesnym dążeniu do przestrzegania pozytywistycznych zasad metodologicznych nie stanowi sprzeczności, ale wynika z przeświadczenia, jakie wyraził przed laty Albert Einstein, zgodnie z którym „nie wszystko to, co jest ważne, może być ujęte ilościowo, i z drugiej strony nie wszystko to, co jest wyrażone ilościowo, jest ważne”. Respektowanie zasad wynikających z tego typu przeświadczeń jest warunkiem uniknięcia skrajnej postawy negowania istotności sfery wartości, czyli pozwala uchronić się przed niebezpieczeństwem redukcjonizmu, w jaki niejednokrotnie popadali badacze nadmiernie przywiązani do jednej opcji metodologicznej.     Geopolityka w przeszłości definiowana była rozmaicie. Uważano ją za synonim determinizmu geograficznego albo  za studium polityczne z punktu widzenia rozmieszczenia państw i ośrodków siły, za paradygmat oparty na zasadzie, zgodnie z którą badania polityczne powinny uwzględniać uwarunkowania geograficzne, za doktrynę strategiczną uzasadniającą agresję i politykę imperialną, albo za proste przeświadczenie, że losy państw i narodów 
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zależą od czynników geograficznych, zwłaszcza od samego ich położenia2. Geopolityka w jej klasycznym rozumieniu to dyscyplina badająca wpływ uwarunkowań geograficznych na politykę państw i ich pozycję na scenie międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że jej przedmiot badań jest tożsamy z przedmiotem badań geografii politycznej. Tym co różni te dwie dyscypliny jest odmienne podejście badawcze. Geografia polityczna, jak każda subdyscyplina geografii, w centrum swoich zainteresowań umieściła krajobrazy ukształtowane przez społeczeństwa w toku działalności gospodarczej. Krajobrazy te obejmują zarówno elementy biofizyczne jak i całą sferę społeczno-kulturową. Poszczególne subdyscypliny geograficzne starają się wyjaśnić rozmieszczenie poszczególnych elementów krajobrazu, czyli różnorodnych obiektów (ale także procesów). Tak też czyni geografia polityczna, która wyjaśnia wpływ, jaki na krajobraz (a zatem także na funkcjonowanie i codzienne życie społeczeństwa) wywierają czynniki polityczne, czyli sposób rządzenia i działalność instytucji państwowych. Państwo i jego działalność jest w geografii politycznej czynnikiem wyjaśniającym, podczas gdy krajobraz i społeczności go kształtujące stanowią  czynnik wyjaśniany. W geopolityce jest odwrotnie: jej zadaniem jest wyjaśnianie wpływu, jaki na politykę państwa i jego pozycję wynikającą z potęgi  wywierają czynniki geograficzne, w tym biofizyczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe jak i sama lokalizacja. To, co dla geografii politycznej stanowi eksplanans, w geopolityce pełni rolę eksplanandum i vice versa.  Geografia polityczna wychodzi od sytuacji politycznej, ustroju i organizacji państwa, by tym wszystkim wyjaśnić obserwowane cechy krajobrazu, warunki życia ludzi i ich zachowania. Geopolityka z kolei wychodzi od geografii: od cech krajobrazu i od rozmieszczenia różnorodnych obiektów, którymi stara się wytłumaczyć  istniejące realia polityczne, a więc formy rządów i pozycję państwa w otoczeniu międzynarodowym.    Geopolityka i geografia polityczna, badając dokładnie te same przedmioty i mając odwrotnie sformułowane cele badawcze, pozostają par excellence dyscyplinami badawczymi, które należy zaliczyć do rodziny nauk społecznych.  Takiemu  zaklasyfikowaniu nie przeszkadza obecność elementów biofizycznych w obrębie przedmiotu badań. Jest tak dlatego, że nauki społeczne do nauk ścisłych pozostają w stosunku transcendencji. Jest to znana w metodologii nauk społecznych zasada asymetrii. Mówi ona, że tzw. wyższe elementy rzeczywistości społecznej, czyli te związane z działalnością ludzką, transcendują elementy znajdujące się na głębszych poziomach, np. skalne podłoże, roślinność itp. Wynika stąd, że badanie podłoża skalnego może się odbywać przy pełnej obojętności na wyższe poziomy rzeczywistości, takie jak gospodarka, podczas gdy badania wyższych poziomów, np. gospodarki, nie są 
                                                 
2 Obszerny przegląd rozmaitych stanowisk w sprawie istoty geopolityki zawarł ostatnio 
Jarosław Macała w artykule „Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji” 
(http://geopolityka.net/czym-jest-geopolityka-spory-wokol-jej-definicji/) 
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możliwe bez uwzględnienia tego wszystkiego, co znajduje się na głębszych poziomach rzeczywistości, np. skał i roślinności. Fizyk albo geolog może w myśl tej zasady asymetrii nie wiedzieć nic o ekonomii, polityce i kulturze i mimo to jego badania okażą się efektywne. Tymczasem badacze dążący np. do wyjaśnienia pewnych problemów gospodarczych i należących do sfery społeczno-kulturowej nie są niejednokrotnie w stanie dostarczyć wiarygodnych odpowiedzi, jeśli nie odwołają się do danych, którymi dysponują geologowie lub fizycy, czyli badacze głębszych warstw rzeczywistości społecznej.   Geopolityka klasyczna jest dyscypliną naukową należącą do tradycji realizmu. Zarówno państwa jak i pozostałe elementy rzeczywistości społecznej (krajobrazu) traktowane są jako realnie istniejące obiekty i są badane takimi, jakimi się je postrzega. Jest to postawa bardzo bliska klasycznej geografii opartej na epistemologii kantowskiej. Cechą tradycji realistycznej jest odporność na wszelkie sądy nie oparte na wynikach badań (przesądy) oraz nieufność w stosunku do przyjmowanych bezrefleksyjnie konwencji jak i stwierdzeń wypowiadanych (np. w interesach politycznych) przez różnego rodzaju autorytety. W szczególności, w związku z aktualną sytuacją, krytyczne stanowisko należy zająć wobec rozpowszechnionych w mediach i przenikających do literatury naukowej tendencji do przestrzegania  zasad tzw. politycznej poprawności. Kryterium „politycznej poprawności”, która stanowi współczesną formę cenzury (lub autocenzury), jest pozamerytoryczne i oznacza podporządkowanie celów i metod badań przyjętym uprzednio imperatywom ideologicznym. Dlatego nie może ono mieć wpływu na treść prac naukowych i na stosowane sposoby argumentacji. Inną cechą geopolityki, również wynikającą z tradycji realizmu, jest dążenie do formułowania tez przydatnych w praktyce politycznej.  Aspiracje geopolityki i jej dążenia do wpływania na politykę międzynarodową implikują formułowanie pewnych tez, np. dotyczących rozkładu sił politycznych i gospodarczych. W literaturze anglojęzycznej nazywa się to dosłownie „kolejnością dziobania” (international pecking order), która zależy od tego, kto dysponuje większym potencjałem. Potencjał ten, w geopolityce częściej nazywany potęgą, tkwi natomiast w uwarunkowaniach geograficznych. Potęga zależy od posiadanego przez państwo terytorium i jego różnorodnych zasobów, jak również od terytoriów i zasobów znajdujących się pod kontrolą państwa a także w strefie jego wpływów. To właśnie jest powodem, dla którego geografia jest dla polityki istotna, co z kolei stanowi uzasadnienie kultywowania geopolityki jako nauki. Poszczególne rodzaje zasobów decydujących o potędze państw, a więc złoża mineralne, zbiorniki wodne, gleby, lasy, ludność (w znaczeniu ilościowym i jakościowym), kapitał, technologie i inne, są rozmieszczone nierównomiernie (co oznacza, że znaczenie polityczne poszczególnych miejsc nie jest identyczne), a potęga jest zjawiskiem przejściowym. Wiedząc o tym, państwa zmuszone są do podejmowania działań mających na celu jej umacnianie i utrwalanie. Działania te nie będą skuteczne, 
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jeśli wcześniej nie zostaną ustalone priorytety, wynikające z hierarchii celów i hierarchii miejsc/terytoriów. Nie jest prawdą, że rozwój technologii ogranicza lub niweczy znaczenie geopolityki, jak przekonują niektórzy badacze zarówno w Polsce jak i za granicą. Zmiany technologiczne, a zwłaszcza wprowadzanie nowych rodzajów środków transportu oraz paliw, istotnie zmieniają treść i charakter analiz geopolitycznych. Wprowadzanie nowych technologii wpływa niewątpliwie na charakter krajobrazów, zmieniając także znaczenie pewnych terytoriów i lokalizacji. Zmiana istotności poszczególnych uwarunkowań geograficznych wpływających na treść analiz geopolitycznych na skutek rozwoju technologii nie oznacza jednak, że uwarunkowania te przestają być w ogóle ważne. To samo dotyczy rozwoju gospodarczego: przepływy kapitału jak i technologii niewątpliwie modyfikują znaczenie poszczególnych terytoriów i miejsc, ale nie zaprzeczają w żaden sposób tezie, że geograficzne uwarunkowania są istotne z politycznego punktu widzenia3.   Analizy geopolityczne w opinii praktyków sprowadzają się do wykorzystania czasu i przestrzeni. Geopolityka bazuje na niepodważalnym fakcie, że polityka międzynarodowa  ma miejsce w czasie i przestrzeni, a zatem odbywa się w określonych warunkach biofizycznych i społeczno-kulturowych. Dlatego uzasadnione jest dążenie do identyfikacji i wyjaśnienia powiązań istniejących między uwarunkowaniami geograficznymi a konfiguracją państw i ośrodków siły. Znajomość tych powiązań jest z kolei niezbędna do sformułowania właściwej diagnozy sytuacji politycznej i stworzenia koncepcji strategicznych przydatnych w prowadzeniu skutecznej polityki. Geopolityka nie jest synonimem determinizmu geograficznego, ale jej podstawowym założeniem jest teza, że geografia istotnie utrudnia lub ogranicza aktywność w dziedzinie polityki międzynarodowej, ale zarazem dostarcza dla niej sposobności do wykorzystania. Państwa korzystają z możliwości jakie daje im  geopolityka dla osiągania swoich celów, albo stają się ofiarami geopolitycznych sytuacji, w których się znajdują. Jednym z celów badań geopolitycznych jest dostarczanie danych niezbędnych do formułowania strategii, które pozwolą państwom wykorzystywać własne geograficzne atuty, jak również wynikające z uwarunkowań geograficznych słabości innych państw będących konkurentami na scenie międzynarodowej. Geopolityka definiuje poszczególne podmioty polityki międzynarodowej, wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wpływające na ich aktywność, określa ich możliwe cele strategiczne oraz miejsca/terytoria będące przedmiotem rywalizacji, a także warunki niezbędne dla zachowania równowagi lub poprawy stanu bezpieczeństwa. George Friedman, dyrektor znanej kalifornijskiej agencji wywiadowczej Stratfor, 
                                                 
3 Ostatnio miała miejsce szeroka dyskusja na ten temat na łamach bardzo wpływowego, 
amerykańskiego kwartalnika Orbis, którą podsumował piszący te słowa w artykule An 
Examination of Geography and Geopolitics in the Light of Technological Development, 
opublikowanym przez European Journal of Geopolitics, nr 3 (2015).  
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oferującej m.in. analizy geopolityczne, podsumował swoją wypowiedź uzasadniającą badania geopolityczne w następujący sposób: „Częściej niż chciwość, miłość, czy inne namiętności, motywem uzasadniającym działania państw i społeczności jest strach. Strach przed klęską jest motorem napędowym polityki zagranicznej zarówno w przypadku nomadycznych plemion jak i nowoczesnych państw. A źródłem tego strachu są określone cechy geograficzne pewnych miejsc i obszarów, także oddalenie, bliskość lub dostępność ważnych obiektów lub zasobów. Dziedziną wiedzy ukazującą państwom i społeczeństwom sposobności jakie biorą się ze znajomości tych cech, jest geopolityka. Ona przedstawia także istniejące w geografii ograniczenia i słabości. Strach przez popadnięciem w zależność lub przed upadkiem zmusza państwa do podejmowania  działań na arenie międzynarodowej – strach, który tkwi w uwarunkowaniach geograficznych4.”  

                                                 
4 http://Stratfor/the-methodology-of-geopolitics-51644189 
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   Aleksander GŁOGOWSKI   NOWY JEDWABNY SZLAK – GEOPOLITYCZNE ZNACZENIE WSPÓŁPRACY PEKINU Z ISLAMABADEM   Abstrakt: Na podstawie umów bilateralnych Chiny podjęły decyzję o sfinansowaniu wielkiego 
projektu infrastrukturalnego na terenie Pakistanu, określanego mianem Chińsko – 
Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego lub Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku. 
Projekt obejmuje m.in. budowę elektrowni, dróg, linii kolejowych, a przede wszystkim 
wielkiego portu o znaczeniu strategicznym w pakistańskiej miejscowości Gwadar. 
Projekt ma ogromne znaczenie geopolityczne gdyż umożliwi Chinom bezpośrednie 
połączenie z wybrzeżem Oceanu Indyjskiego. Ponadto pomoże on w aktywizacji 
gospodarczej Regionu Autonomicznego Sinkiang Ujgurski (Uighur-Xinjiang), czemu 
służyć ma utworzenie Kaszgarskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie ma się 
rozpocząć masowa produkcja tanich wyrobów przemysłowych przeznaczonych na 
eksport. Projektowany Korytarz znacznie skróci szlaki eksportowe do Europy i ułatwi 
import surowców z Afryki. Dla Pakistanu Korytarz oznacza uzyskanie dostępu do 
chińskiej technologii, co pomoże temu państwu zredukować dystans technologiczny, jaki 
dzieli je od Indii – głównego geopolitycznego rywala. Ponadto Projekt obejmuje inne 
inwestycje, a m.in. przewiduje budowę gazociągu z Iranu do Pakistanu, w następnie 
także do Chin. Oprócz tego przewidziane są wspólne przedsięwzięcia w przemyśle 
zbrojeniowym, w tym budowa nowych modeli czołgów, samolotów bojowych i okrętów 
wojennych. 
 Słowa kluczowe: Chiny, Pakistan, Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy, Jedwabny Szlak   Wstęp  Celem artykułu jest analiza aktualnego stanu stosunków chińsko-pakistańskich ze szczególnym uwzględnieniem zespołu wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych o charakterze strategicznym. W szczególności chodzi o projekt pod nazwą China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), czyli Chińsko - Pakistański Korytarz Gospodarczy. Inwestycje te nie mają charakteru militarnego, jednak wpisują się w trwającą od blisko 50 lat współpracę bilateralną, która początkowo miała przede wszystkim charakter wojskowy. Biorąc pod uwagę strategiczne położenie Pakistanu względem zachodnich 
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prowincji Chińskiej Republiki Ludowej (w szczególności autonomicznego regionu Sinkiang Ujgurski), nie można inwestycji w infrastrukturę drogową czy kolejową traktować w oderwaniu od czynnika geopolitycznego. Sąsiedztwo wspólnego przeciwnika (a okresowo wroga) – Indii, zjednoczyła dwa państwa pozostające w okresie Zimnej Wojny w ideologicznym konflikcie. Z punktu widzenia Chin budowa strategicznego połączenia drogowego oraz kolejowego między Kaszgarem a portem w Gwadar może ułatwić dostęp do rynków europejskich jak i transport surowców z Afryki do powstającej od 2011 roku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Kaszgar. Jej utworzenie zaś daje Chinom szansę na pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez wykorzystanie taniej siły roboczej oraz gruntów w niedoinwestowanym zachodnim regionie Sinkiang Ujgurski (Ujghur-Xinjiang). Dla Pakistanu projekt CPEC oznacza dostęp do nowoczesnych technologii, napływ zagranicznego kapitału, ożywienie gospodarcze, podniesienie poziomu zamożności (czy raczej spadku poziomu ubóstwa), a także zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną.   Początki współpracy  21 maja 1951 roku Pakistan, jako trzecie państwo niekomunistyczne, uznał Chińską Republikę Ludową jako reprezentanta narodu chińskiego, cofając tym samym swoje uznanie dla Republiki Chińskiej na Tajwanie. W lutym 1957 roku premier Zhou Enlai odbył dziesięciodniową wizytę w Pakistanie, będąc pierwszym komunistycznym przywódcą, który odwiedził to państwo (Barnouin, Changgen 2006, s. 159). Obok stosunków politycznych, intensyfikacji uległy także relacje gospodarcze. Wartość eksportu do Państwa Środka stanowiła już w 1952 roku blisko 15,2% całości eksportu Pakistanu (Montagno 1965, s. 311). W 1956 i 57 roku podpisano porozumienia o wymianie handlowej. Pakistan eksportował bawełnę, a Chiny – ryż i węgiel (Chaudri 1988, s. 48). Kluczowe znaczenie tak dla ówczesnych jak i aktualnych relacji bilateralnych ma układ podpisany 2 marca 1963 roku. Ważną okolicznością jego zawarcia było zbliżenie USA i Indii powiązane z druzgocącą klęską, jaką New Delhi poniosło w wojnie granicznej z Chinami w  1962 roku. W Artykule 1 wspomnianego układu Chiny uznają de facto kontrolę Pakistanu nad tą częścią Kaszmiru, która znajduje się po zachodniej stronie delimitowanej przez ONZ Linii Kontroli (do 1971 roku Linii Przerwania Ognia): W świetle faktu, że granica pomiędzy chińskim Sinkiangiem a obszarami znajdującymi się pod aktualną kontrolą Pakistanu nigdy nie była formalnie delimitowana, umawiające się strony zgadzają się by ją wytyczyć na podstawie tradycyjnej, zwyczajowej linii granicznej, włączając zarówno naturalne cechy, jak i ducha równości, wzajemnych korzyści i przyjaznej współpracy1. W ten sposób Chińska Republika Ludowa zaangażowała się politycznie po stronie Pakistanu w konflikt w Kaszmirze. W zamian Pakistan w artykule drugim układu scedował na rzecz 
                                                 
1 International Legal Materials, Vol. 2, No. 3 (MAY 1963), pp. 541-542. 
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ChRL część terytoriów Ladakh i Aksai, które graniczą bezpośrednio z Indią. W ten sposób Islamabad wystąpił wobec Pekinu jako suweren nad całym dawnym księstwem Dżammu i Kaszmir (Jones 2002, s. 71-73). Porozumieniu dotyczącemu kwestii granicznych towarzyszył zawarty w tym samym czasie traktat handlowy. W 1964 roku zawarto zaś układ o handlu barterowym. Kontakty biznesowe zmalały znacząco po roku 1971 kiedy Pakistan utracił znaczną część swojej ludności i terytorium na rzecz powstałego wówczas państwa Bangladesz. Skłoniło to Chiny i Pakistan do realizacji pierwszych wielkich inwestycji drogowych. W latach 1968 i 1971 wybudowano dwie wąskie drogi łączące Sinkiang z Pakistaniem przez przełęcze w górach Karakorum. Największe do tej pory przedsięwzięcie inżynierskie na tym terenie a jednocześnie najwyżej położona droga międzynarodowa znana pod nazwą Karakoram Highway została otwarta w 1978 roku (dla transportu cywilnego dostępna od 1982 roku). Prowadzi ona przez Przełęcz Khunjerab i ma parametry pozwalające na ruch czołgów. W ten sposób Chiny uzyskały możliwość przerzucania wojsk na terytorium Pakistanu, by w ten sposób oskrzydlić siły indyjskie w przypadku kolejnej wojny. Islamabad zaś uzyskał możliwość otrzymania natychmiastowej pomocy w postaci sprzętu, amunicji i części zamiennych od swojego północnego sojusznika (Vertzberger 1983, s. 643).    Współpraca wojskowa  Współpraca wojskowa między Pakistanem a Chinami rozpoczęła się w 1965 roku po wojnie z Indią, kiedy na skutek amerykańskiego embargo to ChRL stała się głównym dostawcą broni. Uległa ona intensyfikacji po wojnie w 1971 roku. Wówczas w miejscowości Taxila pod Islamabadem wybudowano zakłady remontowe dla chińskich czołgów używanych przez pakistańską armię (Heavy Rebuild Foundry Project, P-711). Na bazie tych zakładów w 1992 roku powstała Heavy Industries Taxila (HIT), fabryka posiadająca samodzielną zdolność produkcyjną. Produkuje się tam między innymi maszyny MBT2000 Al Khalid (w chińskiej nomenklaturze T-90-IIM)2. Pojawiają się informacje, że w tych zakładach mają być produkowane na licencji ukraińskiej czołgi T-84 Opłot M3. Jednocześnie, w tym samym 1971 roku podjęto decyzję o wybudowaniu zakładów remontowych dla chińskich samolotów używanych przez siły pakistańskie. W miejscowości Kamra pod Islamabadem zbudowano kompleks Aircraft Rebuild Factory (ARF). W 1975 roku zakłady te wraz z warsztatami przeznaczonymi do obsługi francuskich samolotów Mirage weszły w skład konsorcjum Pakistan Aeronautical Complex PAC). W 1994 roku rozpoczęto tam produkcję pierwszego pakistańsko-chińskiego samolotu, którym jest szkolny 
                                                 
2 http://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=181 dostęp 3.01.2016 
3 http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=16946 vide 
http://defenceforumindia.com/forum/threads/t-84-oplot-m-possibly-the-new-war-horse-of-
pakistan-army.69193/ dostęp 3.01.2016 
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K-8 Karakorum (wkład strony pakistańskiej to 20% podzespołów, możemy więc raczej mówić o montowni)4. W 2003 roku rozpoczęto prace nad konstrukcją wspólnego samolotu wielozadaniowego, nazwanego JF-17 (udział strony pakistańskiej szacuje się na 58% podzespołów, resztę wykonuje chiński partner - firma Chengdu5. Nota bene silniki produkcji chińskiej, w jakie planowano wyposażyć te samoloty, nie spełniły oczekiwań. Dlatego strona pakistańska skorzystała z oferty rosyjskiej i zakupiła tam system napędowy ED-936. Samolot JF-17, który jest finalnie montowany w Pakistanie, ma się stać ważnym towarem eksportowym. Zainteresowanie zakupem miały wyrazić takie państwa jak Algieria, Argentyna, Bangladesz, Birma, Egipt, Iran, Liban, Malezja, Maroko, Nigeria, Urugwaj czy Sri Lanka. Prawdopodobnie pierwsza umowa została podpisana podczas pokazów lotniczych w Dubaju w listopadzie 2015 roku7. Transakcje pomogą siłom powietrznym Pakistanu sfinansować zakup maszyn do własnego użytku, których liczba planowana jest na 80 sztuk. Chiny dostarczają także okręty dla Pakistańskiej Marynarki Wojennej. W październiku 2015 roku pojawiła się informacja prasowa o uzgodnieniu dostawy ośmiu okrętów podwodnych klasy S20 (w chińskiej nomenklaturze 039A). Cztery z nich mają zostać zbudowane w stoczni w Karaczi8.  Współpraca w zakresie energii atomowej  Pakistan zdecydował się na współpracę z Chinami w dziedzinie energetyki atomowej po tym, jak utracił wsparcie USA, Kanady i państw europejskich na skutek zaangażowania we własne programy militarne. Już w 1977 roku specjaliści chińscy odwiedzili zakłady KANUPP w Karaczi, by zbadać możliwości dostarczania do nich paliwa9. Później pomogli Pakistanowi wykorzystać kanadyjski reaktor NRX zbudowany w 1985 roku w Kushnab do produkcji plutonu w celach wojskowych. Pod koniec 1989 roku podpisana została umowa o budowie 300 MW reaktora w miejscowości Chashma, opartego na systemie Quinshan-1. Budowa została ukończona w 1999 roku10. W 2005 roku na mocy porozumienia z Chinami zaczął powstawać kolejny reaktor w tej samej miejscowości, o podobnej mocy. Budowę zakończono w 2012 roku. Budowę następnych dwóch jednostek o mocy 340 MW rozpoczęto odpowiednio w 2008 i 2009 roku. W lutym 2013 roku podpisano umowę o 
                                                 
4 http://www.pac.org.pk/history dostęp 3.01.2016 
5 http://www.pac.org.pk/jf-17 dostęp 3.01.2016 
6 http://tribune.com.pk/story/990685/pakistan-to-install-russian-engines-in-jf-17/ dostęp 
3.01.2016 
7 http://sputniknews.com/world/20151117/1030245428/china-fighter-jet-deal.html dostęp 
3.01.2016 
8 http://www.dawn.com/news/1211363 dostęp 3.01.2015 
9 http://thediplomat.com/2015/02/china-pakistan-and-nuclear-non-proliferation/ (dostęp 
3.01.2016) 
10 https://www.princeton.edu/pei/energy/publications/reports/No.321.pdf dostęp 3.01.2016 
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budowie piątego reaktora o największej do tej pory mocy 1000 MW, który ma być wzniesiony w mieście Multan w Pendżabie, które jest ważnym centrum przemysłowym Pakistanu11. W 2015 roku zawarto porozumienie w sprawie rozbudowy istniejącego centrum nuklearnego pod największym miastem Pakistanu - Karaczi o dwie jednostki o mocy 1200 MW każda12.  Inwestycje infrastrukturalne  Prace nad pierwszym połączeniem drogowym pomiędzy Kaszgarem - stolicą prowincji Ujgur-Xinjiang, a Islamabadem, rozpoczęły się w 1959 roku, a zakończono je blisko dwadzieścia lat później. Podczas wykuwania skały i kładzenia asfaltu prawie 1000 robotników z obu państw straciło życie13. Powstała najwyżej położona międzynarodowa droga na świecie, Karakoram Highway (ryc. 1). Znajduje się też na tej trasie najwyżej położone drogowe przejście graniczne na świecie, usytuowane na przełęczy Khunjerab (4,693 m n.pm.). Warunki meteorologiczne i topograficzne powodują, że droga ta jest zamknięta w sezonie zimowym. Duże opady deszczu oraz lawiny kamieni powodują, że bywa także zamykana w innych miesiącach. Z tego względu Chiny zainteresowane utrzymaniem stałego połączenia lądowego z Pakistanem dążą do modernizacji połączenia. Jest to tym bardziej istotne, że od 2002 roku chińska firma jest właścicielem portu w Gwadar, który w 2007 roku przyjął pierwsze statki.   Chiny włączyły się do realizacji pakistańskich projektów z zakresu infrastruktury gazowej w 2008 roku, kiedy India wycofała się z współfinansowania budowy gazociągu mającego połączyć ją z Iranem. Inwestycja pod nazwą IPI (od pierwszych liter państw-stron) dawała analitykom nadzieję na zbliżenie Indii i Pakistanu. Jednak wraz z podpisaniem umowy o transferze technologii między Delhi a Waszyngtonem, India wycofała się z projektu. Nieoficjalnie było to warunkiem zawarcia tej perspektywicznej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, które w owym czasie starały się wpływać na rząd w Teheranie za pomocą sankcji międzynarodowych, obejmujących głównie zakaz eksportu surowców, w tym gazu ziemnego14. Naciski amerykańskie spowodowały jednak wycofanie się z projektu także Industrial and Commercial Bank of China, który miał formalnie skredytować inwestycję. Zawarcie umowy państw – członków stałych Rady Bezpieczeństwa ONZ z Iranem o zaniechaniu realizacji programu atomowego spowodowało, że do projektu można było powrócić. 
                                                 
11 http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-O-S/Pakistan/ dostęp 
3.01.2016 
12http://www.lowyinterpreter.org/post/2015/07/09/Sino-Pakistan-civil-nuclear-cooperation-
A-growing-challenge-to-the-global-nuclear-order.aspx dostęp 3.01.2016 
13 http://www.ourdunya.com/karakoram-highway-in-pakistan/ dostęp 3.01.2016 
14http://www.livemint.com/Politics/bEi7nFyqA5hIfsx0svsvvM/IndoUS-nuclear-deal-in-
pipeline-efforts-on-to-let-Iran-dow.html dostęp 3.01.2016 
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Ryc. 1: Główne obiekty infrastrukturalne Pakistanu. 

 Źródło: opracowanie redakcji.  Chińsko-Pakistański Korytarz Ekonomiczny (CPEC)  Projekt budowy połączeń między Sinkiangiem Ujgurskim portem Gwadar został oficjalnie ogłoszony w 2013 roku jako element szerszej polityki chińskiej zwanej Nowym Jedwabnym Szlakiem (Silk Road Economic Belt). Wdrożenie tej koncepcji do realizacji nastąpiło podczas utrzymanej w przyjacielskiej atmosferze wizyty prezydenta ChRL Xi Jinpinga w Islamabadzie w dniach 20-21 kwietnia 2015 roku. Prezydent Xi spotkał się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i oficerami sił zbrojnych. Otrzymał także najwyższe odznaczenie państwowe Nishan-e-Pakistan. Jednak kluczowym efektem dwudniowej wizyty przywódcy ChRL w Islamabadzie było zawarcie 51 bilateralnych porozumień, otwierających drogę dla wielkich infrastrukturalnych inwestycji. Mają one pomóc Pakistanowi zmniejszyć dystans cywilizacyjny do Indii, dając poważny impuls modernizacyjny lokalnej ekonomii poprzez włączenie jej do systemu chińskiej sieci tranzytowej. Ogólna wartość 
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inwestycji chińskich w ramach projektu ma wynieść 46 miliardów dolarów. Na mocy porozumienia strona chińska otrzymała w dzierżawę na 23 lata port w Gwadar wraz z działkami o powierzchni blisko 800 ha (2000 akrów). Formalnie portem będzie zarządzać przedsiębiorstwo państwowe Chinese Overseas Ports Holding Company Ltd (COPHCL). W skład inwestycji w regionie Gwadar ma wejść także największy w Pakistanie port lotniczy15. Częścią infrastruktury portu będzie także wart 2,5 miliarda dolarów pływający terminal LNG, o możliwości przerobu 0,3 miliarda m3 gazu dziennie16.  Jednym z poważniejszych zagrożeń strategicznych dla Pakistanu jest permanentny kryzys energetyczny. Deficyt energii elektrycznej szacuje się na 40% potrzeb (czyli między 4500 a nawet 8500 MW). Co gorsza, do 2030 roku znane obecnie krajowe złoża gazu ziemnego zostaną całkowicie wyczerpane. Konieczna jest zatem rozbudowa systemu elektrowni. Bez tego niemożliwe będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego. Należy też pamiętać, że wraz ze wzrostem poziomu zamożności obywateli, zwiększa się też popyt na energię elektryczną. W budowę nowych bloków energetycznych, które dadzą Pakistanowi łącznie 16400 MW mocy zainwestowanych ma zostać 37 miliardów USD. Całość ma więc przewyższyć środki przekazane Pakistanowi przez USA od 2002 roku (czyli od włączenia się do tzw. „koalicji antyterrorystycznej”, co oznaczało zaprzestanie wspierania afgańskich talibów i udostępnienie swojego terytorium, a zwłaszcza przestrzeni powietrznej dla operacji w Afganistanie), których łączna wartość do połowy 2015 roku zamknęła się w kwocie 31 miliardów USD17. Inwestycje energetyczne obejmują nie tylko zwiększenie mocy już istniejących poprzez dodawanie kolejnych reaktorów nuklearnych, ale także budowę elektrowni opartych o odnawialne źródła energii. Między innymi planuje się powstanie kolejnej zapory wodnej w okolicy Islamabadu, dającej 720 MW za 1,4 miliarda USD, oraz Suki Kinari w prowincji Khyber Pakhtunkhwa o mocy 870 MW wartej 1,8 miliarda USD18. Do projektu CPEC ma zostać włączona także wielka zapora Diamir Bhasha Dam na rzece Indus w prowincji Gilgit – Baltistan, której budowę rozpoczęto w 2011 roku. Jej moc ma osiągnąć 4500 MW, a całkowity koszt inwestycji ma się zamknąć sumą 14 miliardów dolarów19. Planuje się także budowę zespołu generatorów słonecznych w Quaid-e-Azam Solar Park w Bahawalpur o mocy 900 MW za 1,5 miliarda USD. 
                                                 
15 http://www.dailytimes.com.pk/national/12-Nov-2015/china-to-build-pakistan-s-largest-
airport-at-gwadar dostęp 3.01.2016 
16http://www.pakistantoday.com.pk/2015/11/08/business/financial-bid-for-gwadar-lng-
terminal-to-be-opened-this-week/ dostęp 3.01.2016 
17 http://www.reuters.com/article/pakistan-china-idUSL4N0XH1P420150420 dostęp 
3.01.2016 
18 http://nation.com.pk/islamabad/12-Apr-2014/deal-signed-for-870mw-hydropower-project 
dostęp 3.01.2016 
19 http://nation.com.pk/business/11-Dec-2015/govt-seeks-bhasha-dam-inclusion-in-cpec 
dostęp 3.01.2016 
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Ma to być jedna z największych elektrowni słonecznych na świecie20. Planowane są także inwestycje w energetyce konwencjonalnej. Przykładem może być 660 MW elektrownia węglowa, warta 1,9 mld dolarów, budowana wspólnie przez inwestorów chińskich i katarskich w Port-Quasim w Karaczi21. Następna elektrownia węglowa powstanie w Sahiwali. Ma dawać łącznie 1320 MW energii, a koszt budowy ma wynieść 1,8 miliarda USD22. Planowana jest także budowa kilku elektrowni, których paliwem  ma być gaz LNG. Jeden taki zakład wart blisko 3 miliardy USD o mocy 1200 MW powstanie w miejscowości Balokki w Pendżabie23. Podobna elektrownia o mocy 1180 MW powstaje w miejscowości Bikki koło miasta Sheikhpura, także w Pendżabie24.  Najbardziej spektakularną a też i bardzo istotną częścią inwestycji w ramach CPEC ma być infrastruktura drogowa i kolejowa, a także gazociągi. Sieć nowoczesnych dróg ma połączyć najważniejsze miasta Pakistanu: Karaczi, Lahore i Islamabad z portem w Gwadar oraz granicą chińską na przełęczy Khunjerab. Karakorum Highway ma zostać tak zmodernizowana, by było możliwe całoroczne z niej korzystanie, co wymaga konstrukcji tuneli. Planowane są także inwestycje kolejowe. Głównym projektem jest połączenie portu w Gwadar z Peszawarem przez największe centra gospodarcze: Karaczi, Haidarabad, Multan i Lahore. Kolej z Gwadar do Karaczi musi zostać wybudowana natomiast pozostałe odcinki wymagają gruntownej przebudowy. Planuje się, że pociągi mają poruszać się z prędkością 160 km/h, przy dotychczasowym standardzie 60-82 km/h. Wymaga to budowy nowoczesnej automatycznej sygnalizacji, oraz dostosowania peronów do nowych składów25. W stadium projektów pozostaje na razie bardzo ambitny plan budowy połączenia kolejowego pomiędzy chińskim Kashgarem a pakistańskim Islamabadem, noszący nazwę Karakorum Railway. Połączyłby on nie tylko te ważne miasta ale także systemy kolejowe dwóch państw26. Częścią projektu kolejowego jest także budowa pierwszej linii metra (tzw. Orange Line) w Lahore, warta 1,6 miliarda USD27. W ramach CPEC ma powstać również 
                                                 
20 http://www.thenewsteller.com/pakistan/pak-china-900-mw-solar-power-project-agreed-to-
expedite/18562/ dostęp 3.01.2016 
21 http://nation.com.pk/business/11-Apr-2015/china-qatar-to-build-2-09b-coal-fired-power-
plant-at-karachi dostęp 3.01.2016 
22http://www.nepra.org.pk/Licences/Licence%20Application/2015/Generation%20License%
20App%20of%20Hunaneg%20Shdong%20RUYI.PDF dostęp 3.01.2016 
23 http://www.thenews.com.pk/print/50520-ecnec-approves-transmission-line-for-balloki-
power-plant dostęp 3.01.2016 
24http://en.dailypakistan.com.pk/pakistan/pm-nawaz-inaugurates-1180mw-bhikki-power-
plant-in-sheikhupura/ dostęp 3.01.2016 
25 http://paktribune.com/news/Railway-track-project-planned-from-Karachi-to-Peshawar-
275016.html dostęp 3.01.2016 
26 http://www.dawn.com/news/1116104/china-tables-railway-project-linking-to-pakistan 
dostęp 3.01.2016 
27 http://www.dawn.com/news/1180260 dostęp 3.01.2016 
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połączenie światłowodowe pomiędzy Pakistanem a Chinami, warte 2 miliony dolarów USA. Najważniejsze projekty infrastrukturalne mają zostać ukończone do 2018 roku, ale analitycy przewidują, że termin ten jest zbyt optymistyczny28. Jakkolwiek formalnie nie jest częścią CPEC, to w związku ze zmianą warunków międzynarodowych, a w szczególności ze zniesieniem embargo na handel z Iranem, Chiny powróciły do kwestii budowy „pakistańskiej” części gazociągu Iran-Pakistan.   Podsumowanie  Ambitny projekt inwestycji chińskich w Pakistanie ma spore szanse powodzenia. Obydwa państwa są żywotnie zainteresowane w jego realizacji, a oponenci nie dysponują bezpośrednimi możliwościami jego zablokowania. Pewne zagrożenia mogą się pojawić ze strony separatystów w Beludżystanie, którzy są niezadowoleni z dość niewielkiego udziału prowincji w podziale zysków z portu Gwadar, który formalnie się na jej terytorium znajduje. Jednak powstanie nowych miejsc pracy w porcie, oraz przy budowie i obsłudze jego infrastruktury zmniejszy zaplecze dla grup radykalnych. Realizacja projektu CPEC z pewnością służy budowie mocarstwowej polityki Chin w Azji i na świecie. Tranzyt towarów do Europy i surowców z Azji oraz regionu Zatoki Perskiej ulegnie znaczącemu skróceniu co przyczyni się do spadku lub zatrzymania wzrostu cen. Poprzez dzierżawę portu Gwadar Chiny zyskują możliwość kontrolowania wejścia do strategicznej cieśniny Ormuz gdyż baseny portowe są dostosowane nawet do przyjmowania lotniskowców. Możliwość posiadania i zarządzania potężnym portem oceanicznym (gdy zostanie ukończony drugi etap budowy, Gwadar ma być największym na świecie) pozwala na przejęcie kontroli nad tranzytem towarów nie tylko do Chin i Pakistanu, ale także do innych państw Azji Centralnej, w tym zwłaszcza do Afganistanu który ma podpisaną umowę w tej sprawie z Islamabadem. W ten sposób za pośrednictwem udziałów w inwestycjach infrastrukturalnych (drogi, koleje, rurociągi, port oceaniczny) Chiny uzyskałyby możliwość oddziaływania na państwa Azji Centralnej, a więc mackinderowskiego „heartlandu”, mogąc skutecznie konkurować z Rosją jako właściciel narzędzi tranzytowych (por. Bobkowski 2013; Skrzyp 2012). W pierwszej kolejności oznaczałoby to „otwarcie” chińskiego Sinkiangu na świat poprzez port w Gwadar. Jest to bardzo przydatne gdyż prowincja ta jest jedną z najsłabiej rozwiniętych, są tam więc tanie nieruchomości i niskie koszty pracy. Jest to ważne zwłaszcza w okresie słabnącej dynamiki gospodarczej Chin, by dzięki tym zasobom zachować konkurencyjność na rynkach światowych. Rozwój Sinkiangu Ujgurskiego jest też ważny ze względu na występujący tam ujgurski separatyzm etniczny oraz działające tam grupy terrorystów salafickich. Modernizacja 
                                                 
28 http://tribune.com.pk/story/970437/cpec-projects-worth-11b-cannot-be-completed-in-two-
years-ipr/ dostęp 3.01.2016 
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prowincji z punktu widzenia Pekinu spowoduje masowe migracje kadry urzędniczej i specjalistów z innych części Chin, czyniąc z Ujgurów mniejszość we własnym regionie. Natomiast pojawienie się miejsc pracy w przemyśle spowoduje wzrost poziomu życia a z nim – akceptacji dla położenia społeczno-politycznego.   Z punktu widzenia Pakistanu znaczenia CPEC nie sposób przecenić. Przede wszystkim oznacza on pozyskanie względnie nowoczesnych technologii w dziedzinie energetyki, co szczególnie ważne w kontekście poważnego deficytu elektryczności, oraz wyczerpywania się własnych zasobów gazu ziemnego. Pakistan nie posiada także własnych rozwiązań w dziedzinie energetyki solarnej. Bardzo ważne są także inwestycje w infrastrukturę drogową, a zwłaszcza kolejową. W przypadku tej ostatniej widoczne są sięgające wielu dekad zaniedbania zarówno jeśli chodzi o sieć torową i trakcyjną, ale zwłaszcza jeśli chodzi o tabor i zaplecze techniczne. Brak nowoczesnej infrastruktury transportowej w tak dużym terytorialnie i ludnym państwie, jakim jest Pakistan, poważnie hamuje perspektywy wzrostu gospodarczego. Poważne zaangażowanie chińskiego kapitału może też mieć pozytywny wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa Pakistanu. Pekin bowiem tym razem będzie czynnie zainteresowany w tym, żeby obiekty zbudowane za jego środki, nie zostały zniszczone w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego z Indią. W tym kontekście należy postrzegać wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie wojskowości (uczestnictwo przemysłu pakistańskiego w budowie czołgów, samolotów i okrętów projektowanych w Chinach). Powstaje jednak pytanie: jak to zaangażowanie się Chin w modernizację filarów pakistańskiej gospodarki wpłynie na poziom suwerenności Islamabadu? Pewnym jej testem będzie to, na ile głęboko zaangażuje się on w obecny konflikt irańsko-saudyjski po stronie Rijadu, gdy Pekin tradycyjnie wspiera Teheran. Wydaje się, że przegranymi w tym procesie są Stany Zjednoczone. Jak to zostało wcześniej napisane, ich inwestycje w Pakistanie są znacznie skromniejsze. Poza tym Pekin nigdy nie stawiał Islamabadowi żadnych ograniczeń jeśli chodzi o to przeciwko komu broń u niego kupiona może być użyta i pod jakimi warunkami, co czyniły i starały się egzekwować Stany Zjednoczone w czasie wojen pakistańsko indyjskich w 1965 i 1971 roku. Wynikać to może z różnego spojrzenia, jakie Pekin i Waszyngton mają na New Delhi: w przypadku Chin łączy je z Pakistanem „nieufność” wobec wspólnego sąsiada, która często przybierała postać otwartej wrogości. USA natomiast starają się utrzymywać bliskie stosunki z Indiami, na ile druga strona jest nimi w danym momencie zainteresowana. Zatem projekt CPEC może w wymiarze regionalnym działać stabilizująco na stosunki międzynarodowe, gdyż zwiększa poczucie bezpieczeństwa Pakistanu i zaspokaja potrzebę Chin posiadania dostępu do Oceanu Indyjskiego, by w ten sposób „otworzyć” region Sinkiang Ujgurski na rynki światowe. W wymiarze globalnym zaś ten zespół inwestycji jest częścią większej gry Pekinu zmierzającej w kierunku budowy pozycji mocarstwowej. 
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$46 billion worth investment in infrastructure that will be implemented in the near 
future in Pakistan. These include power plants, roads, railways, and above all the 
construction of a strategic seaport in Gwadar. In this way, China will gain control over 
an important transit route, connecting Central Asia to the coast of the Indian Ocean. 
This will serve them for the opening of Uighur-Xinjiang to the world. This would make 
possible the effective use of Kashgar Special Economic Zone for the production of 
cheaper goods. It also seriously shorten the route which the goods are exported to Europe 
and the raw materials imported mainly from Africa. For Pakistan CPEC means access to 
a relatively modern technology which could allow this state to reduce the technological 
gap and distance to India - the main arch-rival of Pakistan. CPEC is also accompanied 
by investments such as the construction of a gas pipeline from Iran to Pakistan (and 
perhaps in the future to China) and joint ventures in the armaments industry (new 
models of tanks, aircraft and ships). 
 
Key words: China, Pakistan, China-Pakistan Economic Corridor, Silk Road Economic Belt 
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   Marcin KRZYŻANOWSKI   AFGAŃSKI RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ – TŁO POLITYCZNE I OCENA FUNKCJONOWANIA   Abstrakt: Niniejszy artykuł traktuje o bieżącej sytuacji politycznej w Afganistanie, skupiając się 
na fenomenie Rządu Jedności Narodowej. Część pierwsza opisuje okoliczności, które 
towarzyszyły powstaniu tego unikalnego w afgańskiej historii tworu administracyjnego. 
Druga jest poświęcona analizie dokumentu formującego RJN. Kolejna w skrócie opisuje 
prerogatywy nowoutworzonego urzędu szefa egzekutywy. Następnie poruszone jest 
zagadnienie praktycznego funkcjonowania RJN, ze szczególnym uwzględnieniem 
konsekwencji dla bezpieczeństwa i równowagi wewnętrznej państwa. Część piąta 
stanowi zwięzła ocenę dotychczasowej aktywności RJN. Podsumowanie artykułu 
stanowi ramowa prognoza rozwoju sytuacji w 2016 r. 
 Słowa kluczowe: Afganistan, wybory, Rząd Jedności Narodowej, bezpieczeństwo, tranzycja, prawa człowieka   Powstanie Rządu Jedności Narodowej  Pomimo upadku reżimu talibów na skutek interwencji koalicji pod przywództwem USA w 2001 r. oraz ogromnych wysiłków społeczności międzynarodowej, Afganistan wciąż daleki jest od stabilności (ryc. 1). Słabość instytucji państwowych, podziały etniczne, niewydolny system bezpieczeństwa oraz kulejąca gospodarka są czynnikami, które sprawiają, że każda zmiana na szczytach władzy powoduje pogorszenie sytuacji i destabilizację. Rok 2014 nie był pod tym względem wyjątkowy, jednakże przyniósł ze sobą dwa doniosłe wydarzenia. Pierwszym z nich było zakończenie misji ISAF, a co za tym idzie wycofanie większości wojsk koalicyjnych i przekazanie (przynajmniej w teorii) odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju w ręce Afgańskich Sił Bezpieczeństwa (ASB). Drugim zaś stały się wybory prezydenckie, które są przez wielu ekspertów uważane za kamień milowy w rozwoju afgańskiej państwowości. Jest to spowodowane faktem, że de facto po raz pierwszy w historii kraju jego przywódca, wypełniając postanowienia konstytucji, dobrowolnie zrzekł się władzy. Należy przy tym podkreślić, że otoczenie ustępującego prezydenta Hamida Karzaja mogło starać się przekonać go do   
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Ryc. 1: Grupy etniczne w Afganistanie. 

 Źródło: opracowanie redakcji.  złamania konstytucji1. Pomimo obaw związanych z postawą H. Karzaja, poważnego kryzysu gospodarczego i znaczącego obniżenia poziomu bezpieczeństwa, społeczeństwo afgańskie i część obserwatorów wiązała z wyborami duże nadzieje na poprawę sytuacji wewnętrznej. Rzecz jasna, mając na uwadze przebieg poprzednich wyborów prezydenckich (2009 r.) oraz parlamentarnych (2010 r.), mało kto liczył na to, że wybory będą przeprowadzone sprawnie i w zgodzie z międzynarodowymi standardami, jednakże pewien ostrożny optymizm dominował wśród ludności i badaczy. Pierwsza tura wyborów miała miejsce 5 kwietnia 2014 r. Do walki o fotel prezydenta przystąpiło ośmiu kandydatów, z których trzech uznawanych było za faworytów:   a) Aszraf Ghani (Pasztun), który zawarł sojusz z osławionym mudżahedinem, generałem Raszidem Dostumem, reprezentującym uzbeckie ugrupowanie Junbesh-e Melli-yeIslami-ye Afghanestan, co pozwoliło mu znacząco rozszerzyć obszar swoich wpływów poza tereny pasztuńskie i większe miasta. Kandydatem Ghaniego na drugiego wiceprezydenta został Hazara Sarwar Danish, co dodatkowo zwiększyło jego bazę poparcia. 
                                                 
1 Rozmowa z NN1, pracownikiem Kancelarii Prezydenta Islamskiej Republiki Afganistanu 
(IRA), czerwiec 2015. 
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 b) Abdullah Abdullah (pół Tadżyk, pół Pasztun, jednakże kojarzony zdecydowanie ze środowiskiem tadżyckim) połączył swe siły z Hazarą Mohammadem Mohaqeq’iem, oraz Pasztunem Mohammadem Khan’em.   c) Zalmai Rassul (Pasztun) jako swojego kandydata na wiceprezydenta wskazał Tadżyka Ahmada Zię Massuda, brata Ahmad Szaha Massuda, legendarnego dowódcy mudżahedinów. Drugim wiceprezydentem miała zostać Hazarka Habiba Surabi, była gubernator prowincji Bamian. Kandydaci na wiceprezydentów mieli zapewnić Z. Rassulowi głosy części Tadżyków przywiązanych do legendy „Lwa Pandższiru” oraz kobiet i wykształconej części społeczeństwa. Przed wyborami bardzo wyraźnie słychać było opinie, że Z. Rassula zamierza poprzeć ustępujący prezydent. W związku z tym swoje ewentualne zwycięstwo zawdzięczałby H. Karzajowi, co pozwoliłoby temu ostatniemu zachować znaczną część swoich nieformalnych wpływów2. Oprócz nich do wyborów przystąpili: Abdul Rasul Sayyaf, Qutbuddin Hilal, Gul Agha Sherzai, Mohammad Daud Sultanzoy, oraz Hedayat Amin Arsala.  Kiedy okazało się, że pierwsza tura głosowania nie wyłoniła zwycięzcy, a przewaga jest po stronie obozu tadżyckiego, H. Karzaj zainicjował rozmowy z obozem A. Abdullaha3. Jednakże niedługo przed zaplanowaną na 14 czerwca 2014 r. drugą turą wyborów ustępujący prezydent wsparł kandydaturę A. Ghaniego4. Ten zaś po porażce w pierwszej turze skierował swoją uwagę głównie na pasztuńskie południe, od początku istnienia Afganistanu będące ostoją niepokornych sił politycznych i wojskowych. Oprócz wykorzystania nowoczesnych środków przekazu duży nacisk został przez niego położony na tradycyjne, pasztuńskie formy zachowań politycznych. Przedstawiciele jego sztabu zdołali zawrzeć porozumienia z de facto autonomicznymi i niezależnymi liderami poszczególnych rodów i plemion oraz mułłami z terenów zamieszkanych przez plemiona pasztuńskie. Jak podaje raport International CrisisGroup, dzięki tym porozumieniom przyszły prezydent zyskał też swego rodzaju „życzliwą neutralność” talibów. Ważną kwestią okazał się fakt, że bastiony poparcia A. Abdullaha znajdowały się na relatywnie bezpiecznych obszarach kraju, w związku z czym A. Ghani miał możliwość wysłania swoich przedstawicieli do tamtejszych punktów wyborczych w celu kontroli „praworządności” głosowania. Znacząco utrudniło to dokonywanie nadużyć zwolennikom jego konkurenta. Z racji tego, że matecznikiem A. Ghaniego były tereny niebezpieczne lub wręcz kontrolowane przez rebeliantów (z którymi jego przedstawiciele doszli do porozumienia), jego lokalne sztaby były praktycznie poza kontrolą5. 
                                                 
2 Rozmowa z NN1, styczeń 2016. 
3 Rozmowa z NN2, pracownikiem afgańskiego MSZ, styczeń 2016. 
4 Afghanistan’s Political Transition, http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/south-
asia/afghanistan/260-afghanistan-s-political-transition.pdf, data dostępu: 25.03.2016. 
5 Ibid. s.23. 
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 Z powodu niskiego poziomu bezpieczeństwa wybory pozbawione były silnego i niezależnego obserwatora uznanego przez społeczność międzynarodową. W związku z tym analitycy w głównej mierze byli zdani na informacje i dane liczbowe ogłaszane przez Niezależną Komisję Wyborczą (NKW), z której w wyniku reform prawa wyborczego w 2013 r. wyrugowano przedstawicieli zagranicy. Już pierwsza tura była areną bezprecedensowych nadużyć i oszustw wyborczych, czego najlepszym przykładem są kontrowersje związane z frekwencją. Prowincje Pandższir i Paktika (bastiony odpowiednio A. Abdullaha i A. Ghaniego) mogły się pochwalić liczbą oddanych głosów prawie dwukrotnie wyższą niż liczba uprawnionych do głosowania6. W 21 dystryktach liczba oddanych głosów przewyższała ich zaludnienie7. Dystrykty te głosowały w przytłaczającej większości na A. Ghaniego8 (Tab. 1).   Tab. 1. Rozkład głosów w wyborach prezydenckich w 2014 roku. 
Kandydat I tura II tura (wstępne wyniki) 

Głosy % Głosy % 
Ashraf Ghani 2,084,547 31.56 4,485,888 56.44 
Abdullah Abdullah 2,972,141 45.00 3,461,639 43.56 
Pozostałych 6 kandydatów 1,547,859 23.44   
Razem 6,604,547 100 7,947,527 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NKW.   Ogłoszenie wstępnych wyników dających zwycięstwo A. Ghaniemu spotkało się z żywiołową i stanowczą reakcją zwolenników A. Abdullaha, którzy wzywali do zamachu stanu, zignorowania wyników głosowania czy też „utworzenia równoległego rządu”9. Dzięki międzynarodowej mediacji, której ton nadawały USA, 12 lipca obaj pretendenci porozumieli się w sprawie audytu oddanych głosów. Przy pomocy NATO, ONZ i UE audytowi poddano osiem milionów głosów, z czego unieważniono ok. 850 tysięcy, gdzie 2/3 unieważnionych głosów stanowiły głosy na rzecz A. Ghaniego.10 Istnieją powody, by przypuszczać, że przy okazji rozmów na temat audytu głosów 
                                                 
6 Ibid. s.18. 
7 W chwili obecnej żadna organizacja, zarówno sam rząd Afganistanu, UNAMA, MFW, BŚ 
czy różnego rodzaju organizacje pozarządowe, w tym AREU, nie są w stanie zebrać 
wiarygodnych danych odnoszących się do całego kraju. Mało tego – znaczny odsetek 
powierzchni państwa jest pozbawiony kontroli, a nawet obecności agend rządowych i 
międzynarodowych. W związku z tym niezwykle istotnym jest, by wszelkie dane liczbowe 
dotyczące Afganistanu, zwłaszcza w skali makro, traktować ze zwiększoną dozą ostrożności. 
8 D. Bollinger, I. Schuler, WhatHappened in the Afghanistan Elections? 
https://developmentseed.org/afghanistan-2014-analysis/, data dostępu: 25.03.2016. 
9 R. Nordland, AfterRancor, AfghansAgree to Share Power, 
http://www.nytimes.com/2014/09/22/world/asia/afghan-presidential-election.html?_r=0, data 
dostępu: 25.03.2016. 
10 Afghanistan’s…, s. 27. 
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zainicjowano również rozmowy na temat utworzenia Rządu Jedności Narodowej. Zawarte porozumienie nie kończyło sporu, jednakże dało czas na ostudzenie nastrojów11 i dalsze negocjacje, w których pierwszoplanową rolę odgrywał amerykański sekretarz stanu John Kerry12. Dzięki jego naciskom, posuniętym aż do groźby całkowitego odcięcia Afganistanu od pomocy finansowej, impas został przełamany 21 września, kiedy podpisano porozumienie między konkurentami do fotela prezydenckiego. Gwarantowało ono pokonanemu nowo utworzone i dość enigmatyczne stanowisko „szefa egzekutywy” (Chief Executive Officer). Jeszcze tego samego dnia NKW ogłosiła zwycięstwo A. Ghaniego, aczkolwiek bez podania oficjalnych i ostatecznych rezultatów. Zachodni dyplomaci starali się nie komentować przebiegu głosowania i audytu13. 29 września, czyli niemal pół roku od rozpoczęcia głosowań, proces wyborczy został zakończony. Nie oznaczało to jednak normalizacji sytuacji, a przeniesienie konfliktu politycznego z ulic w zacisza gabinetów. Wybory prezydenckie obnażyły niewydolność państwa afgańskiego w każdej sferze jego działalności. Słabość instytucjonalna rządu w Kabulu została dodatkowo pogłębiona wzmocnieniem konfliktów etnicznych, katastrofą gospodarczą i zwiększonym naciskiem ze strony talibów. Ubocznymi konsekwencjami przeprowadzonych wyborów są następujące zjawiska: - Zwiększenie napięć na tle etnicznym; wraz ze wzrostem napięcia spowodowanego fałszerstwami wyborczymi narastała wrogość między dwoma najważniejszymi etnosami Afganistanu – Pasztunami i Tadżykami, nadając ton dyskursowi politycznemu. Zaznaczyło się to szczególnie mocno w czasie, kiedy sztab A. Abdullaha ujawnił nagrania rozmów telefonicznych przewodniczącego NKW Zia-ul-Haq Amarkhila, który niemal otwarcie koordynował proceder tzw. „ballot stuffing”, czyli wypełniania urn wyborczych kartami do głosowania wypełnionymi nie przez wyborców, a popleczników danego kandydata. Skutkowało to dymisją przewodniczącego NKW i ofensywą polityczną kół tadżyckich, obliczoną na zwiększenie wpływów w NKW14. Nastroje społeczne z okresu drugiej tury doskonale obrazuje przytoczona w raporcie ICG historia dwójki Pasztunów, którzy przeszli kilkukilometrowy dystans do punktu wyborczego, gdyż „słyszeli o pojedynku pomiędzy Persem a Pasztunem”. 

                                                 
11 LA Times prezentuje kilka przykładów obrazujących skalę napięć między ugrupowaniami 
oraz główne przeszkody dla przeprowadzenia audytu: 
http://www.latimes.com/world/afghanistan-pakistan/la-fg-afghanistan-election-recount-
delays-20140828-story.html, data dostępu: 25.03.2016. 
12 Dla USA kluczową kwestią było podpisanie Bilateral Security Agreement (BSA), 
kluczowy dokument określający warunki dalszego stacjonowania wojsk USA na terytorium 
Afganistanu. Prezydent A. Ghani podpisał porozumienie dzień po swojej inauguracji. 
13 Afghanistan’s…, s. 27. 
14 Rozmowa z NN2, styczeń 2016. 
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Wspomniani mężczyźni zagłosowali po raz pierwszy w życiu, by nie dopuścić do zwycięstwa „Persa”15. - Wzmocnienie roli lokalnych komendantów, zwłaszcza liderów pasztuńskich; po raz kolejny w historii kraju okazało się, że pozostające poza kontrolą państwa tereny plemion pasztuńskich są kluczem do panowania nad krajem. Przebieg głosowań, w szczególności działania obozu A. Ghaniego skutkowały wzmocnieniem niezależności lokalnych wodzów oraz konsolidacją ich sił.  Rozczarowanie społeczeństwa oraz zmniejszenie stopnia legitymizacji nowej władzy; wielu Afgańczyków uważa, że wybory zostały „skradzione” a kraj nie ma szans na funkcjonującą sprawnie demokrację.  Analiza treści porozumienia o powstaniu RJN  Porozumienie o powstaniu RJN między A. Ghanim a A. Abdullahem nie powstałoby bez aktywnego udziału J. Kerry’ego, wspomaganego przez ONZ i UE. Jednym z faktów mogących wskazywać na jego znaczący udział i wagę, jaką USA przywiązywały do afgańskiego kryzysu jest fakt, że najprawdopodobniej językiem w jakim pracowano nad tekstem był angielski16. Biorąc pod uwagę zaangażowanie amerykańskiego sekretarza stanu i presję czasu, trudno o bardziej racjonalne rozwiązanie. Bez względu na język oryginału porozumienia dokument ten stanowi niezwykle istotną cezurę w historii politycznej Afganistanu. Tego typu podział władzy, nawet jeśli w praktyce mocno kulejący, nie ma precedensu w dziejach kraju.   Punktem wyjścia dla dalszego rozwoju wypadków i fundamentem porozumienia jest pojawiający się już w preambule urząd Szefa Egzekutywy (SE)17. Również w preambule podkreślono konieczność szczerego partnerstwa między prezydentem a SE, jednakże wyraźnie zaznaczono, iż partnerstwo to ma mieć miejsce „pod nadzorem prezydenta”, kilka zdań dalej zarazem stwierdzając, że „relacje między SE a prezydentem nie mogą być wyznaczane wyłącznie niniejszym porozumieniem, ale muszą być definiowane zaangażowaniem obu stron w partnerstwo...” Kierunek działań politycznych wskazuje podpunkt A dokumentu, który nakłada na prezydenta obowiązek zwołania w ciągu dwóch lat tzw. Loya Jirgi, która ma „rozważyć” zmiany w konstytucji i utworzenie stanowiska premiera. Pewnym problemem jest to, że Loya Jirga zgodnie z konstytucją ma się składać m.in. z członków parlamentu i rad prowincji, jednakże planowane na 2015 rok wybory parlamentarne nie odbyły się i trudno przewidzieć, kiedy zostaną przeprowadzone.  Podpunkt B porozumienia stwierdza, że do czasu zmian w konstytucji, prezydenckim dekretem ustanawia się urząd SE. Co znamienne powołanie tego nieprzewidzianego w afgańskim prawie urzędu uzasadnia się art. 50 konstytucji 
                                                 
15 Afghanistan’s,,,,op.cit., s. 24. 
16 Ibid., s. 28. 
17 Tekst porozumienia za: https://www.afghanistan-analysts.org/miscellaneous/aan-
resources/the-government-of-national-unity-deal-full-text/, data dostępu: 24.03.2016. 
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IRA, który stwierdza, że państwo podejmie niezbędne kroki, by stworzyć sprawną administrację i realizować reformę aparatu urzędniczego kraju18. W kolejnych zdaniach zostały bardzo ogólnikowo opisane prerogatywy SE, który ma pełnić funkcję premiera wykonawczego („executive prime minister”) i być odpowiedzialny przed prezydentem. Zastosowany w dokumencie przymiotnik „wykonawczy” jest zapewne wynikiem kompromisu i próbą zastrzeżenia jak największej liczby uprawnień dla prezydenta, który w obecnym porządku konstytucyjnym jest szefem rządu. Zgodnie z porozumieniem prezydent, bazując na artykułach 60, 64, 71 oraz 77 afgańskiej konstytucji za pomocą dekretu określa „konkretne uprawnienia wykonawcze” SE. Dokument m.in. precyzuje, że uprawnienia te mają dotyczyć uczestnictwa SE w „decyzyjnych spotkaniach bilateralnych”, w obradach rządu oraz Narodowej Rady Bezpieczeństwa.   Podpunkt C porusza kwestię mianowania najwyższych urzędników. W myśl porozumienia nominacje mają być oparte na cechach merytorycznych kandydatów i dokonywane wspólnie i w porozumieniu przez prezydenta i SE. Podpunkt E wyraża konieczność przeprowadzenia zmian w systemie wyborczym i nakłada na prezydenta obowiązek utworzenia komisji, która zajmie się niezbędnymi reformami. Członkowie komisji są wybierani wspólnie przez prezydenta i SE.  Pomimo swej ogólności dokument tworzy relatywnie przejrzyste, choć poddane wpływowi bieżącego rozkładu sił politycznych i mocno uznaniowe ramy dla nowego kształtu władzy wykonawczej. Nie wskazuje on jednak na żaden mechanizm rozwiązywania sporów pomiędzy prezydentem a SE. Z dokumentu można wyodrębnić dwie możliwe opcje. Pierwsza opiera się głównie na zawartych w preambule i punkcie A9  stwierdzeniach o nadrzędności prezydenta jako głowy państwa i szefa rządu, co dawałoby mu de facto wolną rękę we wszelkich sporach. Druga opcja jest z kolei oparta na ostatnim, cytowanym powyżej akapicie preambuły, który wskazuje na nadrzędną rolę partnerstwa i współpracy obydwu stron oraz ich poczucia odpowiedzialności za losy kraju, co z kolei niesie ze sobą poważne ryzyko paraliżu władzy wykonawczej. Za przyjęciem opcji drugiej przemawia też punkt F stwierdzający, że wszelkie spory interpretacyjne „winny być rozwiązywane poprzez konsultacje między stronami”.  Stworzenie stanowiska SE nawet jeśli jego prerogatywy będą ograniczane, pociąga za sobą konieczność znaczącego ograniczenia uprawnień prezydenta na rzecz nowoutworzonego organu władzy. Jak zauważył A. Jayakody, afgańska konstytucja stwierdza, że uprawnienia wykonawcze leżą w gestii prezydenta, jednakże nie wyklucza możliwości scedowania przez 
                                                 
18 Konstytucja za: http://www.afghanembassy.com.pl/images/pliki/TheConstitution.pdf, data 
dostępu: 20.03.2016. 
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prezydenta części przynależnych mu prerogatyw. W tym miejscu w ramach ciekawostki o doniosłym znaczeniu dla dalszej analizy fenomenu warto wspomnieć podniesioną przez A. Jayakody’ego kwestię związaną z kształtowaniem się współczesnego państwa afgańskiego. Mianowicie podczas prac nad projektem obowiązującej konstytucji rozważano wprowadzenie systemu „półprezydenckiego”, w którym miało się znaleźć miejsce dla stanowiska premiera wykonawczego, jednakże uznano, że Afganistan jest zbyt „wrażliwy/słaby”, by móc sobie pozwolić na istnienie dwóch ośrodków władzy wykonawczej. W 2003 r. za priorytet uznano utworzenie silnych instytucji państwowych. Miały miejsce wówczas  zmagania o kontrolę nad krajem, przy czym szczególnie duże wpływy posiadały lokalne autorytety i komendanci polowi. W związku z powyższym centralizacja władzy państwowej została uznana za kwestię pierwszorzędną19. Obecna sytuacja stanowi wymuszone odejście od przyjętych wtedy reguł, i to w sytuacji, kiedy aparat państwowy jest słaby i niewydolny, a kontrola Kabulu nad większością terytorium kraju iluzoryczna.   Prerogatywy urzędu Szefa Egzekutywy  Pierwsze poważne rozbieżności dotyczące podziału kompetencji miały miejsce już na wstępnym etapie budowania konsensusu. Niejako przy okazji zawarcia porozumienia o audycie oddanych w drugiej turze głosów zawarto ustne porozumienie dotyczące ogólnego kształtu „rządu jedności”, jednak nie są znane szczegóły dotyczące jego treści. Strona A. Abdullaha twierdziła, że ustalono równy podział władzy między obu pretendentów, natomiast z obozu A. Ghaniego dało się słyszeć stanowisko głoszące, iż „żaden podział władzy nie jest przewidziany”20. W późniejszym okresie obie strony prezentowały odmienne stanowiska w sprawie zakresu odpowiedzialności SE21. Sama ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta doskonale ilustrowała stopień napięcia między obydwoma politykami, zmuszonymi do współpracy przez J. Kerry’ego i społeczność międzynarodową22. Dwudziestominutowe wydarzenie zostało nagrodzone chłodnym aplauzem, a główni bohaterowie nie stawili się na zaplanowanej wspólnej konferencji prasowej, wysyłając tylko swoich 
                                                 
19 A. Jayakody, Constitutiona lImplications of a National Unity Government, 
http://www.areu.org.af/BlogDetails.aspx?contentid=1000&BlogId=968789162&Lang=en-
US, data dostępu: 25.03.2016. 
20 Afghanistan’s..., s .25. 
21 J. Agin, Afghanistan’s Fraught Political Transition and Implications for Its Security 
Beyond 2014, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Elections%20piece%20updated%209%2
0JUL.pdf, data dostępu: 26.03.2016, s. 2. 
22 S. Shams, Understanding Afghanistan's Chief Executive Officer, 
http://www.dw.com/en/understanding-afghanistans-chief-executive-officer/a-17965187, data 
dostepu: 25.03.2016. 
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przedstawicieli23. Ich długoletnia znajomość jest określana jako „chłodna”, co nie ułatwia wzajemnych kontaktów24.  Okoliczności powstania RJN sprawiają, że trudno zdefiniować prerogatywy SE. Łatwiej jest wskazać na to, jakich prerogatyw on nie posiada i czym nie jest. SE nie jest premierem ani szefem rządu czy też przewodniczącym rady ministrów. Nie jest też zastępcą prezydenta ani jego równorzędnym partnerem. Jak już wspomniano powołując się na A. Jayakody’ego, afgańska konstytucja nie wyklucza możliwości scedowania przez prezydenta (najczęściej w drodze dekretu) jego uprawnień na inny podmiot bądź osobę. Wszelkie moce sprawcze SE pochodzą właśnie z tego źródła i, co istotne, mogą zostać cofnięte tą samą drogą. W związku z powyższym, A. Abdullah ma de facto tyle władzy, ile zdoła wynegocjować lub wymusić.  Funkcjonowanie RJN w praktyce  Tandemowy RJN nie spełnił pokładanych w nim nadziei, a ciągły konflikt między obozami SE i prezydenta paraliżuje kraj. Dla przykładu – w miejsce konstytucyjnego okresu trzydziestu dni potrzeba było ponad trzech miesięcy, by móc przedstawić parlamentowi listę kandydatów na stanowiska ministerialne (27)  i gubernatorskie (25). Mimo to, parlamentarzyści odrzucili blisko 2/3 kandydatur, dodatkowo przedłużając bezhołowie w kluczowych ministerstwach. Jakkolwiek żaden z nominowanych nie piastował uprzednio funkcji ministerialnych, to większość z nich aktywnie uczestniczyło w życiu politycznym kraju25. „Odświeżenie” składu rządu miało zagwarantować nowe otwarcie i pozytywne zmiany w sposobie zarządzania krajem, wprowadzając go na ścieżkę prosperity i pokoju. Trzeba przyznać, że zarówno obietnice A. Ghaniego, jak również oczekiwania i nadzieje społeczeństwa były pełne rozmachu i optymizmu. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała wszelkie plany. Okazało się, że mimo szczytnych i ambitnych zamierzeń dwuwładza w Kabulu zupełnie się nie sprawdziła. Sytuację doskonale podsumował J. Clapper, który w senacie USA stwierdził jednoznacznie, że Afganistanowi grozi w 2016 r. całkowite polityczne załamanie, spowodowane czynnikami politycznymi, ekonomicznymi oraz pogorszeniem bezpieczeństwa. J. Clapper ocenił jako „minimalne” osiągnięcia RJN w zakresie walki z korupcją i nepotyzmem, promocji praw kobiet, jak i rozwiązania kwestii zagrożenia ze strony talibów26.   
                                                 
23 R. Nordland, op. cit. 
24 Rozmowa z NN3, pracownikiem pionu politycznego Ambasady IRA w Warszawie, luty 
2016. 
25 Cabinet joiners, http://www.economist.com/news/asia/21639566-fingers-crossed-
government-last-cabinet-joiners, data dostępu: 25.03.2016. 
26 K. Katzmann, Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, 
https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, data dostępu: 22.03.2016, s .14. 
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  Bezpieczeństwo  Truizmem jest stwierdzenie, że kwestia braku bezpieczeństwa jest głównym problemem kabulskich władz. Wyzwaniem dla RJN są nie tylko rosnący w siłę talibowie, ale także mianowanie ministra obrony. Silne piętno na procesie jego powołania odcisnęły coraz silniej dochodzące do głosu kwestie związane z konfliktami etnicznymi, głównie między Pasztunami a Tadżykami. Pierwotny kandydat Sher Mohammad Karimiwas (dotychczasowy szef sztabu armii), Pasztun z pochodzenia, został odrzucony przez parlament, głównie głosami Tadżyków i byłych mudżahedinów27. A. Ghani (najprawdopodobniej bez uzyskania akceptacji A. Abdullaha) wysunął następnie kandydaturę generała Afzala Ludina, jednakże ten dość szybko się wycofał, gdy zdał sobie sprawę z braku poparcia SE i kręgów mudżahedińskich. Gdy stało się jasnym, że Ghani nie zdoła przeforsować żadnego kandydata bez uzyskania poparcia ze strony SE, obaj politycy doszli do kolejnego wymuszonego okolicznościami porozumienia i 21 maja 2015 r., a więc przeszło osiem miesięcy od powołania RJN, przedstawili trzeciego już kandydata w osobie Pasztuna Masooma Stanekzaja. Okazało się jednak, że wspólny autorytet SE i prezydenta jest niewystarczający do pokonania podziałów etnicznych. W czerwcu 2015 r. jego kandydatura została odrzucona przez parlament . Pomimo braku wotum zaufania pełni on jednak funkcję szefa resortu obrony jako „acting minister”28.  Zamęt personalny nie ominął również innych organów państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym szefostwa wywiadu, policji, sztabu armii oraz prokuratury generalnej. Z rozmów z przedstawicielami afgańskiej administracji można jednoznacznie wywnioskować, że niesnaski kadrowe i fala dymisji były spowodowane zarówno kwestiami ściśle związanymi z etniczną rywalizacją, jak i zbyt ugodową  polityką prezydenta wobec Pakistanu i talibów.  Mimo iż obecny kryzys polityczny nie ma precedensu w najnowszej historii Afganistanu, to mieści się on w granicach wyobraźni politycznej Afgańczyków. Niczym nadzwyczajnym okazuje się dla nich sytuacja, w której pozbawiona kierownictwa armia nie jest w stanie wypełniać swoich zadań. Wykorzystując kryzys w Kabulu, talibowie 28 września 2015 r. zajęli miasto Kunduz. Atak ich okazał się miażdżącym ciosem dla morale sił bezpieczeństwa, niwecząc społeczne poparcie dla rządu, a zwłaszcza prezydenta. Po raz pierwszy od 2001 r. talibowie przejęli pełną kontrolę nad większym ośrodkiem miejskim, a sam przebieg ofensywy pokazał, że rząd afgański nie jest w stanie przejąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo po zakończeniu misji ISAF. Gubernator Kunduzu w obawie przed oskarżeniem o zdradę, tuż po ataku zbiegł za granicę. Większość jednostek armii i policji uciekła (niejednokrotnie porzucając sprzęt i 

                                                 
27 Tadżycy obawiali się monopolizacji resortów siłowych, gdyż politycy pochodzenia 
pusztuńskiego objęli już teki szefa wywiadu i ministra spraw wewnętrznych.  
28 K. Katzmann, op. cit., s. 23. 



Krzyżanowski, M., Afgański Rząd Jedności Narodowej – tło polityczne i ocena funkcjonowania, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 26-42. 

 - 36 - 

broń, a nawet mundury)29. Podobieństwa między atakiem talibów a operacjami Państwa Islamskiego w Iraku były aż nadto widoczne. Kunduz udało się odzyskać dopiero po ponad dwóch tygodniach walk, wyłącznie dzięki wsparciu z powietrza zapewnionemu przez USA30. Kryzys na szczycie władzy przeniósł się do prowincji i wciąż skutkuje znaczącym osłabieniem zdolności bojowych sił bezpieczeństwa. Istotnym jest, że Kunduz upadł nie tyle z powodu słabości chroniącego go wojska, co raczej z powodu braku organizacji życia w mieście, zarządzanego (czytaj: grabionego) przez skłóconych ze sobą delegatów obu afgańskich przywódców, którzy budowali lokalne milicje przeciwko sobie, a nie przeciwko wspólnemu wrogowi – talibom31.  Jakkolwiek wszelkie dane statystyczne dotyczące Afganistanu są problematyczne pod względem wiarygodności, to niezaprzeczalnym jest znaczny wzrost liczby ofiar cywilnych. Nastąpił skokowy wzrost migracji wewnętrznej, a liczba osób uciekających za granicę osiągnęła rekordowy poziom32. Podsumowując niniejsze zagadnienie należy stwierdzić, że kwestia bezpieczeństwa jest jak dotąd największą porażką RJN, w szczególności jeśli zauważyć zmiany w taktyce i strategii talibów. Coraz częściej zamiast zasadzek czy ataków na mniejsze oddziały sił bezpieczeństwa rebelianci staczają regularne bitwy z nawet kilkusetosobowymi ugrupowaniami sił bezpieczeństwa. Tereny dotychczas uważane za bezpieczne lub relatywnie spokojne, choćby wspomniany Kunduz, w coraz większym stopniu stają się obszarami bezpośrednio zagrożonymi atakami lub zinfiltrowanymi przez rebeliancką „administrację równoległą”33. Sytuacja stała się na tyle poważna, morale społeczeństwa tak niskie, że armia afgańska stanęła w obliczu niedoboru rekrutów34, co jest szczególnie znamienne w kraju, gdzie bezrobocie oscyluje w granicach 50-60%.   Gospodarka  Afgańska gospodarka w roku 2014 znajdowała się w kryzysie, spowodowanym głównie zakończeniem misji ISAF, co pociągnęło za sobą skokowy wzrost bezrobocia, zmniejszenie pomocy zagranicznej oraz 
                                                 
29 M. Ul-Hamid, Fall of Kunduz-Lessons for the AfghanNational Unity Government, 
http://www.diplomacypakistan.com/articles/fall-of-kunduz-lessons-for-the-afghan-national-
unity-government/, data dostępu: 25.03.2016. 
30 Rozmowa z NN4, oficerem armii afgańskiej, grudzień 2015. 
31 P. Łukasiewicz, W Afganistanie bez zmian, http://globallab.org.pl/2015/10/18/piotr-
lukasiewcz-w-afganistanie-bez-zmian/, data dostępu: 25.03.2016. 
32 Despite progress, Afghanistan faces major economic, security and political challenges in 
2016 – UN envoy, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52875#.Vu7JT3qqnlE, 
data dostępu: 24.03.2016. 
33 Z.S. Rouyee, Toughappraisal for Unity Government after first year, 
http://www.afghanistan-today.org/en/articles/politics/2137/, data dostępu: 25.03.2016. 
34 A. Giustozzi, The Afghan National Army After ISAF, 
http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1603E%20The%20Afghan%20National%20Ar
my%20after%20ISAF.pdf, data dostępu: 25.03.2016. 
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zahamowanie inwestycji35. Skalę problemu obrazuje przykład podany przez NY Timesa: afgańskie ministerstwo finansów w połowie roku 2014 ogłosiło że przychód z tytułu podatków był... ujemny, gdyż koszt ściągnięcia ceł i podatków był wyższy niż rzeczone należności. Rząd był zmuszony prosić zagranicznych donorów o 537 milionów USD w ramach awaryjnej pożyczki, by móc wypłacać pensje urzędnikom państwowym oraz żołd armii i policji36. Gwałtowne obniżenie poziomu bezpieczeństwa oraz niestabilność polityczna spowodowały masowy exodus kapitału i praktyczne zahamowanie inwestycji zagranicznych. Obawy o przyszłość oraz rządowa niemożność zabezpieczenia środków na pensje dla urzędników pociągnęły za sobą wzrost korupcji, która jest zjawiskiem wrośniętym w afgańską tradycję37.   Prawa człowieka  Zagadnienie to jest kolejną kwestią, co do której RJN poczynił sporo ambitnych planów i kolejną, w której poniósł całkowitą klęskę. Prezydent już w swoim przemówieniu inauguracyjnym poświęcił sporo miejsca zagadnieniu praw człowieka, co miało dowodzić jego zaangażowania w poprawę stanu ich implementacji. Na szczególną uwagę zasługuje również postawa pierwszej damy Ruli Ghani, z pochodzenia chrześcijanki i Libanki, która udziela się publicznie, co w konserwatywnym Afganistanie jest ewenementem. Prezydent usiłował mianować kobietę sędzią sądu najwyższego, jednakże nie zdołał tej kandydatury przeforsować w parlamencie. Prócz tego mianował dwie kobiety na stanowiska gubernatorów prowincji (Ghor i Daykundi), jednakże protesty konserwatystów uniemożliwiły objęcie Masoomie Muradi stanowiska w Daykundi. Trzy ministerialne stanowiska są obsadzone przez kobiety38.  Jakkolwiek starania prezydenta (SE w tej kwestii nie ma zbyt dużego pola do manewru, jak również co do zasady wspiera działania A. Ghaniego w kwestii praw człowieka i równości płci) zasługują na uwagę, to jednak poza ww. nominacjami sytuacja kobiet ulega systematycznemu pogorszeniu. Podobnie wygląda sytuacja praw człowieka w ogólności. Pomimo wysiłków organizacji pomocowych i zachodniej dyplomacji w tym temacie jesteśmy świadkami regresu39.  Polityczne konflikty wewnętrzne  W chwili obecnej Afganistan stoi w obliczu eskalacji napięć etnicznych i (wtórnych) konfliktów politycznych. Wbrew swojej nazwie obecny reżim nie 
                                                 
35 Więcej na temat stanu afgańskiej gospodarki po zakończeni misji ISAF: M. 
Krzyżanowski, Sytuacja gospodarcza Afganistanu, [w:] Afganistan po zakończeniu misji 
ISAF. Raport Fundacji Amicus Europae,  Warszawa 2014, 
http://fae.pl/raportfaekoniecmisjiisafaprzyszloscafganistanu.pdf, data dostępu: 25.03.2016. 
36 R. Nordland, op.cit. 
37 Doświadczenia i badania własne. 
38 K. Katzman, op.cit., s. 17. 
39 Rozmowa z NN5, pracownikiem INGO w Kabulu, grudzień 2015. 
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jednoczy, a dzieli społeczeństwo w stopniu niespotykanym po 2001 r. Poszczególne grupy etniczne nigdy nie darzyły się przesadną sympatią, jednak do tej pory udawało się wypracować kompromis pozwalający państwu na funkcjonowanie. Zamieszanie wokół procesu wyborczego i zmiana warty w pałacu prezydenckim spowodowały jednak wzrost nastrojów nacjonalistycznych wewnątrz kraju.  Obydwaj pretendenci do fotela prezydenckiego podczas kampanii wyborczej zawierali doraźne sojusze z wieloma lokalnymi i ponadlokalnymi „baronami”, z reguły opierającymi swoją siłę na lojalności grupy etnicznej, której przewodzili. Obydwaj składali również obietnice niemożliwe do zrealizowania, zwłaszcza w sytuacji, w której de facto żaden z nich nie odniósł zwycięstwa40.  Porozumienie i dwuwładza oparta na kompromisie dwóch konkurencyjnych obozów, w których wiodącymi siłami są Pasztuni i Tadżycy, spowodowała falę nominacji na państwowe urzędy według klucza etnicznego. Etnicyzacja afgańskiego aparatu państwowego będąca pokłosiem funkcjonowania tradycyjnego patronacko-klienckiego modelu społecznego dodatkowo pogłębiła paraliż państwa. Należy jasno podkreślić, że przed wybuchem wojny domowej kraj uchroniło zdecydowane działanie USA. Jednak porozumienie o podziale władzy nie rozwiązało konfliktów ani nie załagodziło na dłuższą metę napięć etnicznych. Na szczeblu lokalnym mnożą się utarczki (niejednokrotnie wręcz zbrojne potyczki) między Tadżykami a Pasztunami i innymi etnosami. Powagi sytuacji dodaje też fakt, że również armia nie jest wolna od tego typu napięć. Niejednokrotnie oficerowie jednej narodowości nie chcą współpracować lub nawet przyjmować rozkazów od oficera innej narodowości. W oczywisty sposób upośledza to możliwości operacyjne sił bezpieczeństwa41.  Generalnie można wysnuć wniosek, że obecne porozumienie jest tylko „rozejmem”, który nikogo w pełni nie zadowala i okresem, w którym obie strony, jak również pozostali aktorzy afgańskiej sceny politycznej, zbierają siły i gromadzą środki w ramach przygotowywania się do sytuacji, w której państwo de facto upadnie.  Oprócz powyższego, „praktycznego” wymiaru konfliktu wewnętrznego pomiędzy obozami prezydenta i SE, impas ma również wymiar formalno-prawny uderzający zarówno w fundamenty ładu konstytucyjnego, jak i główne postanowienia umowy o powstaniu RJN. Jest mało prawdopodobnym, by w 2016 r. zdołano przeprowadzić wybory parlamentarne, co z kolei znacząco utrudni lub uniemożliwi zwołanie Loya Jirgi, która jest władna dokonywać zmian w konstytucji i w dalszej konsekwencji ustanowić urząd premiera z precyzyjnie określonymi prerogatywami. 
                                                 
40 T. Sharan,A Buzkashi Game for the Afghan Cabinet, 
http://foreignpolicy.com/2015/01/09/a-buzkashi-game-for-the-afghan-cabinet/, data dostępu: 
25.03.2016. 
41 Rozmowa z NN6, oficerem policji afgańskiej, styczeń 2016. 



Krzyżanowski, M., Afgański Rząd Jedności Narodowej – tło polityczne i ocena funkcjonowania, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 26-42. 

 - 39 - 

Ocena koncepcji i działalności  Jak już zostało kilkakrotnie wspomniane RJN powstał w wyniku nie tyle mediacji, co gróźb USA, które zmusiły niedarzących się sympatią polityków do współpracy. Niewątpliwym argumentem przemawiającym za pozytywną oceną RJN jest fakt, że po raz pierwszy w historii Afganistanu zmiana na szczytach władzy dokonała się bez rozlewu krwi. W tym szczególnym przypadku należy pamiętać, że kraj stał na krawędzi wojny domowej, która w konsekwencji cofnęłaby kraj do sytuacji z wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Niestety na tym pozytywy się kończą. Faktem jest, że RJN rozpoczynał swoją działalność w sytuacji niezwykle trudnej, nawet jak na afgańskie warunki. Przedłużające się wybory i spowodowane nimi bezhołowie w kluczowych instytucjach pociągnęły za sobą spadek morale sił bezpieczeństwa oraz ułatwiły talibom uzyskiwanie zdobyczy terytorialnych. Prócz tego zakończenie misji ISAF i głęboki kryzys gospodarczy sprawiły, że kabulski tandem rozpoczął swoją działalność przy pustym skarbcu i ze zdemoralizowaną armią. Od czasu rozpoczęcia działalności RJN nie nastąpiła znacząca poprawa w żadnej z kluczowych dziedzin. Nie udało się wypracować długotrwałego kompromisu w kwestiach zarządzania państwem, a podziały etniczne systematycznie się pogłębiają grożąc rozpadem państwa. Pomimo pokładanych w nim nadziei, afgański RJN nie sprawdził się. Afganistan wciąż nie jest w stanie płacić swoich rachunków, samodzielnie toczyć własnych bitew ani zapewnić elementarnej ochrony swoim obywatelom, którzy w obliczu niezgody i niekompetencji rządu coraz szerzej skłaniają się ku rebeliantom oraz lokalnym komendantom.   Prognoza rozwoju sytuacji   Polityka wewnętrzna  W chwili obecnej brak jest sygnałów pozwalających przewidywać poprawę sytuacji. Analiza bieżących wydarzeń, jak również skomplikowanej i krwawej historii Afganistanu skłania do stwierdzenia, że konflikty etniczne będą się w najbliższej przyszłości nasilać. Coraz większe będą przede wszystkim napięcia na szczeblu lokalnym, czemu towarzyszyć będzie wzrost znaczenia lokalnych przywódców, zdolnych do zapewnienia swoim klientom bezpieczeństwa i rządów prawa (z zastrzeżeniem, że niekoniecznie musi być to prawo państwowe). W perspektywie średniookresowej dodatkowo osłabi to władze centralne i wzmocni parafeudalny model państwa.  Na szczeblu centralnym gwałtowne zmiany są mało prawdopodobne, gdyż główni aktorzy (zwłaszcza A. Ghani) mają zbyt dużo do stracenia. Jednakże kwestia wyborów parlamentarnych i zmian w konstytucji, a ściślej mówiąc ich brak, w połączeniu z obawami przed marginalizacją żywionymi przez środowisko tadżyckie i mudżahedińskie (przenikające się, ale z sobą nie tożsame) może sprawić, że A. Abdullah nie zechce kontynuować współrządzenia krajem na obecnych zasadach, co z kolei może pociągnąć za sobą powtórzenie sytuacji z 2014 r. Nie jest więc wykluczone, że w obliczu 
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narastającego bezustannie napięcia i niemożności przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, prezydent zdecyduje się na zwołanie Loya Jirgi w sposób nie przewidziany przez konstytucję. Bez względu na tę kwestię Afganistan będzie się coraz bardziej fragmentaryzował i feudalizował.    Bezpieczeństwo  Siły bezpieczeństwa są odbiciem sytuacji wewnętrznej. Jest prawdopodobnym, że rozkład sił zbrojnych uda się zahamować, jednak nie ma obecnie szans na przejście do ofensywy na większą skalę. 2016 rok będzie dla Afganistanu rokiem defensywy i naporu talibów, którzy będą w stanie zwiększyć obszar kontrolowanego przez siebie terytorium. Generalnie trendy z lat poprzednich zostaną zachowane. Istnieje duża szansa na powtórzenie casusu Kunduzu. Straty w ludziach zarówno po stronie cywilów, jak i sił bezpieczeństwa będą rosły i prawdopodobnie przekroczą zeszłoroczny próg.    Gospodarka  Pomimo pewnych pozytywnych symptomów, takich jak poprawa ściągalności podatków, niewielki wzrost PKB oraz podtrzymanie i realizacja obietnic wsparcia finansowego przez donorów, afgańska gospodarka w 2016 r. nie zdoła odbić się od dna, co będzie spowodowane dalszym spadkiem poziomu bezpieczeństwa i trwającym paraliżem władz. Należy przyjąć, że Afganistan nie będzie w stanie zacząć szerzej korzystać ze swoich złóż mineralnych i dzięki temu osiągnąć samowystarczalność. Ciągły odpływ kapitału, napędzany poczuciem zagrożenia będzie dodatkowo zwiększał poziom korupcji. Nie pojawią się znaczące inwestycje zagraniczne. Dopełnieniem czarnego obrazu będzie wzrost poziomu migracji wewnętrznej oraz drenaż mózgów skierowany poza granice.    Prawa człowieka  Podobnie jak w pozostałych wymienionych obszarach prognozy są pesymistyczne. Należy sądzić, że w sferze praw człowieka nastąpią najbardziej niekorzystne zmiany, przejawiające się spadkiem poziomu bezpieczeństwa, który to czynnik jest kluczowy dla edukacji i działalności organizacji pozarządowych. W sytuacji kryzysu politycznego i groźby talibskiej ofensywy, rośnie znaczenie lokalnych komendantów, którzy nie są zainteresowani zagadnieniami równości płci, powszechnej edukacji itp. Tego typu zagadnienia są często postrzegane przez konserwatywną większość afgańskiego społeczeństwa jako brutalna, zachodnia ingerencja w afgańską tradycję albo wręcz atak na wartości islamskie. Prawa człowieka w zachodnim rozumieniu w przeszłości padały już ofiarą konfliktu i najprawdopodobniej tak będzie również w najbliższej przyszłości. Pomimo deklaracji rządowych i wysiłków aktywistów władze będą skoncentrowane na kwestiach bezpieczeństwa i ekonomii, co spowoduje dalszy regres w zakresie ich implementacji.    
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   Monika KOŁODZIEJ   ISLAM WE WSPÓŁCZESNYCH CHINACH    Abstrakt: Artykuł zawiera charakterystykę grupy etnicznej Hui, czyli Chińczyków wyznających 
islam, zamieszkujących głównie prowincje Ningxia i Kansu położone na Szlaku 
Jedwabnym oraz tworzących zwarte społeczności w niektórych wielkich miastach 
Chińskiej Republiki Ludowej (np. Xi-an). W szczególności ukazane są problemy 
szczególnej tożsamości Hui i ich stosunki tak z większością Han, jak i z 
zamieszkującymi Chiny narodami muzułmańskimi. Muzułmanie chińscy zmuszeni byli 
w ostatnich dekadach do kilkukrotnego przystosowywania się do warunków 
wynikających ze zmian w polityce komunistycznych władz, a obecnie starają się 
spełniać oczekiwania, jakie wynikają z rozwoju kosmopolitycznego społeczeństwa 
konsumpcyjnego. Na ich sytuację wpływa z jednej strony polityka władz 
komunistycznych dążących do utrzymania dobrych stosunków z państwami 
muzułmańskimi, z drugiej pomoc udzielana przez te państwa, a także okoliczności 
wynikające z konfliktów z udziałem państw islamskich, jakie mają obecnie miejsce. 
 Słowa kluczowe: Chiny, muzułmanie, Hui, tożsamość, zróżnicowanie etniczne    W Chińskiej Republice Ludowej, gdzie 92% ludności stanowią Chińczycy (Han1) oficjalnie wyróżnionych jest aż 56 narodowości (minzu), w tym 10 odrębnych społeczności muzułmańskich. Według oficjalnych statystyk obecnie w Chinach żyje niemal 25 mln muzułmanów2, choć jak od lat sugerują komentatorzy, dane te mogą być zaniżone (Israeli 2002, s. 121; Armijo-Hussein 2010, s. 315). Większość muzułmanów w Chinach należy do sunnickiej szkoły hanafickiej, uznawanej za najbardziej tolerancyjną i otwartą. Są oni społecznością wewnętrznie bardzo zróżnicowaną, co związane jest z długą, sięgającą VII w. historią islamu w Państwie Środka oraz polityką sinizacyjną chińskich władz wobec mniejszości etnicznych. Niniejszy artykuł dotyczy minzu 
                                                 
1 Zgodnie z cenzusem z 2010 r. Dane za: 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/28/c_13849933.htm  
2 Za Pew Research Center, dane z 2010 r. 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/china#/?affiliations_religion_id=0&affiliatio
ns_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2013  
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Hui, najliczniejszej spośród mniejszości muzułmańskich, której liczebność szacowana jest na 10,6 mln.   „Znajomi obcy”  Do lat 50. XX wieku nazwa Hui traktowana była w Chinach jako kategoria religijna, którą obejmowano wszystkich muzułmanów. Władze komunistyczne dokonały rozgraniczenia między Hui, których uznano za etnicznych Chińczyków wyznania muzułmańskiego, a innymi ludami będącymi wyznawcami tej religii. Grupa Hui, nie jest jednak mniejszością modelową, Hui są dla większości Chińczyków Han „znajomymi obcymi” (Lipman 1998), wyglądającymi i posługującymi się tym samym językiem co oni, żyjącymi wszędzie „obok”. Z tego powodu wyróżniani są często w literaturze jako “chińscy” lub „sino” muzułmanie.  Rząd chiński posłużył się etnonimem „narodowość Hui” (Hui minzu) w odniesieniu do muzułmanów, którzy nie posiadają własnego języka, ale posługują się dialektem społeczności, wśród której żyją. Jest to jedna z głównych cech odróżniająca muzułmanów Hui od pozostałych dziewięciu mniejszości należących do turecko-ałtajskich i indoeuropejskich grup językowych (Guanaranta i in. 2010, s. 28). Ludność pochodzenia Hui rozproszona jest na terenie całego kraju, jej obecność widoczna jest w niemal każdym chińskim mieście. Społeczność współcześnie uznawana jako muzułmanie Hui nie stanowi monolitycznej grupy. Jedna z podstawowych trudności narastających przy próbach generalizacji na ich temat związana jest z rozmieszczeniem. Warunki życia, jak i lokalne zwyczaje społeczności zamieszkałych w dużych ośrodkach miejskich, jak Pekin, Szanghaj, Xi’an czy Guangzhou znacząco różnią się od tych w regionach mniej zurbanizowanych, jak na górzystym południu obszaru Ningxia, który jest Autonomicznym Regionem Hui, lub Yunnanu. Odmienne tradycje charakterystyczne są także dla Hui mieszkających na terenach południowo-wschodnich miast portowych, np. w Quanzhou (Dillon 1999, s. 2). W związku z tym pojawiają się głosy w środowisku naukowym sugerujące, że sama kategoria Hui minzu jest mocno dyskusyjna. Podstawowym zarzutem jest jej daleko idące wewnętrzne zróżnicowanie (Gladney 1991). Złożoność kwestii dotyczącej współczesnej tożsamości Hui komplikują dodatkowo zmiany jakie zaszły w polityce i ideologii rządu chińskiego na przestrzeni ostatnich dekad. Niezależnie od politycznych implikacji państwo chińskie próbowało i próbuje określić znaczenie tożsamości Hui w terminach własnej ideologii. Jednym z kluczowych aspektów związanych ze współczesną kondycją społeczności Hui, jest ambiwalentna polityka rządu. Z jednej strony propaguje on ideologię nowoczesności, która traktuje religijność jako zjawisko nieprzystające do wizji współczesnego, kosmopolitycznego państwa. Z drugiej zaś - postuluje politykę tolerancji wobec mniejszości etnicznych, gdzie religia jest jednym z kluczowych elementów.  
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Muzułmanie w Chinach vs chińscy muzułmanie  Mówiąc o aktualnej kondycji islamu w Chinach konieczne jest odwołanie się do jego długiej i burzliwej historii znanej z rozległej literatury.3 Badacze podkreślają, iż chiński islam od samego początku był mocno zdezintegrowany. Bazował na lokalnych kongregacjach funkcjonujących niezależnie od siebie, nie uznając przy tym zewnętrznych autorytetów. Pierwsi muzułmanie osiedlali się w Chinach już za czasów dynastii Tang, tj. w VII w. Byli to arabscy i perscy kupcy, przez Chińczyków określani jako „przybysze z Zachodu” (xi yu), którzy różnili się od autochtonów zarówno pod względem języka, kultury jak i fizjonomii. Stosunek Chińczyków do obcych, silnie związany był ze stopniem, w jakim odbiegali oni od standardów konfucjańskiej kultury Han. Wynikało to z głębokiego przekonania o wyższości cywilizacji chińskiej. Jak podkreśla A. Chun, „aż do połowy XIX w. nienaturalnym dla Chińczyków było nazywanie pozostałych grup etnicznych mianem innym niż „barbarzyńcy””(Chun 1996, s. 113). Istniała zatem społeczna presja kulturowego dostosowania się do warunków chińskich, realizowana także poprzez sinizacyjną politykę panujących dynastii. Wspomniane okoliczności sprawiały, że muzułmanie stopniowo akulturowali się w chińskim otoczeniu. Nie bez znaczenia były też małżeństwa mieszane, zawierane z kobietami Han. Od czasów dynastii Ming, tj. od XIV w., mówi się już nie tylko o muzułmanach w Chinach ale o „chińskich muzułmanach” (Israeli, op.cit., s. 296). Przybierają oni chińskie nazwiska, rezygnują z odmiennego stylu ubierania się a meczety budowane są na wzór lokalnych świątyń. Utrzymuje się jednak podwójny standard zachowań. Na zewnątrz muzułmanie mówią i wyglądają jak Chińczycy, zaś między sobą używają tradycyjnych imion i posługują się językiem chińskim z wtrąceniami arabskich i perskich słów. Meczety, choć nie wyróżniają się na zewnątrz od chińskich budynków, ozdobione są w środku w typowym, islamskim stylu. Używane są początkowo arabskie wersety Koranu, które z czasem zastępowane są ich chińską transkrypcją. Język chiński stopniowo wypiera język arabski. Jest to o tyle istotne, że do końca panowania dynastii Ming, tj. do XVII w., istnieje zaledwie kilka krótkich fragmentów Koranu przetłumaczonych na chiński (Zhixiang, Rong 2012, s. 206). Pełna wersja pojawi się dopiero w 1927 r., co oznacza, że większość chińskich muzułmanów znała główną księgę islamu jedynie pobieżnie. Około XVIII w. pojawiły się pisma muzułmańskich uczonych wskazujące na związek islamu i konfucjanizmu. Obie tradycje miały być pozornie tylko różne, gdyż de facto są dwiema stronami tej samej prawdy (Israeli, op.cit., s. 116). Naukową próbę ich pogodzenia uzupełniają opowieści łączące chińską mitologię z historią islamu w Państwie Środka. Jedna z nich, pochodząca z XIX w. mówi, że Fuxi, pierwszy legendarny władca Chin przybył z Zachodu i był 
                                                 
3 W znacznej mierze anglojęzycznej. Ostatnio jednak ukazała się w j. polskim obszerna 
pozycja na ten temat, autorstwa W. Cieciury (2014). 
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muzułmaninem. Idee islamu, które przyniósł ze sobą zostały jednak zniekształcone wraz z upływem czasu, a konfucjanizm jest ich pochodną (Israeli, op.cit. s. 115-116). Badacze łączą powstanie tych koncepcji zarówno z próbą uzasadnienia i kulturowego umocowania przez muzułmanów swej długiej bytności w Chinach, jak i ze specyfiką tego okresu. Od XVII do XIX w. islam postrzegany bywa bowiem w Państwie Środka wyjątkowo negatywnie. Dzieje się tak ze względu na liczne i krwawe konflikty z udziałem muzułmanów, które miały miejsce na północnym zachodzie Chin. Wydarzenia te, związane z „islamskim odrodzeniem” i nastrojami separatystycznymi, przyczyniły się do powstania wrogich postaw wobec muzułmanów. Powszechne stają się opinie na temat ich wrodzonych predyspozycji do przemocy (Gilette 2000, s. 11). Po kraju krążą też powiedzenia zalecające ostrożność wobec wyznawców Allaha.  Muzułmańskie minzu  Nazwa Hui długo stosowana była w szerokim zakresie, jako zbiorcze określenie zarówno na religię islamu jak i wszystkich muzułmanów zamieszkujących Państwo Środka. Zmiana definicji Hui następuje wraz z upadkiem Chin cesarskich i proklamowaniem przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r. Oficjalnie uznane przez rząd muzułmańskie mniejszości narodowe to: Hui, Ujgurzy, Kazachowie, Dongxiang, Kirgizi, Salarowie, Uzbecy, Bonan, Tatarzy i Tadżykowie.  Władze komunistyczne wprowadziły system identyfikujący społeczeństwo w ramach kategorii minzu, który był pochodną schematu stalinowskiego. Klasyfikacja społeczna była narzędziem służącym rozpoznaniu sytuacji i postawieniu diagnozy w celu unowocześnienia państwa (Gilette, op. cit., s. 14). Nadrzędnym wyznacznikiem modernizacji uczyniono postęp technologiczny, a jako zadania kluczowe potraktowano rozwój przemysłu i produkcji rolnej. Za szczególnie istotny czynnik, umożliwiający sprawną realizację planu uznano zjednoczenie wieloetnicznego społeczeństwa pod wspólnym sztandarem socjalistycznej ChRL. Idea konsolidacji zróżnicowanej populacji pojawiła się już wcześniej, przed obaleniem ostatniej dynastii Qing. Uważany za ojca Republiki i prekursora rewolucji demokratycznej, Sun Jat-sen, wielokrotnie krytykował imperialne Chiny za bycie „naczyniem pełnym rozproszonego piasku” (Chun, op.cit., s. 114).  Ostatecznie, w ramach systemu państwa wielonarodowego, wyróżniono 56 narodowości i podział ten funkcjonuje do dziś. Trzonem nowego systemu uczyniono większość Han. Wszystkie grupy, które nie spełniały warunków przynależności do minzu Han, określono mianem mniejszości narodowych, shaoshu minzu. Jednakże w tym miejscu napotykamy na problem definicyjny tak popularnego już dziś terminu. Chińczycy bowiem nie odróżniają od siebie pojęć: zarówno lud, naród, narodowość i etnos oznaczają słowem minzu (Heberer 1989, s. 11). W odróżnieniu do pozostałych mniejszości, większość spośród Hui ciężko odróżnić od Chińczyków Han. Dzieje się tak ze względu na czynnik 
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językowy, terytorialny, jak i długą obecność islamu w Chinach, jak i w skrajnych wypadkach także synkretyzm muzułmańsko-chińskiej kultury. Obecnie islam jest jednym z czynników definiujących przynależność do tej grupy. Być Hui oznacza być członkiem społeczności, której muzułmańscy przodkowie osiedlili się w Chinach. Pochodzenie (na zasadzie patrylineatu) a nie praktyka religijna decyduje o otrzymaniu statusu Hui, który jest niezbywalny.  Tradycja jako zabobon  O ile w początkowych latach funkcjonowania Chińskiej Republiki Ludowej, Pekin deklarował wolność religijną jako prawo wszystkich narodowości, polityka ta uległa szybko drastycznej zmianie. Początkowa strategia tolerancji wobec muzułmanów związana była z koniecznością stabilizacji sytuacji wewnętrznej oraz chęcią nawiązania przychylnych relacji z krajami muzułmańskimi (Guanaranta op.cit. s.26). Partia starała się unikać potencjalnych konfliktów, meczety pozostawały otwarte a lokalni ahong4 mogli wykonywać swoje obowiązki. W 1953 r. założono Chińskie Stowarzyszenie Islamskie, organizację której głównym hasłem było zrzeszanie muzułmanów na drodze do budowy socjalistycznej ojczyzny. W kolejnych latach następowała jednak stopniowa radykalizacja polityki w imię „demokratycznej reformy instytucji religijnych”. Program zakładał „pięć separacji” (Cieciura 2014, s. 371) rozdzielających religię od życia publicznego, a w konsekwencji prowadził do zakazu nauczania religijnego. Maoistyczne Chiny pozwalały muzułmanom Hui wyrażać swoją odrębność, ale bez odnoszenia się do kontekstu religijnego. Propagowana polityka uznająca religię jako groźny zabobon dodatkowo pogłębiała różnice między kojarzoną z nowoczesnością większością Han a tradycyjnie zorientowanymi mniejszościami. Stopniowo zamykano meczety a w późniejszych latach, niszczono lub bezczeszczono, przekształcając je m.in. na spichlerze, sale służące występom, a w skrajnych przypadkach także na chlewnie dla świń (Clarke 2011, s. 66). Tereny, budynki należące do lokalnych kongregacji, jak i jadłodajnie serwujące posiłki halal, w związku z powszechną praktyką kolektywizacji, przeszły pod kontrolę państwa.  Apogeum religijnych nastąpiło w okresie Rewolucji Kulturalnej, zapoczątkowanej w 1966 r. Definitywnie porzucono realizację wcześniejszej polityki oficjalnie uznającej prawa mniejszości narodowych, traktując ją jako przestarzały model, który ultralewicowe skrzydło określiło nawet jako formę burżuazyjnego reakcjonizmu (Heberer, op.cit., s. 24). Zawieszono działalność Chińskiego Stowarzyszenia Islamskiego, które jako instytucja propagująca odrębność narodową, stanowiło zagrożenie szerzenia rewizjonizmu. Ograniczono, a w niektórych miejscach zakazano używania języków mniejszości. Posługiwanie się językiem innym niż chiński traktowano jako wykroczenie, podobnie jak rozpowszechnianie i korzystanie z wszelkich dokumentów 
                                                 
4 ahong - tradycyjna, chińska nazwa określająca imama. 
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spisanych w językach mniejszości. Definitywnie zamknięto szkoły przeznaczone dla shaoshu minzu, dążąc do zniesienia różnic etnicznych. Muzułmanie zmuszani byli do hodowli świń, a także do konsumpcji ich mięsa. Jednym z kryterium umożliwiającym funkcjonowanie w szeroko rozumianym sektorze publicznym, zdobycie pracy czy uzyskania awansu, związane było z łamaniem religijnego zakazu spożywania wieprzowiny. Czerwonogwardziści, osławiona młodzieżówka Rewolucji Kulturalnej, rewidowała i niszczyła wszystko, co mogło być uznane za przejaw dekadencji i kapitalizmu. Wśród jej zastępów znajdowali się także członkowie pochodzący z rodzin Hui, którzy, jak przytacza m.in. M. Dillon, niejednokrotnie byli w awangardzie ataków na meczety (Dillon op. cit. s. 164). Chcieli tym pokazać swoje poparcie dla Mao, bardziej nawet żarliwie niż demonstrowali to ich koledzy Han. Zintensyfikowany podczas Rewolucji Kulturalnej kult Przewodniczącego, niezwykle w Chinach popularny, odzwierciedlał swą siłę także poprzez liczne opowieści krążące wśród muzułmanów. R. Israeli przywołuje nagłośnioną wypowiedź kazachskiego pasterza, którego największą troską, pomimo islamskiego ikonoklazmu, było bezpieczne przeniesienie portretu Mao do swego nowego miejsca pracy (Israeli, op. cit. s. 245).  Przez dwie dekady, od Rewolucji Kulturalnej aż do 1978 r., gdy Deng Xiaoping objął władzę, religia spychana była do podziemia. Przedstawiciele elit sino-muzułmańskich zaś systematycznie odsuwani byli od pełnienia swych funkcji. Kadry składające się z członków mniejszości kojarzono z brakiem profesjonalizmu i kulturowym zacofaniem. Rewolucja Kulturalna niosła za sobą nie tylko ostre zakazy związane z aktywnością religijną. Zateizowany styl życia Han stawiany był za wzór do naśladowania na drodze do nowoczesności dla mniejszości etnicznych. Tradycja, religijność i wszelkie przejawy antysocjalistycznych zachowań były stanowczo i krwawo tłumione. Był to proces zmierzający do anihilacji kulturowej ale i „uśmiercenia pamięci” (ang. memoricide), to jest  „eksterminacji dokumentów historycznych, której towarzyszyły rytuały zastraszania, co pokazać miało kto naprawdę posiada monopol na interpretowanie chińskiej historii” (Heberer, op. cit., s. 109-110). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wpływ Rewolucji Kulturalnej na życie religijne obywateli odcisnął zdecydowanie mocniejsze piętno na obszarach miejskich, gdzie mechanizm kontroli i indoktrynacji był szczególnie silny.  Tolerancyjne Chiny?  Zmiana stosunku państwa do religijności i sposobów jej praktykowania następuje w 1979 r., po śmierci Mao i przejęciu władzy przez Deng Xiaopinga. Aktywna polityka reformatorska rządu Denga sprowokowała nowy dynamiczny proces reinterpretacji własnej tożsamości pod kątem bycia zarówno obywatelem Chin jak i muzułmaninem. Wolność religijna zostaje oficjalnie zagwarantowana 
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w artykule 36. konstytucji5 uchwalonej w 1982 r. Państwo angażuje się w liczne odbudowy zniszczonych za rządów Mao świątyń, w tym meczetów, a duchowi przywódcy odzyskują pozwolenie na działalność. Ponownie pod państwowym parasolem zaczyna działać także Chińskie Stowarzyszenie Islamskie. Rząd pozwala na aktywność religijną obywateli pod warunkiem, że nie narusza ona granic świeckiego systemu edukacji i nie zagraża pozycji Partii. W latach 80. praktyka religijna w dalszym jednak ciągu jest ryzykowna. Kojarzona z zacofaniem i niskim poziomem „politycznej świadomości” może być zagrożeniem dla nowoczesnego ideału państwa. Postrzegana jest także jako atrybut mniejszości etnicznych, u których z założenia jest jednym z elementów konstytutywnych ich kulturowej odrębności. Urzędnicy i członkowie partii wywodzący się z minzu innej niż Han, automatycznie kojarzeni jako osoby o inklinacjach religijnych, muszą wykazać tolerowany przez państwo poziom zeświecczenia. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych nie jest dobrze widziane a preferowany światopogląd to taki, gdzie rola religii jest marginalna. Odcinając się od religijności kojarzonej z własną minzu, ryzykuje się jednak odrzucenie przez jej członków (Heberer op.cit. s. 116). Dylemat ten funkcjonuje do dziś, szczególnie wśród ludzi młodych, wobec których społeczność muzułmańska oczekuje zachowywania standardów zgodnych z religią i kulturą Hui. Jednocześnie, jako członkowie społeczeństwa chińskiego, muszą oni sprostać wymaganiom stawianym im także jako Chińczykom. Kwestia oczekiwań i propaganda nowoczesności na wzór Han, jest szczególnie zintensyfikowana w metropoliach i dużych miastach.  Propaganda konsumpcjonizmu  Po osiągnięciu władzy przez Denga modernizacja kraju pozostała nadal kluczowym aspektem polityki Chin. Reformy ekonomiczne wprowadzane od 1979 r. koncentrowały się jednak wokół stworzenia wolnego rynku, prywatyzacji i otwarciu na zagraniczne inwestycje (Gittings 2010). Nowoczesność w dalszym ciągu postrzegano głównie w wymiarze materialnym, poprzez wzrost gospodarczy i rozwój technologii. Te z kolei połączono z inwestycjami w sektory trwałych dóbr konsumenckich i promocją konsumpcji pośród obywateli (Lieberthal 1995, s. 147). Próbowano przekonać społeczeństwo do zmiany nawyków z czasów Mao. Podwyżki płac i oficjalna propaganda padły na 
                                                 
5  W konstytucji z 1954 r. także znajdziemy zapis o prawie każdego obywatela do wiary 
religijnej. Aktualna wersja w sposób bardziej jednak obszerny traktuje o wolności wyznania. 
Dodatkowo, w prawie karnym z 1979 r. wprowadzono zapis o karalności urzędników 
państwowych, którzy powstrzymywaliby obywateli przed możliwością praktyk religijnych, 
które są zgodne z prawem. Warto jednak wspomnieć o nieprecyzyjnym sposobie 
sformułowania klauzul, który może prowadzić do ich naruszenia. Tym sposobem doszło 
m.in. do ograniczenia wolności religijnej podczas ideologicznych kampanii przeciw: 
„zanieczyszczeniom duchowym” w 1983 r. i „burżuazyjnej liberalizacji” w 1987 r. Zob. T. 
Heberer, op.cit., s. 109-110. 
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podatny grunt dławionego przez dekady zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne. Centralna kontrola produkcji została zniesiona a rząd zachęcał obywateli do prywatnej działalności gospodarczej. Znaczne rozluźnienie polityki i kontroli względem niektórych aspektów życia społecznego nie oznaczało jednak, że rola Partii, jako przewodnika narodu na drodze do nowoczesności została zaniechana. Reformy angażowały mniejszości etniczne narzucając unifikujący naród paradygmat rozwoju, którego jedną z manifestacji stał się konsumpcjonizm.  Implementacja nowej polityki przyczyniła się do wykreowania ciekawych strategii adaptacyjnych pośród mniejszości muzułmańskiej. M. B. Gilette (2000),  prowadząca w latach 90. badania pośród społeczności Hui w Xi’an, szczegółowo opisała relacje łączące ideologię modernizacji z konsumpcjonizmem. Praktyki konsumpcyjne stały się metodą kreowania własnego wizerunku, zarówno pod kątem samopostrzegania jak i budowania nowego obrazu swojej minzu na zewnątrz. Opisując swoją pozycję we współczesnych Chinach respondenci Gilette odwoływali się do kategorii zastanych, używanych przez rząd. Ze względu na wpojone, powszechne przekonania na temat uwstecznienia, „feudalizmu” i „niższości cywilizacyjnej” mniejszości etnicznych w porównaniu z Han, muzułmanie Hui poprzez aktywne zachowania konsumpcyjne próbowali pokazać, że nadążają za oficjalnym modelem chińskiej nowoczesności. Zakupy dóbr takich jak modne w owym czasie skutery czy remonty domów według nowych standardów (wyposażone w toalety, pralki, telewizory itp.) stały się ważnym elementem konstytuującym status obywateli. Członkowie lokalnej, miejskiej społeczności manifestowali swoją „nowoczesność” zgodną z narzucanymi wzorcami, aby przestać być postrzeganymi jako zacofani.  Kolejnym, ważnym impulsem wzmacniającym praktyki konsumpcyjne stała się dostępność nowych kanałów dostarczających informacje o zewnętrznym świecie. Polityka otwartości nowej władzy sprzyjała zróżnicowaniu oferty tematycznej serwowanej przez lokalne media. Pozwolono nawet na emisję niektórych zagranicznych programów (Gilette, op. cit. s. 230). Chiny otwierają się na świat, zatem turyści, zagraniczni studenci czy inwestorzy, także służą jako źródła nowych informacji. Przybysze z Ameryki, Europy i Bliskiego Wschodu chętnie wydają pieniądze podczas pobytu w Chinach, co umacnia przekonanie miejscowych na temat związku nowoczesności z konsumpcjonizmem (ibid. s. 231). Muzułmanie Hui coraz bardziej otwierają się na zmiany, które angażują kolejne aspekty ich życia. Mieszkańcy dzielnicy Xi’an, wiedząc o rządowych planach restrukturyzacji i modernizacji dystryktu, sami podejmują wcześniejsze działania służące przekształcaniu ich domostw. Powstają m.in. budynki przystosowane do nowych standardów higienicznych a otwarcie nowego centrum handlowego w 1997 r. postrzegane jest przez autochtonów jako symbol nowoczesności ich dzielnicy (ibid. s.16).  
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Dochodowa marka „tradycja”  Od czasu reform wprowadzanych przez rząd Denga przywrócono także prawa mniejszości narodowych do zachowania i pielęgnowania pewnych zwyczajów i tradycji. „Tradycja” stała się przywilejem mniejszości (ibid. s. 232), specyficzną etykietą, możliwą do przekształcenia w dochodowy interes. Władze opatrzyły niektóre budynki mianem „tradycyjnych”, jak np. Wielki Meczet w Xi’an, będący jednym z najstarszych w Chinach. Odnowiony zabytek, wzorowany na klasycznych, chińskich świątyniach jest jedną z głównych atrakcji miasta. Lokalna społeczność Hui wykorzystała nadaną przez państwo „markę” tradycyjnego dziedzictwa jako dodatkową reklamę obiektu, udostępniając go zwiedzającym turystom za odpowiednią opłatą. Jedna z dużych ulic muzułmańskiej dzielnicy w Xi’an, znana jako Barely Market Street, otrzymała od władz oficjalny status ulicy serwującej „tradycyjne napoje i posiłki kuchni Hui”. Jakość produktów gwarantuje specjalnie ustanowiona przez państwo kategoria qingzhen, chińska wersja globalnych standardów halal (Sai, Fisher 2015, s. 160-175). Lokalne władze w znacznym stopniu przyczyniły się do promocji „narodowej kuchni Hui”, reklamowanej także jako chuantong, przyrządzanej „tradycyjnymi” technikami, zachęcając tym samym chińskich muzułmanów do otwierania lokali gastronomicznych. Hui, jako mniejszość, czyli w oficjalnym dyskursie grupa społeczna wymagająca specjalnego wsparcia ze strony rządu, dostała dodatkowe przywileje. Ustanowiono m. in. ulgi podatkowe oraz zwolnienia z wymogów określonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą (Gilette, op. it. s. 233). Zaangażowanie rządu we wspieranie i promocję „marki Hui” było sposobem kontrolowanego wprowadzenia mniejszości etnicznej w tryby rozwoju ekonomiczno – gospodarczego, wedle standardów uznanych za nowoczesne, służyło zatem realizacji naczelnego celu państwa. Społeczność Hui efektywnie wykorzystała państwowy parasol czyniąc z „tradycji” dochodową markę, służącą także im własnym interesom. Aktywizacja chińskich muzułmanów obejmowała również przyznanie innych, szczególnych praw. Obniżono próg ocen dla uczniów ubiegających się o przyjęcie na uczelnie wyższe oraz uchylono oficjalne standardy związane z polityką rodzinną, pozwalając na posiadanie nie jednego, ale dwójki dzieci. Muzułmanie Hui przejęli rządowy paradygmat nowoczesności. Zachęcani szczególnymi przywilejami starali się też dostosować do nowych wymogów. W mediach, literaturze i kulturze popularnej stale utrzymywał się jednak pogląd łączący tradycję i religię z prymitywnym folklorem. Koniecznością zatem stało się podkreślanie związku islamu z nowoczesnością i odwrócenie skojarzeń łączących religię z zabobonem.  Idea modernizacji zawarta w Koranie  Należy wyraźnie podkreślić, że usilnie propagowana chińska ideologia rozwoju i nowoczesności nierozerwalnie związana jest z gloryfikacją większości Han. Pomimo polityki tolerancji wobec mniejszości, były one (i nadal są) 
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przedstawiane w oficjalnym dyskursie jako uwstecznione, wymagające dodatkowego wsparcia i przewodnictwa nowoczesnych Chińczyków Han. Jako jeden z przykładów potwierdzających zacofanie mniejszości etnicznych wymieniano słabą ich pozycję w dziedzinie rozwoju ekonomicznego. Od wczesnych lat 90. pojawiały się oficjalne publikacje koncentrujące się na działalności rynkowej, jako sferze umożliwiającej przełamanie barier w zróżnicowanym etnicznie społeczeństwie chińskim (McCarthy 2009, s. 159). Wymiana handlowa i współpraca gospodarcza między mniejszościami miała przyczynić się do wzmocnienia wzajemnych kontaktów, integracji narodu i pomóc w osiągnięciu dobrobytu. Wobec nagłośnionej debaty na temat konieczności modernizacji i immanentnej przeszkodzie upatrywanej w tradycyjnym stylu życia środowisk religijnych, odpowiedź muzułmańskich uczonych jest szybka i jednoznaczna: islam inherentnie związany jest z rozwojem ekonomicznym. Początkowe argumenty mają charakter historyczny: muzułmanie, którzy jako pierwsi przybyli do Chin, byli kupcami, rozwijającymi szlaki handlowe. Dodatkowo, sam przecież Prorok, zanim poświęcił się zadaniu szerzenia wiary, zajmował się handlem. W klasycznych tekstach islamskich jest także mnóstwo odniesień związanych z działalnością rynkową, zatem „interesy i handel są przedsięwzięciami umiłowanymi przez Allaha” (ibid. s. 159).  Potrzeba modernizacji szybko i często zaczęła być łączona i usprawiedliwiana  przekazem Koranu. Jego „naukowy”, a nie przestarzały i zabobonny charakter, poświadczać miał m.in. związek zakazu żywieniowego dotyczący wieprzowiny z realnym ryzykiem zarażenia się włośnicą. Przytaczano także przypadki konwersji ludzi nauki na islam. Opowieści na temat nawrócenia pewnego znanego astronoma jak i Chińczyków Han z tytułami profesorskimi przybierały charakter „miejskich legend”, służąc lokalnym społecznościom jako realne argumenty potwierdzające ich racje (Gilette, op. cit. s. 227-228). Konsekwencją takiego sposobu myślenia było przekonanie, że ci, którzy żyją zgodnie z nakazami islamu, mają większe zdolności do prowadzenia  „nowoczesnego” stylu życia. Podobną funkcję spełniały porównania muzułmańskich praktyk religijnych z innymi rytuałami. S. McCarthy, prowadząca badania w Yunnanie, przytacza relacje Hui m.in. na temat zasadności ablucji przed przystąpieniem do modlitwy, pięć razy dziennie (op.cit. s. 160). Zgodnie z nimi obmywanie się jest wyrazem logiki, umożliwia zachowanie higieny, natomiast rytuały innych grup, jak Yi, Bai, a nawet Han, są wyrazem zabobonu i brak im racjonalnych podstaw. Tym sposobem umacnia się także przekonanie o wyższości muzułmanów nad innymi mniejszościami.   „Nowoczesność” na wzór bliskowschodni  Przyznaniu dodatkowych praw dla mniejszości muzułmańskich towarzyszy zgoda na odbywanie pielgrzymek do Mekki. Zainteresowanie wyjazdem na hadżdż, który jest jednym z fundamentalnych obowiązków religijnych w islamie, jest ogromne. Od lat 80. rokrocznie wzrastała liczba 
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pielgrzymów, czemu konsekwentnie towarzyszyło pogłębianie świadomości religijnej. Umożliwiono również muzułmańskim studentom wyjazdy edukacyjne oraz pozwolono bliskowschodnim organizacjom misyjnym na wizyty i wsparcie finansowe dla chińskich ośrodków islamskich. Oficjalna polityka Chin sprzyja zacieśnianiu więzów z krajami muzułmańskimi. Pekin dąży zarówno do ustanowienia kontaktów handlowych, ale także widzi się w roli lidera krajów Trzeciego Świata (Gladney 1991, s. 63). Od połowy lat 80. szczególnie zależy Chinom na nawiązaniu relacji z Iranem, Pakistanem, Arabią Saudyjską i międzynarodowymi muzułmańskimi instytucjami, jak Islamski Bank Rozwoju (Dillon 1999, s. 179). Regularnym wizytom islamskich delegacji w regionach zamieszkanych przez muzułmanów towarzyszą oczekiwania prywatnych inwestycji na lokalnym rynku, co dodatkowo pobudziłoby ekonomiczny rozwój Chin. Spośród krajów Zatoki Perskiej, Pekin najpóźniej nawiązuje oficjalne stosunki z Arabią Saudyjską, których warunki, pomimo wcześniejszych kontaktów, zostają podpisane dopiero w 1990 r. Saudowie stają się głównym inwestorem w regionach zamieszkanych przez grupy muzułmańskie, m. in. w mieście Jinan w prowincji Szantung, oraz w północnym regionie autonomicznym Ningxia, gdzie dochodzi do intensywnej współpracy w dziedzinie nauki i handlu. Współpraca z Saudami i innymi krajami arabskimi, pomimo niezaprzeczalnych osiągnięć, oceniana jest jednak jako niewspółmierna wobec wysiłków chińskiego rządu (Drewes 2013, s. 70-72). Posługiwanie się „islamską kartą przetargową”, która miała zachęcić inwestorów i zmobilizować lokalnych muzułmanów do współpracy przy projektach, przyniosła także uboczne skutki. Muzułmańscy inwestorzy z Bliskiego Wschodu, jak podkreśla D. Gladney, bardziej od budowania nowych fabryk, zainteresowani byli jednak budową meczetów (Gladney 1995, s. 261). Dzięki nowym sponsorom powstały liczne madrasy (szkoły muzułmańskie), sierocińce i szpitale w dzielnicach muzułmańskich. Oprócz darowizn udzielano także bardzo korzystnych pożyczek, jak np. opiewający na 189 mln dolarów, nie oprocentowany kredyt udzielony muzułmanom z Ninghxia przez Światowy Bank Islamski (Gilette, op. cit. s. 109).   Finansowe wsparcie, relacje pielgrzymów z podróży do bogatej Mekki i dostępność „nowoczesnych” produktów z krajów bliskowschodnich wpływały na zmianę postrzegania roli religii w procesie modernizacji. Chińska propaganda, dyskredytująca religijność jako formę zacofania i przeszkodę na drodze do rozwoju, okazała się dla Hui sprzeczna z prawdą. Filmy pokazujące zasobność Arabii Saudyjskiej, czy kursy nauki języka arabskiego na kasetach video ucieleśniały bogactwo, technologiczny rozwój i materialną „nowoczesność” świata muzułmańskiego. Nauka języka arabskiego, oprócz znaczenia religijnego, wiązała się z możliwością otrzymania stypendium, wyjazdu na studia a w konsekwencji otrzymaniem intratnej pracy. W latach 90. powszechna wśród Chińczyków Han stała się nauka języka angielskiego, którego znajomość wiązano z możliwością zagranicznej współpracy handlowej i rozwojem turystyki.  
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Wybierając znacznie mniej popularny język arabski muzułmanie Hui stawali się zatem konkurencyjni na rynku pracy. Dodatkowym ich atutem przy zatrudnianiu w projektach sino-arabskich była naturalnie adnotacja w dowodzie osobistym: „minzu Hui”.  Fascynacja kulturą bliskowschodnią i uleganie jej wpływom, określane w literaturze jako arabizacja chińskich muzułmanów, dotyczy zarówno sfery materialnej jak i duchowej. Wiele meczetów zaczęto budować w stylu arabskim, sugerowano się także tamtejszą modą przy wyborze strojów. W miarę rozwoju ekonomicznego, który dyktowany narodową ideą nowoczesności miał w założeniu unifikację społeczeństwa na wzór mainstreamowej minzu Han, rozwojowi uległa także etniczna świadomość mniejszości (Gladney 1995, s. 242). Działania rządu podkreślające odrębność chińskich muzułmanów przyczyniły się do umocnienia tych przekonań nie tylko u większości Han, ale i u samych Hui. Korzyści, jakie zaczęło przynosić bycie muzułmaninem, sprzyjały docenianiu jednoczącej siły islamskiej ummy. Żyjąc przez wieki w państwie niemuzułmańskim, Hui, podobnie zresztą jak członkowie innych mniejszości, przejmowali wiele kulturowych zwyczajów swych sąsiadów. Synkretyzm ten stał się przedmiotem krytyki ze strony bliskowschodnich autorytetów. Liczne kontakty z krajami muzułmańskimi przyczyniły się do odrodzenia idei islamu ale także radykalizacji poglądów u części społeczeństwa. Ruchy i nastroje fundamentalistyczne stają się widoczne od lat 90., szczególnie w rejonach Xinjiang, Ningxia i Gansu (Guanaranta 2010, s. 102). Taka sytuacja postrzegana jest przez Pekin jako zagrożenie dla integralności narodu chińskiego i naczelnej pozycji Partii. Nie chcąc jednak podważać dobrych relacji z krajami arabskimi reakcje rządu są stonowane i początkowo zmierzają do umocnienia nastrojów patriotycznych wśród społeczności Hui. Przy oficjalnych uroczystościach, jak np. Święcie Przerwania Postu, które kończy ramadan, pojawiają się slogany „kochaj swój kraj, kochaj swoją religię” (Gilette, op.cit. s. 112). Państwo promuje lojalność wobec kraju w szkołach ale także wprowadza specjalne programy edukacyjne w rządowych instytucjach kształcących lokalnych ahong.  Szczególne zagrożenie dostrzegają Chiny w rozprzestrzenianiu nastrojów fundamentalistycznych pośród tureckojęzycznych grup muzułmańskich, jak Ujgurzy, Kazachowie i Kirgizi. Od lat 90. narasta opozycja Ujgurów wobec rządu, manifestując się otwartą przemocą. Zgodnie z oficjalnym raportem z 2003 r. w latach 1990 – 2001 dochodzi tam do ponad dwustu ataków terrorystycznych podczas których śmierć poniosły 162 osoby a 440 zostały ranne (Guanaranta, op.cit. s. 48). Niepokój chińskiego rządu drastycznie wzrasta w 2001 r. po atakach islamskich fundamentalistów na World Trade Center w USA. Chiny deklarują walkę z terroryzmem oraz wydają oficjalne oświadczenie na temat działalności Chińskiego Stowarzyszenia Islamskiego, którego głównym celem ma być walka z religijnym ekstremizmem(ibid. s. 27). Związek zarządzany jest przez szesnastoosobowy komitet muzułmańskich uczonych, którzy odpowiedzialni są za „właściwą” interpretację islamu. Odgrywa on istotną rolę 
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w powstrzymywaniu radykalnych nastrojów, opracowując „inspirujące przemowy” i kontrolując treści przekazywane wiernym przez lokalnych imamów. Zajmuje się także selekcją osób, którym wydawane są pozwolenia na pielgrzymkę do Mekki. W miarę eskalacji starć na tle etnicznym rząd chiński wprowadza obostrzenia związane z praktyką religijną, możliwością podróży i wymiany studenckiej. Od 2007 r. rośnie liczba ofiar zamachów, co łączone jest z systematycznym umacnianiem poczucia etnicznej tożsamości narodowej Ujgurów.  Obecnie Xinjiang, z 47. procentową dominacją społeczności ujgurskiej, zamieszkany także przez muzułmanów Hui, kojarzony jest w powszechnym dyskursie z chińskim epicentrum nastrojów separatystycznych i religijnego radykalizmu. Chiński rząd wprowadza tu najwięcej restrykcji. Jednym z jaskrawych przykładów był stosowany w ostatnich latach, tj. w 2014 r.6 i w 2015 r.7 zakaz obchodzenia ramadanu dla wszystkich muzułmanów w Xinjiang. Studenci i pracownicy sektora publicznego, w tym nauczyciele i członkowie Partii, zostali zobowiązani do powstrzymania się od czynności religijnych. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że pomiędzy muzułmanami Hui a Ujgurami istnieją silne napięcia, zwłaszcza w zakresie konkurencji gospodarczej, które według niektórych badaczy tematu podsycane są odgórnie przez Chińczyków Han (Shu Shin 2005, s. 89). Taki zabieg połączony z polityką migracyjną ludności Han na tereny Xinjiangu, służy dezintegracji społeczności ujgurskiej i osłabieniu wspólnej, opartej na religii tożsamości. Potencjalna integracja muzułmańskich minzu w tym regionie, gdzie oficjalnie niemal 60% społeczeństwa łączonych jest z islamem8, jest silnym zagrożeniem, którego Pekin stara się za wszelką cenę uniknąć. Hui nie popierają jednak ujgurskiego separatyzmu, a nawet  utożsamiają się bardziej z Han niż z Ujgurami (Shu Shin, op.cit. s. 91).  Podsumowanie  Przedstawiając współczesną sytuację chińskich muzułmanów konieczne jest uwzględnienie specyficznego społeczno – politycznego kontekstu, w którym żyją. Chińskie media, kontrolowane przez państwo, nadal charakteryzują zjawisko religijności jako nieodpowiednie w stosunku do ideału nowoczesnego, kosmopolitycznego państwa. Jednocześnie w ostatnich latach pojawiają się też oficjalne głosy, iż religia ma do odegrania ważna rolę w konstruowaniu chińskiego „harmonijnego społeczeństwa” (héxié shèhuì). Ambiwalentne podejście rządu do kwestii mniejszości etnicznych prowokuje współczesny dylemat: z jednej strony mamy oczekiwania, że nowocześni, wykształceni ludzie nie angażują się w nie-nowoczesne praktyki, z drugiej strony od mniejszości oczekuje się zachowania tradycji, a więc i partycypacji w owych praktykach. Z 
                                                 
6 m. in. http://www.bbc.com/news/world-asia-china-28123267  
7 m.in. http://www.aljazeera.com/news/2015/06/china-bans-ramadan-fasting-muslim-region-
150618070016245.html  
8 Zgodnie z cenzusem z 2010 r., http://www.thechinastory.org/lexicon/xinjiang/  
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jednej strony mniejszości kojarzone są z dawną egzotyką i prymitywizmem, z drugiej zaś, jako depozytariusze tradycji, są świadectwem chińskiej przeszłości i folkloru we współczesnym świecie. Dylemat ten, wykreowany przez sposoby myślenia o nowoczesności jako ideale, do którego należy dążyć, powoduje ambiwalencje także w sposobie, w jaki większość Han postrzega muzułmańską mniejszość. Praktykujący islam Hui odbierani są jako nieprzystający do ekonomicznie zaawansowanego stylu życia prowadzonego przez Han, zwłaszcza na terenach miejskich.   Kolejnym czynnikiem wymagającym szczególnej uwagi, jest zjawisko odrodzenia się tożsamości muzułmańskiej. Związane jest ono z budowaniem kontaktu i otrzymywaniem wsparcia od islamskiej ummy krajów Bliskiego Wschodu. Swoistego rodzaju izolacja chińskiego islamu, która wynikała z oficjalnej polityki państwa, stopniowo uległa osłabieniu, a promocja islamskiego odrodzenia często była i jest wpisywana przez muzułmanów w ramy współczesnego, chińskiego dyskursu dotyczącego narodowej nowoczesności, patriotyzmu, modernizacji, rozwoju nauki i rynku. Tradycyjnie zorientowani muzułmanie wykorzystują oficjalną politykę tolerancji i otwartości państwa w promowaniu religijnej edukacji i konieczności nawiązywania współpracy z krajami muzułmańskimi. Odrodzenie to jest zatem zarówno związane z powrotem do tradycji muzułmańskich, jak i próbą wejścia w nowoczesność w oparciu o własną kulturę. Pisząc jednak o „własnej kulturze” napotykamy olbrzymi problem. Jest bowiem ona jednocześnie i chińska i muzułmańska. Ze względu na silną asymilację (brak własnego języka, piśmiennictwa itp.) Hui postrzegani są nie w pełni jako mniejszość, ale i nie w pełni jako nowocześni Chińczycy.   Literatura 1. Armijo – Hussein J., 2010, Regional and National Surveys: China, w: Modern Muslim Societies, Cavendish Square Publishing, Malaysia. 2. Chun A., 1996, Fuck Chineseness: on the Ambiguities of Ethnicity as Culture and as Identity, w: Boundary 2, vol. 23/2, Duke University Press, Durham, s. 111-138.  3. Cieciura W., 2014, Muzułmanie chińscy. Historia, religia, tożsamość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 4. Clarke M. E., 2011, Xinjiang and China's rise in Central Asia - a history, Routledge, New York. 5. Dillon M., 1999, China’s Muslim Hui Community: Migration, Settlement and Sects, Currzon Press, Richmond.  6. Drewes F., 2013, Chinese Muslims Going Global? The Role of Islam in Current Sino-Arab Relations, w: China’s South – South Relations, Berliner China-Hefte ; 42, Zürich. 
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mostly living in the provinces of Ningxia and Kansu located on the Silk Road and 
forming compact communities in some large cities of the People’s Republic of China (eg. 
Xi-an). In particular the problems of the Hui specific identity are shown as well as their 
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relations to the Han majority and to the other Muslim peoples living in China. In recent 
decades the Chinese Muslims were several times forced to adapt to the conditions 
resulting from changes in the policy of the communist authorities, and are now trying to 
meet the expectations that arise from the development of a cosmopolitan consumer 
society. Their situation is affected by the policy of the communist authorities seeking to 
maintain good relations with the Muslim countries on the one hand, and by the 
assistance provided by those countries, and the circumstances arising from conflicts 
involving Islamic countries, which are currently taking place. 
 
Key words: China, Muslims, Hui, identity, ethnic diversity 
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   Piotr L. WILCZYŃSKI   UZBROJENIE ARMII PAŃSTW MUZUŁMAŃSKICH I ICH PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY. CZĘŚĆ I – AFRYKA.    Abstrakt: Artykuł stanowi przegląd uzbrojenia państw muzułmańskich i jest podzielony na dwie 
części z racji swej obszerności. Część pierwsza dotyczy państw muzułmańskich Afryki. 
Przegląd ten ma służyć późniejszym ocenom potęgometrycznym i geopolitycznym. 
Zawarte zebrane informacje i dane o stanie armii państw muzułmańskich uzupełnione 
są o współczesny przemysł zbrojeniowy tych państw. We wnioskach odniesiono się do 
stanu faktycznego i oceniono możliwe przyszłe scenariusze wydarzeń na arenie 
międzynarodowej, wynikające z zachwiania strategicznej równowagi zarówno na 
poziomie cywilizacyjnym, jak i regionalnym. 
 Słowa kluczowe: uzbrojenie, potęga militarna, Afryka, przemysł zbrojeniowy, islam   Wprowadzenie  Zderzenie cywilizacji może wydawać się polityczną grą słów, której moc wyjaśniająca  bieżące wydarzenia jest coraz częściej podważana. Jednak jeśli przyjrzymy się uważnie historii, ta krytykowana przez ideologów politycznej poprawności koncepcja wciąż okazuje się bardzo użyteczna w tłumaczeniu obserwowanych na scenie międzynarodowej procesów. W trwającej ciągle rywalizacji między państwami, czynnikiem decydującym jest siła, jaką dysponują poszczególne strony konfliktu oraz i zawierane sojusze (Aron 1995). Natomiast sojusze zwykle zawierane są wśród państw o podobnej kulturze, stąd cywilizacja rozumiana jest często w geopolityce jako zbiór podmiotów politycznych bliskich sobie kulturowo. Inną zmienną braną do analizy aktualnej areny politycznej jest siła. Siła i sojusze, a także szereg innych czynników, zwłaszcza geograficznych, składają się w analizie geostrategicznej na pojęcie potęgi państwa (Balcerowicz 1999). Dzięki potędze państwa mają możliwość przetrwania i rozwoju. Brak potęgi może być jedynie zrekompensowany błyskotliwą dyplomacją, rezygnacją z suwerenności na rzecz silniejszego mocarstwa, lub zwykłym szczęściem, które niekiedy pozwala zachować niezależność małemu podmiotowi. O ile sojusze to kwestia zależna od polityków i władców, o tyle siła militarna jest współczynnikiem potęgi, na który wpływ mają wszystkie elementy składowe 



Wilczyński, P. L., Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I - Afryka, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 59-76. 

 - 60 - 

państwa: społeczeństwo, gospodarka, polityka, terytorium (Wilczyński 2010), itd.  Siłę militarną danego państwa można mierzyć na wiele sposobów. Najczęściej uwzględniane są takie wskaźniki jak budżet obronny, liczebność personelu wojskowego, ilość i zaawansowanie technologiczne uzbrojenia (Balcerowicz 2006). W niniejszym artykule dokonany został przegląd uzbrojenia afrykańskich państw muzułmańskich, reprezentujących część cywilizacji islamskiej, która w świetle aktualnych teorii będzie dążyła do rozszerzania swego zasięgu na Afrykę, Europę i Azję (Jaremczuk 2006). Afryka leżąca w bezpośrednim sąsiedztwie Europy obecnie jest olbrzymim źródłem problemów dla Europy Zachodniej z racji narastającej nielegalnej imigracji. Kiedyś taka imigracja może stworzyć zagrożenie w formie ekspansji terytorialnej, jak to miało miejsce w XX wieku w Jugosławii (Kosowo), oraz w średniowieczu, gdy armie chrześcijańskie z najwyższym trudem powstrzymywały napór islamu pod Poitiers i Wiedniem (Romaniszyn 2009; Żebrowski 2014). Oprócz przeglądu uzbrojenia dokonano enumeracji zakładów zbrojeniowych w krajach islamskich, jako podstawy do rodzimej produkcji na wypadek wojny. Przedstawiono również powiązania państw muzułmańskich Afryki w międzynarodowym handlu bronią (Skulski 2011). Te trzy elementy, czyli siła militarna, przemysł zbrojeniowy i handel bronią, pozwalają na ocenę roli państw w międzynarodowej rywalizacji.    Opracowanie niniejsze zakresem swoim obejmuje państwa muzułmańskie, co wymaga Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto, że za takie uważany jest podmiot polityczny z ludnością co najmniej w 50% wyznającą islam. Lista takich państw jest dosyć długa, podzielono je zatem według kryterium geograficznego na dwie części: 
 Afryka Północna: Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Sahara Zachodnia1, Tunezja. 
 Afryka Subsaharyjska: Burkina Faso, Czad, Dżibuti, Gambia, Gwinea, Komory, Mauretania, Mali, Niger, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan.2 Zebrane dane oparto na bazach danych dostępnych w sieci Internet. O ile nie wskazano inaczej, są to bazy danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI).3      

                                                 
1 Jako państwo okupowane przez Maroko, nie będzie brane pod uwagę w dalszej części 
artykułu. 
2 Źródło: Pew Research Center, Washington DC, 
www.pewforum.org/files/2012/12/globalReligion-tables.pdf, dostęp: czerwiec 2014. 
3 SIPRI Data Base, www.sipri.org/databases/armstransfers, dostęp: lipiec 2015. 
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Wyposażenie wojsk pancernych armii muzułmańskich państw Afryki  Broń pancerna stanowi najważniejszy komponent wojsk lądowych. Funkcje i zadania wojsk pancernych to głównie misje ofensywne (Magier 2012). Wyposażenie wojsk państw muzułmańskich jest bardzo zróżnicowane pod względem posiadanego sprzętu (tab. 1) i jego pochodzenia (Miller 2001).  Maroko ostatnio zmodernizowało swoje wojska pancerne, stacjonujące głównie przy granicy z Algierią i w Saharze Zachodniej. W 2011 roku zakupiono chińskie maszyny Type-96 w wersji VT-1A.4 Na stanie znajdują się również starsze czołgi produkcji radzieckiej – T-72B, oraz amerykańskie M60 Patton, które jako najstarsze służą jako czołgi rezerwowe. Sąsiednia Algieria również ostatnio zainwestowała w modernizację wojsk pancernych. Beneficjentem wydatków Algierii był Rosoboronexport, sprzedający rosyjskie czołgi T-90. W 2015 roku przewiduje się kolejne zakupy tych maszyn przez Algierię. Kraj ten jest tradycyjnym nabywcą rosyjskich, a wcześniej radzieckich czołgów. Ma na stanie również modele T-72 i T54/55. Z kolei Tunezja wyposażona jest w przestarzałe amerykańskie czołgi M60 Patton oraz austriackie lekkie czołgi SK-105 Kürassier i francuskie Giat AMX-30B-2. Mają one wkrótce być zastąpione używanymi niemieckimi czołgami Leopard 2A4. Pogrążona w wojnie domowej Libia nie posiada nowoczesnych czołgów. Wiadomo, że są to wyłącznie czołgi produkcji ZSRR, w tym używane jeszcze podczas II wojny światowej T-34, a także T-55, T-62 i T-72. Dokładna liczba tych maszyn jest trudna do ustalenia w okolicznościach trwającego konfliktu. Egipt posiada największą liczbę czołgów w regionie. Po upadku ZSRR rozpoczął starania o amerykańskie czołgi Abrams M1A1. Poprzednio zakupił również od USA i Austrii starsze czołgi M60 Patton w wersjach A1 i A3 (Foss 2000). Posiada także sporo zmodyfikowanych według własnych projektów starszych radzieckich modeli T-55 i T-62, a także kilkadziesiąt rosyjskich T-80U.5  W Afryce Subsaharyjskiej jednym z silniejszych państw muzułmańskich jest Sudan. Posiada on własną fabrykę, gdzie buduje czołgi Al Bashier i Al Zubair, będące wiernymi kopiami czołgów chińskich. Ponadto, sporo radzieckich T-54/55 uzupełnia kilkanaście sprawnych M60 Patton (Hunnicut 1984). Dzięki rozwijaniu własnych zakładów, Sudan jest dość niezależny w sytuacji nałożonych sankcji i prowadzonej z Sudanem Południowym wojny granicznej. Z kolei sąsiedni Czad posiada jedynie kilkadziesiąt T-54/55. Mali ma przestarzałe czołgi radzieckie T-34, T-54/55 i PT-76 oraz chińskie Type 62. W armii Sierra Leone nie ma wojsk pancernych. Posiadają oni jedynie dwa przestarzałe T-72, operowane przez wynajętą załogę z firmy najemniczej 
                                                 
4 UN Register of conventional arms, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/67/212, dostęp: lipiec 2015. 
5 Egypt Land Forces military equipment and vehicles of Egyptian Army, 
www.armyrecognition.com/egypt_egyptian_army_land_ground_forces_uk/egypt_egyptian_a
rmy_land_ground_forces_military_equipment_armoured_armored_vehicle_intelligence_uk.
html dostęp: lipiec 2015. 
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Executive Outcomes. Przestarzały sprzęt jest również na wyposażeniu armii gwinejskiej, gdzie służą pamiętające jeszcze II wojnę światową T-34, oraz również wysłużone T-54. W gambijskiej, komorskiej, nigerskiej, senegalskiej, somalijskiej armii oraz armii Burkina Faso i Dżibuti nie ma czołgów.  Tab. 1: Broń pancerna na stanie armii państw muzułmańskich Afryki 
Państwo: Czołgi: Liczba czołgów: Kraj pochodzenia: 
Algieria T-90SA T-72 AG-3 T-54/55 

485 325 270 
Rosja ZSRR ZSRR 

Czad T-54/55 60 ZSRR 
Egipt M1A1 Abrams M60 A3 Patton M60 A1 Patton T-80U T-62 RO-120 Mk III T-55 Ramses II 

1015 1016 700 34 500 260 

Egipt,6 USA USA USA Rosja ZSRR, Egipt ZSRR, Egipt7 
Gwinea T-54 T-34 8 30 ZSRR ZSRR 
Libia T-72 T-62 T-55 T-34 

Brak danych ZSRR ZSRR ZSRR ZSRR 
Mali PT-76 Type-62 T-54/55 T-34 

20 18 12 21 

ZSRR ChRL ZSRR ZSRR 
Maroko Type-96 VT-1A T-72B M60 A3 Patton 

150 148 427 
ChRL ZSRR USA 

Mauretania T-54/55 35 ZSRR 
Sierra Leone T-72 2 ZSRR 
Sudan Type-85M-II Al Bashier M60 A1 Patton Type-59 Al Zubair T-54/55 

200 20 60 270 

Sudan8 USA ChRL, Sudan ZSRR 
Tunezja M60 A3 Patton M60 A1 Patton M48 A5 Patton Giat AMX-30B-2 SK-105 Kürassier 

59 30 26 30 55 

USA USA USA Francja Austria Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych baz.    
                                                 
6 Produkcja na licencji General Dynamics Land Systems z USA. 
7 Orginalna produkcja w ZSRR T-55 i T-62, a unowocześnienia trzykrotne w Egipcie, do 
wariantów opisanych w tabeli. 
8 Al Bashier to nielicencjonowana, kopiowana produkcja sudańska na baize projektu 
chińskiego Type-85A. Z kolei Al Zubair to nielegalne kopie chińskiego Type-59D oparte na 
kilku kupionych wcześniej egzemplarzach. Źródło: www.mic.sd, dostęp: grudzień 2014. 
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Karabiny piechoty państw muzułmańskich  Bronią podstawową w każdej armii, zarówno małej jak i wielkiej, jest broń indywidualna żołnierzy. Najtańszą i najpopularniejszą formą wojska pozostaje piechota, dlatego karabiny piechoty stanowią broń, której zamówienia są niezwykle intratne, duże i mające ogromne znaczenie dla przemysłu zbrojeniowego. Poniżej przedstawiono źródła zaopatrzenia państw muzułmańskich w podstawową broń piechoty, czyli karabiny. Państwa wybierają zazwyczaj kilka rodzajów broni (Tab. 2).   Tab. 2: Podstawowy karabin piechoty na wyposażeniu państw muzułmańskich. 
PAŃSTWO KARABIN POCHODZENIE 
Algieria AKM ZSRR 
Burkina Faso AK-47 ZSRR 
Czad FAMAS Francja 
Dżibuti AKM ZSRR 
Egipt Maadi MISR (lic. AKM) Egipt 
Gambia AK-47 ZSRR 
Gwinea AK-47 ZSRR 
Komory FN FAL Belgia 
Libia Zastava M21 Serbia 
Mali AK-47 ZSRR 
Maroko Type-56 ChRL 
Mauretania AK-47 ZSRR 
Niger AK-47 ZSRR 
Senegal M16 USA 
Sierra Leone AK-47 ZSRR 
Somalia AK-47 ZSRR 
Sudan Maz (lic. Type 56) Sudan 
Tunezja Steyr AUG Austria 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych baz.   Królewska Armia Marokańska wykorzystuje różne rodzaje broni, przy czym największe znaczenie mają warianty AK- 47 (Type-56 z ChRL,  rumuński AIM/CELE, egipski Misr, fiński Valmet M76, jugosłowiańska Zastava M70AB) w wojskowym sektorze południowym, oraz niemiecki G3A3, belgijski FN FAL/FN CAL i amerykański M16A1/A2 A4 w sektorze północnym. Najwięcej jednostek posiada jednak chińskie Type-56. Sąsiednia Algieria głównie używa radzieckich karabinów AKM i chińskich Type-81. W Tunezji głównym karabinkiem jest austriacki Steyr AUG. Libia wyposażyła swą armię jeszcze za rządów Kaddafiego w karabiny serbskiej produkcji – Zastava M21. W czasie 
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wojny domowej doposażył on armię w belgijskie FN F2000, a z arsenałów wyciągnięte zostały przestarzałe radzieckie AK-47 i AKM. Egipt posiada własną fabrykę, gdzie produkuje broń dla swej piechoty. Najczęściej spotykanym karabinkiem jest Maad MISR.  Sudan, podobnie jak Egipt, produkuje własne karabiny Maz, które są licencjonowaną kopią chińskiego Type-56. Do niedawna głównym karabinem był tam Dinar (licencja HK G3). Sąsiedni Czad zainwestował ostatnio we francuskie karabiny FAMAS, ale posiada także dużo szwajcarskich SIG SG542 i niemieckich HK G3. Senegal wyposażył armię w amerykańskie karabiny M16. W Burkina Faso, Gambii, Gwinei, Mauretanii, Nigrze, Sierra Leone i Mali podstawową bronią są nadal przestarzałe, ale trwałe AK-47, a w Dżibuti nieco nowsze karabiny AKM. Walcząca w wojnie domowej armia Somalii wyposażona jest głównie w mocno zużyte AK-47, zaś najdalej wysunięte na południe państwo muzułmańskie – Komory, wyposażyły swą niewielką armię w belgijskie karabiny FN FAL, stopniowo zastępujące AK-47.  Pozostałe wyposażenie wojsk lądowych  Marokańczycy dysponują amerykańskimi i niemieckimi karabinami maszynowymi, sowiecką bronią przeciwpancerną, a wśród pojazdów dominują amerykańskie M113. W marokańskiej artylerii przeważają haubice samobieżne M109 amerykańskiej produkcji. Systemy przeciwlotnicze wyposażone są głównie w radzieckie działka ZU-23-2 i amerykańskie M163. Na wyposażeniu Algierii jest głównie sprzęt pochodzący z ZSRR (BTR-60, BTR-80, karabiny maszynowe, broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza oraz artyleria). Jedynie śladowe ilości wyposażenia pochodzą z Chin (np. działa PLZ-45), Niemiec (np. działa TPz Fuchs), ZEA (np. samochód Nimr) lub Egiptu (np. samochody FAHD). Armia tunezyjska używa z kolei głównie broni amerykańskich (karabiny maszynowe Browning, artyleria, broń p-panc.) i europejskich producentów (np. rakiety p-panc. MILAN z Francji, czy działa przeciwlotnicze Oerlikon ze Szwajcarii). Tunezja zakupiła niewielkie ilości sprzętów również z Belgii, Brazylii, Chin, Niemiec, Szwecji, Włoch, dawniej także z ZSRR i Jugosławii. Najczęściej spotykanym wozem bojowym jest tam amerykański M113. W arsenale libijskim pozostaje sporo broni lekkiej pochodzenia jugosłowiańskiego i z ZSRR. Wśród pojazdów opancerzonych najczęściej spotykane są amerykańskie HMMWV i samochody Nimr ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jednostki artylerii wyposażone są w różnorodny sprzęt, głównie z ZSRR, ale także z USA, Chin, Serbii, Włoch i Szwecji. Egipt jest najbardziej doposażonym w sprzęt wojskowy krajem Afryki Północnej. Wiele sprzętów produkowanych jest tam na licencjach lokalnie. Piechota posiada broń lekką z wielu krajów, głównie Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA, Włoch, ZSRR oraz produkcji własnej. Broń rakietową i przeciwpancerną wytwarza się licencyjnie w Egipcie, ale wiele sztuk pochodzi również z importu z USA i ZSRR. Artyleria to głównie modele ZSRR, rzadziej z USA. Najwięcej bojowych wozów piechoty 
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jest produkcji rodzimej, ale jest też dużo amerykańskich AIFV. Wśród floty transporterów opancerzonych najliczniej reprezentowane są lokalnie produkowane amerykańskie M113. Oprócz tego setki innych tego rodzaju pojazdów są na wyposażeniu armii Egiptu. Są to głównie amerykańskie HMMWV, lokalnie produkowane BTR-50, Walid, Iveco Tiger Kader-120 i Fahd, radzieckie BTR-60, BRDM-2, BTR-40 i BTR-152, hiszpańskie Pegaso, czechosłowackie OT-62 TOPAS i OT-64 SKOT. Artyleria i systemy rakietowe Egiptu również są często produkowane lokalnie na licencji. Między innymi rakiety Sakr egipskiej produkcji są w zależności od numeru odpowiednikami modeli radzieckich lub amerykańskich rakiet artyleryjskich do niszczenia celów naziemnych. Oprócz lokalnie produkowanych, Egipt zakupił artylerię rakietową również z ZSRR, a także z Korei Południowej, Czechosłowacji i USA. Broń przeciwlotncza Egiptu oparta jest na dużej ilości działek z ZSRR. Nowsze systemy pochodzą zaś z USA, Szwajcarii oraz z licencjonowanej produkcji rodzimej, a nieco mniej z Francji i Rosji (Sasnal 2011).  Sudan ma na wyposażeniu broń lekką rodzimej produkcji na licencji. Do tego szereg rodzajów samochodów opancerzonych, z których najwięcej jest brytyjskich pojazdów typu Ferret, oraz radzieckich BRDM-2 i egipskich samochodów Walid. Artyleria, broń p-panc. i p-lot. Sudanu jest głównie pochodzenia radzieckiego. Czad posiada rozproszony pod wzgędem pochodzenia broni arsenał. Broń strzelecka jest zróżnicowana i pochodzi głównie z Francji, ale i z 11 innych państw. Broń p-panc. stanowią francuskie zestawy MILAN oraz starsza broń amerykańska i radziecka. W artylerii najwięcej sprzętu czadyjskiego pochodzi z ZSRR, ale ten nowszy już z Francji. Bron p-lot. najczęściej stanowią zestawy amerykańskie FIM-43 Redeye. Wśród pojazdów najwięcej jest radzieckich BMP-1, ale dużo jest też pojazdów francuskich. Sąsiedni Niger bardzo słabo wyposażony jest w sprzęt bojowy. Najwięcej jest tam pojazdów fracuskich Panhard AML-90/60, brakuje artylerii i systemów rakietowych. W sąsiednim Mali wśród pojazdów i artylerii aż 90% stanowi sprzęt z ZSRR. Nieco lepiej wygląda uzbrojenie armii Burkina Faso, która posiada nieco pojazdów opancerzonych, z których najwięcej jest brytyjskich Ferret oraz mniej liczne pojazdy francuskie i brazylijskie. W artylerii znaleźć można stare amerykańskie haubice M101 oraz radzieckie wyrzutnie typu Grad i chińskie Type 63. Broń p-lot. stanowią radzieckie zestawy Strela 2 i 3. Broń strzelecka jest głównie radziecka, ale także niemiecka i z innych państw. Sierra Leone ma bardzo ograniczoną ilość nowoczesnej broni. Kraj ten posiada szeroki wybór używanych zagranicznych importowanych typów uzbrojenia – szwedzką i radziecką broń p-panc., niemiecką i radziecką broń strzelecką, a siły zmechanizowane oparte są na czechosłowackich OT-64 i południowoafrykańskich pojazdach Casspir. Ustanowienie artylerii jest dopiero w planach. W sąsiedniej Gwinei wyposażenie armii również jest przestarzałe i głównie pochodzenia ZSRR (pojazdy BRDM-1 i 2, PT-76, cała artyleria), wyjątkiem są francuskie pojazdy AML 90. Mała armia Gambii ma bardziej 



Wilczyński, P. L., Uzbrojenie armii państw muzułmańskich i ich przemysł zbrojeniowy. Część I - Afryka, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 59-76. 

 - 66 - 

zróżnicowane wyposażenie i korzysta z pomocy wojskowej m. in. Turcji i Pakistanu, gdyż aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych ONZ. Na uzbrojeniu piechoty gambijskiej są stare używane brytyjskie samochody Ferret i amerykańskie M-20.9 Gambia nie posiada jednostek artylerii i innych poza piechotą. Sąsiedni Senegal posiada znacznie więcej wyposażenia. Jednostki zmotoryzowane dysponują głównie francuskimi pojazdami AML-60/90 i VXB-170 oraz kilkunastoma starszymi modelami pojazdów amerykańskich. Piechota zmechanizowana oparta została o południowoafrykańskie pojazdy Ratel-20, Casspir oraz francuskie wozy Panhard M3. Senegalska artyleria posiada dość dużą siłę ognia w porównaniu z sąsiadami, a na jej wyposażenie składają się przeważnie francuskie haubice TRF1 i Mod 50 kalibru 155 mm oraz szereg innych mniejszych sprzętów z USA. Jako broni p-panc. senegalska armia używa zestawów francuskich LRAC F1 i MILAN. Broń przeciwlotnicza Senegalu też jest francuska, w większości stanowią ją działka M-693 20 mm. Armia Mauretanii jest w posiadaniu dużej ilości samochodów opancerzonych, głównie brytyjskich (np. FV601 Saladin) i francuskich (np. AMX 60/90). Artyleria Mauretanii wyposażona jest głównie w działa kalibru 122 mm produkcji radzieckiej i nieco mniejszą ilość haubic amerykańskich. Broń p-panc. stanowią tam przeważnie amerykańskie granatniki M40, a p-lot. radzieckie działka ZU-23-2. We wschodniej części Afryki państwa muzułmańskie również nie posiadają bogatego wyposażenia. Dżibuti posiada przestarzałe transportery opancerzone AMX-13 z Francji oraz niewielką ilość radzieckich BTR-60 i 80 i kilka włoskich pojazdów Puma. Wśród samochodów wojskowych przeważają francuskie Panhard AML i japońskie Toyota Land Cruiser. Artyleria Dżibuti posiada głównie haubice francuskie i wyrzutnie rakietowe Grad radzieckiej produkcji. Obronę przeciwlotniczą zapewniają działka francuskie, szwedzkie i radzieckie, a p-panc. granatniki z Francji i ZSRR. Wojsko zaangażowanej w wojnę domową Somalii przeważnie oparte jest na sprezentowanym przez różne państwa sprzęcie wojskowym, gdyż arsenał z początku lat 90-tych, gdy wojna się rozpoczęła, już dawno został porzucony lub zniszczony. Obecnie Somalia posiada głównie niemieckie ciężarówki Magirus i japońskie samochody terenowe Toyota. Włochy dostarczyły także transportery opancerzone. Brakuje jednak artylerii i innych rodzajów broni. Komory z kolei posiadają radzieckie karabiny maszynowe NSV oraz granatniki RPG-7. Jedynymi pojazdami w posiadaniu sił bezpieczeństwa teggo wyspiarskiego kraju są półciężarówki Mitsubishi.      
                                                 
9 The Military of the Gambia, 
http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=30787:the-
gambia&catid=119:african-militaries&Itemid=255, dostęp: sierpień 2015. 
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Uzbrojenie lotnictwa  Siły powietrzne państw muzułmańskich przeważnie uzależnione są od dostaw sprzętu zagranicznego. Rozwinięte lotnictwo posiadają zatem jedynie bogatsze państwa muzułmańskie (Tab. 3).10  Marokańskie lotnictwo posiada ponad 360 maszyn, łącznie ze szkoleniowymi i transportowymi. Rolę bojową pełnią maszyny z różnych krajów, głównie z USA i Francji. Lotnictwo bojowe Algierii bazuje na maszynach z Rosji. Pozostałe maszyny, do celów między innymi transportowych są z różnych krajów: USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski, Czech, Włoch. Niedawno Algieria wyraziła zainteresowanie chińskimi myśliwcami. Obecnie posiada ponad 400 samolotów i helikopterów. Lotnictwo Tunezji posiada ponad 100 maszyn, jednak głównie są one do celów transportowych. W większości wyprodukowano je w USA, ale Tunezja posiada także samoloty pochodzenia francuskiego, włoskiego i czeskiego. Jeszcze mniejsze lotnictwo, posiadające mniej niż 90 maszyn posiada aktualnie Libia. Wojnę przetrwało niewiele samolotów i helikopterów bojowych. Egipt ma pokaźną siłę lotniczą, mającą na stanie ponad 1100 maszyn. Bojowe są głównie pochodzenia amerykańskiego, francuskiego lub rosyjskiego.  Sudan, jak na państwo afrykańskie posiada sporo samolotów i helikopterów – jest ich ponad 240. Jest to wynik długotrwałych wojen, w których kraj ten był zaangażowany. Sudan posiada głównie maszyny pochodzące z Rosji/ZSRR i Chin. Lotnictwo Czadu jest skromne, składające się z 35 maszyn, z których tylko niektóre są w dobrym stanie technicznym. Najwięcej czadyjskiego sprzętu latającego pochodzi z Rosji. Jeszcze mniejsze jest lotnictwo Nigru, składające się jedynie z 13 jednostek, z których wiekszość pochodzi również z Rosji. Również Mali posiada niewielkie lotnictwo zbudowane z 25 maszyn, również pochodzące głównie z ZSRR/Rosji, ale także z Francji i paru innych krajów. Lotnictwo Burkiny Faso składa się z 17 maszyn, z których najwięcej jest rosyjskich i brazylijskich. Sierra Leone posiada bardzo małe lotnictwo (5 maszyn) o znikomej wartości bojowej, którą tworzą dwa rosyjskie śmigłowce Mi-24. Również lotnictwo Gwinei jest skromne, złożone z 10 maszyn, rosyjskich/ZSRR oraz francuskich. Niewielka Gambia posiada małe siły powietrzne, z tylko jednym samolotem bojowym i pięcioma transportowymi. Są to maszyny rosyjskie, amerykańskie i jedna brytyjska. Lotnictwo złożone z 22 jednostek posiada Senegal, lecz nieliczne z nich to maszyny bojowe. Ich pochodzenie jest bardzo zróżnicowane, ale najwięcej jest amerykańskich i rosyjskich. Dwudziestoma trzema maszynami dysponuje lotnictwo Mauretanii, ale przeważnie są to maszyny transportowe pochodzenia głównie brazylijskiego, amerykańskiego i włoskiego. Dżibuti ma tylko 14 maszyn, co na jak tak mały kraj to dużo, jednak rolę bojową pełnią jedynie dwa 
                                                 
10 The World Air Forces – 2014, http://www.flightglobal.com/blogs/the-
dewline/2013/12/free-download-world-air-forces-directory-2014/, dostęp: sierpień 2015. 
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 Tab. 3: Samoloty i śmigłowce bojowe lotnictw państw muzułmańskich. 
PAŃSTWO MASZYNA LICZBA RODZAJ POCHODZENIE 
Algieria Su-30MKA Su-24 MiG-29 MiG-25 Mi-24 

44 23 32 13 35 

Myśliwiec wielozadaniowy CAS11 Myśliwiec Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy 

Rosja Rosja Rosja Rosja Rosja 
Burkina Faso EMB-314 Mi-24 3 2 CAS Śmigłowiec szturmowy Brazylia Rosja 
Czad Su-25 Mi-24 8 5 CAS Śmigłowiec szturmowy Rosja Rosja 
Dżibuti Mi-24 2 Śmigłowiec szturmowy Rosja 
Egipt F-16C F-16D Rafale Mirage 2000 Mirage V MiG-21 Chengdu J-7 AH-64 Apache D Mi-17 H Mi-8 UH-60 Black Hawk 

169 51 15 18 82 56 57 46 24 42 23 

Myśliwiec wielozadaniowy Myśliwiec wielozadaniowy Myśliwiec wielozadaniowy Myśliwiec Myśliwiec Myśliwiec Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy Śmigłowiec szturmowy Śmigł. wielozadaniowy Śmigłowiec szturmowy 

USA, Turcja USA Francja Francja Francja ZSRR ChRL USA Rosja ZSRR USA 
Gambia Su-25 1 CAS Rosja 
Gwinea MiG-21 Mi-24 SA 342 Gazelle 

3 3 1 
Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy Śmigłowiec szturmowy 

ZSRR Rosja Francja 
Libia Mirage F1 MiG-21bis MiG-23ML Mi-24 

2 7 4 3 

Myśliwiec Myśliwiec Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy 

Francja ZSRR ZSRR ZSRR 
Mali MiG-21bis Mi-24 9 3 Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy ZSRR Rosja 
Maroko F-16C F-16D Mirage F1 Mirage F2000 F-5E Alpha Jet E+ SA 342 Gazelle 

15 8 13 27 22 24 24 

Myśliwiec wielozadaniowy Myśliwiec wielozadaniowy Myśliwiec Myśliwiec Myśliwiec CAS Śmigłowiec szturmowy 

USA USA Francja Francja USA Francja/Niemcy Francja 
Mauretania EMB-314 2 CAS Brazylia 
Niger Su-25 Mi-24 2 1 CAS Śmigłowiec szturmowy Rosja Rosja 
Senegal EMB-314 Mi-24 3 2 CAS Śmigłowiec szturmowy Brazylia Rosja 
Sierra Leone Mi-24 2 Śmigłowiec szturmowy Rosja 
Sudan MiG-29 MiG-23 MiG-21 Su-25 Su-24 Nanchang Q-5/A-5 Chengdu J-7 Mi-24 

11 3 4 15 12 20 20 36 

Myśliwiec Myśliwiec Myśliwiec CAS CAS CAS Myśliwiec Śmigłowiec szturmowy 

Rosja ZSRR ZSRR Rosja ZSRR ChRL ChRL Rosja 
Tunezja F-5E 12 Myśliwiec USA Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych baz. 

                                                 
11 CAS – Close Air Support – Samolot przeznaczony do wsparcia wojsk lądowych i walki z 
celami naziemnymi. 
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  śmigłowce. Lotnictwo Dżibuti zaopatrywane jest głównie u producentów rosyjskich i brytyjskich. Pogrążona w wojnie domowej Somalia utraciła swoje lotnictwo już w latach dziewięćdziesiątych. Komory nie posiadają lotnictwa bojowego, korzystając jedynie z czterech maszyn służących do transportu, dwóch czeskich, rosyjskiej i francuskiej.  Wyposażenie marynarki  Flotę z oczywistych względów posiadają jedynie państwa nadmorskie. Nie wszystkie jednak stać na nowoczesne okręty. Wiele z państw posiada jedynie łodzie patrolowe. Stwarza to dla nich zagrożenie, jednak profesjonalny sprzęt wojskowy jest bardzo drogi, nic więc dziwnego, że flotę zbudowały tylko największe państwa (Tab. 4).  Tab. 4: Wielkość flot pełnomorskich państw muzułmańskich Afryki. 

Mie
jsce

 PAŃSTWO Fregaty i inne cięższe okręty Korwety Okręty podwodne Okręty desantowe Okręty, łodzie patrolowe i kutry rakietowe 
1 Egipt 13 4 4 17 81 
2 Algieria 3 6 4 3 20 
3 Maroko 6 1 0 3 22 
4 Tunezja 0 0 0 1 41 
5 Senegal 0 0 0 2 24 
6 Sierra Leone 0 0 0 3 7 
7 Dżibuti 0 0 0 1 16 
8 Libia 1 0 0 2 1 
9 Somalia 0 0 0 1 11 
10 Gambia 0 0 0 0 7 
11 Mauretania 0 0 0 0 5 
12 Sudan 0 0 0 0 2 
13 Komory 0 0 0 0 2 Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych baz. Uszeregowanie własne na podstawie szacunku potencjału bojowego.   Flagowym okrętem marynarki wojennej Maroka jest fregata wielozadaniowa klasy FREMM „Mohammed VI”. Wyprodukowana została w 2014 roku przez francuską stocznię DCNS w Lorient. Maroko posiada do tego pięć innych fregat, korwetę oraz szereg okrętów patrolowych. Brakuje w tej flocie okrętów podwodnych. Flota Algierii oparta jest głównie na konstrukcjach z ZSRR z czasów zimnej wojny, jednak aktualnie kraj ten zainwestował w nowe okręty, które mają wejść do służby w tym lub następnym roku. Okrętem flagowym na razie pozostaje fregata klasy Koni „Rais Korfo”. Część floty algierskiej jest rodzimej produkcji. Marynarka tunezyjska z kolei jest bardzo słaba w porównaniu do sąsiada. Nie posiada żadnych ciężkich okrętów i wszystkie są zagranicznej produkcji, często przekazane w darze przez państwa zachodnie, głównie Francję i Włochy. Libia również posiada obecnie niewielką 
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flotę. Okrętem flagowym jest jedyna pozostała po wojnie fregata rakietowa klasy Koni „Al Hani”. Połowa libijskiej aktualnej floty jest polskiej produkcji, a druga połowa sowieckiej. Egipt posiada potężną na 245 okrętów flotę. Podobnie jak w Maroku, okrętem flagowym jest tu fregata rakietowa klasy FREMM – „Tahya Misr”. Wśród jednostek bojowych najwięcej okrętów jest produkcji amerykańskiej i radzieckiej, rzadziej hiszpańskiej, chińskiej, brytyjskiej, niemieckiej, bądź rodzimej.  Sudan posiada bardzo słabą marynarkę operującą na Morzu Czerwonym, składającą się jedynie z dwóch łodzi patrolowych. Większą flotyllę zaś kraj ten utrzymuje na Nilu, złożoną z łodzi motorowych. Sierra Leone do obrony wybrzeża również używa jedynie małych jednostek produkcji chińskiej i japońskiej, a ich flota jest przestarzała i mała. Kuriozalna sytuacja jest w Gwinei, która mimo dostępu do morza nie posiada sprawnych okrętów, choć kraj ten jest posiadaczem marynarki wojennej. W Gambii stacjonuje flota siedmiu łodzi patrolowych, w większości tajwańskich, ale też dwóch hiszpańskich i jednej amerykańskiej. Nieco większą flotę posiada Senegal. Składają się na nią 24 patrolowce i 2 łodzie desantowe, głównie produkcji francuskiej lub brytyjskiej. Dużo mniejsza jest flota Mauretanii, składająca się głównie z używanych francuskich łodzi patrolowych. Niewielka jest również flota Dżibuti pochodząca z włoskich subsydiów wojskowych dla tego kraju i składa się z 17 małych jednostek. Nieco mniejsza jest zaangażowana w walkę z flotyllami piratów marynarka Somalii, złożona głównie ze starych radzieckich okrętów patrolowych. Tylko dwie japońskie patrolowe łodzie posiadają Komory, co dziwne ze względu na archipelagowy charakter terytorium tego kraju (Wertheim 2005).  Potencjał wojsk  Na potencjał bojowy składa się wiele czynników. Omówienie ich wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Jednym z najważniejszych jest liczba żołnierzy (tab. 5). Wiele rankingów posiada skomplikowane procedury potęgometryczne. Są one znane również w Polsce (Sułek 2001). Na arenie międzynarodowej jednym z popularniejszych portali zajmujących się tą tematyką jest „Global Firepower”.12 Spośród analizowanych krajów dość duży i zrównoważony potencjał posiada Egipt, przy czym wysoko oceniany jest potencjał wojskowy Algierii. Egipt jest najsilniejszym z omawianej grupy państw muzułmańskich (tab. 6).     

                                                 
12 Global Firepower Portal, www.globalfirepower.com, dostęp: sierpień 2015. 
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Tab. 5: Szacunkowa wielkość aktywnych żołnierzy sił zbrojnych państw muzułmańskich. 
Państwo: Siły lądowe: Marynarka: Lotnictwo: Liczba żołnierzy ogółem: 
Egipt 486000 18000 30000 534000 
Maroko 175000 7800 13500 195300 
Algieria 170000 6000 14000 190000 
Sudan 104000 1000 13000 118000 
Gwinea 43000 1000 1000 45000 
Libia13 35000 3000 4000 ~42000 
Tunezja 27000 4500 4000 35500 
Czad 19000 0 100 19100 
Mauretania 15000 600 300 15900 
Niger 12000 0 100 12100 
Somalia14 12000 500 0 ~12000 
Senegal 10000 1500 300 11800 
Burkina Faso 10600 0 600 11200 
Dżibuti 8000 1000 200 9200 
Sierra Leone 8000 500 0 8500 
Mali 7300 10015 400 7800 
Gambia 1700 100 0 1800 
Komory 400 500 100 1000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych danych z różnych baz.  Tab. 6: Ranking potencjału bojowego państw muzułmańskich Afryki w pierwszej 50-tce wg portalu Global Firepower. 
Miejsce w świecie Państwo16 
18. Egipt 
27. Algieria 
49. Maroko 
Źródło:  http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp, dostęp: sierpień 2015.   

                                                 
13 Z powodu wojny dokładny szacunek nie jest możliwy. 
14 Z powodu wojny dokładny szacunek nie jest możliwy. 
15 Flotylla rzeczna. 
16 Nie sklasyfikowano Iraku. 
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Przemysł zbrojeniowy  Algieria – w Mers-el-Kebir znajduje się stocznia, w kórej wykonano niektóre lżejsze okręty będące w posiadaniu algierskiej marynarki. Należący do ONCM/CNE zakład stoczniowy wprowadził korwety klasy Djebel Chenoua oraz łodzie patrolowe klasy Kebir  Egipt – Fabryka Produkcji i Napraw Czołgów Abu Zaabal w Kairze powstała w 1984 roku po porozumieniu z rządem USA. Położona na obrzeżach Kairu, jest jedną z największych tego typu fabryk w tej części świata. Produkcja skupiona jest tam wokół budowy i montażu czołgów M1A1 budowanych na licencji amerykańskiej (Savigh 1992, s. 82-83). Kadra inżynierska szkolona jest w USA. Fabryka zajmuje się również modernizacją pozostałych modeli czołgów będących na stanie armii egipskiej, między innymi T-55 i T-62 oraz produkcją lekkiego wozu bojowego piechoty EIFV, modernizacji BTR-50.17 Samochody opancerzone FAHD produkowane są z kolei w Kairze w fabryce KADER należącej do Arabskiej Organizacji Industrializacyjnej (AOI). Dawniej wytwarzane były tam też samochody bojowe wcześniejszej generacji Walid oraz na licencji włoskie Iveco pojazdy terenowe Tiger Kader-120.18 Również ciężarówki są tam produkowane na licencji. Między innymi rosyjski Ural, niemiecko-austriacki Mercedes klasy G i amerykański HETS i JeepJC jest tam do nabycia. Kair jest siedzibą także Maadi Factory for Engineering Industries, która wytwarza dla armii Egiptu lekką broń na licencji: włoskie pistolety Helwan, radzieckie pistolety TT Tokagypt, karabiny AK-47 MISR i AKM Maadi. Na licencji fabryka wytwarza również karabiny maszynowe – radzieckie RPD i SG-43 Goryunov, belgijskie FN Minimi i FN MAG, amerykańskie granatniki MK19 i GL Maadi. Broń przeciwpancerną w postaci RPG-7, Swingfire, BGM-71D TOW, HJ-8 również się tam wytwarza. Broń rakietową w Egipcie montuje się w ośrodku rakietowym w Jabal Hamzah. Są tam środki do produkcji rakiet radzieckich na licencji: Scud-B, FROG-7 i BM-21 (Sakr), rakiety p-lot Dvina, rakiet do amerykańskich wyrzutni M270, chińskich Type 63, a także wyrzutni VAP-80 własnej produkcji. Egipt produkuje także w wyżej wskazanej fabryce Abu Zaabal na licencji amerykańskiej artylerię – działa samobieżne M109 oraz wyrzutnie radzieckie M120 i fińską armatę GH 52. Dawniej wytwarzano tam na licencji także działa radzieckie M-46 i D-30. Flotę o łodzie torpedowe i inne małe jednostki może wzbogacać położona nad Morzem Śródziemnym Stocznia Aleksandryjska.  Sudan – posiada zcentralizowany przemysł zbrojeniowy. Główny i największy zakład zlokalizowany jest w Chartumie Północnym o nazwie Korporacja Przemysłu Zbrojeniowego (MIC). Kopiuje szereg zagranicznych 
                                                 
17 Tanks Production and Repair Company Abu Zaabal, 
www.fas.org/nuke/guide/egypt/facility/tank-200.htm, dostęp: lipiec 2015. 
18 KADER factory military activities: 
http://www.aoi.com.eg/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=125&
lang=en, dostęp: sierpień 2015. 
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sprzętów, jak chińskie czołgi Type-59 i Type-85, ale także broń lekką na licencji, jak karabiny Dinar (HK G3) i Maz (Type 56).  Pozostałe kraje opisywanej części świata nie mają rozwiniętego rodzimego przemysłu zbrojeniowego i wszystko co potrzebne jest dla funkcjonowania wojska sprowadzane jest z zagranicy. Często kraje afrykańskie kupują sprzęt używany wcześniej w bogatszych państwach. Niekiedy kraje te dysponują jeszcze sprzętem pamiętającym II wojnę światową. Okazuje się zatem, że państwa te przeważnie korzystają z innowacji innych, co postawiłoby je w trudnej sytuacji w warunkach blokady technologicznej i odcięcia od źródeł dostaw (Wilczyński 2012, 2013a).  Pochodzenie wyposażenia armii jako wskaźnik współczesnych aliansów  Na podstawie pochodzenia poszczególnych typów uzbrojenia można określić, którym państwom kraje muzułmańskie Afryki ufają i z którymi chcą się wiązać w tak ważnej materii jaką jest zaopatrzenie w broń. Poniżej przedstawiono (tab. 7), które kraje mają największy udział w produkcji uzbrojenia posiadanego aktualnie przez dane państwo.  Tab. 7: Główni dostawcy uzbrojenia dla państw muzułmańskich. 
Państwo muzułmańskie Główny dostawca uzbrojenia Pozostali ważni dostawcy 
Algieria Rosja ChRL 
Burkina Faso Rosja Brazylia, USA, Wielka Brytania 
Czad Francja Rosja 
Dżibuti Francja Rosja 
Egipt Egipt USA, Rosja 
Gambia Rosja USA, Wielka Brytania 
Gwinea Rosja Francja 
Komory Japonia Rosja, Czechy 
Libia Rosja Serbia 
Mali Rosja Francja 
Maroko USA Francja, ChRL, Rosja 
Mauretania Rosja USA, Francja, Wielka Brytania 
Niger Rosja Francja 
Senegal Francja USA 
Sierra Leone Rosja ChRL, Niemcy, Szwecja 
Somalia Rosja Włochy, Niemcy, Japonia 
Sudan Rosja Sudan 
Tunezja USA Francja Źródło: Opracowanie własne.    Analizując powyższą tabelę można pokusić się o stwierdzenie, że pańswa muzułmańskie Afryki nie są gotowe na długotrwałe konflikty, które jak uczy doświadczenie historyczne, mają tendencję powodowania upadania tych rządów 
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i państw w ich wyniku. Jedynie Egipt wydaje się samowystarczalnie produkować uzbrojenie. Inne do tego pretendują, lecz nie mają odpowiednich środków.   Kraje Afryki poprzez uzależnienie od dostaw uzbrojenia weszły przeważnie w orbitę wpływów gospodarczych Rosji. Nadal silna jest obecność i lobbying francuskich firm zbrojeniowych w byłych koloniach tego kraju. Przemysł zbrojeniowy Rosji i rosyjskie produkty znacznie lepiej sobie radzą na rynku afrykańskim niż amerykańskie, czy chińskie. Udział brytyjski w rynku również ulega konkurencji ze strony Rosji, a także Francji. Drogie uzbrojenie z Japonii, USA i krajów Europy Zachodniej nie spełnia oczekiwań biedniejszych państw, szczególnie z Afryki Subsaharyjskiej. Dlatego z biegiem lat i w obliczu światowego kryzysu kraje te wyszły stopniowo z kręgu wpływów dawnych metropolii. Najpierw, w latach zimnej wojny były polem rywalizacji USA i ZSRR, a obecnie Rosji, Chin i nowych lub wracających na rynek państw rozwijających przemysł zbrojeniowy, takich jak RPA, Brazylia i kraje Europy Wschodniej (Wilczyński 2013b).  Wnioski  Dzięki dokonaniu przeglądu aktualnych baz danych udało się sporządzić ranking państw muzułmańskich Afryki i sprawdzić, które z nich mają największą potęgę. Dzięki temu można przewidywać, z jakich kierunków może nadejść w południowoeuropejskim obszarze geostrategicznym nieunikniona w świetle koncepcji „zderzenia cywilizacji” kolejna ekspansja islamu. Egipt i Algieria to obecnie najsilniejsze państwa muzułmańskie nad Morzem Śródziemnym. Maroko oraz Tunezja, mimo, że nieco słabsze, posiadają całkiem zaawansowane uzbrojenie, a Libia poprzez swoją destabilizację, może być również terenem z którego ta destabilizacja będzie eskalować w kierunku północnym na Europę (Mickiewicz 2006). O ile Egipt może być przez jakiś czas powstrzymywany przez sąsiedztwo Izraela i konkurencję w regionie ze strony Turcji, to państwa Maghrebu prześcigają w rankingach potęgi kraje iberyjskie, Włochy i destabilizowaną przez imigrantów Francję.  Przegląd uzbrojenia wojsk państw muzułmańskich Afryki pozwolił na stworzenie wizerunku żołnierza potencjalnej armii muzułmańskiej, która z Afryki mogłaby przejść do Europy. Bojownicy tacy to głównie Arabowie, ale także przedstawiciele ludów murzyńskich z krajów Afryki Subsaharyjskiej. Ci drudzy byliby znacznie słabiej uzbrojeni. Głównym karabinem byłby AK-47. Wspierani byliby głównie przez stare, ale tanie i łatwe w utrzymaniu czołgi i wozy bojowe produkcji sowieckiej. Byłoby też kilka elitarnych jednostek uzbrojonych w nowszy sprzęt. Inwazja mogłaby się odbyć za pomocą wielu małych jednostek nawodnych w sposób zdecentralizowany, ale masowy. Siła bojowa żołnierzy afrykańskich byłaby nieporównywalnie większa w porównaniu do Europejczyków. Każdy z bojowników muzułmańskich świetnie włada bronią, gdyż najeźdźcy to weterani poprzednich konfliktów na terenie Afryki, podczas gdy ich przeciwnicy pozbawieni są w większości podstawowego 
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przeszkolenia wojskowego (Cambinda 2011). Walcząc w imię Allaha, najeźdźcy byliby też dużo odważniejsi i mieliby wyższe morale, co mógłby rekompensować jedynie lepszej jakości i sprawności sprzęt armii europejskich. Jest to tylko wizja, ale czyż nie nasuwa się ona samoistnie po zapoznaniu się z powyższymi materiałami? Zmiany w rozmieszczeniu sił gospodarczych i politycznych na świecie, opisane jako „geograficzny bieg dziejów” i przewidywane od ponad stu lat, nieuchronnie prowadzą do marginalizacji Europy (Wilczyński 2011). Marginalizację demograficzną, ekonomiczną, a potem polityczną przypieczętuje ostatecznie jej słabość militarna.   Literatura 1. Aron, R., 1995,  Pokój i wojna między narodami (teoria), CAS, Warszawa.  2. Balcerowicz, B., 1999,  Sojusz a obrona narodowa, Bellona, Warszawa 1999. 3. Balcerowicz, B., 2006, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Scholar, Warszawa. 4. Cambinda, R., 2011, Radykalizacja społeczeństw w Afryce (w:) Przegląd Zachodni, 4, s. 230-244. 5. Foss, F. C., 2000, Jane’s tank & combat vehicle recognition guide, Harper Collins Publ., New York. 6. Hunnicut, R. P., 1984, Patton: A History of the American Main Battle Tank, Presidio Press, New York.  7. Jaremczuk, E. J., 2006,  Oblicza afrykańskiego islamizmu. Zarys problematyki (w:) Forum Politologiczne, 4, s. 13-33. 8. Magier, M., 2012, Rola czołgów i kierunki ich modernizacji w świetle współczesnych konfliktów asymetrycznych-cz. II: Ochrona i przetrwanie na polu walki (w:) Problemy Techniki Uzbrojenia, 41, s. 17-28. 9. Mickiewicz, P., 2006, Bezpieczeństwo europejskie - wymiar śródziemnomorski. Źródła, istota zjawiska i fomy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego (w:) Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1, s. 37-51. 10. Miller, D., 2001, The Illustrated Directory of Tanks of the World, Salamander Books, Ladysmith.  11. Romaniszyn, K., 2009, Imigracja-w czym zagrożenie, a w czym szansa dla Unii Europejskiej (w:) Studia Polonijne, 30, s. 15-31. 12. Sasnal, P., 2011, Między stagnacją a stabilizacją. Stany Zednoczone wobec społeczno-politycznych zmian w Afryce Północnej (w:) Sprawy Międzynarodowe, 3, s. 55-70. 13. Sayigh, Y., 1992, Arab Military Industry: Capability, Performance, and Impact, Brassey’s, London. 14. Sułek, M., 2001, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, KTEE, Kielce. 
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states in Africa, and second part include states of Middle East, Central and Southern 
Asia, and also a few states of Europe. This review of contemporary armaments should 
serve for future powernomics ratings and for creating geopolitical scenarios. Gathered 
information and data about muslim states armies, which are included in this paper, were 
supplemented by verified data on armaments industries of these countries. In conclusion, 
after presentation of contemporary state of the military affairs there are possible future 
scenarios and future probable interactions due to that geopolitical situation. It was 
presented on civilization level as well as regional one.   
 
Key words: military equipment, weapon, military power, Africa, industry, islam 



Soroka, P.,  Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 77-86. 

 - 77 - 

   Paweł SOROKA   ROLA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W WYŚCIGU ZBROJEŃ     Abstrakt: W artykule przedstawiono definicję, przyczyny i przebieg wyścigu zbrojeń, oraz jego 
formy, a w szczególności rolę międzynarodowego transferu technologii i szpiegostwa 
gospodarczego. Autor ukazał tendencje w zakresie wydatków na zbrojenia w ciągu 
ostatniego wieku, wyjaśniając przyczyny okresowych zmian.  Tłumacząc nasilenie 
wyścigu zbrojeń w ciągu ostatnich dwóch dekad, wskazuje na rosnące znaczenie 
nowoczesnych technologii i uzasadnia dążenia państw do osiągnięcia przewagi 
technologicznej. 
 Słowa kluczowe: wyścig zbrojeń, nowoczesne technologie, podwójne zastosowanie, sztuka wojenna   Geneza, istota i przyczyny wyścigu zbrojeń i rola  w nim nowych  technologii  Wyścig zbrojeń jest procesem, który toczy się na zasadzie akcja-reakcja. Andrzej Dybczyński definiuje go jako „rywalizacyjną rozbudowę potencjałów militarnych dwóch lub więcej państw” (2008, s. 154). Istnieją trzy główne przyczyny wyścigu zbrojeń. Pierwsza to rywalizacja między państwami  podszyta obawą o możliwość wybuchu wojny między nimi. Każda z rywalizujących stron nie chce okazać się słabszą od drugiej, lecz wprost przeciwnie - dąży do uzyskania przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem, jeśli chodzi o posiadany potencjał militarny. Drugą przyczyną jest nierównowaga między państwami jeśli chodzi o ich potencjał wojskowy. Mianowicie państwa dysponujące słabszym potencjałem zazwyczaj próbują zniwelować przewagę potencjalnego przeciwnika; w odpowiedzi na to państwa mocniejsze dążą  do  utrzymania posiadanej przewagi (Kuźniar 2012, s. 46). Trzecią przyczyną jest rywalizacja między bronią ofensywną a defensywną. Historia zbrojeń pokazuje, że  każdy nowy rodzaj broni ofensywnej, stwarzającej możliwości zaatakowania przeciwnika, spotykał się prędzej czy później z odpowiedzią w postaci broni defensywnej. Odpowiedzią na miecz była tarcza, środkiem zwalczania samolotów stało się działo przeciwlotnicze, zaś do zwalczania rakiet służą przeciwrakiety. Co więcej, udoskonalenie cech broni ofensywnej, zwiększenie jej możliwości rażenia, zawsze wyzwalało dążenie do polepszenia parametrów 
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broni przewidzianej do jej zwalczania. Ta rywalizacja między bronią defensywną a ofensywną wpływa zatem także na wzrost konkurencji w zakresie zbrojeń. Wszystko to możliwe było i  jest dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych technologii produkcji broni i sprzętu wojskowego. Nic więc dziwnego, że technologie te najpierw tworzone były w środowiskach naukowych pracujących na potrzeby wojska, a po jakimś czasie niektóre z nich znajdywały zastosowanie także w sferze cywilnej.   Międzynarodowy transfer technologii wojskowych  Wyścigowi zbrojeń często towarzyszyło szpiegostwo gospodarcze, celem którego jest wykradzenie najnowszych technologii wojskowych. Mieliśmy z nim do czynienia także w sytuacji braku blokady w przepływie technologii1. W szpiegostwie gospodarczym często  wykorzystuje się osoby prywatne, które z tego tytułu są odpowiednio wynagradzane. W okresie zimnej wojny w ten sposób postępowały obie rywalizujące strony tj. Związek Radziecki i Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy. Nic więc dziwnego, że mniej więcej w tym samym czasie na wyposażenie ich sił zbrojnych nierzadko wchodziły bardzo podobne rodzaje uzbrojenia. Jako przykład w lotnictwie można podać radzieckie samoloty bombowe średniego zasięgu Su-24 bardzo przypominające amerykańskie F-111, czy radzieckie bombowce strategiczne Tu-160, będące odpowiednikiem amerykańskich B-1. Powszechnie uważa się, iż w ostatnich latach na dużą skalę stosują je  Chiny, realizujące wielki program modernizacji swojej gospodarki i armii.   Warto wspomnieć o specyficznym sposobie pozyskiwania technologii wojskowych, jaki w latach siedemdziesiątych stosowały Chiny. Po starciach nad rzeką Ussuri w 1969 roku miały one bardzo złe stosunki ze Związkiem Radzieckim i nie mogły liczyć na pozyskiwanie od niego nowoczesnych technologii, który de facto objął je embargiem. W tej sytuacji Chińczycy zatrzymywali pociągi przewożące przez ich terytorium nowoczesne uzbrojenie dostarczane przez ZSRR prowadzącemu wojnę z USA Wietnamowi Północnemu. Wyładowywali je, rozkładali na części i kopiowali, a następnie ponownie je montowali i wysyłali pociągami do Wietnamu Północnego.   W podobny sposób były traktowane najnowsze samoloty bojowe, których piloci uciekali ze swojego kraju i lądowali na terytorium potencjalnego 
                                                 
1 W czasach zimnej wojny funkcję blokowania i kontroli  międzynarodowego  przepływu 
technologii  spełniał COCOM, który m.in.  udzielał bądź nie wyrażał  zgody na eksport 
artykułów  wyprodukowanych w krajach członkowskich przy użyciu nowoczesnych 
technologii, zwłaszcza wojskowych. COCOM - Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls, Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu, to organizacja 
międzynarodowa z siedzibą w Paryżu, powstała w 1949 pod nazwą Coordinating Committee 
for East-West Trade Policy (Komitet Koordynacyjny do spraw Polityki Handlowej Wschód-
Zachód). COCOM zrzeszał państwa NATO (bez Islandii) oraz Japonię i Australię -  
http://portalwiedzy.onet.pl/68275,,,,cocom,haslo.html (dostęp: 28.12.2015 r.) 
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przeciwnika, prosząc o azyl. Po dokładnym przeglądzie i zapewne sfotografowaniu lub skopiowaniu  przez specjalistów ich elementów, były one zwracane państwu będącemu ich właścicielem. Największym echem odbiło się wylądowanie w 1976 roku na jednej z wysp japońskich supernowoczesnego wówczas radzieckiego myśliwca typu Mig-25, trzykrotnie przekraczającego prędkość dźwięku, pilotowanego przez por. Wiktora Bielenkę, który otrzymał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Jego samolot został rozebrany na części i zbadany, m.in. przez ekspertów amerykańskich, a następnie ponownie złożony i zwrócony władzom radzieckim2. W Związku Radzieckim W. Bielenko został zaocznie skazany na śmierć za zdradę.  Anna Wojciuk, odwołując się do teorii gier, zwróciła uwagę na jeszcze jeden aspekt  towarzyszący wyścigowi zbrojeń. Otóż obydwu państwom, które biorą w nim udział najbardziej  opłaca się porozumieć i zatrzymać ten proces, choćby z uwagi na związane z nim duże wydatki ponoszone kosztem zaspokojenia  innych potrzeb państwa. „Jednak ryzyko, że drugie państwo oszuka i nie zaprzestanie rywalizacji, jest tak wielkie, iż obydwa państwa  dalej ponoszą koszty rozbudowy arsenałów, choć  i tak żadne z nich  nie uzyskuje relatywnej przewagi. Mimo ogromnych wydatków gorączkowe działania pozwalają co najwyżej utrzymać równowagę” (Wojciuk 2012, s. 435). Takim zachowaniem rządzi mechanizm tzw. dylematu więźnia, opisany w teorii gier, polegający na tym, iż państwa nie chcą ze sobą współpracować, mimo że byłoby to dla nich najkorzystniejsze, ponieważ boją się one, że zostaną oszukane.  Wyścig zbrojeń w okresie zimnej wojny i jego ograniczenie po jej zakończeniu  W poszczególnych epokach wyścig zbrojeń toczył się z różną intensywnością. W czasach najnowszych jego przykładem był morski wyścig zbrojeń między Wielką Brytanią a Niemcami w okresie przed wybuchem I wojny światowej, a także w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, zwłaszcza w Niemczech hitlerowskich, Francji  i w Związku Radzieckim. W pierwszym okresie po dojściu Hitlera do władzy, zainicjowane przez niego zbrojenia  były sposobem na przezwyciężenie głębokiego kryzysu gospodarczego w tym kraju i pobudzenie koniunktury gospodarczej.   Kolejna intensyfikacja zbrojeń miała miejsce  w okresie zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Wyścig zbrojeń w 
                                                 
2 Niedoszły zakup myśliwców Mig-25 dla Lotnictwa Polskiego, 
http://dlapilota.pl/wiadomosci/internet/polot-polskie-lotnictwo-wojskowe (dostęp: 
28.12.2015r.). Warto dodać, iż 5 marca 1953 roku pilot Ludowego Wojska Polskiego ppor. 
Franciszek Jarecki uprowadził  najnowocześniejszy wówczas myśliwski samolot odrzutowy 
produkcji radzieckiej  MIG-15 bis i wylądował nim na duńskiej wyspie Bornholm. Dokonał 
tego w dniu śmierci Stalina., On również uzyskał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych, 
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/794501, Franciszek-Jarecki-uciekl-MIGiem-z-
Polski-Ludowej (dostęp: 28.12.2015r.). 
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okresie zimnowojennym miał jednocześnie charakter rywalizacji między dwoma sojuszami wojskowymi - NATO a Układem Warszawskim. Rosły wtedy szybko wydatki na cele militarne - w 1986 roku globalne wydatki zbrojeniowe przekroczyły 900 miliardów dolarów, z czego na USA i ZSRR przypadało 60%; w tamtym okresie  ponad 50 mln ludzi na świecie pracowało na potrzeby wojskowe.   Po zakończeniu zimnej wojny – upadku Związku Radzieckiego i rozwiązaniu Układu Warszawskiego, a jednocześnie zawarciu układów o ograniczeniu zbrojeń  konwencjonalnych w Europie ( CFE 1  - w  1990  roku i CFE 1A  - w roku 1992), a jeszcze wcześniej  układu między Związkiem Radzieckim i USA o całkowitej likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu (INF – 1987 r.),  tempo wyścigu zbrojeń  wyraźnie osłabło. Układy CFE 1 i CFE 1 A zapoczątkowały daleko idącą redukcję uzbrojenia ofensywnego oraz stanów osobowych. Pojawiło się wówczas pojęcie dywidendy pokoju, które oznaczało znaczne ograniczenie wydatków na cele wojskowe i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków na cele pokojowe, zwłaszcza na rozwój gospodarczy i cele socjalne. Rzecz jasna, skutkowało to spadkiem wydatków na zbrojenia i ograniczeniem zamówień w przemysłach obronnych państw realizujących taką politykę. W początkowym okresie  po zakończeniu zimnej wojny – do 1993 roku wydatki wojskowe spadły aż o 30% (Balcerowicz 2006, s. 243).  Należy jednak zaznaczyć, iż znaczne redukcje ilościowe nie powstrzymały wyścigu zbrojeń w wymiarze jakościowym, tym bardziej, iż układ CFE 1A nie nakładał na jego sygnatariuszy ograniczeń, jeśli chodzi o jakościowy rozwój uzbrojenia. Tym bardziej, iż już w tamtym okresie mieliśmy do czynienia z szybkim rozwojem technologii wojskowych, a zmniejszenie wydatków na cele wojskowe w mniejszym  stopniu dotknęło finansowanie prac badawczo-rozwojowych aniżeli zakupów nowych rodzajów uzbrojenia.   Skala wyścigu zbrojeń u schyłku XX i na początku XXI wieku  Tendencja do zmniejszenia wydatków na cele wojskowe, która zaistniała na początku lat dziewięćdziesiątych, okazała się krótkotrwała. Już w II połowie lat dziewięćdziesiątych  nastąpił ponowny wzrost wydatków na cele wojskowe, będący skutkiem rosnącej liczby lokalnych konfliktów. W roku 2005 wydatki te przekroczyły kwotę biliona dolarów rocznie (Dybczyński, op.cit. s. 153). W latach 2000-2004 dziesięć państw - głównych importerów uzbrojenia zakupiło sprzęt wojskowy na sumę 44,793 mld USD. W roku 2004 wydatki militarne na świecie wynosiły 955 mld USD Ostatnio największy wzrost wydatków na zbrojenia ma miejsce w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w  Chinach i Indii, w Rosji za kadencji prezydenta Władimira Putina oraz w Afryce, szczególnie subsaharyjskiej.  W 2013 roku po raz pierwszy od 10 lat Rosja wydała na zbrojenia większy odsetek PKB aniżeli Stany Zjednoczone Jak wynika z raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), w 
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2013 r. wydatki militarne Rosji  sięgnęły 4,1 proc. PKB, czyli ponad 87,8 mld dolarów. To wzrost względem roku poprzedniego o 4,8 proc. Moskwa zwiększyła wydatki na zbrojenia, realizując plan modernizacji armii, który przewiduje do 2020 roku zwiększenie udziału nowej broni i sprzętu wojskowego w siłach do co najmniej 70 proc. W tym samym czasie Amerykanie wydali na zbrojenia równowartość 3,8 proc. swojego PKB3. Oczywiście  USA wciąż wydają zdecydowanie najwięcej na świecie – 640 mld dolarów – ale w ostatnim roku przycięli budżet wojskowy aż o 7,8 proc. Było to związane z zakończeniem wojny w Iraku i przygotowaniem do wycofania z Afganistanu. Na drugim miejscu, tuż po USA uplasowały się Chiny (188 mld dolarów, wzrost o 7,4 proc.), które wspólnie z USA odpowiadają za blisko połowę światowych wydatków na zbrojenia4. Nota bene w ostatnich latach nasilił się wyścig między tymi dwoma państwami. Państwo Środka skutecznie stara się nadrobić braki w uzbrojeniu jakie posiadało wcześniej, a było to uzbrojenie produkowane przez przemysł chiński w oparciu o licencje otrzymane od Związku Radzieckiego lub kopiowane bez jego zgody (Wilczyński 2013b).  Warto jeszcze określić skalę  zbrojeń w ostatnich kilkunastu latach w Europie. Szacuje się, że w wyniku procesów transformacji, które trwały ponad dekadę, przemysł obronny krajów członkowskich UE/EAO w Europie Wschodniej odnotował spadek produkcji zbrojeniowej o 75-90% (od szczytowej produkcji w 1987 r.), zmniejszając odpowiednio zatrudnienie w tym sektorze.5 Z punktu widzenia eksportu, tylko Polska i Czechy (odpowiednio 16. i 23. miejsce po 2000 r.) pozostały w grupie 25 obecnych największych eksporterów broni, jednakże z dużo niższym poziomem produkcji. Inne kraje znajdują się na dalszych pozycjach (Bułgaria - 31, Słowacja - 33, Węgry - 43, Rumunia - 48, Litwa - 71, Chorwacja - 73).6 Co więcej, w ciągu ostatnich lat całkowite wydatki obronne w krajach członkowskich UE zmniejszyły się o ponad 20 miliardów EUR, podczas gdy wydatki w zakresie badań i rozwoju spadły o prawie 30%. Stało się to szczególnie widoczne po wybuchu w 2008 roku globalnego kryzysu  finansowo-gospodarczego, kiedy gospodarki wielu państw strefy euro popadły w recesję. O konieczności odwrócenia tego trendu zaczęto mówić po wybuchu konfliktu między Ukrainą i Rosja i zajęciu  przez nią Krymu. Jednym z aktualnych wyzwań jest stabilizacja wydatków na działania badawczo-
                                                 
3Raport: Rosja i Chiny zbroją się na potęgę, podczas gdy zachód coraz mniej wydaje na 
wojsko, portal W Polityce.pl, 14.04.2014, http://wpolityce.pl/swiat/191362-raport-rosja-i-
chiny-zbroja-sie-na-potege-podczas-gdy-zachod-coraz-mniej-wydaje-na-wojsko-pokoj-da-
sie- 
4 Ibidem 
5 Oszacowanie oparte na różnych danych liczbowych dla Czechosłowacji (85-89%), Polski i 
innych krajów członkowskich UE/EAO w Europie Wschodniej  
6 V. Kolín, Dążenie do stworzenia zrównoważonego przemysłu obronnego w Europie: 
podstawowa charakterystyka przemysłu obronnego w Europie Środkowo-Wschodniej, IRIS 
Institut De Relations Internationales  et  Strategiques, marzec 2015.  
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rozwojowe. Zdaniem F. Mogherini - Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, jednym ze sposobów na to „jest inwestowanie w technologie podwójnego zastosowania: aby uniknąć płacenia dwa razy za możliwości, które mogą służyć sektorowi cywilnemu i wojskowemu, należy zapewnić lepszą koordynację działań pomiędzy tymi sektorami”7. Na tym tle Polska wypada zupełnie przyzwoicie.  Rozwój technologii a nowe tendencje w wyposażeniu i unowocześnieniu sił zbrojnych  Na przełomie XX i XXI wieku, w związku z rewolucją informacyjną i ze skokowym rozwojem wiedzy w dziedzinie technologii i produkcji, w tym z zastosowaniem takich nowych technologii jak inżynieria materiałowa, biotechnologia, optotechnika i nanotechnologia, jakościowy rozwój systemów uzbrojenia jeszcze bardziej przyspieszył (Wilczyński 2013a). Przykładem mogą być tendencje w wyposażeniu współczesnego lotnictwa wojskowego: bojowe samoloty wielozadaniowe najnowszej generacji swoimi parametrami i zdolnościami bojowymi wielokrotnie przewyższają wcześniejsze typy samolotów. Kilkadziesiąt takich samolotów stanowi dziś potencjał  odpowiadający liczbie kilkaset samolotów starszych generacji. Jednocześnie jest to sprzęt bardzo drogi, dlatego zakup kilkudziesięciu ich egzemplarzy jest dużym obciążeniem dla państwa średniej wielkości. Do historii przechodzi użycie wielkich mas ciężko uzbrojonych wojsk, zamiast tego rośnie znaczenie mniejszych liczebnie jednostek lekkich, wysoce autonomicznych, o dużej mobilności, wyposażonych w nowoczesne, coraz bardziej nasycone elektroniką systemy uzbrojenia (Soroka 2011, s. 150).   Warto wskazać na niektóre najnowsze tendencje w rozwoju i unowocześnieniu uzbrojenia, związane z zastosowaniem nowych technologii. I tak coraz nowocześniejsze staje się indywidualne wyposażenie żołnierza na współczesnym sieciocentrycznym  polu walki, zwłaszcza w  jednostkach specjalnych. W Polsce przykładem tego jest program „Tytan”, realizowany przez konsorcjum, na czele którego stoi Przemysłowe Centrum Optyki S.A. Innym przejawem tych tendencji jest rozwój precyzyjnych i inteligentnych systemów uzbrojenia, m.in. bomb i rakiet precyzyjnie naprowadzanych na cel. Rośnie także zapotrzebowanie na precyzyjne systemy rozpoznania zagrożeń przyszłych operacji, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i w trakcie prowadzenia. Kolejnym obszarem,  w którym będziemy mieli do czynienia z rozwojem nowoczesnych technologii, będzie opanowanie przestrzeni elektromagnetycznej, zapewniającej osiągnięcie przewagi informacyjnej (Mierczyk 2008, wstęp). 
                                                 
7 "Nadszedł czas, by działać razem" -Wypowiedź Federici Mogherini, Wysokiego  
Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
Wiceprezesa Komisji oraz Szefowej Europejskiej Agencji Obrony, w: European Defence 
Matters. A magazine of European Defence Agency,  08 Issue 2015, s. 
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Jednym słowem, jak pisze Zygmunt Mierczyk, „techniczne zwiększenie możliwości ogniowych osiąga się poprzez wprowadzanie do wyposażenia wojsk nowych wzorów uzbrojenia, mających lepsze parametry taktyczno-techniczne, wspomagane zmodernizowaną amunicją” (ibidem), to zaś umożliwiają nowe nowoczesne technologie. Autor ten zwraca uwagę na jeszcze jeden obszar zastosowania nowych technologii, a  mianowicie, że „rozwój współczesnych  środków walki zmierza w kierunku możliwie maksymalnego ograniczania roli człowieka, zastępując go wyspecjalizowanymi urządzeniami, takimi jak platformy bezzałogowe, roboty pola walki, zdalne wykrywanie skażeń (ibidem). W ostatnich latach robotyzacja środków walki szybko postępuje, co widać choćby na przykładzie kolejnych generacji dronów, które zresztą mają podwójne zastosowanie, zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.  Z trendami wyrażającymi się wprowadzaniem nowych, w tym przełomowych technologii wojskowych, mamy zwłaszcza do czynienia w Stanach Zjednoczonych, gdzie  w nowoczesnych awangardowych technologiach upatruje się niekiedy podstawowego źródła przewagi, sama zaś przewaga technologiczna została podniesiona do rangi jednej z zasad sztuki wojennej (Balcerowicz 2005, s.471). Zjawisko to w USA określane  jest mianem „rewolucji w sprawach wojskowości” - RMA (Revolution in Military Affairs).8 Pociąga ona za sobą  jakościowe zmiany we wszystkich dziedzinach wojskowości, w tym w strukturze sił zbrojnych (Balcerowicz 2005, s. 471). Nic więc dziwnego, że Stany Zjednoczone, w porównaniu do krajów europejskich, znacznie większą część swoich środków z budżetu wojskowego przeznaczają na innowacyjność i modernizację posiadanego uzbrojenia niż na bezpośrednie utrzymanie personelu wojskowego (Rubaj 2009, s. 321).  Przewaga technologiczna nie tylko została podniesiona do rangi jednej z zasad sztuki wojennej, lecz jednocześnie nowe rodzaje uzbrojenia, wprowadzane na wyposażenie armii dzięki wdrażaniu nowoczesnych, rozwijanych skokowo technologii, oddziałuje na sposób prowadzenia wojen czyli na sztukę wojenną. Przykładem tej tendencji może być przebieg takich współczesnych konfliktów zbrojnych jak pierwsza i druga wojna w Zatoce Perskiej, czy operacja NATO przeciwko Serbii w 1999 roku. Bolesław Balcerowicz określa to jako „zasadę współzależności oprzyrządowania technicznego i uzbrojenia ze sposobami prowadzenia działań wojennych, jak też organizacji wojsk” (Balcerowicz 2012, s. 68).    Koncepcja przeskoku generacyjnego w produkcji uzbrojenia  Nowoczesne technologie, rozwijane przez jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie techniczne działające na rzecz przemysłów zbrojeniowych, umożliwiają wprowadzanie nowych generacji uzbrojenia. Gen. Koziej jest 
                                                 
8 Szerzej zob.: B. Balcerowicz, Siła militarna w rzeczywistości międzynarodowej. Stan i 
perspektywy, oprac. cit.., s. 252-256. 
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autorem koncepcji przeskoku generacyjnego w wyścigu zbrojeń i produkcji uzbrojenia,  polegającego na tym, że siły zbrojne danego państwa powinny pozyskiwać nie tylko uzbrojenie, które można uznać za nowoczesne i sprawdzone – m.in. w konfliktach zbrojnych, w momencie jego wprowadzenia na wyposażenie wojska, lecz uzbrojenie, które dopiero znajduje się na etapie prototypu czy demonstratora technologii, mające być wdrożone do produkcji. Tego rodzaje uzbrojenie ma przed sobą długi cykl użytkowania, wynoszący przeciętnie 25 lat. I w tym okresie może być rozwijane i modernizowane. Jako przykład można podać ponaddźwiękowy samolot myśliwski produkcji radzieckiej typu Mig-21. Najnowsza jego wersja z połowy lat osiemdziesiątych MiG-21-93 Bison – wersja zmodernizowana przez zakłady SOKOL dla Indii, która była jego piątą generacją i kończyła cykl użytkowania tych samolotów9, znacznie się różniła i była dużo nowocześniejsza od wersji Mig-21F z początku lat sześćdziesiątych, która rozpoczynała cykl życia tego myśliwca, nota bene znajdującego się  na wyposażeniu kilkudziesięciu państw świata.  Potrzeba i upowszechnienie technologii podwójnego zastosowania  Ostatnio coraz większy akcent kładzie się na technologie przydatne do celów wojskowych, które jednocześnie mogą znaleźć zastosowanie do celów cywilnych (Wilczyński 2012). Chodzi o to, aby pierwszeństwo dawać projektom w dziedzinie militarnej, które znajdą zastosowanie także poza wojskiem. Jednocześnie siły zbrojne powinny, kiedy jest to możliwe, korzystać także z technologii cywilnych, zamiast podejmować badania wyłącznie w celach wojskowych (Bossak 1994, s. 8). W wielu krajach NATO realizowane są programy dotyczące  „technologii podwójnego zastosowania” („Dual Use Science& Technology”), które  obejmują  prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie m.in. systemów informacyjnych i telekomunikacyjnych, sensorów, efektywnych źródeł energii, inżynierii  materiałowej oraz ochrony środowiska (Mierczyk 2011, s. 48). Innym przykładem technologii podwójnego zastosowania jest modelowanie, symulacja komputerowa czy też GPS.   Literatura 1. Balcerowicz B., 2005, Teorie, koncepcje wojny (i pokoju) po zimnej wojnie, [w:] R. Kuźniar ( red. ), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa.    2. Balcerowicz B., 2006, Siła militarna w rzeczywistości międzynarodowej. Stan i perspektywy, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 

                                                 
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/MiG-21 



Soroka, P.,  Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 77-86. 

 - 85 - 

3. Balcerowicz B., 2012, Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy,  [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 4. Bossak M., 1994, Wybrane problemy rozwoju techniki wojskowej, w: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne, Gdynia. 5. Dybczyński A., 2008, Zbrojenia, wyścig zbrojeń, rozbrojenie, [w:] T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 6. Kolín V., 2015, Dążenie do stworzenia zrównoważonego przemysłu obronnego w Europie: podstawowa charakterystyka przemysłu obronnego w Europie Środkowo-Wschodniej, IRIS - Institut de Relations Internationales  et  Strategiques.  7. Kuźniar R., 2012, Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 8. Mierczyk Z., (red.), 2008, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. 9. Mierczyk Z., 2011, Technologie podwójnego zastosowania szansą polskiego przemysłu, [w:] P. Soroka (red.), Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki (materiały konferencyjne), Polskie Lobby Przemysłowe i Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. 10. Rubaj P., 2009, Wydatki Stanów Zjednoczonych na cele obronne - brzemię hegemonii, [w:] A. Kłosiński (red.), Stany Zjednoczone. Obrona hegemonii w XXI wieku, Wydawnictwo KUL, Lublin. 11. Soroka P., 2011, Główne problemy modernizacji Sił Zbrojnych RP, [w:] M. Marszałek, G. Sobolewski, T. Konopka, A. Cyran (red.), Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, tom I, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego, Kielce. 12. Wilczyński, P. L., 2012, Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, s. 124-133. 13. Wilczyński, P. L., 2013a, Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy technologicznych [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, s. 133-156.  14. Wilczyński, P. L., 2013b, Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu [w:] Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, s. 227-243. 15. Wojciuk A., 2012, Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych, [w:] R. Kuźniar i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.   
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Summary The role of modern technology in the arms race   The article presents the definition, causes and course of the arms race, and its forms, and 
in particular the role of international technology transfer and economic espionage. The 
author showed trends in military spending over the last century, explaining the reasons 
for periodic changes. Explaining the severity of the arms race in the last two decades, it 
points to the growing importance of modern technology and justifies States' efforts to 
achieve technological advantage.   
 
Key words: arms race, new technologies, dual use, art of war 
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   Sergiusz WASIUTA   ROLA NATO W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I OCHRONY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ     Abstrakt: Problemy polityki energetycznej Unii Europejskiej obnażyły kompletny brak 
strategicznej wizji wspólnotowej w stosunku do współczesnych wyzwań i zagrożeń 
energetycznych. Faktem decydującym jest zmniejszenie uzależnienia krajów od dostaw 
surowców z Rosji. Ponieważ stanowiska sojuszników wobec polityki Rosji nie są 
spójne, obserwujemy często przykry brak solidarności w kwestiach wspólnego 
bezpieczeństwa energetycznego. Jako ważny uczestnik rynku surowców energetycznych 
Rosja przyczynia się do zachwiania stabilności Europy przez rozerwanie jej wspólnoty 
za pomocą sprzecznych interesów. Cele te osiąga ona łamiąc układy i normy prawa 
międzynarodowego, nie mówiąc już o podstawowych zasadach współistnienia.  
Sojusz Północnoatlantycki musi bezwzględnie spełniać swoją rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa energetycznego, gdyż dysponuje olbrzymim strategicznym potencjałem i 
zdolnością ochrony infrastruktury i obszaru tranzytowego we współpracy z partnerami 
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Z tego tytułu Sojusz powinien 
wypełniać swoją misję przede wszystkim środkami wojskowymi. 
Ostatnie wydarzenia pokazują, że w Unii Europejskiej, USA i innych krajach ma 
miejsce wielki zwrot w ocenie rozwoju powiązań energetycznych z Rosją oraz głęboka 
rewizja strategii energetycznych po obu stronach Atlantyku w kierunku wykorzystania 
nowych rodzajów surowców energetycznych. Państwa-członkowie NATO mają 
wszystkie możliwości żeby sukcesywnie zapanować nad tym procesem, wzmacniając 
więź transatlantycką mimo wojowniczej postawy Rosji.  Rezultaty tego przyczynią się 
do promowania otwartego i transparentnego globalnego systemu zarządzania i handlu 
energią. 
 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, Unia Europejska, NATO, Rosja, infrastruktura energetyczna, surowce energetyczne, sytuacje kryzysowe   Wprowadzenie  Zaopatrzenie w energię i dostęp do surowców energetycznych stanowią dzisiaj podstawę bezpieczeństwa każdego państwa. Dlatego coraz bardziej zaostrza się walka o zasoby energetyczne i rynki ich zbytu. Zabezpieczenie 
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krajowego zaopatrzenia energetycznego i jego dywersyfikacja stały się ważnymi celami polityki państw (Müller-Kraenner , 2009, s. 7).   Jeszcze do niedawna bezpieczeństwo energetyczne analizowane było niemalże wyłącznie w odniesieniu do surowców importowanych (ropy naftowej i gazu ziemnego). Kierunki polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz wydarzenia z przełomu lat 2007 - 2008 (problemy z dostawą energii elektrycznej, strajki górnicze), a także wojny energetyczne Rosji z Ukrainą oraz pośredni szantaż energetyczny krajów Europy skłaniają do poszerzenia dyskusji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego o kwestie związane z wykorzystaniem paliw stałych (węgla kamiennego i brunatnego) oraz stanem infrastruktury energetycznej1.   Aneksja Krymu przez Rosję oraz jej agresja wojskowa na wschodzie Ukrainy podważają cały układ współczesnego bezpieczeństwa energetycznego w tej części Europy, ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny. Zależność niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej od dostaw surowców z Rosji może mieć bardzo poważne skutki. W opinii polskich ekspertów Rosja, przy okazji wojny z Ukrainą, postanowiła przetestować także odporność na szantaż energetyczny, solidarność i spójność reagowania Unii Europejskiej (Wilczyński 2015b). Niestety, test ten nie wypadł dla niej najlepiej. W praktyce obnażony został kompletny brak strategicznej wspólnotowej wizji Unii Europejskiej w stosunku do wyzwań i zagrożeń energetycznych. Państwa dotknięte rosyjskimi restrykcjami gazowymi zostały pozostawione same sobie i zaczęły samodzielnie szukać rozwiązań. Dopiero później upowszechniło się przekonanie, iż bezpieczeństwo energetyczne, podobnie jak bezpieczeństwo w ogóle, musi być w Unii Europejskiej traktowane jako przedmiot troski całej Wspólnoty i jej polityczny priorytet 2.  Szczególna istotność bezpieczeństwa energetycznego nie podlega dzisiaj dyskusji. Wynika to z poważnych wypadków, które miały miejsce w krajach wszystkich regionów świata. W ciągu ostatnich 40 lat w energetycznych systemach świata zdarzyło się ponad czterdzieści poważnych systemowych awarii, z czego połowa miała miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Główne przyczyny tych wypadków tkwią w dążeniu do osiągania pewnych celów biznesowych bez należytego uwzględniania możliwości technologicznych sieci przesyłowych, co prowadzi do przeciążenia tychże sieci i awarii. Rozpowszechnienie takich wypadków obserwowano również ze względu na problemy w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego, w tym nieprawidłowości w telekomunikacji i sieciach komputerowych.   Jedna z największych awarii XXI wieku zdarzyła się 14 sierpnia 2003 roku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, dotykając ponad 50 milionów ludzi. 
                                                 
1  D.Milstein, Energy security and NATO: a view from Washington,  
http://www.nato.int/docu/review/2012/Food-Water-Energy/Energy-Security-
NATO/EN/index.htm 
2  S. Koziej, Polskie interesy bezpieczeństwa w NATO i UE, www.koziej.pl 
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Szkody jakie wynikły z tej awarii szacowane były na niemal 10 mld dolarów w USA oraz około 2,3 mld dolarów kanadyjskich w Kanadzie. Czas trwania awarii oscylował w okolicy 48 godzin, jednak w niektórych stanach dostawy energii zostały w pełni przywrócone dopiero po czterech dniach, w Kanadzie – po upływie siedmiu dni 3.  Istotność bezpieczeństwa energetycznego dla państw i wielość jego definicji  Bezpieczeństwo energetyczne traktowane jako ochrona obywateli, społeczeństwa, państwa i gospodarki przed zagrożeniami wynikającymi z niedoboru oraz zakłóceniem stabilnej dostawy paliwa i wszystkich rodzajów energii. Źródłem tych zagrożeń mogą być klęski żywiołowe (ostre zimy, powodzie, trzęsienia ziemi, itp.), jak i zaburzenia w sferze technologicznej (awarie przemysłowe), organizacyjnej, społeczno-politycznej (konflikty zbrojne, strajki) i gospodarczej, zarówno wewnątrz państwa jak i w innych krajach (Cziomer, Łasoń 2008; Czerpak 2006; Kaczmarski 2010). Wiele z tych zagrożeń może wynikać z zewnętrznych przyczyn geopolitycznych, makroekonomicznych i koniunkturalnych. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi więc ważną część problematyki dotyczącej przetrwania państwa i możliwości realizacji interesów narodowych w niepewnym lub nieprzyjaznym (niebezpiecznym, ryzykownym) środowisku, głównie poprzez wykorzystywanie szans, podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka i przeciwdziałanie zagrożeniom energetycznym (Soliński 2013).  Międzynarodowa Agencja Energetyczna MAE (The International Energy Agency) określa bezpieczeństwo energetyczne jako „dostępność źródeł energii po przystępnej cenie”4. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (Center for Strategic and International Studies (CSIS) w USA traktuje bezpieczeństwo energetyczne jako ciągłą zdolność państwa do utrzymywania swego funkcjonowania bez poważnych zaburzeń5.   W szerszym ujęciu można je określić także jako zaspokojenie zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób zapewniający jednocześnie: 
 bezpieczeństwo technologiczne (praca urządzeń i instalacji); 

                                                 
3  R.H.Kozłowski, J.Sokołowski, J.Zimny, Awarie energetyczne na świecie; Pouczająca 
lekcja, http://riad.usk.pk.edu.pl/~rhk/odrodzenie/odrodzenie/odrodz6.html;  В.Ишкин, 
Энергетическая безопасность – одна из основ безопасности страны,  
http://www.connect.ru/article.asp?id=7411 [dostęp 14.02.2016] 
4 What is energy security? 
http://www.iea.org/topics/energysecurity/subtopics/whatisenergysecurity/ [dostęp 
14.02.2016] 
5 Center for Strategic and International Studies (CSIS), http://csis.org/program/energy-and-
national-security [dostęp 22.01.2016] 
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 opłacalność inwestycji z punktu widzenia rynku i kapitału; 
 ciągłość/niezawodność dostaw o odpowiednich standardach; 
 akceptowalny poziom cen dla odbiorców indywidualnych, który nie stanowi nadmiernego obciążenia budżetów gospodarstw domowych, zaś w odniesieniu do odbiorców przemysłowych taki, który nie powoduje nieopłacalności produkcji (Stochlak, Podolak 2006, s. 218). Bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia finalnego odbiorcy to przede wszystkim dostępność rozumiana w aspektach poziomu cen za energię oraz gwarancji niezawodności dostaw energii.  W wielu krajach koncepcja bezpieczeństwa energetycznego jest rozpatrywana w aspekcie krótko- i długoterminowym. Globalne bezpieczeństwo energetyczne jest rozumiane jako trwałe (długoterminowe), niezawodne i konkurencyjne zapewnienie różnych rodzajów energii dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego świata, z minimalnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. Bezpieczeństwo energetyczne długoterminowe dotyczy przede wszystkim inwestycji mających na celu dostarczanie energii w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym i imperatywami ekologicznymi. Krótkoterminowe bezpieczeństwo energetyczne koncentruje się natomiast na zapewnieniu zdolności systemu energetycznego do szybkiego reagowania na nagłe zmiany podaży lub popytu. Brak bezpieczeństwa energetycznego wiąże się zatem z negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi, jakie niesie ze sobą  deficyt energii lub jej niestabilne lub zawyżone ceny.  Poziom bezpieczeństwa energetycznego zależy od: 
 wielkości i zróżnicowania krajowej bazy paliwowej; 
 stopnia dywersyfikacji oraz wykorzystania krajowych i zagranicznych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne; 
 stanu technicznego systemu zaopatrzenia oraz form własności jego infrastruktury; 
 możliwości magazynowania paliw, rozwoju krajowych i międzynarodowych połączeń systemów energetycznych; 
 wewnętrznej i międzynarodowej polityki gospodarczej (Piątek, Podgórzańska 2007, s. 168). Mimo że dyskusje nad bezpieczeństwem energetycznym prowadzone są od wielu lat, a problematyka z nim związana jest postrzegana jako jedna z kluczowych dla bezpieczeństwa gospodarczego i często podejmowana przez polityków, to nie ma jego jednoznacznej, powszechnie zaakceptowanej definicji (Cziomer, Łasoń, op.cit. s. 18). Wynika to z faktu, że różni uczestnicy globalnego rynku energii w rozmaity sposób postrzegają kwestie bezpieczeństwa energetycznego. W zależności od regionu różne czynniki mają decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego.   Dla większości krajów uprzemysłowionych, korzystających z importowanych nośników energii, bezpieczeństwo energetyczne związane jest 
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przede wszystkim z zapewnieniem długoterminowych, nieprzerwanych dostaw na rozsądnych warunkach cenowych. Celem politycznym tych krajów jest zapobieganie technicznym, gospodarczym i politycznym okolicznościom, które mogą mieć wpływ na podaż surowców energetycznych. W swoim czasie Winston Churchill dostrzegł zalety w wykorzystywaniu wielu różnych źródeł energii podkreślając, że stabilność i wiarygodność sektora dostaw ropy naftowej opiera się tylko i wyłącznie na zróżnicowaniu źródeł energii (Müller-Kraenner, op. cit. s. 34).   Obecnie temat bezpieczeństwa energetycznego przykuwa taką uwagę, jakiej nie miał od czasu kryzysu naftowego lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Według federalnego ministra spraw zagranicznych Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera, utrzymanie globalnego bezpieczeństwa w XXI wieku: „będzie nierozłącznie związane z bezpieczeństwem energetycznym”. Walka o światowe zasoby energii stała się już dawno ważnym elementem polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa wielkich mocarstw. Jest elementem powrotu do geopolityki i walki o nowy porządek świata. Już dziś walka ta prowadzi do napięć w polityce zagranicznej oraz przeobrażeń w globalnej równowadze sił (Jurgilewicz, Protasowicki, 2015).   W odróżnieniu od krajów przemysłowych, gdzie „bezpieczeństwo energetyczne” oznacza zapewnienie wystarczających dostaw w przystępnych cenach, państwa eksportujące akcentują raczej utrzymanie „stabilności popytu” na eksport surowców, który w końcu zapewnia im większą część wpływów budżetowych. Dla Rosji bezpieczeństwo energetyczne zależy od  przywrócenia kontroli państwa nad „zasobami strategicznymi”, a także nad głównymi rurociągami i kanałami dystrybucji (Wilczyński 2014). Z kolei w krajach rozwijających się bezpieczeństwo energetyczne rozumie się jako możliwość unikania konsekwencji zmian cen energii na rynku światowym, jakie mogą wynikać dla ich bilansów płatniczych. Dla Chin i Indii bezpieczeństwo energetyczne jest to możliwość szybkiego dostosowywania się do zmian sytuacji na rynkach światowych. W Japonii natomiast jest to umiejętność rekompensowania strat wynikających z niedoboru zasobów krajowych poprzez dywersyfikację dostaw, handel energią i inwestycje pozwalające na uzyskiwanie kontroli nad zasobami w różnych częściach świata. W Europie główna dyskusja toczy się wokół tego, jak najlepiej kontrolować uzależnienie od importu gazu ziemnego, w jaki sposób przeprowadzić dywersyfikacje surowców i ich dostawców. Część krajów europejskich omawia także perspektywy budowy nowych elektrowni atomowych, i ewentualnie powrót do węgla jako źródła energii.   Zróżnicowanie sposobów definiowania bezpieczeństwa energetycznego wynika więc z tego, jaką rolę na światowym rynku energii odgrywają poszczególne państwa. Sytuacja każdego z nich jest odmienna, stąd też różnice w pojmowaniu bezpieczeństwa energetycznego i obecność elementu subiektywnego zawartego w formułowanych definicjach. Ponadto definicje 



Wasiuta, S.,  Rola NATO w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony infrastruktury energetycznej, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 87-108. 

 - 92 - 

mogą odnosić się do różnych aspektów bezpieczeństwa energetycznego. Inaczej jest ono definiowane podczas dyskusji kwestii krótkoterminowych, takich jak np. ryzyko wstrzymania dostaw nośników energii przez głównych producentów, inaczej natomiast przy spojrzeniu długoterminowym, np. kwestia wyczerpywania się zapasów surowców energetycznych i wzrost cen surowców z tego tytułu6. Podobnie różne jest podejście do definicji bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia biznesu jak i z punktu widzenia polityki.  Rozwój sytuacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego  Energetyka jest kluczową dziedziną przemysłu w większości krajów świata i ma olbrzymie ekonomiczne, społeczne, polityczne znaczenie. W związku z tym kompleks paliwowo-energetyczny pozostaje pod specjalnym nadzorem państwa i jest dość ściśle regulowany. Od niego zależy tak bezpieczeństwo narodowe w całości, jak i składowe elementy rozwoju gospodarczego. Wszystko to wymaga szczególnej uwagi ze strony rządów. Zwiększenie stopnia internacjonalizacji i globalizacji energetyki, jak również wzrost współzależności energetycznej poszczególnych krajów, potwierdzają tezę o niemożności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju bez rozwiązania problemów międzynarodowego energetycznego bezpieczeństwa na szczeblu regionalnym i globalnym.  Na rozwój energetyki na świecie ma wpływ kilka procesów. Z jednej strony jest to rosnąca konkurencja między głównymi korporacjami energetycznymi wspieranymi przez rządy państw. Z drugiej strony mamy do czynienia z współdziałaniem państw dążących do regulacji światowej energetyki, co przyczynia się do rozwoju ośrodków globalnej i regionalnej polityki energetycznej. Jednym z powodów takich interakcji jest dążenie wiodących podmiotów energetycznych rynków międzynarodowych do unikania chaosu i nieuczciwej konkurencji, jak również do objęcia kontrolą nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego.   Ropa naftowa była w XX wieku najważniejszym surowcem strategicznym, a jej rynek silnie oddziaływał na światową gospodarkę i politykę. Jej udział w globalnym zużyciu energii wyniósł  27% (Żukrowska 2011, s. 402). Poziom cen i dostępność ropy ma nadal ogromny wpływ na sytuację gospodarczą wszystkich krajów świata, a wydarzenia na rynku ropy były przyczyną wielu wojen. Źródłem  współczesnych wyzwań energetycznych są istotne różnice w rozmieszczeniu głównych obszarów występowania złóż surowców energetycznych i miejsc ich konsumpcji. Państwa wykorzystujące największe ilości surowca muszą w związku z tym korzystać z odległych jego źródeł. W czasie ostatniego półwiecza zdarzyło się 14 wielkich przerw w 

                                                 
6 Security – Initial Scoping Note, PIU Energy Review, August 2001, p.95. 
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dostawach ropy naftowej, które wynosiły powyżej pół miliona baryłek dziennie7. Większość tych zaburzeń była skutkiem wydarzeń politycznych, szczególnie na Bliskim Wschodzie, które powtórzyły się 6 razy. Pierwszy wielki kryzys miał miejsce w 1973 roku był następstwem decyzji państw OPEC8 (ich łączny udział w światowym eksporcie ropy sięgał 85%), które ograniczyły drastycznie wydobycie i nałożyły embargo na dostawy ropy do krajów współpracujących z Izraelem (przede wszystkim do USA, Danii i Holandii). Spadek podaży ropy na rynkach światowych i towarzysząca mu panika pociągnęły za sobą na przełomie lat 1973-1974 niemal 4-krotny wzrost jej cen, z 10 USD do ponad 35 USD za baryłkę (Michałowska 2003, s. 171). Wieloletnia recesja określana mianem kryzysu energetycznego była skutkiem braku zapasów i ogromnej zależności gospodarek państw zachodnich  od ropy naftowej (Wilczyński 2015a).  Rewolucja islamska w Iranie spowodowała w tym kraju chaos gospodarczy oraz radykalny spadek wydobycia i eksportu ropy, motywowany również przyczynami ideologicznymi („nie będziemy sprzedawać naszych skarbów wrogom islamu”) (Górak-Sosnowska 2007, s. 128). Ogromny impuls  cenowy i obawy przed brakiem dostępu do ropy spowodowała także agresja ZSRR w Afganistanie. Kraj ten nie był co prawda eksporterem ropy, ale jego położenie geograficzne powodowało, że świat zachodni obawiał się, że po opanowaniu Afganistanu Związek Radziecki podejmie próby zorganizowania zamachów stanu w niektórych krajach OPEC i zainstalowania tam podporządkowanych sobie rządów. Później kryzys pogłębiła wojna iracko-irańska, a światowe ceny ropy wzrosły o ponad 100%. Licząc w cenach stałych z roku 1995, ceny te osiągnęły na pewien okres poziom blisko 70 USD za baryłkę (Haliżak, Kuźniar 2000, s. 269). Sytuację tę pogłębiła wojna w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991. Okres wojny w Zatoce nie zaburzył jednak funkcjonowania światowego rynku naftowego w stopniu  porównywalnym z kryzysami lat 1973-1974 i 1979-1980, co wynikało z wejścia na ten rynek nowych dostawców w latach osiemdziesiątych. Ponadto, w wielu państwach zaczęto odczuwać pozytywne skutki programów oszczędzania energii, rozwoju energetyki jądrowej, opartej na węglu i alternatywnej. Działania krajów wysoko rozwiniętych mające na celu zwiększenie swego bezpieczeństwa energetycznego znalazły najważniejszy, instytucjonalny wyraz w utworzeniu w 1974 roku Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Agencja ta funkcjonuje jako autonomiczne ciało w ramach OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

                                                 
7 A. Szczęśniak, Ceny ropy naftowej, http://historiagospodarcza.blogspot.com/2011/03/ceny-
ropy-naftowej.html; Globalne wyzwania, 
http://szczesniak.pl/files/Bezpieczenstwo_energetyczne_globalnie.pdf  [dostęp 20.10.2015] 
8  Członkami-założycielami OPEC było 5 państw: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt i 
Wenezuela. 
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Rozwoju). Jej główny cel to realizacja wszechstronnego programu współpracy energetycznej między krajami członkowskimi (International Energy Programme)9.    Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce  W Polsce również nie ma jednolitego podejścia do definicji bezpieczeństwa energetycznego. W dokumentach Ministerstwa Gospodarki i Pracy z 2004 roku „bezpieczeństwo energetyczne to zdolność do zaspokojenia w warunkach rynkowych popytu na energię pod względem ilościowym i jakościowym, po cenie wynikającej z równowagi popytu i podaży, przy zachowaniu warunków ochrony środowiska”10. W Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, art.3 punkt 16 definiuje bezpieczeństwo energetyczne jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska” 11.  W przedstawionej w listopadzie 2014 r. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP jako czynniki bezpieczeństwa energetycznego wymienia się m.in. dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw surowców oraz budowę nowych mocy produkcyjnych przy zróżnicowaniu technologii wytwarzania oraz podkreśla się konieczność redukcji zależności od dostaw surowców energetycznych i konieczność zmiany struktury bilansu energetycznego kraju poprzez rozwój nowych technologii (atom, OZE)12.  W projekcie Polityki energetycznej Polski do 2050 roku działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju obejmować będą w szczególności dążenie do dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej, zapewnienia odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych oraz dywersyfikacji struktury wytwarzania energii finalnej, efektywnego zagospodarowania rodzimych zasobów paliw stałych, w tym zabezpieczenia i ochrony złóż strategicznych węgla kamiennego i brunatnego w planowaniu przestrzennym, tak aby zagwarantować możliwość ich wykorzystania w przyszłości, rozwój mechanizmów zwiększających efektywność wykorzystania energii poprzez zaktywizowanie odbiorców do zarządzania popytem w określonych sytuacjach po stronie popytowej rynku, a także do utrzymania i 
                                                 
9 Międzynarodowy rynek ropy naftowej – charakterystyka okresów kryzysowych, 
http://www.cire.pl/publikacje/KRYZYSY-NAFTOWE.pdf [dostęp 23.09.2015] 
10  Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Ministerstwo Gospodarki i 
Pracy: Warszawa, 2004, s.45. 
11  Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm.) 
12  K. Czerniewicz, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Szanse, zagrożenia, zadania, 
http://oaspl.org/2015/09/18/bezpieczenstwo-energetyczne-polski-szanse-zagrozenia-
zadania/[dostęp 22.01.2016] 
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rozwoju zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych, jak również ochronę infrastruktury krytycznej13.  W sprawozdaniu w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego z 2015 roku podkreśla się, że jedynym sposobem na osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym utrzymaniu przystępnych cen energii oraz osiągnięciu naszych celów w zakresie klimatu jest utworzenie „zrównoważonego krajobrazu energetycznego”, którego podstawę stanowią wysoki poziom efektywności energetycznej, energia odnawialna i inteligentna infrastruktura14. Oprócz tego w dokumencie podkreśla się, że w kontekście rozważań nad bezpieczeństwem energetycznym musi zostać zagwarantowany wysoki poziom ochrony środowiska, a rozwój odnawialnych źródeł energii ma zasadnicze znaczenie dla strategii bezpieczeństwa energetycznego, biorąc pod uwagę koszty energii15.  Wszystkie wyżej wymienione definicje bezpieczeństwa energetycznego obejmują trzy główne aspekty przedmiotowe bezpieczeństwa: energetyczny, ekonomiczny (rynkowy) i ekologiczny.  Aspekt energetyczny obejmuje bilansowanie strony popytowej i podażowej oraz zagadnienia techniczne, związane z infrastrukturą techniczną i jej zarządzaniem. Zbilansowanie energetyczne kraju polega na zrównoważonym dostosowaniu podaży (także w perspektywie wieloletniej), do prognozowanego zapotrzebowania na energię i paliwa, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych oraz możliwości zarządzania popytem na energię, bez ograniczania zaspokojenia potrzeb odbiorców na energię użyteczną16.   Aspekt ekonomiczny (rynkowy) bezpieczeństwa zmierza przede wszystkim ku zapewnieniu akceptowalnej przez odbiorców końcowych ceny użytecznych nośników energii, określonych w umowach cywilno-prawnych lub w taryfach. Obecnie cena ta uwzględnia również koszt bezpieczeństwa dostaw energii, skąd wynika potrzeba rynkowej internalizacji kosztów bezpieczeństwa energetycznego. Aspekt ten wiąże się również ze zdolnością sprostania konkurencyjności krajowego sektora paliwowo- energetycznego na rynku europejskim17.   Aspekt ekologiczny bezpieczeństwa wiąże się z troską o zachowanie w należytym stanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń i wymaga 
                                                 
13  Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, sierpień 2015 r., s.8. 
14  Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego 
(2014/2153(INI))Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Parlament Europejski, 
18.5.2015, s.14.  
15  Ibidem, s.20.  
16  Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 
Warszawa, 2004 r., s.5. 
17  Ibidem, s.6. 
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spełnienia odpowiednich standardów i zobowiązań ekologicznych oraz innych, takich jak rozwój odnawialnych i skojarzonych źródeł energii oraz nowych „czystych” technologii wytwarzania. Ze względu na wysokie koszty ochrony środowiska będą one podlegać internalizacji w pierwszej kolejności.  Od początku XXI wieku do chwili obecnej obserwuje się kolejną falę dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego. Warto zauważyć, że okresy tych wzmożonych dyskusji pokrywają się często z okresami gwałtownych zmian cen nośników energii. Ponadto z czasem podejmowane dyskusje mają coraz szerszy zasięg, często na szczeblu międzynarodowym. Podejmowane na tych zasadach coraz to nowsze decyzje mają na celu podwyższenie bezpieczeństwa energetycznego rozwiniętych gospodarek światowych. Sytuacja ta jest często wynikiem nakładania się następujących kilku czynników: 
 wzrostu świadomości co do ograniczenia światowych zasobów surowców energetycznych; 
 kluczowego wpływu surowców energetycznych na rozwój gospodarczy; 
 wpływu cen nośników energii na gospodarki państw; 
 świadomości co do siły przetargowej, jaką posiadają kraje zasobne w surowce energetyczne;  
 eskalacją coraz nowszych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo energetyczne (Dębski, Górka-Winter 2003, s. 78).   Bez względu jednak na różnice w podejściu do kwestii bezpieczeństwa energetycznego jego podstawową wspólną częścią jest troska o zabezpieczenie dostaw energii pod różną postacią w ilości zaspokajającej popyt w danym regionie. Coraz częściej w definicjach wskazuje się na konieczność zapewnienia dostaw w wysokości gwarantującej trwały rozwój gospodarczy regionu, a biorąc pod uwagę historyczne, gwałtowne wzrosty cen nośników energii, w tym głównie ropy naftowej, definicja uzupełniana jest o czynnik cenowy18. Dodatkowo definicja jest często uzupełniana o konieczność utrzymania infrastruktury kluczowej dla zaopatrzenia odbiorców w energię, jak również zagwarantowania bezpieczeństwa kluczowych elementów infrastruktury (Brown, Rewey, Gagliano 2003, s. 58).   Dla zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa energetycznego Polska musi radykalnie zmodernizować stare bloki energetyczne, korzystające z technologii węglowych, jednocześnie wprowadzając szerzej do użytku alternatywne i odnawialne źródła energii. Potrzeby finansowe na przebudowę polskiej elektroenergetyki, na rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego do 2050 roku są olbrzymie. W pierwszej kolejności Polska powinna opierać rozwój energetyki na rodzimych 

                                                 
18  Network of East Asian Think Tank Working Group on Energy Security, may 6, 2005, 
Singapore; Pre-G8 Conference, Moscow, June 30, 2006, p.115. 
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surowcach energetycznych oraz znanych i tanich technologiach wytwarzających energię elektryczną. Ta strategia umożliwi przebudowę krajowej energetyki i zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój polskich firm w okresie przejściowym.  W debatach prowadzonych w ostatnich latach najczęściej zwraca się uwagę na zapewnienie gwarantowanych i jednocześnie zdywersyfikowanych dostaw surowców energetycznych, zminimalizowanie ryzyka wynikającego z zagrożeń technogennych i wypadków, jak i wprowadzenie czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej (Pronińska 2006, s. 395-418). W związku z niebezpieczeństwem ataków terrorystycznych na infrastrukturę energetyczną, regularnie zwiększa się wymagania dotyczące ochrony na wypadek takiego rodzaju zagrożeń. Ze względu na niestabilność polityczną w niektórych regionach świata, w których ropa naftowa jest wydobywana, zwiększa się zainteresowanie dywersyfikacją źródeł dostaw surowców energetycznych i ich szlaków transportu. Duży nacisk kładzie się na kwestię wykorzystywania energii jako instrumentu politycznego szantażu. Bezpieczeństwo energetyczne jest w dużym stopniu zależne od sytuacji na światowych rynkach energetycznych, dlatego szczególną wagę przywiązuje się do stabilności i przewidywalności tych rynków, w tym dynamiki cen surowców energetycznych.  Aktywność NATO w sferze kreowania bezpieczeństwa energetycznego  We współczesnych warunkach bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej nie może być zrealizowane bez koordynacji międzynarodowej, ponieważ sektor energetyczny jak i jego infrastruktura stają się coraz bardziej systemami globalnymi. Incydentalne wydarzenie w jednym kraju może pociągnąć za sobą sekwencje katastrofalnych skutków w innych. Dlatego ochrona infrastruktury energetycznej wymaga międzynarodowej koordynacji zwłaszcza na odcinkach transgranicznych. W tym kierunku idą wysiłki Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony infrastruktury energetycznej. NATO wprowadziła zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego na listę największych zagrożeń dla ogólnego bezpieczeństwa19. W ten sposób bezpieczeństwo energetyczne zostało umieszczone w centrum współczesnej debaty strategicznej. Doszło do tego w obliczu trwałej niestabilności na Bliskim Wschodzie, przejawów wykorzystywania energii do swoich celów geopolitycznych przez Rosję, rozdrobnienia wewnętrznego rynku energii UE przy narastającym egoizmie gospodarczym państw europejskich. W wypowiedziach swoich przedstawicieli Sojusz nie ogranicza się wyłącznie do ochrony infrastruktury, zwracając uwagę na szeroki zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz 
                                                 
19 NATO’s role in energy security: Energy security: a major factor in international security. 
http://www.nato.int/cps/en/SID-AB56F36F-
DC8AA0FD/natolive/news_102919.htm?selectedLocale=en [dostęp 12.02.2016] 
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na rolę współpracy członków NATO20.  W Deklaracji Szczytu NATO w Walii z dnia 5 września 2014 r., w którym uczestniczyły głowy państw i szefowie rządów krajów członków Rady Północnoatlantyckiej, podkreślono znaczenie dialogu i rolę współpracy między NATO a UE, w szczególności w kwestii obrony przez cyberatakami, proliferacji broni masowego rażenia, zwalczania terroryzmu oraz bezpieczeństwa energetycznego. Stabilne i gwarantowane dostawy energii, dywersyfikacja dostawców źródeł i surowców energetycznych oraz rozbudowany system połączeń sieci energetycznych w obecnych czasach są czynnikami o krytycznym znaczeniu.   Podczas gdy kwestie te pozostają przede wszystkim w gestii rządów narodowych i innych organizacji międzynarodowych, struktury NATO uważnie śledzą wydarzenia w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w tym skutki kryzysu rosyjsko-ukraińskiego oraz zwiększającej się niestabilności na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W Deklaracji Szczytu NATO z Walii zaznaczono, iż „w dalszym ciągu zamierzamy konsultować te kwestie i rozwijać nasze zdolności, aby przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, skupiając się na obszarach, w których NATO może wnieść wartość dodaną. W szczególności będziemy podnosić naszą świadomość sytuacyjną odnośnie wydarzeń w obszarze energetyki, które powodują implikacje dla bezpieczeństwa sojuszników i Sojuszu, rozwijać zdolności NATO w zakresie ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej oraz działać w kierunku zwiększania energooszczędności naszych sił zbrojnych, odnotowując w tym kontekście Koncepcję Obrony Przyjaznej dla Środowiska (Green Defence Framework). Będziemy ponadto intensyfikować wysiłki szkoleniowe i edukacyjne, kontynuować współpracę z państwami partnerskimi w poszczególnych obszarach i prowadzić konsultacje z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, w tym UE, według potrzeb”21.   Coraz więcej miejsca w debacie na temat bezpieczeństwa energetycznego zajmują kwestie ekologiczne. NATO ma na celu zwiększenie efektywności swoich sił zbrojnych oraz zwiększenie zużycia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze wojskowym. Redukcja zużycia paliw kopalnych staje się jednym z imperatywów współczesnych operacji wojskowych. Decyzje i rekomendacje w zakresie inteligentnej energii pozwolą nie tylko zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, ale także pomogą chronić życie żołnierzy, poprawią mobilność, stabilność i wytrzymałość jednostek wojskowych22. 
                                                 
20   170 ESC 06 E – Energy Security. http://www.nato-pa.int/default.asp [dostęp122.02.2016] 
21  Deklaracja szczytu walijskiego, złożonego przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących 
w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r., 
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/Deklaracja%20szczytu%20walijskiego.pdf [dostęp 
12.02.2016]. 
22  The Secretary General's Annual Report 2015, 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_01/20160128_SG_AnnualRepor
t_2015_en.pdf [dostęp 22.01.2016] 
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 Globalna konsumpcja zmieniała się znacząco w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Podczas gdy zużycie energii na jednostkę PKB w krajach rozwiniętych znacząco spadła, globalne zapotrzebowanie na energię stale rośnie. W ciągu ostatnich trzydziestu lat, PKB Ameryki Północnej wzrósł o 150%, a zużycie energii zwiększyło się jedynie o 25%. Jest to oznaką rosnącej efektywności energetycznej. Japoński przemysł jest siedem razy bardziej efektywny w wykorzystaniu energii niż przemysł chiński. Efektywność energetyczna jest bezpośrednio związana z poziomem rozwoju gospodarczego, ze strukturą gospodarczą, zaawansowaniem technologicznym, zależy też od zdolności do efektywnego reagowania na sygnały rynkowe i decyzje polityczne. Niski poziom inwestycji w krajach eksportujących surowce energetyczne, oraz niestabilność w regionach, które dostarczają większość światowej ropy i gazu stanowi kolejny poważny problem. Wojna, terroryzm, embarga, zagrożenie ze strony totalitarnych reżimów i szantaż polityczny mogą przyczynić się do gwałtownych obniżek światowych dostaw. Bliski Wschód produkuje 70% ropy naftowej i gazu ziemnego dostępnego na rynku światowym, a ataki na wrażliwe i słabo bronione infrastruktury energetyczne są prawdopodobnie najbardziej skutecznym sposobem na zakłócenie dostaw. Klimat polityczny na Bliskim Wschodzie jest napięty, co stanowi zagrożenie dla dostaw energii na rynki międzynarodowe i zniechęca potencjalnych inwestorów23.  Coraz częstsze konflikty zbrojne w obszarach wydobycia surowców energetycznych stały się przyczyną poważnych obaw, w szczególności w państwach NATO. Ma na to wpływ kilka czynników: 
 zależność państw NATO od importu nośników energii z odległych i niestabilnych regionów, co grozi możliwością przerwania dostaw i skokowymi wzrostami cen;  
 możliwość wykorzystania zasobów energetycznych jako narzędzia politycznego wpływu ze strony państw-dostawców;  
 ataki terrorystyczne i piractwo, które z uwagi na asymetryczne metody walki  utrudnia możliwości skutecznego reagowania (Moran, Russell 2008). Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych sektorów energetyki, najbardziej narażone na atak są linie przesyłowe sektory ropy i gazu. Osobliwością infrastruktury naftowej i gazu ziemnego jest to, że może ona znajdować się nie tylko w danym kraju, ale daleko poza jej granicami. Dlatego bezpieczeństwo energetyczne konkretnego państwa wymaga zabezpieczenia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej w całym łańcuchu dostaw energii od miejsca wydobycia lub produkcji. W związku z tym Sojusz skupia się na ochronie infrastruktury energetycznej poprzez zmniejszenie jej wrażliwości i prawdopodobieństwa potencjalnych ataków (Wysoczański 2015)..  

                                                 
23  170 ESC 06 E – Energy Security. http://www.nato-pa.int/default.asp [dostęp 11.01.2016] 
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 Rola NATO w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego z wojskowego punktu widzenia polega na zapewnieniu zdolności operacyjnej Sojuszu w sferze dostaw energii w czasie wojny lub w trakcie operacji i misji. W szczególności chodzi o zapobieganie zagrożeniom wojskowym wobec instalacji energetycznych, obiektów i tras dostawy. Kluczowym narzędziem służącym realizacji tych celów jest system rurociągów NATO (Czulda, Łoś, Reginia-Zacharski 2013, s. 295), który składa się z dziesięciu oddzielnych systemów przechowywania i dystrybucji paliw i smarów i ma na celu zaopatrzenie NATO w produkty naftowe. System biegnie przez 13 krajów NATO i obejmuje około 11 500 km rurociągów łączących zbiorniki, bazy lotnicze, lotniska cywilne i rafinerie.   Na początku XXI wieku Radzie NATO zlecono przeprowadzenie konsultacji na temat  bezpośrednich zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, żeby określić  obszary możliwych działań, mających na celu ochronę interesów energetycznych sojuszników. Deklaracja szczytu w Rydze w 2006 roku zawiera zobowiązania sojuszników do wspierania wspólnych międzynarodowych wysiłków w celu dokonania oceny ryzyka i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej (Williams 2008, s. VIII). Zgodnie z decyzją podjętą na szczycie w Rydze został przygotowany raport „Rola NATO w zakresie bezpieczeństwa energetycznego”, a w stosownej Deklaracji szczytu w Bukareszcie z 2008 roku (Belkin 2008, s. 2-3) zawarte były zalecenia dla Sojuszu w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Zgodnie z nimi NATO powinno angażować się w następujące dziedziny: wymiana informacyjna i wywiadowcza, działania na rzecz stabilności, wzmocnienie współpracy międzynarodowej i regionalnej, wsparcie i regulacja ochrony infrastruktury energetycznej. Sojusz Północnoatlantycki zamierza nadal koordynować swoje działania z organizacjami międzynarodowymi, działającymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.   Na szczycie w Lizbonie w 2010 roku przyjęto nową Koncepcję Strategiczną, gdzie oprócz zagrożeń militarnych, za priorytetowe wyzwania dla Sojuszu uznano m.in. rozprzestrzenianie technologii rakietowych i broni masowego rażenia, terroryzm, przeciwdziałanie cyberterroryzmowi w sieciach teleinformatycznych, bezpieczeństwo szlaków komunikacyjnych i dostaw surowców energetycznych, epidemie chorób, zmiany klimatyczne, brak pitnej wody24. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że stabilne i gwarantowane dostawy energii, dywersyfikacja jej źródeł, dostawców oraz kierunków rozbudowy infrastruktury energetycznej na poziomie międzynarodowym jest coraz to ważniejszym warunkiem rozwoju. Sojusz wezwał do dalszej współpracy w zakresie konsultacji i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju zdolności Sojuszu w obszarach wskazanych na 
                                                 
24  Lisbon Summit Declaration. 20 November 2010. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm  
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poprzednim szczycie. Podjęto decyzję o wdrażaniu polityki bezpieczeństwa energetycznego do systemu planowania i działań NATO, oraz o intensyfikacji współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 25. Na szczycie NATO w Chicago w 2012 roku26 ponownie potwierdzono zaangażowanie Sojuszu we współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Utworzony specjalny ośrodek informacji państw członkowskich NATO w kwestiach energetycznych. Pięć z 65 punktów przyjętej Deklaracji dotyczyło zapisów związanych z nowymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa – zagrożeniami cyberterrorystycznymi, proliferacją broni masowego rażenia, terroryzmem, zagrożeniami w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, ochroną infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa ekologicznego. Wszystko to wskazuje na zainteresowanie NATO tymi obszarami, które prawdopodobnie w przyszłości zyskają na znaczeniu w polityce i działaniach Sojuszu (Pietrzak 2012, s. 57). We wrześniu 2013 roku rozpoczął działalność wyżej wspomniany Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego NATO w Wilnie. Główne inicjatywy podjęte w ramach realizacji jego zadań dotyczą następujących zagadnień:  
 wsparcie informacyjne w zakresie określenia głównych rodzajów zagrożeń dla sektora energetycznego;  
 kontrola nad dostawami surowców energetycznych; 
 wymiana doświadczeń i idei w ramach Sojuszu;  
 techniczną pomoc i szkolenie pracowników z krajów trzecich;  
 bezpośrednie zabezpieczenie infrastruktury energetycznej w przypadku potencjalnego zagrożenia, w szczególności do ochrony tankowców. Ochrona infrastruktury i metody reagowania na kryzys z wykorzystaniem siły militarnej to część ogólnego pakietu inicjatyw służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem takiego podejścia może być zaangażowanie komponentu morskiego sił NATO27. W szczególności, NATO we współpracy z Unią Europejską przeprowadziło wielonarodową operację morską „Active Endeavour” na Morzu Śródziemnym oraz operację „Ocean Shield” u wybrzeży Somalii. Aby zapewnić bezpieczeństwo głównych szlaków przewozu ropy naftowej, okręty NATO patrolują je zapewniając wsparcie dla żeglugi 

                                                 
25  Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, 
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html 
[dostęp 14.02.2016] 
26  Chicago Summit Declaration. 20 May 2012,  http://www.nato.int/cps/en/SID-517CE824-
3F8BD62F/natolive/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en [dostęp 14.02.2016] 
27 40 tys. żołnierzy Sił Odpowiedzi NATO. Szersza "szpica", szybsze decyzje, 
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/40-tys-zolnierzy-rozszerzona-formula-szpicy-
szybsze-decyzje-nato,554521.html 
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cywilnej28. Głównym ich zadaniem jest zapobieganie wykorzystania Morza Śródziemnego dla celów terrorystycznych. Mówiąc o energetyce, trzeba podkreślić, że około 65 procent ropy naftowej i gazu ziemnego zużywanego w Europie Zachodniej, corocznie przewożone jest przez Morze Śródziemne. Ochrona szlaków transportowych i zapobieganie blokadom kluczowych obszarów tranzytowych to przykłady praktycznych działań NATO w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, które jest również ważnym elementem prac na forum UE29.   Na szczycie NATO w 2014 roku w Walii30 zostały potwierdzone priorytety strategiczne Sojuszu w tej dziedzinie, uzgodniono kontynuowanie operacji „Active Endeavour” i „Ocean Shield”, a także potępiono interwencję zbrojną Rosji na Ukrainie, domagając się, aby Rosja wycofała swoje siły z terytorium Ukrainy oraz ze swoich pozycji wzdłuż ukraińskich granic31. W dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego Sojusz potwierdził znaczenie stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, potrzebę zapewnienia dywersyfikacji szlaków, dostawców i źródeł energii. NATO zwrócić ma jeszcze większą uwagę na rozwój wydarzeń w sferze bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności powiązanych z kryzysem ukraińsko-rosyjskim i rosnącą niestabilnością na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej32. Sojusz Północnoatlantycki będzie nadal poszukiwać możliwych sposobów i środków mających na celu wzmocnienie swoich zdolności w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, koncentrując się na następujących obszarach:  
 zwiększenie zdolności NATO na rzecz ochrony krytycznej infrastruktury energetycznej;  
 poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii przez wojsko; 
 poprawa programów edukacyjnych i szkoleniowych w tej dziedzinie i zaangażowanie krajów partnerskich do realizacji tych programów.  

                                                 
28  Operation Active Endeavour – operacja NATO na Morzu Śródziemnym, 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_7932.htm [dostęp 14.02.2016] 
29  T. Siemoniak. Nowe wyzwania polityki bezpieczeństwa NATO i UE 
http://www.iss.krakow.pl/dokumenty/aktualnosci/2014-04-05/Tomasz_Siemoniak.pdf 
[dostęp 14.02.2016] 
30  NATO Wales Summit 2014 Wales, United Kingdom. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease 
31  Deklaracja szczytu walijskiego złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w 
posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r., 
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6170,Deklaracja-koncowa-szczytu-NATO-w-Walii-z-
2014-r-polskie-tlumaczenie.html 
32  T. Siemoniak. Nowe wyzwania polityki bezpieczeństwa NATO i UE, 
http://www.iss.krakow.pl/dokumenty/aktualnosci/2014-04-05/Tomasz_Siemoniak.pdf 
[dostęp 14.02.2016] 
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Z drugiej strony, chociaż NATO odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, dla Sojuszu jest niezaprzeczalnym faktem, że bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią narodową. Większość państw UE i NATO ma różne podejścia do sytuacji energetycznej, ze względu na położenie geograficzne, bazę surowcową i rozwój infrastruktury, a więc różnią się swoimi strategiami energetycznymi. Wysiłki, które NATO realizuje, mają na celu zapewnienie uniknięcia konfrontacji między krajami, stworzenie konsensusu w sprawie wspólnego stanowiska w niektórych obszarach, tworzenie systemu wymiany informacji i doświadczeń, budowanie zdolności państw członkowskich do zapewnienia ochrony infrastruktury i tworzenia systemu reagowania na kryzys. Dotychczasowe działania doprowadziły do konkretnych ustaleń w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, które sprowadzić można do trzech obszarów:    Pierwszy - dialog oraz wymiana informacji i danych wywiadowczych między sojusznikami, partnerami i sektorem prywatnym. Główną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, szczególnie w krajach wytwarzających energię i krajach tranzytowych, bezpieczeństwo szlaków komunikacyjnych i ocenę zagrożenia terrorystycznego33. Jeszcze jednym aspektem jest analiza dostaw paliwa dla sił NATO biorących udział w operacjach i misiach.  Drugi - działania na rzecz zapewniania stabilności. Polega to na prowadzeniu dialogu politycznego i współpracy wojskowej z krajami partnerskimi w Europie, na Kaukazie, w Azji Środkowej, Bliskim Wschodzie i Zatoce Perskiej. Grupa ta obejmuje producentów energii, kraje tranzytowe i konsumentów. W związku z tym bezpieczeństwo energetyczne znajduje się w wielu bilateralnych i multilateralnych programach współpracy.  Trzeci - ochrona infrastruktury energetycznej. Zasadniczo, jest to w gestii władz krajowych, jednak na wniosek państw, NATO może brać udział w monitorowaniu linii żeglugowych i wód terytorialnych z pomocą ekspertów cywilnych lub środków militarnych. Ponadto, środki i siły NATO mogą być zaangażowane w przypadku katastrof technogennych34.   Efektywność działań podjętych przez NATO na rzecz bezpieczeństwa energetycznego zależy w dużym stopniu od stopnia zaangażowania poszczególnych sojuszników. Powinni być oni przekonani, że NATO istotnie oferuje środki poprawiające bezpieczeństwo poszczególnych państw. Takiemu zbliżeniu służą regularne dyskusje podczas wewnętrznych konsultacji w NATO, np. podczas analizy takich nowych wyzwań, jak ataki hakerskie na obiekty energetyczne krajów. Przykładem takiego wydarzenia był wirus komputerowy 
                                                 
33  D.Milstein, Energy security and NATO: a view from Washington, 
http://www.nato.int/docu/review/2012/Food-Water-Energy/Energy-Security-
NATO/EN/index.htm 
34  НАТО і енергетична безпека, http://www.nato.int/docu/review/2011/Climate-
Action/Energy_Security/UK/ 
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Stuxnet,  który zainfekował sieci komputerowe i sparaliżował program nuklearny Iranu nie mniej skutecznie, jak atak rakietowy lub bombardowanie. Ten sam komputerowy robak w 2010 wdarł się do oprogramowania budowanej Bushehrirańskiej elektrowni atomowej i sparaliżował jej pracę na dwa tygodnie35. Od tego czasu Iran kilkukrotnie informował, że ataki wirusów Stuxnet oraz Flame stwierdzono też w sektorze naftowym, który generuje ok. 80 proc. dochodów zagranicznych tego państwa36. Potężny cyberatak hakerzy przeprowadzili na system energetyczny Ukrainy w 2015 roku, co z kolei miało wpływ na dostawy energii w całym kraju. Liczne ataki przeciwko rafineriom w krajach afrykańskich i arabskich uwidoczniają współczesne cele terroryzmu i ujawniają realny poziom bezpieczeństwa energetycznego.  Podsumowanie  O ścisłych zależnościach między bezpieczeństwem a energetyką uświadamiają coraz częściej podejmowane tematy w debatach na tematy polityczne, zwłaszcza geopolityczne, relacjonowane szeroko w środkach masowego przekazu. Dotyczą one takich zagadnień jak długie uzależnienie Europy od rosyjskiej ropy naftowej i gazu, zwiększenie zapotrzebowania na energię potężnych gospodarek wschodzących, np. Indii, obniżenie zapotrzebowania na ropę największych światowych potęg ekonomicznych – USA i Chin kosztem zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii oraz gazu łupkowego, stopniowe wyczerpywanie się niektórych złóż paliw kopalnych w drugiej połowie XX w., intensywne debaty dotyczące światowej polityki klimatycznej, pokojowe wykorzystanie energii atomowej itp. Wśród tych debat nie brakuje głosów wskazujących na zagrożenia dostaw nośników energii (militarne, terrorystyczne), niestabilność polityczna w wielu krajach dostarczających energię, w tym próby Rosji wykorzystywania energii jako broni politycznej wobec sąsiednich postradzieckich krajów itp.  NATO dysponuje olbrzymim potencjałem co uzasadnia jej rolę w dziedzinie zapewnienia strategicznych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego. W nowej Koncepcji Strategicznej Sojusz Północnoatlantycki formułuje zadanie rozwinięcia zdolności do szybkiego reagowania w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w tym ochrony infrastruktury i obszaru tranzytowego we współpracy z partnerami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej37. Realizacja tego ambitnego wspólnego zadania 
                                                 
35  Kup pan wirusa, czyli Stuxnet na sprzedaż, 
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/bezpieczenstwo/2010/47/kup-pan-wirusa-czyli-
stuxnet-na-sprzedaz.aspx 
36  Nowy cyberatak na Iran? http://swiat.newsweek.pl/nowy-cyberatak-na-iran-
,99895,1,1.html   
37  Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, 
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napotyka na trudności wynikające z różnic narodowych interesów państw. Jest to problem nie tylko dla NATO, ale również dla całej Unii Europejskiej. Pomimo wysiłków Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju wpólnej polityki energetycznej, państwa członkowskie nadal zawierają indywidualne umowy z dostawcami energii. Oznacza to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, państwa chcą i będą zmuszone radzić sobie z tym same.  Faktem decydującym o bezpieczeństwie energetycznym w Europie jest uzależnienie krajów Unii Europejskiej od dostaw surowców z Federacji Rosyjskiej, która w czasach rozkwitu innowacyjnych technologii na świecie ma niekonkurencyjną gospodarkę, zorientowaną na sprzedaż surowców, potężne złoża węgla, gazu, uranu, zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie jako producent ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako ważny uczestnik rynku surowców energetycznych Rosja przyczynia się do zachwiania stabilności Europy przez rozerwanie jej wspólnoty za pomocą sprzecznych interesów. Cele te osiąga ona łamiąc układy i normy prawa międzynarodowego, nie mówiąc już o podstawowych zasadach współistnienia.  Ponieważ stanowiska sojuszników wobec polityki Rosji nie są spójne, częściowo z powodu uzależnień energetycznych od tego kraju, obserwujemy często przykry brak solidarności w kwestiach wspólnego bezpieczeństwa energetycznego38.   Sojusz Północnoatlantycki musi bezwzględnie spełniać swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego, chociaż jest to zadanie którym zajmuje się wiele podmiotów począwszy od Unii Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii, OECD, aż do sektora prywatnego. Najważniejsze kompetencje NATO leżą w jego zadaniach militarnych. Z tego tytułu Sojusz powinien wypełniać swoją misję przede wszystkim środkami wojskowymi, jak to uczynił zwalczając niebezpieczne dla tankowców piractwo na wodach somalijskich39.   Anektowanie Krymu i agresja Rosji na wschodzie Ukrainy może zwiastować nowy rozdział w rozwoju transatlantyckich strategii bezpieczeństwa energetycznego. Może się okazać, że będziemy świadkami wydarzeń przeciwstawnych do tych, jakie miały miejsce w latach siedemdziesiątych, kiedy to w warunkach zimnej wojny oraz restrykcyjnej polityki USA dotyczącej handlu surowcami energetycznymi, arabskie embargo z 1973 roku na dostawy ropy w dużym stopniu przyczyniło się do zwrotu państw zachodnich w kierunku Rosji jako głównego dostawcy surowców energetycznych. Ostatnie wydarzenia związane z działaniami Rosji pokazują, że w Unii Europejskiej, USA i innych 
                                                                                                                              
https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html 
[dostęp 14.02.2016] 
38  НАТО і енергетична безпека, http://www.nato.int/docu/review/2011/Climate-
Action/Energy_Security/UK/ 
39  D.Milstein, Energy security and NATO: a view from Washington, 
http://www.nato.int/docu/review/2012/Food-Water-Energy/Energy-Security-
NATO/EN/index.htm 
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krajach ma miejsce wielki zwrot w ocenie rozwoju powiązań energetycznych z Rosją. Równolegle ma miejsce głęboka rewizja strategii energetycznych po obu stronach Atlantyku oraz uświadamianie roli nowych rodzajów surowców energetycznych40. Państwa-członkowie NATO mają wszystkie możliwości żeby sukcesywnie zapanować nad tym kryzysem, wzmacniając więź transatlantycką mimo wojowniczej postawy Rosji.  Rezultaty tego będą dotyczyły nie tylko krajów UE, Sojuszu Północnoatlantyckiego i Rosji, ale głównie przyczynią się do promowania otwartego i transparentnego globalnego systemu zarządzania i handlu energią.   Literatura  1. Belkin P., 2010, NATO's 60th Anniversary Summit, DIANE Publishing. 2. Brown M.H., Rewey C., Gagliano T., 2003, Energy Security, National Conference of State Legislatures, Denver – Washington. 3. Czerpak P., 2006, Bezpieczeństwo energetyczne. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, pod red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s.122-128; 4. Cziomer E., Łasoń M., 2008, Podstawowe pojęcia i zakres międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego. W: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, pod red. E. Cziomer, Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. Z o.o., Kraków,  s.18-28.  5. Czulda R., Łoś R., Reginia-Zacharski J. (red.), 2013, NATO wobec wyzwań współczesnego świata 2013, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, Warszawa. 6. Dębski S., Górka-Winter B. (red.), 2003, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa. 7. Górak-Sosnowska S., 2007, Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Wydawnictwo Petit, Warszawa. 8. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), 2000, Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 9. Jurgilewicz M., Protasowicki I., 2015, Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, [w:] T.Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 165-176. 

                                                 
40  Transatlantyckie bezpieczeństwo energetyczne i kryzys ukraiński: paradoksalne 
błogosławieństwo? http://www.nato.int/docu/review/2014/NATO-Energy-security-running-
on-empty/Transatlantic-energy-security-Ukraine-crisis/PL/index.htm 
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24. Żukrowska K., (red.), 2011, Bezpieczeństwo energetyczne. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, pod red. K. Żukrowskiej, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa.   Summary The NATO role in ensuring energy security and protection of energy infrastructure   Energy policy problems in European Union revealed the complete lack of strategic vision 
in relation to the contemporary energy challenges and threats. The crucial point here is to 
reduce dependence of energy raw materials supply from Russia. Since the position of 
allies against Russia's policy is inconsistent, often we can see an annoying lack of 
solidarity on issues of common energy security. As an important participant in energy 
resources market Russia helps to erode the stability of Europe by breaking its community 
by the conflict of interests. These objectives are reached by breaking systems and norms of 
international law, not to mention the basic principles of coexistence. 
NATO must strictly fulfill its role in ensuring energy security, as it has huge strategic 
potential and the ability to protect infrastructure and transit area in cooperation with 
partners in the event of an emergency. In this respect, NATO should fulfill its mission 
primarily by military means. 
As recent events have shown that European Union, United States and other countries 
shifted the assessment of the development of energy relations with Russia and profound 
revision of energy strategies on both sides of the Atlantic towards the use of new types 
of energy has been made. State-members of NATO have all possibilities to successfully 
manage this process, strengthening the transatlantic links despite the aggressive Russian 
attitude. The results of this will contribute to promoting of an open and transparent 
global energy system management and trading.   
 
Key words: energy security, European Union, NATO, Russia, energy infrastructure, energy raw resources, crisis 
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   Robert IŠTOK, Dominika PLAVČANOVÁ, Piotr L. WILCZYŃSKI   SYTUACJA GEOPOLITYCZNA SŁOWACJI     Kiedy patrzymy na mapę, wydaje się że Słowacja znajduje się w samym sercu Europy, 
 blisko głównego nurtu wydarzeń. Ale w istocie leży ona daleko od tego nurtu, 

  gdzie dochodzą tylko fale odbite od odległych brzegów 
Ľubomír Lipták (2011)   Abstrakt: Z punktu widzenia małych państw geostrategia jest podstawą prowadzonej przez nie 

polityki zagranicznej, która powinna uwzględniać otoczenie geopolityczne. Otoczenie to 
podlega zmianom związanym z powstawaniem mocarstw, ich umacnianiem bądź 
zanikiem. Małe państwa muszą reagować na wszystkie tego typu zmiany 
uwarunkowań geopolitycznych. Poniższe opracowanie przedstawia geopolityczną 
pozycję Słowacji, jej specyficzne cechy geostrategiczne w stosunku do państw ościennych 
i szerszego otoczenia geopolitycznego. Krótkiej charakterystyce poddano kontekst 
geopolityczny procesu integracji Słowacji w ramach struktur zachodnich. 
 
Słowa kluczowe: Słowacja,  geopolityka, geostrategia, potęga, NATO   Wprowadzenie        Podstawowa terminologia w zakresie studiów geopolitycznych i geostrategicznych wciąż cechuje się zbyt dużą niejednoznacznością. Obydwie te dziedziny są rozumiane na wiele sposobów, a zależności między geopolityką i geostrategią rozpatruje się z różnych punktów widzenia. W literaturze często charakteryzuje się geostrategię jako subdyscyplinę geopolityki (Sykulski 2009), podczas gdy w dyskursie politycznym są to równorzędne podmioty (Baczwarow-Suliborski 2002). Zdarzają się i takie przypadki, w których geopolityka uważana jest za podrzędną w stosunku do studiów geostrategicznych (Dobczyński ed. 2013). Jeśli chodzi o rozwój przedmiotowych pojęć, wypada stwierdzić, że termin „geostrategia” pojawił się po II wojnie światowej, zastępując skompromitowaną przez nazistów „geopolitykę”. Wiele analiz de facto geopolitycznych, wykonanych zostało wówczas pod szyldem geostrategii, którą zaczęto traktować jako nadrzędną w stosunku do geopolityki. Obecnie uważa się geostrategię jako geopolitykę czasu wojny, lub geopolitykę w 
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sposób szczególny uwzględniającą aspekt militarny. Takie rozumienie geostrategii jest dość rozpowszechnione chociaż samo wyrażenie „strategia” dawno przestało być wyłącznym atrybutem działań prowadzonych przez siły zbrojne i upowszechniło się m.in. w sferze rywalizacji gospodarczej. Z kolei Leszek Moczulski napisał, że geostrategia jest częścią geopolityki, która koncentruje się zarówno na rywalizacji zarówno w warunkach wojny jak i pokoju (Moczulski 2009). Rywalizacja ta jest jednakże silnie związana z uwarunkowaniami geopolitycznymi.  U większości autorów dominuje przekonanie, zgodnie z którym badania geostrategiczne prowadzi się w kontekście zagadnień militarnych. Ich związek z geopolityką bywa wątły, ale bez geopolitycznego podłoża, koncepcje geostrategiczne tracą głębokie uzasadnienie i naukową wartość. Z tego względu należy zgodzić się z C. Jeanem (2003), który proponuje koncepcję geostrategii jako „geopolityki militarnej”. Podejście takie jest wskazane zwłaszcza w kontekście wypowiedzi, których autorzy właśnie geopolitykę uważają błędnie za dziedzinę związaną z wojną. Christopher Fettweis stwierdził wręcz, że w okresach pokoju analizy geopolityczne tracą rację bytu (Fettweis, 2015; por. także Wilczyński 2014). Traktując takie oświadczenia jako nieuzasadnione, można sformułować twierdzenie, że przedmiotem geostrategicznych analiz są geopolityczne uwarunkowania funkcjonowania państwa, pozwalające ocenić stopień zrównoważenia fizycznych i społeczno-ekonomicznych oddziaływań, w porównaniu do sąsiednich państw. Częścią tych analiz powinny być bardziej szczegółowe oceny specyficznych cech geograficznych wpływających na pozycję państwa i jego znaczenie w szerszym otoczeniu geopolitycznym. Oceny te mogą stanowić niezbędny element wspomagający rozwój doktryn militarnych wielkich mocarstw, jak i formułowanie interesów narodowych państw średnich i małych.  Z punktu widzenia małych i średnich państw geostrategia jest więc przede wszystkim podstawą prowadzonej przez nie polityki zagranicznej, która powinna uwzględniać otoczenie geopolityczne w którym państwo działa. Otoczenie to podlega zmianom związanym z powstawaniem mocarstw, ich umacnianiem bądź zanikiem. Małe i średnie państwa muszą reagować na wszystkie tego typu zmiany. Państwo zatem powinno akceptować geostrategię, która odzwierciedla obiektywnie istniejące uwarunkowania geopolityczne (Dobczyński ed. 2013). Poniższe opracowanie przedstawia geopolityczną pozycję Słowacji, jej specyficzne cechy geostrategiczne w stosunku do państw ościennych i szerszego otoczenia geopolitycznego. Krótkiej charakterystyce poddano kontekst geopolityczny procesu integracji Słowacji w ramach struktur zachodnich.           Geopolityczna pozycja Słowacji   Zarówno pod względem wielkości terytorium (49,034 km²), jak i liczby ludności Słowacja jest zaliczana do państw małych, zajmując pod tymi dwoma względami odpowiednio 126 i 110 miejsce wśród państw świata. Mimo, że jej pozycja w rankingach ekonomicznych jest znacznie lepsza, w klasyfikacjach geopolitycznych również występuje ona w grupie państw małych (Bucek et al. 
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2009). Podczas gdy dawna Czechosłowacja była uważana za państwo średniej wielkości, obydwie jednostki utworzone po jej podziale oceniane są jako małe. Nie tylko geografowie słowaccy, ale także przedstawiciele nauk politycznych podkreślają przynależność Słowacji do grupy państw małych. Geograf słowacki K. Ivanička (1999) pisze, że takie zaszeregowanie wynika zarówno z liczby ludności jak i wielkości terytorium. Z kolei D. Šmihula (2000) uważa, że parametry geograficzne pozwalają określić Słowację jako małe państwo środkowej części Europy.   Wszystkie przytoczone oceny są oparte na podstawowych danych geograficznych, do jakich należy liczba ludności i wielkość terytorium. Tymczasem należy zauważyć, że kryterium „wielkości” państwa jest bardzo niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Rozpowszechnione w świadomości społecznej poglądy na państwo, czy jest ono duże, średnie, czy małe, zależy tak od mierzalnych cech ilościowych jak i od subiektywnych wyobrażeń. Na charakter tych ostatnich wpływają postrzeżenia samych obywateli (mniej lub bardziej profesjonalne i uzasadnione), jak i politycznych liderów, a także obserwatorów zagranicznych. Państwo jest więc małe wówczas, kiedy samo prezentuje się jako małe i kiedy inni w ten sposób o nim myślą (Drulák 1997).  Liczebność małych państw w ostatnich dekadach wykazuje wyraźną tendencję rosnącą. Łatwo też zauważyć, że bardzo wiele małych państw świetnie prosperuje i radzi sobie w otoczeniu potężnych sąsiadów. Sytuacja jaka wytworzyła się po zakończeniu „zimnej wojny” sprzyjała powstawaniu małych państw i w wielu przypadkach wydaje się korzystna dla ich rozwoju. Ich gospodarki najwyraźniej korzystają z otwartego systemu globalnej gospodarki (Drulák 1998). Obserwacje te wydają się korzystne także z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań Słowacji.  Wielkość państwa nie zależy wyłącznie od jego terytorium i populacji. Przy jej ocenie powinno się uwzględniać także inne czynniki. Wielu autorów akcentuje zagadnienie hierarchicznej typologii państw. Uwzględnia ona zwłaszcza czynnik potęgi państwa, rozumianej jako zdolność do wpływania na zachowania innych państw i ich dostosowywanie do własnych planów. Dzięki wykorzystaniu swojej potęgi nawet małe terytorialnie państwo może osiągać swoje cele polityczne przyczyniając się do określonych, korzystnych dla siebie posunięć ze strony innych, nawet większych państw. Poprzez odpowiednią politykę nawet małe państwo może osiągać określone cele polityczne w innych regionach, wykorzystując działania państw większych i mocarstw. Możliwości tego rodzaju nie są jednak nieograniczone. “Małe” państwo w tym kontekście oznacza więc “słabe” (Drulák 1997). Wspomniane możliwości osiągania celów politycznych są uzależnione od wielu różnorodnych czynników. Podstawowe parametry geograficzne (terytorium i ludność) są tu oczywiście bardzo istotne, ale nie zawsze decydujące. Kiedy patrzymy na Słowację pod kątem jej parametrów geograficznych (ale także możliwości rządu), nieodmiennie dochodzimy do wniosku, że jest ona najmniejsza w porównaniu z innymi 
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państwami regionu. Trzeba jednak zauważyć, że potęga państwa, od której zależy prowadzona przez nią polityka, uzależniona jest od innych czynników, takich jak potencjał gospodarczy, lokalizacja, rodzaj i stabilność systemu politycznego i instytucji państwowych. Dlatego państwa podobne pod względem parametrów geograficznych mogą dalece różnić się pod względem swojej potęgi. Kiedy uwzględnimy państwa o podobnym do Słowacji potencjale demograficznym (Bośnia i Hercegowina, Dania, Finlandia, Gruzja, Chorwacja, Jordania, Kirgizja, Nikaragua, Papua-Nowa Gwinea, Turkmenia), zauważymy, że jest to grupa bardzo zróżnicowana pod względem potęgi. Słowacja jest w tej grupie jednym z najsilniejszych pod względem potęgi. Należy więc stwierdzić, że pomimo niekorzystnych parametrów geograficznych, które zmuszają zaliczyć Słowację do państw małych, jej pozycja mierzona realną potęgą, prestiżem na arenie międzynarodowej wynikającym ze skuteczności polityki zagranicznej, poziomu gospodarczego, nauki i edukacji, uczestnictwa w procesach integracyjnych i międzynarodowych przedsięwzięciach humanitarnych, jest znacznie wyższa. W dużej mierze bierze się to z wysokiego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Słowacji. Pod tym względem w całej tzw. Europie Środkowo-Wschodniej ustępuje ona nieznacznie tylko Słowenii, Czechom i Estonii (Lach 2014). Ponadto, pozycja Słowacji pod względem jej potęgi umacnia się od momentu ogłoszenia deklaracji niepodległości. Warto zauważyć, że według dorocznego raportu potęgometrycznego publikowanego przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, spośród grupy analizowanych państw Słowacja osiągnęła największy przyrost potęgi ogólnej w okresie 1992-2013, wyprzedzając pod tym względem Czechy i Polskę (Sułek 2015, s. 27-28).   Ważną cechą charakterystyczną Słowacji jest jej położenie śródlądowe. Brak dostępu do morza zwykle traktowany jest jako utrudnienie negatywnie wpływające na rozwój gospodarczy i osłabiające pozycję geopolityczną. W przypadku Słowacji istotność tego czynnika nie jest zbyt istotna, co wynika ze niezbyt dużych odległości od portów i szlaków morskich, a także z istnienia dogodnego dostępu do drogi wodnej Dunaju. Jak zauważa Klein (2000), “nawet jeżeli Dunaj dotyka tylko fragmentu granicy Słowacji w jej południowo-zachodniej części, jej geopolityczna przestrzeń jest pod silnym wpływem tego europejskiego korytarza komunikacyjnego”. Dunaj wzmacnia pozycję Słowacji na gospodarczej i komunikacyjnej mapie Europy, umożliwiając jej połączenie z Bałkanami i krajami basenu Morza Śródziemnego. Ponadto, Dunaj wraz z Kanałem Ren-Men-Dunaj łączy Słowację bezpośrednio z Morzem Północnym. Śródlądowa Słowacja powinna korzystać z rozwoju transportu międzynarodowego jako kraj tranzytowy, co jest sprawą istotną w okolicznościach rozwoju handlu międzynarodowego i procesów integracji gospodarczej. Położenie Słowacji i brak dostępu do morza były czynnikami hamującymi rozwój w okresie, kiedy granice polityczne stanowiły realne bariery utrudniające ruch osób, towarów, idei i kapitału. Obecnie, w okolicznościach rozwoju systemu Schengen, do którego Słowacja przystąpiła w 2007 roku, 
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bariery te przestały istnieć. Równoleżnikowa rozciągłość terytorium Słowacji okaże się szczególnie istotna, kiedy otwarte zostaną szlaki południkowe, łączące kraje nadbałtyckie z Bałkanami (Via Baltica), umożliwiające lepszą współpracę państw zlokalizowanych na obszarze bałtycko-adriatycko-pontyjskiego Międzymorza.   Słowacja w ramach struktur zachodnich  W opinii wielu autorów, wielkie znaczenie dla ukształtowania się słowackiej tożsamości narodowej miały dawne ruchy emancypacyjne i separatystyczne skierowane przeciw Węgrom (Baziur, 2014). Tendencje te zachowywały żywotność nawet w okresach istnienia państwa czechosłowackiego (1918-1939 i 1945-1992). W okresach przełomowych wysiłki Słowaków mające na celu osiągnięcie niepodległości były szczególnie intensywne. Po rozpadzie bloku komunistycznego w latach 1989-1990 zostały one uwieńczone sukcesem 1 stycznia 1993 roku, kiedy proklamowano niepodległą Republikę Słowacką.   Od momentu podziału Czechosłowacji na dwie niepodległe republiki, celem Słowacji stało się potwierdzenie przynależności narodu słowackiego do cywilizacji łacińskiej bez względu na wszelkie polityczne i ekonomiczne konsekwencje tego faktu. Wiązało się to z koniecznością pokonywania wielu trudności, wynikających m.in. z niedostosowania struktury gospodarczej państwa oraz stanu świadomości społecznej kształtowanej w warunkach totalitaryzmu. Uzyskanie niepodległości w 1993 roku stanowiło dla Słowaków z jednej strony upragniony cel, a z drugiej konieczność wzięcia odpowiedzialności za nowe państwo w szczególnie trudnym momencie dziejów. W przeciwieństwie do państw sąsiednich przechodzących także konieczną transformację ustrojową, Słowacja przeszła do roli suwerennego państwa z pozycji słabszej części wcześniej istniejącego państwa. Wynikały stąd określone trudności, których nie doświadczały inne kraje regionu. Korzystne natomiast było to, ze natychmiast po proklamowaniu niepodległości Słowacja została uznana przez mocarstwa i większość państw świata.   Począwszy od roku 1993 Słowacja poszukiwała swojej własnej strategii rozwoju i transformacji. Podobnie jak krajom sąsiednim, brakowało Słowacji doświadczenia w radzeniu sobie z nowymi problemami dotyczącymi transformacji ustrojowej i gospodarczej.  Poszukiwania te były zakłócane przez wewnętrzne zmiany polityczne. Aż do 1998 roku ambicje integracyjne Słowacji były powstrzymywane przez pewne pociągnięcia polityczne rządu Vladimira Meciara, lidera Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS). W tym okresie niejednokrotnie dochodziło do sytuacji, w której Słowacja okazywała się nie gotowa do integracji w ramach Unii Europejskiej i NATO. Wewnętrzne zmiany polityczne w tym okresie znacznie utrudniały drogę Słowacji do integracji w ramach struktur zachodnich.  
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 Wkrótce po ogłoszeniu niepodległości, w maju 1993 roku odwiedził Słowację Zbigniew Brzeziński, znany geopolityk amerykański. Na spotkaniu z głównymi liderami młodego państwa słowackiego z Vladimirem Meciarem na czele, Brzeziński zaprezentował alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji w Słowacji, gdyby nie znalazła się ona w pierwszej grupie państw przyjętych do struktur zachodnich wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej. Przyszłość Słowacji w takiej sytuacji została scharakteryzowana za pomocą takich określeń jak „przygoda geopolityczna”, której konsekwencją mogłaby stać się „tragedia wszystkich mieszkańców Słowacji” w obliczu utraty bezpieczeństwa wewnętrznego i nieuchronnych konfliktów. Mimo tych ostrzeżeń, rząd Vladimira Meciara nie wykonał odpowiednich kroków w celu zbliżenia Słowacji ze strukturami zachodnimi. Kraj był postrzegany jako „karpacka demokracja”, co oznaczało autorytarne rządy Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS) i opóźnianie transformacji politycznej. Używając terminologii Brzezińskiego, rząd Meciara postanowił poprowadzić Słowację drogą „geopolitycznej przygody”.   Ważną częścią rozwoju sytuacji politycznej w okresie 1993-1997 była dyskusja dotycząca włączenia Słowacji do struktur zachodnich, zwłaszcza do NATO. Vladimir Meciar był przekonany, że Słowacja będzie przyjęta do NATO z uwagi na jej ważną pozycję geopolityczną. Jego słynne powiedzenie „nie bez nas” oparte było na przeświadczeniu o wielkim znaczeniu Słowacji jako mostu łączącego Wschód z Zachodem. Zapominał on jednak o tym, że ocena geopolitycznego i geostrategicznego potencjału Słowacji nie może opierać się na iluzji własnej potęgi i znaczenia. Analityk słowacki Alexander Duleba (1997) wyraził przekonanie, że po wejściu Polski, Czech i Węgier do NATO, dalsza ekspansja tej organizacji będzie zablokowana a Słowacja stanie się częścią „nowej Europy Środkowej”. Oprócz Słowacji będą tam się znajdować takie kraje jak Rumunia, Bułgaria i Ukraina. Wszystkie one nie osiągnęły wystarczającego poziomu transformacji wewnętrznej, aby móc stać się wiarygodnymi i stabilnymi partnerami w ramach struktur zachodnich. Zaliczenie Słowacji do takiej „szarej strefy” byłoby jednoznaczne z polityczną degradacją jej pozycji na arenie międzynarodowej. Predykcja A. Duleby okazała się trafna, kiedy w 1999 roku Słowacja nie uczestniczyła w akcie rozszerzenia NATO, który ograniczony był do Polski, Czech i Węgier. Stało się tak pomimo zmiany retoryki rządu kwestionującej konieczność wejścia Słowacji do tej organizacji. Kulminacją tej zmiany kursu było referendum zarządzone przez rząd w marcu 1997, w którym obywatele wyrazili wolę wejścia Słowacji do NATO. Nie brakowało w tym okresie silnych głosów poparcia dla idei Słowacji jako państwa neutralnego. Takie koncepcje opierały się na założeniu, że Słowacja jest państwem małym i musi polegać na idei neutralności gwarantowanej przez europejskie mocarstwa i państwa ościenne (Carpenter 1994).  W 1998 roku doszło na Słowacji do ważnej zmiany politycznej. W wyniku wyborów rząd Vladimira Meciara musiał ustąpić i władzę objęła nowa 
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ekipa, złożona z koalicji byłych partii opozycyjnych. Mikulas Dzurinda który pełnił funkcję premiera w ciągu dwóch kadencji (1998-2006), skoncentrował wysiłki rządu na stabilizacji sytuacji wewnętrznej i transformacji gospodarczej. W polityce zagranicznej priorytetem stało się zintensyfikowanie wysiłków mających na celu wprowadzenie Słowacji do struktur zachodnich. Doprowadziło to do przyjęcia Słowacji do Unii Europejskiej i NATO w 2004 roku. Jednoczesne wejście do strefy Schengen spowodowało, że wschodnia granica Słowacji stała się częścią granicy wielkiego obszaru pozbawionego barier granicznych w ruchu międzynarodowym. Wschodnia granica z Ukrainą, która jest największym sąsiadem Słowacji, stała się największym zagrożeniem dla Słowacji, co wiąże się z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Kolejne zagrożenie wiąże się z funkcjonowaniem szlaków transportu nośników energii z Rosji przez Ukrainę na zachód.   Elity polityczne Słowacji po roku 1998 dążą do modernizacji gospodarczej i prowadzą politykę otwarcia, wspomagając rozwój systemu politycznego zgodnie z oczekiwaniami demokracji zachodnich. Wejście do Unii Europejskiej i NATO istotnie zmieniło status Słowacji i jej postrzeganie. Słowacja poprawiła swoje znaczenie i pozycję na arenie międzynarodowej stając się sojusznikiem najwyżej rozwiniętych państw Zachodu. Ponadto, uczestnictwo w strukturach zachodnich pozwala Słowacji skuteczniej dążyć do osiągania celów politycznych wobec innych państw  Geostrategiczna pozycja Słowacji   Jak już było zaznaczone, podział Czechosłowacji w 1993 roku dla Słowaków oznaczał fundamentalną zmianę geopolityczną. Pozycję słabszej części średniego państwa zamienili oni na suwerenne państwo zaliczane jednak do kategorii małych. Słowacja stała się nowym podmiotem geopolitycznym dla swoich sąsiadów, a jednocześnie nastąpiły zmiany względnego znaczenia tych państw z punktu widzenia polityki prowadzonej przez Słowację (Tesař 1994).       Jak wynika z danych zawartych w zestawieniu (Tab. 1 i 2), Słowacja jest niemal pod każdym względem ostatnia w rankingu państw naszej części Europy. Wszyscy sąsiedzi są nie tylko więksi obszarowo, ale także liczniejsi demograficznie. Spośród wszystkich śródlądowych państw w Europie (z wyłączeniem mini państw takich jak San Marino, Liechtenstein, Andorra and Luksemburg), Słowacja charakteryzuje się największą różnicą między wielkością terytorium i liczbą ludności. Sąsiadujące ze Słowacją Czechy mają ludność o 1/3 liczniejszą a Węgry mają prawie dwa razy większe zaludnienie.   Analizując pozycję gospodarczą Słowacji należy podkreślić, że jej potencjał jest najmniejszy spośród analizowanych państw. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy dane absolutnej wielkości PKB zamienimy na wielkość przypadającą na 1 mieszkańca. Pod tym względem Słowacja zajmuje trzecią pozycję wśród państw naszej części Europy, ustępując Austrii i Czechom. Z 
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drugiej strony należy wskazać na duże bezrobocie, którego wskaźnik jest najwyższy spośród analizowanych państw.   Tab. 1. Słowacja i państwa ościenne – podstawowe parametry geograficzne. 
Państwo Obszar (km²) Liczba mieszkańców (mln; 2015) PKB ($ mld.; 2014) PKB per capita ($; 2014) 
Słowacja 49 035 5,445 152,6 28 600 
Polska 312 885 38,562 954,5 25 100 
Ukraina 603 550 44,429 370,8 8 700 
Węgry 93 028 9,898 246,4 24 900 
Austria 83 871 8,666 395,5 46 400 
Czechy 78 867 10,645 314,6 29 900 

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie danych z różnych źródeł.  Tab. 2. Słowacja i państwa ościenne – parametry militarne. 

Państwo Wydatki na obronę ($ mld; 2014) 
Liczebność sił zbrojnych (tys., 2014) 

Ilość wojska przypadająca na tysiąc ludności 
Ilość wojska przypadająca na  100 km2 

Słowacja 1,025 13,50 2,47 27,53 
Polska 9,360 120,00 3,11 38,35 
Ukraina 4,880 160,00 3,60 26,51 
Węgry 1,040 20,00 2,02 21,50 
Austria 3,220 29,50 3,40 35,17 
Czechy 2,220 21,06 1,98 26,70 

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie danych z różnych źródeł.   Analiza sytuacji geostrategicznej powinna obejmować także podstawowe wskaźniki dotyczące obronności. Dostępne dane wykazują, że Słowacja pod tym względem nie różni się istotnie od pozostałych państw naszej części Europy. Budżet Ministerstwa Obrony jest porównywalny z analogicznym na Węgrzech. Również wskaźniki nasycenia wojskiem nie odbiegają od norm pozostałych państw. Pod względem ilości żołnierzy przypadającej na tysiąc mieszkańców Słowacja jest na czwartym miejscu, dystansując Czechy i Węgry. Jeszcze lepiej 
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wypada ona jeśli porównać stopień w jakim terytorium jest nasycone wojskiem. Pod tym względem Słowacja ustępuje jedynie Polsce i Austrii.   Zakończenie   Słowacja jako jedno z państw postkomunistycznych, dzięki procesowi transformacji ustrojowej i gospodarczej prowadzonemu w warunkach niepodległego państwa, stała się w pełni akceptowanym uczestnikiem społeczności międzynarodowej. Okazało się, że słuszność mieli zwolennicy niepodległości, którzy uważali, że “Słowacja samodzielnie będzie bardziej efektywna na scenie międzynarodowej w wykorzystaniu swojego położenia geograficznego, zasobów naturalnych, oraz potencjału ekonomicznego i ludzkiego, niż w ramach dysfunkcjonalnej, unitarnej Czechosłowacji” (Zatlkaj 1992). Jest tak nawet pomimo tego, że jeszcze obecnie stabilizacja i transformacja system politycznego, ekonomicznego i społecznego nie została zakończona i stanowi w dalszym ciągu wyzwanie dla społeczeństwa i władz (Halás, 2005). Słowacja to kraj o niewielkim, stosunkowo słabo zaludnionym terytorium, o dość ograniczonych zasobach naturalnych i potencjale gospodarczym.  Te cechy ograniczają możliwości oddziaływania na arenie międzynarodowej. Rozwój sytuacji geopolitycznej w ostatnich dekadach, a zwłaszcza pojawienie się Słowacji jako suwerennego bytu pozwala zgodzić się z M. Veressem (2005), że proklamowanie niepodległego państwa było kulminacją geopolitycznej ewolucji słowackiego terytorium i warunek dopełnienia etnogenezy słowackiego narodu. Geostrategiczna pozycja Słowacji wśród państw ościennych, oraz skuteczna integracja w ramach struktur zachodnich pozwala wierzyć, że państwo będzie efektywnie wypełniać swoje funkcje i zobowiązania wobec obywateli i narodu słowackiego.   Literatura  1. Baczwarow, M., Suliborski, A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii geopolitycznej i geopolityce. Terminologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.  2. Baziur. G., 2014, Między internacjonalizmem a wielomadziaryzmem. Instytut Geopolityki, Częstochowa. 3. Buček, J., Gurňák, D., Ištok, R., Slavík, V., Szöllös, J., 2009, A new state in central Europe – tehe changing political geography, in: Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century, eds. Ira, V., Lacika, J., GÚ SAV, Bratislava. 4. Drulák, P., 1997, Co dělat, když jste malý, „Mezinárodní politika“, vol. 21, nr.5. 5. Drulák, P., 1998, Malé státy ve velkém tisku, „Mezinárodní politika“, vol. 22, nr. 7.  
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which should take into account the geopolitical environment. This environment is 
subjected to change due to the formation of powers, their strengthening or fall. Small 
states must respond to all such geopolitical changes. This paper presents the geopolitical 
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position of Slovakia, its unique geostrategic features in comparison to the neighboring 
countries and the wider geopolitical environment. The geopolitical context of the process 
of integration of Slovakia in the framework of Western structures was also briefly 
characterized.   
 
Key words: Slovakia, geopolitics, geostrategy, power, NATO 
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   Jarosław DUTKA   WPŁYW REALIZACJI GEOPOLITYCZNEJ KONCEPCJI MIĘDZYMORZA NA BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE POLSKI  I EUROPY WSCHODNIEJ W XXI WIEKU   Polityka państwa jest w jego geografii. 
Napoleon Bonaparte  Znajdujemy się od wieków między młotem a kowadłem.  

Raz kowadłem były Niemcy a Rosja młotem,  
czasami Rosja była kowadłem a Niemcy młotem.  

Ale Polska i tak zawsze będzie pomiędzy nimi. 
Józef Piłsudski   Abstrakt: Nazwą Międzymorza określa się wschodnią połać Europy, ograniczoną dwoma 

południkowo biegnącymi liniami. Jedna łączy Zatokę Pomorską Morza Bałtyckiego z 
Zatoką Wenecką Adriatyku (linia AB), podczas gdy druga biegnie od północnego krańca 
Morza Czarnego do Zatoki Ryskiej lub Fińskiej (linia BC). W artykule przedstawiono 
ewolucję geopolityczną Międzymorza w ciągu ery nowożytnej i upadek istniejących tu 
niegdyś ośrodków siły: Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Imperium Habsburgów. 
Międzymorze zostało podzielone na dwie strefy wpływów sąsiednich potęg: Rosji i 
Niemiec. Ich rywalizacja może doprowadzić do sytuacji, w której Międzymorze 
ponownie stanie się ośrodkiem siły, zdolnym do zrównoważenia potencjałów zarówno 
Rosji jak i Niemiec. Największa rola w możliwym odrodzeniu Międzymorza przypadnie 
wówczas Polsce. 
 
Słowa kluczowe: Międzymorze, Rzeczpospolita, Europa, Niemcy, Rosja   Wstęp   Na początku 2015 roku amerykańska renomowana agencja wywiadowcza Stratfor w swojej analizie pt. „Waszyngton wraca do zimnowojennej strategii”, komentując słowa  amerykańskiego generała Bena Hodgesa w odpowiedzi na agresywną politykę zagraniczną Rosji, zapowiada możliwość realnej reaktywacji koncepcji Międzymorza: „biorąc pod uwagę odrodzenie 
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potęgi rosyjskiej, idea Międzymorza – wspieranego nie przez Francję, ale Stany Zjednoczone, a skupionego na Rosji – stanie się nieunikniona (…). Słowa Hodgesa o wyprzedzającym rozmieszczeniu sprzętu wojskowego w rzeczywistości są deklaracją Międzymorza lub jego małym początkiem.”1 Stany Zjednoczone coraz częściej wskazują również na naturalność polskiego przywództwa w regionie i wzywają do budowy środkowoeuropejskich sojuszy.2    Propozycja amerykańska sugeruje aktywny powrót myślowy do przedwojennej polskiej koncepcji geopolitycznej Międzymorza, która zakładała sojusz małych i średnich państw Europy Wschodniej przeciwko wspólnemu zagrożeniu. Koncepcji tej nie udało się jednak zrealizować w okresie międzywojennym, głównie z powodu licznych sporów terytorialnych nowopowstałych wówczas państw oraz ich obawy przed „polską hegemonią”, co zakończyło się w niedługim czasie podporządkowaniem całego regionu najpierw hitlerowskim Niemcom, a potem komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu. Po odzyskaniu suwerenności większość państw Europy Wschodniej (bez Białorusi i Ukrainy) wstąpiło do NATO oraz Unii Europejskiej, widząc w tych organizacjach gwarancję swojego bezpieczeństwa. Jednakże zauważalny ostatnimi laty wyraźny powrót Rosji do prowadzenia polityki imperialnej (czego przykładem są wojna z Gruzją oraz aktywne zaangażowanie w kryzys na Ukrainie) przy braku wyraźnej reakcji ze strony ONZ, NATO, UE czy nawet samych Niemiec, ponownie wzbudziły obawy państw Europy Wschodniej o swoje bezpieczeństwo militarne (Gotkowska, Osica 2012, s. 8-11).  Nawet jeśli bezkrytycznie wierzymy w gwarancje sojusznicze (a warto w tym miejscu przypomnieć zarówno słowa profesora Oskara Balzera: „Ma prawo do życia tylko to, co samo zdoła się obronić” (Bocheński 1996, s. 59), jak również pamięć o niespełnionych polskich oczekiwaniach na pomoc militarną „sojuszników” we wrześniu 1939 roku), powinniśmy przynajmniej teoretycznie zbadać, czy ewentualna realizacja któregoś z wariantów geopolitycznej koncepcji Międzymorza w XXI wieku spowodowałaby zwiększenie poziomu bezpieczeństwa militarnego Polski oraz całego regionu Europy Wschodniej.  1. Międzymorze – fundament geograficzny  Terminem „Międzymorza” tradycyjnie nazywano wschodnią połać Europy, rozciągającą się między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, zorganizowaną politycznie w XVI-XVII wieku w wielonarodową Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Spotykamy również jego szerszą wersję, 
                                                 
1 A. Rybczyński, Amerykanie stawiają na Międzymorze, „Gazeta Polska” nr 22 (1025) z 28 
stycznia 2015 r., s. 14. 
2 Szerzej zob.: R. D. Kaplan, Pilsudski’s Europe, 
https://www.stratfor.com/weekly/pilsudskis-europe, dostęp: 30.12.2015 oraz G. Friedman, 
Washington Returns to a Cold War Strategy, https://www.stratfor.com/geopolitical-
diary/washington-returns-cold-war-strategy, dostęp: 30.12.2015. 
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obejmującą tzw. region ABC, czyli obszar od geograficznego przewężenia adriatycko-bałtyckiego na zachodzie (A-B) po przewężenie bałtycko-czarnomorskie na wschodzie (B-C, ryc. 1).  Ryc. 1. Obszar Międzymorza w szerszym znaczeniu (tzw. region ABC). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie L. Sykulski (2011, s. 5).   Rozmiar i „ciężar geopolityczny” takiego Międzymorza jest znaczny - obejmuje ok. 2,5 mln km2 terytorium zamieszkałego przez niemal 200 milionów ludzi (Moczulski 2010, s. 543-544). Jednakże obszar ten, odgrodzony trzema morzami (Bałtyckim na północy, Czarnym na południowym-wschodzie i Adriatyckim na południowym-zachodzie), pozbawiony jest naturalnych granic lądowych na wschodzie i zachodzie. Stąd często w historii terytoria te były miejscem licznych najazdów, zwłaszcza ludów ciągnących ze stepów azjatyckich ku ziemiom Europy. Co więcej, geograficznie obszar Międzymorza jest jeszcze rozdzielony na dwie odrębne części (północną i południową) przez położone centralnie górskie pasmo Karpat. Po ich północnej stronie największym 
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podmiotem politycznym jest Polska, podczas gdy po południowej stronie tych gór od wieków mają swoje państwo Węgrzy – naród kultywujący tradycje braterstwa z Polską.   2. Międzymorze – fundament historyczny   2.1. Historyczne ośrodki siły w Europie Wschodniej  Pomimo swego często niekorzystnie ocenianego „przejściowego” położenia, obszar Międzymorza w ciągu ostatniego tysiąclecia nie tylko oparł się ekspansji terytorialnej sąsiednich potężnych sąsiadów – Niemców na zachodzie i Rosji na wschodzie, ale był w stanie wytworzyć nawet własne wpływowe ośrodki siły. Było to o tyle trudniejsze, gdyż w ostatnim tysiącleciu terytorium to stało się siedzibą licznych średnich i małych narodów, często zwaśnionych i różniących się między sobą pochodzeniem etnicznym, językiem czy wyznawaną religią.  Na obszarze „północnego” Międzymorza powstała w XVI wieku wielonarodowa Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo polsko-litewskie zapoczątkowane dwieście lat wcześniej unią personalną po wygaśnięciu polskiej dynastii królewskiej Piastów, a zmienione w 1569 r. w unię realną w obliczu wygaśnięcia dynastii Jagiellonów (ryc. 2).   Ryc. 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów w 1582 roku. 
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 Z kolei na południe od Karpat kształtowała się już od XIII wieku monarchia dynastii Habsburgów, która po przejęciu tytułu cesarskiego (dającego nominalne zwierzchnictwo nad księstwami niemieckimi) oraz w 1526 roku Czech i Węgier z rąk Jagiellonów, zaczęła odgrywać w tej części Europy dominującą rolę (ryc. 3).  Ryc. 3. Monarchia Habsburgów w XIX wieku przekształcona w Austro-Węgry. 

    2.2. „Bękarty wersalskie” – państwa Europy Wschodniej po 1914 r.   Jednakże pomimo swej kilkusetletniej historii, zarówno Rzeczpospolita, jak i Monarchia Habsburgów nie przetrwały wzrostu potęgi sąsiednich ośrodków siły – niemieckiego i rosyjskiego. Już pod koniec XVIII wieku upada potężna dotychczas Rzeczpospolita, słynąca z wyboru królów („wolna elekcja”), wolności szlacheckich i tolerancji religijnej, a sto lat wcześniej również z potęgi militarnej. Na początku XX wieku, po I wojnie światowej, doprowadzono również do rozpadu wielonarodowościowej Monarchii Habsburgów, borykającej się już od wielu lat z silnymi tendencjami odśrodkowymi spowodowanymi rozwojem nacjonalizmów. W efekcie po 1914 roku obszar Międzymorza staje się mozaiką wielu małych i średnich państewek położonych między Niemcami a Rosją, nazywanych pogardliwie przez wielkie mocarstwa „bękartami wersalskimi” albo wręcz „państwami sezonowymi” – jako zbyt słabymi aby samodzielnie przetrwać. Nie wróżono im długiej przyszłości i już wkrótce podjęto starania o ich zagarnięcie lub uzależnienie od siebie (ryc. 4).  
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Ryc. 4. Europa Wschodnia po 1914 roku jako mozaika małych państw pomiędzy Niemcami a Rosją, tzw. „bękartów wersalskich”. 

    2.3. Narodziny koncepcji Międzymorza i nieudane próby jej realizacji w I połowie XX wieku.  To właśnie wtedy pojawia się jedna z najważniejszych polskich koncepcji geopolitycznych określana mianem „Międzymorza”. Postulowała ona stworzenie sojuszu obronnego obejmującego państwa leżące między Niemcami a Rosją (od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego). Przedstawiana była ona w różnych wersjach – od luźnego sojuszu aż po federację państwową. Jej powstanie miało na celu uniknięcie zdominowania tego regionu przez Niemcy lub Rosję. Za duchowego ojca tej koncepcji uchodzi w polskiej tradycji Józef Piłsudski, a jej zwolennikami byli m. in. Włodzimierz Wakar, Stanisław Bukowiecki, Adolf Bocheński, Władysław Studnicki-Gizbert oraz Jerzy Niezbrzycki (piszący pod pseudonimem Ryszard Wraga). Nieudane próby jej 
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realizacji podjęli Józef Beck oraz Władysław Sikorski (Moczulski 2008, s. 55-84; Wyszczelski 2015, s. 267-276).   Idea Międzymorza wyraźnie nawiązuje do istnienia nowożytnych europejskich federacji, jakimi były wielokulturowa Monarchia Habsburgów oraz polsko-litewska Rzeczpospolita Obojga Narodów.3            W XIX wieku, już po rozbiorach Rzeczypospolitej przez sąsiednie mocarstwa, idea odnowienia wspólnoty polsko - litewskiej (sfederowanej z Czechami, Węgrami, Rumunią i Słowianami południowymi) była głoszona przez księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, polskiego działacza emigracyjnego w Paryżu (Zgórniak 2001, s. 166-167, 229-230).  Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku Józef Piłsudski i ludzie z jego otoczenia wypracowali koncepcję utworzenia pod kierownictwem Polski ugrupowania państw powstałych z ewentualnego rozpadu Imperium Rosyjskiego, mających stanowić barierę odgradzającą Rosję od Europy i zapewniający tej federacji większy poziom bezpieczeństwa zewnętrznego (miała ona stać się alternatywą dla dominacji rosyjskiej i niemieckiej nad Europą Wschodnią).4   Złożona w październiku 1918 roku na ręce Rady Regencyjnej „Deklaracja w sprawie Białej Rusi” głosiła: „Odbudowa Rosji dokonać się powinna na zasadzie oddzielenia od niej licznych ujarzmionych przez nią narodów, a więc na zachodzie oprócz Polaków także Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estów i Finów. Najprostszym załatwieniem sprawy byłaby odbudowa dawnej Polski na zasadach nowoczesnego federalizmu w formie unii Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” (Piłsudski 1937, s. 19). 
                                                 
3 Na początku XVI wieku Jagiellonowie, oprócz Polski i Litwy, panowali jeszcze w 
Czechach i na Węgrzech (jednak od 1526 roku, w wyniku umowy dynastycznej, przeszły 
one w ręce Habsburgów). Ostatni król z dynastii jagiellońskiej, Zygmunt II August, zmarł w 
1572 roku. Szerzej zob. H. Łowmiański (1999).  
4 Piłsudski już od 1917 roku popierał program federacyjny, ale dopuszczał również niektóre 
elementy konkurencyjnego programu inkorporacyjnego, dopiero od kwietnia 1919 r. w pełni 
opowiedział się za koncepcją federacyjną (Wyszczelski 2015, s. 37, 41). 

Ryc. 5. Plakat przedstawiający terytorialną koncepcję Międzymorza pod polskim przywództwem w okresie międzywojennym. 

 Źródło: www.kresy24.pl/51778. 
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 W pełni opracowaną koncepcję federacyjną przedstawił Leon Wasilewski, jeden z liderów obozu piłsudczykowskiego, w artykule „Granice państwa polskiego na wschodzie” („Kultura Polski”, luty 1918 r.). Ideę tę kontynuowali zwolennicy Piłsudskiego skupieni wokół periodyku „Rząd i Wojsko”: Tadeusz Hołówko, Adam Skwarczyński, Andrzej Strug, Bogusław Miedziński, Marian Zyndram-Kościałkowski, Wincenty Rzymowski oraz Melchior Wańkowicz. Pod koniec 1918 roku ukazuje się seria trzech broszur „Wolni z wolnymi, równi z równymi”, a na początku 1919 roku artykuły „Niepodległa Ukraina” oraz „Linie wytyczne polityki narodowej”, w których przedstawiają oni „wersję oficjalną” koncepcji federacyjnej - pomijano hegemonistyczną rolę Polski i kładziono nacisk na zachowanie suwerenności państw tworzących federację (Wyszczelski, op.cit. s. 45-47).   Fiasko starań politycznych o utworzenie pełnej federacji państw spowodowało pojawienie się w 1919 roku nowej propozycji – utworzenia Związku Bałtyckiego (oprócz Polski w jego skład miały wejść Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia), aby wspólnie powstrzymywać agresję bolszewickiej Rosji. Do 1925 roku trwały nieudane zabiegi dyplomatyczne w celu realizacji tej koncepcji. Po 1926 r. ponownie odżyła kolejna idea – „prometeizmu”, zakładająca rozsadzenie Imperium Rosyjskiego, a później Rosji Radzieckiej, poprzez oderwanie od niej narodów nierosyjskich (Grzywacz 1994, s. 79).  Projekt federacji wschodnioeuropejskiej pod przywództwem Polski przedstawił w 1922 roku Stanisław Bukowiecki w dziele „Polityka Polski niepodległej. Szkic programu”: „To łączy się także z ogólno-geograficznym położeniem Polski, która jest w środku, pomiędzy szeregiem państw drobnych, poczynających się od Finlandii, a kończących na Grecji, znajdujących się przeważnie pomiędzy Rosją a Niemcami, które są zbyt słabe, aby mogły stanowić wielką siłę narodową, a które sfederowane, zespolone pod egidą Polski byłyby siłą poważną” (Bukowiecki 1922, s. 70-71).  Potrzebę „przebudowy Europy w myśl wskazań polskiej racji stanu” postulował w swoim dziele „Między Niemcami  a Rosją” również Adolf Bocheński (1937), wielki zwolennik polskiej mocarstwowości. Wskazując na sprzeczność polskiej ekspansji z interesami Rosji i Niemiec postulował utworzenie Federacji Środkowoeuropejskiej. Z kolei Władysław Studnicki, upatrując główne zagrożenie dla Polski w Rosji, postulował  w dziele „System polityczny Europy a Polska” (1935, s. 216-217) utworzenie na bazie sojuszu polsko-niemieckiego wielkiego bloku środkowoeuropejskiego obejmującego również Litwę, Łotwę, Estonię, Austrię, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję i Turcję. Na kluczowe znaczenie pasażu bałtycko-czarnomorskiego w Europie zwracał również uwagę Jerzy Niezbrzycki (piszący pod pseudonimem Ryszard Wraga) w swoich publikacjach: „Sowiety grożą Europie” (1935) oraz „Geopolityka, Strategia i Granice” (1945).  W połowie lat trzydziestych XX wieku polski minister spraw zagranicznych Józef Beck opracował i starał się zrealizować w praktyce koncepcję Międzymorza jako bloku państw basenu Morza Bałtyckiego, 



Dutka, J., Wpływ realizacji geopolitycznej koncepcji Międzymorza na bezpieczeństwo militarne Polski i Europy Wschodniej w XXI wieku, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 120-137 . 

 - 128 - 

Czarnego i Adriatyckiego (na skrzydle północnym z krajami bałtyckimi i skandynawskimi, na południowym z bałkańskimi i naddunajskimi), co opisał później w swoim „Ostatnim raporcie” (Beck 1987, s. 101-116,143).  Głównym przeciwnikiem idei federacyjnej był Roman Dmowski, który w swoich publikacjach „Polityka polska i odbudowa państwa” (1925) oraz „Świat powojenny i Polska” (1931) bardzo krytycznie ocenił program Piłsudskiego. Wskazywał on nierealność koncepcji federacji w ówczesnych warunkach poprzez m. in. brak woli politycznej do sojuszu z Polską wśród Litwinów i innych narodowości oraz brak poparcia mocarstw do odbudowy wielkiej Polski, a także przestrzegał przed utworzeniem niepodległej Ukrainy, w której „dominowałyby wpływy niemieckie” (Wyszczelski, op.cit. s. 18-25). W swoim dziele „Niemcy, Rosja i kwestia polska” (1908) nawoływał do porzucenia romantycznej tradycji zrywów powstańczych na rzecz chłodnej kalkulacji politycznej, analizy wzajemnych stosunków niemiecko-rosyjskich i ich znaczenia dla narodu i państwa polskiego (m. in. twierdził, że dla Polski od Kresów Wschodnich o wiele cenniejsze są ziemie zaboru pruskiego – Poznańskie, Śląsk i Pomorze) (Dmowski 2000; Eberhardt 2006, s. 43-51). Z kolei związany ze Stronnictwem Narodowym Adam Doboszyński widział w idei Międzymorza „uszlachetnienie polskiego nacjonalizmu, wyniesienie go na płaszczyznę wyższą, z angielskiego na brytyjski, z piastowskiego na jagielloński” (Olbrycht 2002, s. 9-11).    2.4. Uzależnienie państw Międzymorza od sąsiednich ośrodków siły  Niepowodzenie w realizacji polskiego projektu Międzymorza skończyło się dla Polski oraz pozostałych państw Europy Wschodniej już po dwudziestu latach właśnie tym, przed czym przestrzegali Piłsudski i inni federaliści – podbiciem militarnym, a następnie trwałym uzależnieniem regionu od sąsiednich ośrodków siły. Rozpoczęta we wrześniu 1939 roku druga wojna światowa położyła kres niezależności państw Międzymorza, a tragicznym symbolem tego stała się wynikająca z paktu Ribbentrop-Mołotow dwustronna napaść na Polskę.  Po ataku Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku obszar Europy Wschodniej przechodzi w całości pod niemiecką kontrolę, aż do czasu klęski III Rzeszy w 1945 roku. Wówczas to większość państw Międzymorza (poza Grecją) znajdzie się według słów Winstona Churchilla za „żelazną kurtyną”, gdzie zostaną całkowicie zdominowane militarnie, politycznie, kulturowo i gospodarczo przez ZSRR aż do 1989 roku, a niektóre, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś czy Ukraina, zupełnie przezeń wchłonięte (Roszkowski 2002, s. 42-50).   Po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku na moment w polskiej myśli politycznej odradzają się przedwojenne koncepcje. Już od 1980 r. niektóre grupy tzw. opozycji zaczynają nawiązywać do koncepcji Międzymorza, zwłaszcza Konfederacja Polski Niepodległej Leszka Moczulskiego. Pojawiają się takie 
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pisma jak: „ABC”, „Międzymorze”, „Obóz”, „Nowa Koalicja” (Szczepański 1993). Czyni tak również emigracyjne środowisko intelektualne skupione wokół paryskiego miesięcznika „Kultura” - Jerzy Giedroyć i Juliusz Mieroszewski tworzą nawiązującą do Międzymorza koncepcję geopolityczną ULB – Ukraina, Litwa, Białoruś (Sykulski 2014, s. 124-129). Pojawiają się również nowe koncepcje m. in.  „Via Intermare” Marcina Rościszewskiego, postulująca sojusz geopolityczny polsko-ukraiński, „Wyżyny Polskiej” Tomasza Otręby, jak również podejmowane są dokładniejsze próby zdefiniowania obszaru Międzymorza, tzw. „Europy Środkowo-Wschodniej” (Lach 2014).  Jednakże państwa Europy Wschodniej postawiły sobie za cel członkostwo w NATO (co zapoczątkowały Polska, Czechy i Węgry w 1999 roku) oraz w Unii Europejskiej (wielkie rozszerzenie UE na wschód następuje w maju 2004 roku). Wstąpienie do tych organizacji ogłoszono jako zapewnienie dla Polski i całego regionu największego w ich historii „okresu stabilnego rozwoju i bezpieczeństwa”. Oznaczało to jednak również w pewnym stopniu uzależnienie Europy Wschodniej od zachodniego ośrodka siły – politycznie (przekazanie części suwerennych kompetencji władzy państwowej organom wspólnotowym), ekonomicznie (co świetnie widać na przykładzie sektora bankowego czy sieci supermarketów), kulturowo (dominacja zachodnich wzorców obyczajowych i prawnych) czy demograficznie (emigracja zarobkowa młodego pokolenia na Zachód). Unia Europejska ponadto, pomimo wielu targających nią wciąż kryzysów, odchodząc stopniowo od zakładanej pierwotnie koncepcji „Europy ojczyzn” na rzecz wzmocnienia struktur centralnych, zaczyna obecnie coraz bardziej przypominać realizację niemieckiej koncepcji geopolitycznej Mitteleuropy.  3. Międzymorze a bezpieczeństwo militarne w XXI wieku  Pod koniec XX wieku ludzkość pragnęła uwierzyć, że nastąpił „koniec historii” - zwyciężyła idea wolności dla każdej osoby ludzkiej w formie demokratycznych rządów i liberalnej gospodarki. Wraz z rozwojem Internetu i nowoczesnych technologii miała się rozpocząć nowa era w dziejach ludzkości. Miał to być kres wszelkich totalitaryzmów i wojen. „Było to wszakże tylko złudzenie. Świat znów stał się normalny” – zauważa Robert Kagan w publikacji „Powrót historii i koniec marzeń”, analizując wzrost potęgi państw autokratycznych (Rosji, Chin, Iranu), które rzucają globalne wyzwanie współczesnej amerykańskiej hegemonii (Kagan 2009, s. 7). Zapewnienie bezpieczeństwa, opartego na dwóch zasadniczych składnikach: gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobody rozwoju, nadal powinno być fundamentem polityki każdego państwa i jego rządu (Stańczyk 1996, s. 19).  Jak mawiał marszałek Józef Piłsudski „kto sił nie ma ten się w historii nie liczy”. Jan Nowak-Jeziorański, nawiązując do członkostwa Polski w NATO, stwierdził: „Polska może liczyć na pomoc sojuszników tylko wtedy, gdy będzie chciała i mogła bronić się sama, jeśli zdobędzie własne możliwości odstraszania napastnika” 
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(Nowak-Jeziorański 2003, s. 127). Analogicznie słowa te możemy rozciągnąć na cały region Międzymorza. Czy po stu latach od pierwszych nieudanych prób sfederalizowania tego regionu posiada on jeszcze potencjał do stworzenia podstaw jakiejkolwiek samodzielności, czy też jest po prostu skazany na uzależnienie od jednego ze swych wpływowych sąsiadów – Niemiec lub Rosji, jako gwaranta swojego istnienia i bezpieczeństwa?   Istotny wpływ na bezpieczeństwo mają potencjał obronny (wywiad, siły zbrojne) oraz ochronny (służby i straże), lecz fundamentem na którym one bazują i z którego wynikają są potencjał społeczny (ludność) i gospodarczy (rolnictwo, przemysł, usługi) danego podmiotu (Biała Księga… 2013, s. 10). Analizując potencjał państw regionu Międzymorza warto przyjrzeć się tym czynnikom.  Aktualny potencjał ludnościowy (ryc. 6) wybranych państw Międzymorza (bez Słowenii oraz większości państw bałkańskich) wynosi ponad 103 miliony mieszkańców. Jest to już o ponad 20 milionów więcej niż liczba ludności państwa niemieckiego, a po uwzględnieniu Białorusi i Ukrainy (na których silne są wpływy rosyjskie, lecz ich potencjalne przyłączenie do Międzymorza byłoby niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa militarnego Polski) ludność Międzymorza przekracza 157 mln, dystansując o 15 mln aktualny potencjał ludnościowy państwa rosyjskiego (Bartosiak, Szatkowski 2013). Pod względem liczby ludności region Międzymorza stać więc nie tylko na samodzielność, ale wręcz na odgrywanie wiodącej roli w polityce regionalnej. Warto jednak przypomnieć, iż to głównie historyczne spory terytorialne były przyczyną niepowodzenia dotychczasowych prób realizacji koncepcji Międzymorza, a nadal mamy w państwach tego regionu wiele mniejszości narodowych oraz obaw przed rewizją granic.  Ryc. 6. Aktualny potencjał ludnościowy Międzymorza oraz Niemiec i Rosji. 
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Ryc. 7. Aktualny potencjał gospodarczy Międzymorza oraz Niemiec i Rosji. 

   Każde z osobna państwa regionu Międzymorza nie odgrywają wielkiej roli w globalnej gospodarce, jednakże wzięty razem ich potencjał gospodarczy (reprezentowany podstawowym wskaźnikiem PKB liczonym według parytetu siły nabywczej) wynosi prawie 2.500 mld $ (a z Białorusią i Ukrainą niemal 3.000 mld $). Nie przewyższa to siły gospodarczej ani Rosji (3.577 mld $) ani Niemiec (3.748 mld $), jednak różnica nie jest na tyle duża, aby obawiać się całkowitego zdominowania gospodarczego Międzymorza przez mocarstwa ościenne. Wielkim plusem jest w tym przypadku wspólna „historia gospodarcza” państw regionu (model socjalistyczny w ramach RWPG i jego późniejsza transformacja w kierunku kapitalistycznym). Współczesną barierą gospodarczą, dzielącą wyraźnie region Międzymorza, jest członkostwo danego państwa lub jego brak w Unii Europejskiej i Strefie Schengen (ryc. 7).  Analizując ogólnie potencjał militarny (ryc. 8 i 9) przyjrzyjmy się dwóm wskaźnikom. Pierwszy to sama liczebność sił zbrojnych poszczególnych państw regionu Międzymorza, która zsumowana razem wynosi ok. 330 tysięcy żołnierzy (a z Białorusią i Ukrainą ponad 550 tysięcy żołnierzy). Jest to liczba zupełnie wystarczająca wobec aktualnie nielicznej armii niemieckiej (siły zbrojne państw Międzymorza stanowią 186% liczebności armii Niemiec, a z Białorusią i Ukrainą nawet 310%), lecz o ponad połowę mniejsza od rosyjskiej (odpowiada zaledwie 43% liczebności armii rosyjskiej, z Białorusią i Ukrainą 72%). Wskazuje to wyraźnie na regionalną nierównowagę w poziomie liczebności wojsk oraz na kierunek potencjalnego aktualnego zagrożenia – ze wschodu.     
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Ryc. 8. Aktualny potencjał militarny Międzymorza oraz Niemiec i Rosji (cz.1. Liczba żołnierzy w siłach zbrojnych poszczególnych państw). 

  Ryc. 9. Aktualny potencjał militarny Międzymorza oraz Niemiec i Rosji (cz.2. Budżety obronne poszczególnych państw). 

   Jednakże drugi wskaźnik, nakłady finansowe na siły zbrojne, który w bardzo dużym uogólnieniu odzwierciedla jakość technologiczną wojsk, pokazuje jednak bardzo niekorzystną sytuację dla regionu Międzymorza. Zsumowane budżety obronne państw Międzymorza wynoszą ok. 20 mld $ rocznie, co stanowi zaledwie połowę budżetu obronnego Niemiec i około 1/3 budżetu obronnego Rosji. Oznacza to istnienie sąsiadujących z Międzymorzem potężnych ośrodków siły, którym żadne państwo Europy Wschodniej nie jest się w stanie samodzielnie się przeciwstawić (wliczając w to Polskę z samodzielnym budżetem obronnym ponad czterokrotnie mniejszym niż 



Dutka, J., Wpływ realizacji geopolitycznej koncepcji Międzymorza na bezpieczeństwo militarne Polski i Europy Wschodniej w XXI wieku, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 120-137 . 

 - 133 - 

niemiecki i ponad sześciokrotnie mniejszym niż rosyjski). Jest to koronny argument, który może być wykorzystany zarówno przez zwolenników koncepcji Międzymorza (potrzeba obrony kolektywnej małych państw wobec potęgi mocarstw ościennych), jak i jego przeciwników (potrzeba podporządkowania się potężnemu sojusznikowi zewnętrznemu, gdyż „sami i tak nie damy rady”).  Podsumowanie Dla Polski głównym wyzwaniem nie są terroryści, 
 lecz coraz bardziej autorytarna i coraz silniej ekspansywna,  

nie stroniąca od użycia wobec sąsiadów brutalnej siły wojskowej Rosja. 
Przemysław Żurawski vel Grajewski, 2010, s 166   Jako jedyną realną „polisę” bezpieczeństwa militarnego dla Polski i państw Europy Wschodniej uważane jest obecnie członkostwo w NATO, na którym jednak nie możemy polegać bezgranicznie. Zachłyśnięcie się tym „fundamentem polskiego bezpieczeństwa” przyznał nawet Prezydent RP Bronisław Komorowski, stwierdzając w 2013 roku na odprawie kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych, iż „koncepcja rozwoju polskich sił zbrojnych oparta na polityce misji ekspedycyjnych jest błędna” (Marczak 2015, s. 66). Co więcej, nawet w ramach Unii Europejskiej i NATO możliwe jest stworzenie regionalnego Międzymorza. Zauważalna ostatnimi laty w Europie regionalizacja zarówno w ramach priorytetów współpracy w ramach Unii Europejskiej, jak i preferencji w odniesieniu do strategii NATO, może zostać wykorzystana przez Polskę do wypracowania własnej, regionalnej konfiguracji sojuszniczej (Szatkowski 2011, s.9). Co więcej również, wsparcie dla takiego Międzymorza może udzielić zewnętrzne mocarstwo – USA, które wręcz do tego nawołuje, jak stwierdziliśmy na wstępie.   Jednakże aby przekonać do koncepcji Międzymorza Polska musi zaproponować państwom Europy Wschodniej ofertę atrakcyjniejszą od niemieckiej i rosyjskiej. Jest to możliwe, jak pokazała historia na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów czy Monarchii Habsburgów - w regionie środkowoeuropejskim mogą istnieć potężne i samodzielne ośrodki siły geopolitycznej. Również w XXI wieku istnieje wystarczający potencjał ludnościowy i gospodarczy do realizacji tej koncepcji, a przy aktywnym wsparciu zewnętrznego mocarstwa - Stanów Zjednoczonych, również odpowiedni potencjał militarny. Taka realizacja koncepcji Międzymorza z całą pewnością wzmocniłaby bezpieczeństwo militarne Polski i pozostałych państw Europy Wschodniej oraz podniosłaby znaczenie geopolityczne i geostrategiczne regionu.   Po pierwsze jednak, Międzymorze nie powinno być traktowane tylko jako idealistyczna koncepcja „neoprometejska”, taka współczesna „opowieść o husarii i Jagiellonach”, lecz jako koncepcja bardzo realnej geopolityki, opartej na interesach, bezpieczeństwie militarnym, szlakach tranzytowych energii itd. 
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(Kowal 2010, s. 67-68). Po drugie, Międzymorze nie oznacza koniecznie stworzenia odrębnej „federacji środkowoeuropejskiej pod polską hegemonią”. Wręcz przeciwnie, obecność państw regionu w silnej gospodarczo Unii Europejskiej i potężnym militarnie NATO jest najlepszym gwarantem ich bezpieczeństwa militarnego i stabilizacji ekonomicznej, zakładając jednak, że obie te organizacje przełamią obecne kryzysy i nie zmienią się w dyktat niemiecki (UE) lub amerykański (NATO). Międzymorze powinno być raczej projektem zacieśniania regionalnej współpracy politycznej, gospodarczej i militarnej małych i średnich państw Europy Wschodniej, geograficznie sąsiadujących ze sobą, połączonych „wspólnotą dnia codziennego” (Szczerski 2014), chyba że przestaną istnieć, wchłonięte przez silniejsze „ośrodki siły”. Ponadto Polska może być liderem Międzymorza tylko w stylu „primus inter pares” (pierwszy pośród równych sobie), gdyż jakiekolwiek zapędy hegemonistyczne spowodują nieuchronnie fiasko całej koncepcji (jak to było w okresie międzywojennym).  Po trzecie, fundamentem dla tak określonego Międzymorza powinna być maksyma „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, oparta na solidnych doświadczeniach historycznych okresu międzywojennego. W epoce końca świata jednobiegunowego, „powrotu historii” i wielobiegunowej rywalizacji mocarstw o swoje strefy wpływów, Polski oraz pozostałych państw Europy Wschodniej nie stać na wzajemne animozje i odrzucenie inicjatywy mogącej realnie wzmocnić bezpieczeństwo militarne całego regionu. Kierunek wyznaczają słowa Jana Pawła II: „wolności się nie posiada…, wolność się stale zdobywa…, łatwiej jest wolność zdobyć niż utrzymać…, przyszłość od Was zależy…, musicie mieć siłę!” (Marczak i in., 2013, s. 12-13), a celem realizacja chińskiej sentencji: „Każdy jest w stanie złamać patyk, ale wiązka patyków jest nie do ruszenia”.   Po czwarte, koncepcja Międzymorza z wielu względów dla nas korzystna, z pewnością będzie napotykała wiele przeszkód w swojej realizacji. Mimo pozytywnego nastawienia obecnych władz polskich wielką trudnością będzie jednak integracja wspólnych celów strategicznych i synchronizacja konkretnych działań wszystkich państw tego regionu – inna jest perspektywa bezpieczeństwa z punktu widzenia Wilna czy Rygi, inna Warszawy, a jeszcze inna Bukaresztu czy Sofii. „Region nie pokona szybko swoich sprzecznych uwarunkowań” (Paweł Zalewski, Lepiej niż przed wojną); „Dla Pragi istotne są relacje z Berlinem i dlatego oferta złożona państwom regionu nie spotka się z ciepłym przyjęciem” (Martin Ehl, Polska zdrada); „Wzrost znaczenia Polski w regionie wzbudza wśród litewskich polityków niepokój” (Antoni Radczenko, Nierealne żądania), „Dla Budapesztu Europa Środkowa nie jest obszarem priorytetowym, a zaproponowana przez Andrzeja Dudę koncepcja nowego kształtu regionalnych sojuszy nie jest atrakcyjna” (Mitrovits Miklos, Droga do katastrofy), „Bukareszt był rozczarowany, że Polska zamiast konsultować niektóre działania z partnerami z regionu wolała występować na forum Unii 
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Europejskiej w pojedynkę” (Iulian Fota, Istotne są detale”) – to tylko niektóre z opinii w ankiecie „Nowej Europy Wschodniej” pt. „Międzymorze – ocena idei” (Ankieta…, 2015). Naturalnymi przeciwnikami koncepcji Międzymorza będą oczywiście mocarstwa ościenne: Niemcy (traktujący Międzymorze jako konkurencję wobec swojej koncepcji Mitteleuropy) oraz Rosja (zakładająca, iż Międzymorze jest skierowane przeciwko niej, zdecydowanie sprzeciwiająca się obecności w tej części Europy baz wojsk amerykańskich, a przede wszystkim obawiająca się ewentualnej utraty swoich wpływów na Ukrainie czy Białorusi).  Po piąte wreszcie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Polska ma jakiś polityczny „plan B” na wypadek ewentualnego rozpadu Unii Europejskiej lub NATO? Po odzyskaniu suwerenności w latach 90-tych XX wieku zdobyliśmy się na wyznaczenie sobie celu, jakim było osiągnięcie członkostwa w tych organizacjach A jaki cel, poza utrzymaniem tego członkostwa, mamy teraz? I czy projekt „Międzymorze 2.0” nie byłby dobrym (jedynym możliwym?) „planem rezerwowym” dla Polski na tzw. „czarną godzinę”? Fundamenty tego należy jednak zrobić już teraz.  Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że w XXI wieku „najgroźniejszą bronią narodów Europy Środkowo-Wschodniej jest zdolność do współpracy” (Sakiewicz 2014, s. 86).   Literatura  1. Ankieta: Miedzymorze – ocena idei, 2015, Nowa Europa Wschodnia nr 6, s. 18-28. 2. Beck J., 1987, Ostatni raport, Warszawa. 3. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2013, Warszawa. Bocheński A., 1937, Między Niemcami a Rosją, Warszawa. 4. Bocheński A., 1996, Dzieje głupoty w Polsce, Warszawa. 5. Bukowiecki S., 1922, Polityka Polski niepodległej. Szkic programu, Warszawa. 6. Dmowski R., 2000, Niemcy, Rosja i kwestia polska, Wrocław.  7. Eberhardt P., 2006, Twórcy polskiej geopolityki, Kraków. 8. Gotkowska J., Osica O. (red.), 2012, W regionie siła. Stan i perspektywy współpracy wojskowej wybranych państw obszaru od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, Raport OSW nr 34, Warszawa. 9. Grzywacz A., Mazur G., 1994,  Ruch prometejski w Polsce, Zeszyty Historyczne, t. 110.  10. Kagan R., 2009, Powrót historii i koniec marzeń, Poznań. 11. Kowal P., 2010, Wielki powrót geopolityki i wschodnia idea Lecha Kaczyńskiego [w:] J. Kloczkowski (red.), Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, Kraków. 
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Summary Implementation of the Intermare Geopolitical concept and the military security of Poland and Eastern Europe in XXIst Century   The name Intermare (lat. Intermarinum) is used to define the expanse of eastern Europe 
located between two longitudinally extending lines. One of them connects the 
Pomeranian Bay of the Baltic Sea with the Adriatic Gulf of Venice (line AB), while the 
other runs from the northern end of the Black Sea (Odessa) to the Baltic Gulf of Riga or 
Gulf of Finland (line BC). The article presents the evolution of geopolitical concept of 
Intermare in the modern era and the fall of the once existing centers of power: the 
Polish-Lithuanian Commonwealth and the Habsburg Empire. Intermare has been then 
divided into two zones of influence of neighboring powers, that is to say to Russia and 
Germany. Their rivalry could lead to a situation in which the Intermare once again 
become the center of power, able to balance the potentials of both neighboring powers of 
Russia and Germany. The biggest role in a possible revival of Intermare would be played 
by Poland.   
 
Key words: Intermare, the Commonwealth, Eastern Europe, Germany, Russia 
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   Grzegorz BAZIUR   ANTYPAŃSTWOWA DZIAŁALNOŚĆ KOMUNISTYCZNA NA KRESACH WCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ JAKO FORMA GEOPOLITYCZNEJ DESTABILIZACJI    Abstrakt: Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku z punktu widzenia Związku 
Sowieckiego oznaczało znaczne utrudnienie w realizacji planów wspomagania ruchów 
rewolucyjnych w Niemczech i innych krajach europejskich. W obliczu przegranej wojny 
z Polską, sowieci zorganizowali bardzo rozbudowany system, którego zadaniem było 
prowadzenie działalności dywersyjnej i terrorystycznej na Kresach Wschodnich. 
Planowanym efektem akcji wykorzystującej ludność białoruską, ukraińską i litewską, a 
także polskich komunistów, było wywołanie rewolucji, która uzyskałaby oczywiście 
wsparcie ze strony sowietów. W rezultacie, wschodnie regiony Polski miałyby zostać 
przyłączone do Związku Sowieckiego. Dzięki skutecznej akcji polskiego kontrwywiadu 
wojskowego i postawie społeczeństwa, polska granica wschodnia przetrwała aż do IV 
rozbioru Polski w 1939 roku. 
 Słowa kluczowe: Kresy Wschodnie, Związek Sowiecki, dywersja, konflikt asymetryczny, Polska niepodległa, walka z komunizmem   Wstęp   Odzyskanie niepodległości przez Polskę w listopadzie 1918 r. rząd Rosji Sowieckiej przyjął, jako akt wrogi, choć oficjalnie mówił o uznaniu polskiego prawa do niepodległości. Po przewrocie bolszewickim, w dekrecie z 15 XI 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych potwierdziła prawa narodów zamieszkujących obszar b. Imperium Rosyjskiego do ogłoszenia niepodległości, a 29 VIII 1918 r. wydany został dekret unieważniający traktaty rozbiorowe, zawarte przez Rosję z Prusami i Austrią w XVIII w. Jednak w sytuacji okupacji ziem polskich przez wojska Niemiec i Austro-Węgier dekret nie zmienił ich sytuacji geopolitycznej, tym bardziej, że bolszewicy mieli zamiar wykorzystać te tereny do planowanej światowej rewolucji proletariackiej i ataku na Europę Zachodnią (Rotfeld, Torkunow 2010, s. 35; Bazylow, Wieczorkiewicz 2005, s. 378, 401). Mimo deklarowanej przychylności dla polskich aspiracji niepodległościowych, swój prawdziwy stosunek wobec Polski Rosja Sowiecka udowodniła aktami agresji w latach 1918-1920. Po klęsce militarno-geopolitycznej, którą poniosła ona w wojnie z 
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Polską, rząd Włodzimierza Lenina musiał przyjąć koncepcję budowy socjalizmu w jednym kraju, którą realizował już następca Lenina, Józef Stalin (Kaczmarek 1988, s. 10-18). Czy Sowieci uznali granicę z Polską, która została ustalona po podpisaniu 18 marca 1921 r. traktatu pokojowego w Rydze, czy też zmierzali do jej zbrojnej rewizji? Metodą na odzyskanie wpływów na ziemiach polskich nie mogła już być otwarta wojna. Droga ta, którą Sowieci wypróbowali w roku 1920, okazała się dla nich kosztowna i bolesna. Teraz należało wykorzystać inne sposoby, takie jak wojna buntownicza/hybrydowa, lub, według definicji płk Jewgienija Messnera miatieżewojna (Месснер 2005, s. 90-91; Kraj 2012, s. 33-39; Baziur 2015, s. 52).   Kwestią wojen hybrydowych/buntowniczych zajmowano się również na Zachodzie. Wprawdzie już w latach 2005-2009 pojawiło się tam pojęcie „wojny hybrydowej”, ale nie zostało jeszcze doprecyzowane (Reisinger, Golz 2014, s.119-134; Tamminga 2015, s. 1-4; Major, Mölling 2015; Mastriano, O’Malley 2015, s. 47-57). We wrześniu 2010 r. Departament Obrony USA przygotował Raport o przyszłych zagrożeniach, w którym podkreślił, że obecne i przyszłe wojny mogą polegać bardziej na łączeniu tradycyjnych i nieregularnych konfliktów, które są określane jako wojny hybrydowe. Na uwagę zasługuje definicja zaproponowana przez amerykańskiego teoretyka wojskowego Davida Kilcullena, zgodnie z którą „wojna hybrydowa – to jest lepsze określenie współczesnych konfliktów, zawiera kombinację partyzantki i wojen domowych, a także rebelii i terroryzmu” (Kilcullen 2009). W wojnach hybrydowych strony konfliktu często walczą na obszarze państwa trzeciego, np. w formie interwencji wojskowej lub ukrytego udziału formacji bez oznak państwa, które reprezentują lub „pod obcą flagą”. Przykładem tego typu wojny jest właśnie  komunistyczna rebelia na Kresach Wschodnich II RP w latach 1920-19251.   W niniejszym artykule przedstawione są próby destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej podejmowane przez sowieckie służby specjalne. W ówczesnych warunkach geopolitycznych były one próbą wywołania wojny buntowniczej, której celem było przyłączenia Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej do państwa sowieckiego. Ponadto, przedstawiono także działania operacyjne polskich służb specjalnych.  Stosunek Rosji sowieckiej i Niemiec do Polski niepodległej  Odzyskując niepodległość po 123 latach niewoli w listopadzie 1918 r. Polska zmuszona była walczyć o swoje granice. Przeciwnikiem były pokonane w pierwszej wojnie światowej Niemcy oraz bolszewicka Rosja, ogarnięta od wiosny 1918 r. wojną domową. Ze względu na destabilizację Rosji, dla odrodzonej Polski istotną kwestią było bezpieczeństwo jej wschodniej granicy, co było 
                                                 
1 L. Sykulski, Wojny buntownicze – wprowadzenie do koncepcji Jewgienija Messnera, cz. I 
[Electronic Resources], – Access mode: http://geopolityka.net/leszek-sykulski-wojny-
buntownicze-cz-1/ [14.09.2015]. 
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zarazem warunkiem bezpieczeństwa całej Europy Wschodniej. Zależało ono od przyjęcia przez Polskę odpowiedniej koncepcji wschodnich ziem, od której zależałaby prowadzona polityka. W latach 1918-1920 istniały dwa programy dotyczące wschodnich ziem: inkorporacyjny, który lansowała Narodowa Demokracja i federacyjny, za którym optowali piłsudczycy. Endecja postulowała wyznaczenie terytorium na zasadach narodowych, zgodnie z którym tereny, na których Polacy stanowili co najmniej 60 proc. ludności, powinny znaleźć się w granicach Rzeczypospolitej. W skład terytorium Polski miały wejść ziemie zaboru pruskiego (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Warmia), Górny Śląsk, Opolszczyzna, cały zabór austriacki ze Śląskiem Cieszyńskim oraz Królestwo Polskie, Wileńszczyzna oraz zachodnie ziemie Białorusi i Ukrainy. Z kolei piłsudczycy opowiadali się za programem federacyjnym, odwołując się do I Rzeczypospolitej w granicach z 1569 r., tj. z Białorusią i Litwą etniczną. Unia miała stać się konfederacją, a Litwa i Białoruś miały pełnić rolę pasa buforowego przed Rosją Sowiecką, podczas gdy Ukraina miała być samodzielnym państwem (Pipes 2005, s. 188).  Podobnie jak samo istnienie Polski, tak i wszelkie jej koncepcje terytorialne spotykały się ze stanowczymi ripostami ze strony bolszewickiej Rosji i Niemiec, co uwidoczniło się już w trakcie rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim na przełomie lat 1917-1918 r. Delegacje bolszewickiej Rosji i kajzerowskich Niemiec wykazały zgodność odnośnie kwestii polskiej. 16 stycznia 1918 r., w kwaterze sowieckiej odbyła się tajna narada z wojskową delegacją niemiecką, na której czele stał mjr Boelke. W wyniku odbytych rozmów zobowiązywano się wzajemnie do bezwzględnego zwalczania tzw. „wrogich elementów”, czyli głównie Polskiej Organizacji Wojskowej na obszarach litewsko-białoruskich (Pobóg-Malinowski 1983, s. 158). Tego samego dnia w dowództwie niemieckiego Ober-Ostu (Oberkommando der Ost-G.B.) w Brześciu Litewskim, odbyła się druga narada niemiecko-sowiecka poświęcona Polsce, podczas której dowódcy obu stron uznali za konieczne zwalczanie wszelkich prób restytucji Polski (Dowbor-Muśnicki 1935, zał. 28, s.31).   O prawdziwych intencjach bolszewików świadczyły wysiłki w kierunku zatrzymania w Rosji jak największej liczby Polaków, których działania wojenne lat 1914-1915 wyrzuciły z kraju na wschód. Bolszewicy próbowali złamać neutralną na ogół postawę Polaków wobec wydarzeń w Rosji i przeciągnąć ich na stronę rewolucji. 15 września 1918 r. bolszewicy powołali Biuro Partii Komunistycznych i Robotniczych Krajów Okupowanych przez Niemcy, czyli tzw. Małą Międzynarodówkę, na której czele stanął Stanisław Pestkowski. Na przełomie lat 1918-1919 rewolucyjne partie socjaldemokratyczne i socjalistyczne w Europie i Ameryce przyjmowały też nazwę komunistycznych, a przykładem było powstanie 16 grudnia 1918 r. Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, którą utworzono w wyniku fuzji SDKPiL i PPS-Lewicy (Nazarewicz 2008, s. 28).  
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 W latach 1918-1919 bolszewicy tworzyli również polskie rewolucyjne oddziały wojskowe, m.in. Czerwony Pułk Warszawy pod dowództwem Stefana Żbikowskiego. Zgodnie z planami Sowietów jego oddziały miały wkroczyć na ziemie polskie z hasłami rewolucji proletariackiej, jednak pułk został skierowany do walk przeciw oddziałom resztek Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. Piotra Wrangla na Krymie (Koskowski 1977, s. 29-43).  Dwa dni po zakończeniu pierwszej wojny światowej, 13 listopada 1918 r. bolszewicy rozpoczęli przygotowania do operacji „Wisła”, a na polecenie W. Lenina została sformowana Armia Zachodnia, której oddziały 17 listopada rozpoczęły „czerwony marsz” na Zachód. Jego celem była „internacjonalistyczna pomoc” dla rewolucji niemieckiej. 29 listopada 1918 r. Lenin zobowiązał dowództwo Armii Czerwonej do wsparcia działań lokalnych komunistów na trasie „czerwonego marszu”: na obszary zajęte przez oddziały Armii Czerwonej były przywożone „czerwone rządy narodowe”, które na rozkaz władz sowieckich proklamowały jedność z Rosją Sowiecką „na zasadzie federacji” i zostawały z kolei uznawane przez rząd sowiecki, a od 1919 r. przez III Międzynarodówkę Komunistyczną (Ibidem). W ten sposób Sowieci przygotowywali kadry i żołnierzy przyszłej Polskiej Republiki Rad. 13 grudnia 1918 r., w gazecie „Młot”, wydawanej w Mińsku przez Juliana Leszczyńskiego-Leńskiego, jej redaktor naczelny pisał: „Na ulicach Łodzi, Warszawy i Zagłębia proletariat polski sięga po władzę. My tutaj wykuwamy siłę, która w odpowiedniej chwili okaże mu pomoc należną (...) Sen o szpadzie rozpryśnie się może w rzeczywistość młota międzynarodowej rewolucji”2.   Zwolennicy Polskiej Republiki Rad skupili się w utworzonej 16 grudnia 1918 r.  Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP). Jednak jej słabość oraz agitacja na rzecz dyktatury proletariatu i ponownego „zlania się Polski z Rosją” nie dawały szans na rewolucję proletariacką w Polsce po świeżo odzyskanej niepodległości. Od początku działalności KPRP mobilizowała przeciw sobie patriotyzm wszystkich warstw, mając nikłe poparcie w miastach, głównie wśród ludności żydowskiej, która w znacznej części popierała hasło ponownego włączenia ziem polskich do Rosji, w nadziei, że w państwie sowieckim oficjalnie nie ma antysemityzmu, zabronionego przez władze bolszewickie.  Antypolskie wystąpienia KPRP spotkały się często z ostrą reakcją społeczeństwa, a przykładem tego było zdemolowanie w listopadzie 1918 r. przez młodzież peowiacką (POW) lokalu komunistycznej Naszej Trybuny. Na tłumnych wiecach robotniczych dochodziło do gwałtownych walk socjalistów z komunistami, często zbrojnych. Jako sekcja Kominternu, do której KPRP została przyjęta jesienią 1919 r. realizowała ona jego instrukcje (Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 310; por. także: KPP. Uchwały i rezolucje, T. 1, s. 225-231, s. 232-233; T. 2, s. 149-150, 169-187). 
                                                 
2 „Młot” 13 XII 1918 – cyt. za: ibidem, s. 15.  
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 Problem wschodniej granicy Polski  Tymczasem w kwestii granicy polsko-rosyjskiej nastąpiło zderzenie interesów kilku podmiotów: Polska dążyła do odrodzenia związku państwowego z obszarami b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, bolszewicy pragnęli ekspansji komunizmu na Zachód, wojska białej Rosji – Armii Ochotniczej pod dowództwem gen. Antona Denikina walczyły pod hasłami niepodzielnej i świętej Rusi, zaś narody byłych prowincji Imperium Rosyjskiego dążyły do niepodległości. W ówczesnych warunkach geopolitycznych rozwiązanie sprzecznych interesów wymienionych stron mogła przynieść jedynie konfrontacja militarna. Od końca października 1918 r. w Galicji Wschodniej toczyły się walki z Ukraińcami, którzy w listopadzie 1918 r. utworzyli Zachodnią Republikę Ludową. Z kolei na Ukrainie Naddnieprzańskiej (rosyjska część Ukrainy, tzw. Małorosja) już w listopadzie 1917 r. Ukraińcy proklamowali Ukraińską Republikę Ludową, a w styczniu 1919 r. obydwie republiki utworzyły federację. W odpowiedzi wojska polskie w połowie maja 1919 r. przeszły do ofensywy, wypierając do połowy lipca wojska zachodnio-ukraińskie do Zbrucza (Galuba 2004, s. 222-223). Gdy rozmowy podjęte późną jesienią 1919 r. w Taganrogu z gen. Denikinem zakończyły się porażką ze względu na nieustępliwość Rosjan w kwestii ziem wschodnich I Rzeczypospolitej, Tymczasowy Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski uzgodnił z bolszewikami, że Wojsko Polskie nie będzie wspierać Armii Ochotniczej i walki przerwano do kwietnia 1920 r., co dało obu stronom czas na przygotowanie się do rozstrzygającego starcia, które nastąpiło wiosną i latem 1920 r.3.   Wojna polsko-bolszewicka lat 1919-1920 zakończyła się ostatecznym zwycięstwem Polski, a w sytuacji wyczerpania wojną 12 października 1920 r. delegacje państw podpisały w Rydze umowę o przedwstępnych warunkach pokoju, a 18 października porozumienie dotyczące zawieszenia broni. Stało się tak pomimo faktu, że w dowództwie sowieckim występowały dwa stanowiska dotyczące wojny. Młodsi oficerowie z Michaiłem Tuchaczewskim, wspierani przez Lenina chcieli wznowienia walk i zwycięskiego zakończenia wojny, a starsi dążyli do przerwania walk, gdyż wielu z nich tkwiło w okopach od sierpnia 1914 r.; ci mieli poparcie Trockiego (Mirowski 2013, s. 273).   Po zakończeniu trudnych rokowań pokojowych, 18 marca 1921 r. Polska oraz Rosja i Ukraina Sowiecka podpisały w Rydze traktat pokojowy, kończący wojnę i wyznaczyły granicę, która przetrwała do kolejnej agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. (Materski 2005, s. 98-116). Przed stronami zakończonego konfliktu stanęły liczne problemy do rozwiązania, m.in. wymiana jeńców wojennych, internowanych w Polsce dowódców i żołnierzy oddziałów 
                                                 
3 Zob. Piłsudski a „biali”. Misja gen. Karnickiego – zob. http://jpilsudski.org/artykuly-ii-
rzeczpospolita-dwudziestolecie-miedzywojnie/wojskowosc-i-militaria/wojna-polsko-
bolszewicka-1919-1920 [9.09.2015]. 
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Ukraińskiej Armii Halickiej i wojsk atamana Semena Petlury oraz oddziałów białoruskich pod dowództwem gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza (Karpus 1999, s.58-67; 1999a; Krotofil 2002; Paluszyński 2006).   Struktura organizacyjna sowieckich służb specjalnych na Kresach  Po wojennej i geopolitycznej klęsce Sowieci nie zrezygnowali z prób destabilizacji sytuacji na utraconych ziemiach. Postanowili w tych celach wykorzystać III Międzynarodówkę wraz z krajowymi partiami komunistycznymi, jako jej sekcjami. Partie prowadziły działalność agenturalną: od kształtowania opinii i nastrojów społecznych, przychylnych działaniom Sowietów na arenie międzynarodowej, po destabilizację sytuacji wewnętrznej danego państwa, a jednym z pierwszych obszarów jej działalności były Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, określane w propagandzie sowieckiej mianem Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Pod koniec 1920 r. sowieckie służby specjalne rozpoczęły działania dywersyjno-sabotażowe na polskich Kresach Wschodnich. Nie była to pierwsza akcja ze strony Rosji – podobne przeprowadzała już ona w stosunku do Polski w czasach caratu, a przykładem była koliwszczyzna okresu Konfederacji Barskiej w 1768 r. (Baziur 2015a).        Zgodnie z planami Sowietów, Kresy Wschodnie miały zostać w korzystnej dla nich sytuacji międzynarodowej „wyzwolone” przez wojska Armii Czerwonej i włączone w skład ZSRR. Temu celowi była też podporządkowana polityka zagraniczna na odcinku polskim. Działo się tak mimo oficjalnego uznania sytuacji powstałej na tych obszarach przez rząd sowiecki, zaś w kwietniu 1923 r. przez Radę Ambasadorów. Mimo oficjalnego uznania granicy z Polską, na polecenie władz sowieckich, władze utworzonej w 1922 r. Białoruskiej SSR stworzyły po stronie sowieckiej białoruski „Piemont”, przedstawiając BSRR, jako kraj ludzi wolnych i szczęśliwych. BSRR była też oficjalną wizytówką ZSSR wobec „Białorusi Zachodniej”, rzekomo zajętej i okupowanej przez „polskich panów”, jak oficjalnie określano w ZSRR sytuację istniejącą na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej; to samo dotyczyło południowej części ziem kresowych (Baziur 1994). Ze względu na wzmożenie sowieckiej dywersji na granicy wschodniej, w 1922 r. lokalni dowódcy garnizonów Wojska Polskiego nakazywali wzmożenie współpracy podległych im oddziałów z Batalionami Celnymi, które do utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza w 1924 r. zajmowały się jej ochroną (Śleszyński 2005, s. 49-52).    Pierwsze sowieckie jednostki dywersyjne powstały w czasie wojny z Polską, w 1920 r., jako Kawaleria Specjalnego Przeznaczenia. Jej grupy działały w polskim umundurowaniu i oprócz rajdów na tyły wojsk polskich zbierały informacje wywiadowcze4. Jako pierwszy zorganizowaną działalnością 
                                                 
4 Zob. Działalność sabotażowo-dywersyjna inspirowana przez ZSRR w II RP. Struktura i 
metody działania [online] - 
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dywersyjno-sabotażową na terytorium obcych państw zajął się Oddział Zagraniczny, powołany podczas obrad II Kongresu MK w lipcu 1920 r. Jego celem była destabilizacja wewnętrzna Kresów Wschodnich RP, która miała sprzyjać atmosferze wrzenia rewolucyjnego, a w ostateczności miała doprowadzić do wybuchu powstania5. Początkowo terenem jego działania miał być Wołyń, jednak w 1922 r. Sowieci rozszerzyli go również na Małopolskę Wschodnią. Oddział posiadał dwie centrale: w Moskwie i Charkowie, te zaś dwa oddziały: pierwszy podległy Moskwie w Smoleńsku, a drugi podporządkowany charkowskiej centrali w Kijowie (Kulińska 2009, s. 304). Inne oddziały znajdowały się w Mińsku, Gdańsku, Berlinie, Wiedniu i Kownie6. Każdy oddział składał się z trzech wydziałów: organizacyjnego, którego zadaniem było przygotowywanie akcji zbrojnych, werbunkowo-technicznego, zaopatrującego w dokumenty członków grup oraz zajmującego się ich legalizacją i przerzutem przez granicę, gospodarczego, który gromadził broń i pieniądze oraz wywiadowczego, istniejącego jedynie przy Oddziale Kijowskim.   Koordynacją sowieckiej dywersji w Polsce zajmowały się Tajne Działy Operacyjne Wydziału Zagranicznego GPU w Mińsku i Charkowie, a teren ich działalności Sowieci podzielili na cztery obszary: Białoruś Zachodnia, Polesie, Wołyń i Małopolska Wschodnia. W skład mińskiego TDO wchodziły trzy komórki organizacyjne: propagandowa, organizująca agitację na zachód od linii granicznej i utrzymująca łączność z Komunistyczną Partią Polski w kraju, operacyjna, której funkcjonariusze (tzw. „funki”) przygotowywali i zatwierdzali plany ataków na polskie pogranicze oraz informacyjna, zbierająca dane wywiadu i kontrwywiadu (Skubisz 2010, s. 59). W skład TDO wchodziły wydziały: Propagandy, Operacyjny, który dzielił się jeszcze na podwydziały: Wojskowy, Rejestracyjny i Informacji, a ten ostatni składał się z dwóch podwydziałów: Wywiadowczego i Kontrwywiadowczego.  Granica zachodnia ZSRR była podzielona na trzy odcinki: północny, zachodni i południowy z granicą polsko-rumuńską, a na czele każdego z odcinków stał dowódca, który podlegał szefowi terenowego oddziału GPU. Przy dowódcy działał główny pełnomocnik, od którego byli zależni pełnomocnicy przy poszczególnych oddziałach. Na każdym odcinku działały dwie grupy kierowane przez ich dowódców, których dowództwa mieściły się przy najbliższych im terytorialnie siedzibach GPU. W Okręgu Północnym były to Borysów i Słuck, a w Zachodnim Nowogród Wołyński i Sławuta. Były to przeważnie większe oddziały, które miały imitować ruch powstańczy, działając 
                                                                                                                              
http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:dziaalno-
sabotaowodywersyjna-inspirowana-przez-zsrr-w-ii-rp-struktura-i-metody-
dziaania&catid=14:xx-w-artykuy&Itemid=44 [13.09.2015]; por. też Suworow (1999, s. 28).  
5 Henryk Dominiczak uważa, że grupy dywersyjne w początkowym okresie organizowali 
białogwardziści mieszkający w Polsce, liczyli oni że destabilizacja granicy pomiędzy RP a 
Rosją Sowiecką doprowadzi do nowej wojny (Dominiczak, 1992, s. 106). 
6 Karol Grȕnberg używa nazwy ekspozytury (Grȕnberg 1998, s.25). 
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bezpośrednio w pasie nadgranicznym, aby w wypadku wybuchu powstania stać się zalążkiem większych oddziałów bojowych, których członkami w większości byli więźniowie kryminalni, dezerterzy i uciekinierzy z Polski. Konspiracyjne grupy opierały się na systemie piątkowym, a ich członkowie prowadzili np. młyny czy folwarki kupione za pieniądze wywiadu ZSRR. Przed napadem ogłaszana była koncentracja w danym rejonie, plan akcji znał tylko dowódca, a bezpośrednio po zakończeniu ataku cała grupa starała się rozproszyć (Kulińska, op.cit., s. 311-312).   Jedna z takich grup istniała w 1923 r. na terenie powiatu dzisieńskiego, jako jednostka o kryptonimie U5, podlegająca sztabowi Okręgu Zachodniego w Smoleńsku. Jej celem była destabilizacja terenu powiatu, podzielonego operacyjnie na trzy obwody. Dysponowała ona dwoma szwadronami kawalerii i dwoma pododdziałami piechoty po 400 osób każdy (Pepłoński 2002, s. 152-153).  Swoje oddziały dywersyjne, grupy zwane „triadami”, posiadały także Oddziały Wojsk Pogranicznych, podległe GPU/OGPU/NKWD, które działały pod kierownictwem dowódcy i pełnomocnika GPU. Nie organizowały one napadów na tereny bezpośrednio leżące za polską granicą w linii prostej, lecz sąsiednie, co miało utrudnić ich rozpoznanie i były to głównie niewielkie oddziały złożone w dużej części z sowieckich pograniczników. Po przejściu granicy do „triady” dołączali miejscowi członkowie KPZB lub KPZU z terenowych grup działania, zwanych „jaczejkami” (Kulińska, op.cit., s.312). Oddział napadał na obiekty w najbliższym otoczeniu granicy, po czym wycofywał się na terytorium ZSRR. Żołnierze Wojsk Pogranicznych wspierali też działania innych grup na terytorium Polski, np. podczas rozpoznania terenu nadgranicznego lub zapewnieniu osłony wycofującemu się oddziałowi (Skubisz, op.cit. s. 59).  Nadzór polityczny nad działalnością dywersyjno-sabotażową w Polsce sprawowały Komitety Obwodowe (KO), z którymi po sowieckiej stronie granicy współpracowały trójki gubernialne, powiatowe i wiejskie, których zadaniem była organizacja oddziału zagranicznego, tzw. Zakordonu.  Po sformowaniu i przeszkoleniu oddział przechodził na terytorium Polski. Każda trójka składała się z prezesa, czyli formalnego organizatora grupy bojowej, który zajmował się także prowadzeniem agitacji komunistycznej, i osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie kontrwywiadowcze grupy. Na terytorium RP były trzy Obwody: Polska centralna, Galicja Wschodnia-Wołyń oraz Podole i Białoruś. W Polsce prezesi musieli także zorganizować sieć mieszkań kontaktowych oraz przepraw granicznych dla ludzi i sprzętu7. Dowódca grupy dysponował miesięcznym budżetem wysokości 175 tys. rubli i 20 karatów brylantów, a pieniądze pochodziły z Banku Państwowego ZSRR. Zakordon miał też swoją sieć wywiadowczą, której celem było zbieranie wiadomości o 
                                                 
7 Lokale takie istniały w Sławucie, Zwiahlu, Wlewsku. 
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dyslokacji oddziałów Wojska Polskiego i Policji Państwowej w terenie, a także nastrojach miejscowej ludności. Sowieci liczyli na Ukraińców, którzy mieli po wybuchu powstania przystąpić do tworzenia Galicyjskiej Armii Czerwonej w celu podjęcia walki z oddziałami WP8.  Komunistyczna działalność dywersyjna  Działania dywersyjne nasiliły się tuż przed wyborami do Sejmu w 1922 r., gdy w Małopolsce Wschodniej pojawiły się dwa duże oddziały. Pierwszym była konna grupa pod dowództwem Seniowa, licząca około 45 osób, która dzięki dużej mobilności unikała obław policyjnych. Dwie inne grupy były słabsze liczebnie, jednak podjęły one działania na początku października 1922 r. Powstał również oddział złożony z miejscowych chłopów. Jednak powstanie, na którego wybuch liczyli komuniści nie wybuchło, jednak po zastraszeniu miejscowych chłopów przez dywersantów frekwencja w wyborach była niska. Sowieci umieszczali też sabotażystów w policji, wojsku lub żandarmerii, aby w chwili wybuchu powstania mogli zwalczać działania antydywersyjne. Przechodzili oni przez granicę bez broni, mieli się w nią zaopatrzyć już podczas pobytu w Polsce we własnym zakresie, lub też dostarczali im ją agenci Zakordonu (Pepłoński, op.cit. s. 258).   Działania dywersyjne były prowadzone nie tylko na wschodnich rubieżach Polski. Jak informował wywiad w sierpniu 1923 r. granicę przekroczyła 30-osobowa grupa członków Zakordonu, którzy mieli udać się do Gdańska lub portów w Tczewie, Pucku bądź Gdyni i tam podjąć obserwację wszelkich ładunków wybuchowych kierowanych do Polski. Część z nich posługiwała się dokumentami ukraińskich repatriantów z b. armii atamana Semena Petlury. Po powrocie do kraju mieli zatrudnić się w zakładach zbrojeniowych, gdzie w razie wojny mogliby dokonywać aktów sabotażu9. Mimo dużych nakładów, jakie włożono w organizację działalności Zakordonu, władze sowieckie nie były zadowolone z jego pracy, ponieważ efekty nie spełniały oczekiwań Kominternu i GPU (Kulińska, op.cit. s. 305-311).   Inną strukturą dywersyjną zorganizowaną przez Komintern była Ukraińska Czerwona Powstańcza Armia, której akcje nadzorował sowiecki wywiad wojskowy – GRU. Działała ona na Wołyniu, Polesiu i w Małopolsce 
                                                 
8 Działalność sabotażowo-dywersyjna inspirowana przez ZSRR w II RP. Struktura i metody 
działania [online] - 
http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:dziaalno-
sabotaowodywersyjna-inspirowana-przez-zsrr-w-ii-rp-struktura-i-metody-
dziaania&catid=14:xx-w-artykuy&Itemid=44 [13.09.2015].  
9 Działalność sabotażowo-dywersyjna inspirowana przez ZSRR w II RP. Struktura i metody 
działania [online] - 
http://przezhistorie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:dziaalno-
sabotaowodywersyjna-inspirowana-przez-zsrr-w-ii-rp-struktura-i-metody-
dziaania&catid=14:xx-w-artykuy&Itemid=44 [13.09.2015].  
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Wschodniej. Sowieci planowali nawet, aby na terenie jednego powiatu utworzyć brygadę, która w razie wybuchu rewolucji miała połączyć się z sąsiednimi brygadami, tworząc całe dywizje, jednak jej stadium rozwoju nie wyszło poza organizację dzięki sprawnej akcji prewencyjnej Policji Państwowej (Krzak 2007, s. 179-180).   Na początku lat dwudziestych, na polecenie władz III Międzynarodówki (Kominternu) wokół KPRP zaczęły też konsolidować się grupy komunistyczne, działające na wschodnich ziemiach Polski: KP Galicji Wschodniej i utworzona w 1921 r. Białoruska Organizacja Rewolucyjna. Podczas II Zjazdu KPRP w 1923 r. delegaci przyjęli uchwałę, że partia będzie działać na terytorium całej Polski, zaś KP Galicji Wschodniej zostanie przemianowana na Komunistyczną Partię Zachodniej Ukrainy (KPZU), stanowiąc organizację obwodową KPRP, działającą na terenach zamieszkałych głównie przez ludność ukraińską (Cimek 1989, s. 99). Podobnie było w województwach północno-wschodnich, gdzie w październiku 1923 r. na konferencji czterech organizacji komunistycznych w Wilnie powstała Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi (KPZB), do której 30 grudnia 1923 r. przystąpiła Białoruska Organizacja Rewolucyjna; na tej konferencji został też powołany Komunistyczny Związek Młodzieży Zachodniej Białorusi (ibid. s. 101).  KPZB realizowała politykę sowiecką na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, widoczną zwłaszcza w latach kryzysów ekonomicznych (1921-1924, 1929-1935). W ulotkach i pismach komuniści nawoływali do obalenia drogą rewolucji „pańsko-faszystowskiej dyktatury” i ogłoszenia „dyktatury proletariatu”. Ziemie byłego zaboru pruskiego: Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk oraz Kresy Wschodnie były ziemiami „okupowanymi” przez Polskę. Ukraińców i Białorusinów komuniści nawoływali w swoich ulotkach i broszurach do niepłacenia podatków, napadów na urzędy, poczty i funkcjonariuszy Policji Państwowej10.   Wiele akcji dywersyjnych wspierali też pracownicy misji sowieckiej w Warszawie, na czele której stał Mieczysław Łoganowski, który w 1923 r. zorganizował siatkę dywersyjną, złożoną z polskich komunistów (Gontarczyk 2006, s. 34-35). Grupa dokonała zamachów na redakcję gazet prawicowych i siedzibę Bratniej Pomocy na Uniwersytecie Warszawskim. Jej członkowie wysadzili też prochownię w Cytadeli Warszawskiej 13 października 1923 r., w którym to zamachu zginęło 28 osób. Dochodzenie ujawniło, że dokonali tego b. oficerowie Wojska Polskiego – Walery Bagiński i Antoni Wieczorkiewicz, zwerbowani przez wywiad sowiecki i pracujący w tzw. „wojskówce” KPP, a materiały wybuchowe dostarczyli agenci z misji ZSRR w Warszawie (Szeremietiew 1990, s. 30).   Mniej znanym epizodem jest działalność siatki dywersyjno-wywiadowczej działającej na terenie Przemyśla, Lwowa i Tarnopola pod 
                                                 
10 KPP. Uchwały i rezolucje, T. 2…, s. 197. 
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dowództwem attache Poselstwa Rosji Sowieckiej w Warszawie, Stefana Uzdańskiego, ps. „Jeleński”. Jej członkowie planowali dokonanie zamachu na prochownię we Lwowie, gromadząc w tym celu broń i werbując pracowników. Przygotowano już nawet materiał wybuchowy ukryty w bryle węgla, ale całą akcję udaremnił polski kontrwywiad wojskowy (Krzak, op.cit. s. 179-180). Sowieci zamierzali dokonywać zamachów na polityków polskich, np. marszałka Józefa Piłsudskiego z inspiracji Łoganowskiego, ale szef Czeki, Feliks Dzierżyński nie wyraził na to zgody11. W późniejszym czasie Ambasada ZSRR intensywnie zbierała informacje o planach Marszałka od swoich agentów12. Kontrwywiad WP podejrzewał, że za zabójstwem Tadeusza Hołówki stać mieli Sowieci, którzy mieli inspirować członków OUN do mordu (Snyder 2008, s. 170). W 1932 r. działacze KPZU przeprowadzili też nieudany zamach na wojewodę wołyńskiego, zwolennika ugody polsko-ukraińskiej, Henryka Józewskiego (Żongłłowicz 2004, s. 381).   W latach 1923-1925 wzrosła też liczba akcji dywersyjnych na Kresach Wschodnich ze strony organizacji białoruskich, wielokrotnie kierowanych przez instruktorów sowieckich wojsk pogranicznych. Do najbardziej znanych spośród nich należał z pewnością zbrojny atak na przygraniczne miasteczko Stołpce w nocy 3-4 sierpnia 1924 r., dokonany przez oddział sowieckich dywersantów, uzbrojonych w broń maszynową pod dowództwem funkcjonariusza GPU, Stanisława Waupszasowa13. Na przygranicznej stacji w Stołpcach byli przyjmowani repatrianci polscy z ZSRR, dochodziło tam również do polsko-sowieckiej wymiany agentów i więźniów politycznych. Podczas walk zginęło siedmiu policjantów i urzędnik Starostwa Powiatowego, a kilkanaście osób zostało rannych. Sytuację opanowały oddziały wojskowe, które rozproszyły dywersantów, zatrzymując członków grup KPZB (Śleszyński 2005, s. 86-89). Wielu aresztowano, a niektórzy w procesie sądowym zostali skazani na karę śmierci i wyroki wykonano14.     Po napadzie na Stołpce władze polskie wzmogły wysiłki na rzecz zaprowadzenia porządku na Kresach Wschodnich, o czym była mowa na posiedzeniu Komitetu Politycznego Rady Ministrów. W efekcie wielu dyskusji rząd gen. Władysława Sikorskiego wyasygnował fundusze na utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza, którego jednostki w 1925 r. przejęły ochronę granic z ZSRR i Litwą oraz rozpoczęły zwalczanie komunistycznej dywersji 
                                                 
11 Według informacji placówki polskiego wywiadu w Wiedniu, zamachu bezpośrednim 
wykonawcą miał być Włodymir Oskiłko (Paduszek 2003, s. 120). 
12 Między innymi na temat szczegółów podróży J. Piłsudskiego do Egiptu (Pepłoński, op.cit., 
s. 214). 
13 Zob. Советские спецслужбы и КПЗБ против Польского государства (1921-1939) 
[online] - http://westki.info/blogs/13131/sovietskiie-spiecsluzby-i-kpzb-protiv-polskoho-
hosudarstva-1921-1939 [12.09.2015]. 
14 P. Cichoracki, Stołpce-Leśna-Łowcza 1924 [online] - http://dzieje.pl/ksiazka/stolpce-
lowcza-lesna-1924 [13.09.2015]. 
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(Śleszyński, op.cit., s. 79-85). Mimo tych działań napady dywersantów trwały – 30 września zaatakowali oni pociąg pasażerski pod Łowczą, a w listopadzie pod Leśną15.      Na uwagę zasługuje też napad dokonany 24 września 1924 r. pod Łunińcem na pociąg, którym podróżował wojewoda poleski, Stanisław Downarowicz i wymierzenie mu chłosty, komendanta okręgowego Policji Państwowej w Brześciu i biskupa Łozińskiego, którym dywersanci zabrali ubrania, a biskupowi zrabowali też jego krzyż (Śleszyński, op.cit. s. 39). Z kolei 14 kwietnia 1925 r. dywersanci „Zakordonu” zaatakowali strażnicę KOP nr 127 w woj. poleskim, a 24 września 1925 r. na wieś Michalin w pow. Kossowskim (Dominiczak, op.cit. s. 110). Wobec dalszych akcji antypaństwowych posterunki Policji Państwowej na Kresach Wschodnich zostały postawione w stan pogotowia i czujności wobec sowieckiej dywersji, a policjanci wspierani byli w walce przez oddziały wojskowe (Śleszyński, op.cit., s. 179).     Formą komunistycznej dywersji był też pożary. W 1925 r. na ziemiach zamieszkałych przez Białorusinów spaliło się ponad 526 domów, 550 zabudowań gospodarczych, 125 stodół ze zbiorami, 350 stogów siana i zboża, wiele stajni z żywym inwentarzem oraz ponad 2500 ha lasów (Gomółka, op.cit., s. 70-71). Poza tym na Kresach Wschodnich trwała walka partyzancka, a tylko w 1924 r. w północnej ich części było 388 strajków, w których uczestniczyło 79 tys. robotników (Ignatienko, Micko 1979, s. 28)16.  Jednocześnie z drugiej strony granicy, w Białoruskiej SRR propaganda zagrzewała do walki o „zjednoczenie ziem białoruskich” w ramach BSRR. 18 marca 1928 r. komisarz oświaty BSRR, Balicki w odczycie pt. „Dwie Białe Rusie”, rozwinął obraz „rozkwitającej pod względem gospodarczym i oświatowym BSSR”, a polską stronę przedstawił, jako przymierającą głodem, dlatego – jak stwierdził „… ludność sowieckiej Białej Rusi musi reagować zbierając składki na głodnych braci”(Baziur 1994, s. 14). W numerze 158 dziennika „Zwiezda” z 11 lipca 1928 r. czytamy: „… być może w niedługim czasie nastąpi przegląd „ogniem i mieczem”. Przegląd tego rodzaju jest nieunikniony”17.   W czerwcu 1925 r. na Kresach Wschodnich powstała Białoruska Włościańsko-Robotnicza „Hromada”. Bezpośrednią przyczyn a jej powstania była chęć zerwania ugodowej polityki Białoruskiego Klubu Poselskiego w 
                                                 
15 Советские спецслужбы и КПЗБ против Польского государства (1921-1939) [online] 
- http://westki.info/blogs/13131/sovietskiie-spiecsluzby-i-kpzb-protiv-polskoho-hosudarstva-
1921-1939 [12.09.2015].; por. 3 sierpnia 1924 r. napad sowieckich dywersantów na miasto 
Stołpce [online] - http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-3-sierpnia-1924-r-
napad-sowieckich-dywersantow-na-miasto-w-
s,nId,1862285http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-3-sierpnia-1924-r-
napad-sowieckich-dywersantow-na-miasto-w-s,nId,1862285 [12.09.2015]; P. Cichoracki, 
Stołpce-Leśna-Łowcza 1924 [online] - http://dzieje.pl/ksiazka/stolpce-lowcza-lesna-1924 
[13.09.2015]; (Śleszyński, op.cit. s. 126-128).  
16 I.M. Ignatienko, A.H. Micko, Dorogoj borby i samoutworienija, Mińsk 1979, s. 28.  
17 „Zwiezda” nr 158 z 11 VII 1928 r. 
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Sejmie. „Hromada” utworzyła klub poselski głosząc idee zjednoczenia i niepodległości Białorusi, reformy rolnej, sprawiedliwości społecznej, minimalnego systemu podatkowego, rozdziału religii i Kościoła od państwa oraz swobód kulturalno-oświatowych Białorusinów w Polsce. Zaczęto organizować tzw. hurtki, czyli koła lokalne – w latach 1926-1927 powstało ok. 2000 hurtków z prawie 100000 członków (Bergman 1984, s. 22).   Rozwój organizacji, od początku penetrowanej przez działaczy KPZB wzbudził uzasadniony niepokój władz polskich. Wiele środowisk politycznych zaczęło domagać się jej delegalizacji, ale najbardziej żądali tego narodowi demokraci i konserwatyści18. W proteście przeciwko bierności władz wobec groźby komunistycznej rebelii, dokonanej przez KPZB rękami białoruskiej „Hromady” – według zasad „wojny buntowniczej / hybrydowej” – do dymisji podał się minister sprawiedliwości, Antoni Meysztowicz. Prezydent Ignacy Mościcki nie przyjął jej, ale władze zdecydowały się na działania. W nocy 14/15 stycznia 1927 r. policja dokonała aresztowań działaczy „Hromady” w 20 powiatach województw północno-wschodnich, przeprowadzając rewizje w siedzibach organizacji białoruskich. Wśród zatrzymanych ok. 500 osób byli członkowie jej klubu poselskiego. Jej oficjalna delegalizacja nastąpiła 21 marca 1927 r., a proces 56 członków toczył się od 28 lutego 1927 do 22 maja 1928 r. (Gomółka, op.cit. s. 50).  Likwidacja „Hromady” była na tyle silnym wstrząsem dla Białorusinów w Polsce, że w zasadzie po jej rozbiciu zorganizowany ruch białoruski w Polsce zaczął upadać, a życie polityczne Białorusinów w Polsce koncentrowało się wokół Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, podziemnej KPZB i Towarzystwa Szkoły Białoruskiej. Po likwidacji przez reżim stalinowski białoruskiego życia narodowego i kultury, Białorusini przestali być wspierani z drugiej strony granicy, co wpłynęło na stabilizację na pograniczu polsko-sowieckim.   Służby sowieckie wspierały też ruchy powstańcze w Polsce, szczególnie lewicowy ruch białoruski, dążący do przyłączenia północnej części Kresów Wschodnich do Białoruskiej SRR. Na przełomie lat 1919-1920 powstały białoruskie komunistyczne oddziały partyzanckie, w oparciu o Białoruską Partię Socjalistów Rewolucjonistów, jak i Rosyjską Komunistyczną Partię (bolszewików). W ramach przygotowań sowieckich do wznowienia wojny z Polską, wiosną 1920 r. został utworzony Białoruski Sztab Powstańczy, który organizował niewielkie grupy złożone z miejscowych chłopów, atakujące posterunki Policji Państwowej i dwory19. Również Litwini pomagali Białorusinom w organizacji działalności dywersyjnej. Doszło nawet do prób koordynacji działań pomiędzy Kownem a Moskwą, lecz sprawy nie udało się 
                                                 
18 Zob. Projekt przestępców politycznych, „Dziennik Wileński” nr 10 z 14 I 1927 r.   
19 Komuniści powołali odrębny sztab, jednak po tym jak został on rozbity przez 
kontrwywiad przyłączają się do BSP (Mironowicz 1999, s. XXX). 
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sfinalizować. W 1922 r. powstał też Związek Samoobrony Włościańskiej, wspierany przez władze Białoruskiej SRR, a w latach 1924-1925 w północnej części Kresów istniały i działały zgrupowania „partyzanckie”: Muchy Michalskiego (187 ludzi) i Stolnickiego (150 ludzi) (Krzak, op.cit. s. 187, 196).  Również sowieckie władze wojskowe przygotowywały dywersantów. W 1932 r., w Kijowie odbył się kurs dywersyjno-sabotażowy dla uciekinierów z Polski, trwający 4-6 tygodni. Mogły wziąć w nim udział osoby umiejące pływać, prowadzić samochód, jeździć konno i strzelać, a wykłady dotyczyły historii rewolucji, walki klasowej, organizacji grup zbrojnych w systemie piątkowym bądź trójkowym i zasad dywersji. Po jego ukończeniu kursanci byli przerzucani do Polski, gdzie tworzyli grupy sabotażowe w systemie piątkowym. Kursant miał zwerbować pięć osób do oddziału, a ci kolejnych pięciu ludzi. Zapewniało to dobrą konspirację, gdyż jedna osoba znała jedynie pięciu współpracowników i werbownika, jednak dywersanci szkoleni w ZSRR w latach 30. nie przechodzili od razu do działań (Kołakowski 2002, s. 44).  Inną organizacją kierującą dywersją na ziemiach wschodnich RP było Biuro Galicyjskie (Galbiuro), które powstało na początku lat 20. w oparciu o żołnierzy armii Petlury i miejscowych komunistów. Dzieliło się ono na oddziały: ogólny, agitacyjny, gospodarczy, prasowy, informacyjny i instruktorsko-rejestracyjny. Do zadań należało szpiegostwo i agitacja komunistyczna. Zostało ono oficjalnie rozwiązane w 1921 r., po interwencji rządu polskiego, ale kadry zostały wykorzystane przez wywiad do dywersji w Polsce południowo-wschodniej. Za ich pomocą powstały trzy grupy, rozbite przez polskie organa bezpieczeństwa w 1922 r.20.   Akcje dywersyjno-sabotażowe na Kresach Wschodnich trwały do 1925 r., Po objęciu władzy w ZSRR przez Józefa Stalina, władze sowieckie zaczęły wycofywać się z realizacji koncepcji permanentnej rewolucji, dlatego też wyhamowały działania, rozwiązując grupy dywersyjne, lub rozbijając te, które nie chciały podporządkować się ich decyzji (Krzak, op.cit. s. 77). Nie oznaczało to całkowitego odrzucenia przez Sowietów organizacji dywersji pozafrontowej, zmieniła się tylko taktyka. Wywiad sowiecki przygotowywał uśpione struktury dywersyjne, mające podjąć działania po wybuchu wojny bądź rewolucji. Ich członkowie gromadzili broń, amunicję i materiały wybuchowe, przygotowując polowe lotniska dla sowieckich samolotów i spadochroniarzy, rozpoznając przyszłe cele ataków. Grupy zostały wyposażane w radiostacje, co miało ułatwić kontakt, a ich organizatorzy byli przerzucani do Polski, gdzie werbowali kolejnych członków oddziałów, którzy musieli przedostać się do ZSRR w celu odbycia tam szkolenia (Krzak, op.cit. s. 188). Po 1926 r. sytuacja uspokoiła się, a Sowieci zaczęli przygotowywać struktury dywersyjne na czas konfliktu z Polską, uaktywniając je jednak dopiero w 1939 r.  
                                                 
20 A. Krzak, op. cit., s. 177. 
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Podsumowanie  Odzyskanie w 1918 r. przez Polskę niepodległości oznaczało dla elit rosyjskich problem, zarówno po stronie białej jak i czerwonej stronie. Dlatego w latach 1920-1925 Sowieci permanentnie podejmowali próby destabilizacji sytuacji w Polsce przy pomocy działań agenturalno-dywersyjnych, dokonywanych przez członków Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP), KP Zachodniej Ukrainy i KP Zachodniej Białorusi oraz grup dywersyjnych, formowanych w ZSRR i wysyłanych następnie do Polski. Ich celem była destabilizacja sytuacji społeczno-politycznej na Kresach Wschodnich, jednakże działalność komunistycznych rebeliantów władze polskie powstrzymały stopniowo po 1924 r., czyli po utworzeniu Korpusu Ochrony Pogranicza. Władze sowieckie oczekiwały bowiem, że dywersja, sabotaż i terroryzm w połączeniu z odpowiednią propagandą doprowadza do wybuchu antypolskiej rebelii zbrojnej, która zostanie wsparta przez „internacjonalistyczną” pomoc ze strony Armii Czerwonej, co doprowadzi do „wyzwolenia okupowanych przez pańską Polskę ziem Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy – jak w Sowietach określano polskie Kresy Wschodnie. Celem geopolitycznym Moskwy było odzyskanie przez Rosję Sowiecką panowania nad Europą Wschodnią i powrót Rosji do granicy z Niemcami. Ostatecznie Sowieci uzyskali granicę z Niemcami we wrześniu 1939 r. – po zwycięskiej dla nich krótkiej wojnie z Polską i dokonaniu IV rozbioru, choć tym razem, w przeciwieństwie do okresu zaborów z lat 1795-1914 sojusz swastyki z czerwoną gwiazdą przetrwał zaledwie 22 miesiące.   Literatura  1. Baziur G., 1994, Obrona Grodna przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939 r. – geneza, przebieg i skutki wydarzeń, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Okoniewskiej, Gdańsk, [zbiory własne autora].    2. Baziur G., 2015, Rosyjskie teorie „wojen informacyjnych” a kwestia niepodległości Ukrainy w świetle infoagresji rosyjskiej w 2014 r. – wybrane problemy, [w:] Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право, ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ за матеріалами ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції: Трансформаційні процеси в сучасній системі міжнародних відносин 15 лютого 2015 року, Львів. 3. Baziur G., 2015a, „Wojna buntownicza” jako „wojna specjalnego znaczenia” – czy jest to novum na polu walki? Próba porównania historycznego na przykładzie koliwszczyzny”, [w:] M. Kopczewski, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy, społeczeństwa, T. 2, Poznań 2015, s. 703-713. 
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Summary Communist anti-national activities in the Second Commonwealth Eastern Borderlands as a factor of geopolitical destabilization   Regaining independence by Poland in 1918 from the point of view of the Soviet Union 
meant a significant impediment to the implementation of plans to support revolutionary 
movements in Germany and other European countries. After the defeat in the war with 
Poland, Soviet government organized a very complex system, whose task was to carry 
out sabotage and terrorist activities in the Polish Eastern Borderlands. In these 
activities there were to be engaged the Belarussians, Lithuanians and Ukrainians, as 
well as Polish members of the communist party. The planned result of these activities 
were calling the revolution, which, of course, have obtained support from the Soviets. As 
a result, the eastern Polish regions would be connected to the Soviet Union. Thanks to 
effective action by the Polish military counterintelligence and the attitude of society, 
Polish eastern border lasted until the fourth partition of Poland in 1939.   
 
Key words: Polish Eastern Borderlands, Soviet Union, diversion, asymmetric warfare, independence, Poland, anticommunism 
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   SPRAWOZDANIE Z VII ZJAZDU GEOPOLITYKÓW POLSKICH – KRAKÓW, 12-13 GRUDNIA 2015 R.     W dniach 12-13 grudnia 2015 roku, już po raz siódmy odbyła się doroczna konferencja naukowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne - Zjazd Geopolityków Polskich. Tym razem na miejsce obrad, których temat przewodni stanowiły „Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, wybrany został Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele największych ośrodków akademickich w Polsce, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczelni z Kielc, Olsztyna, Rzeszowa, Częstochowy, Opola i Górnego Śląska, a także Polskiej Akademii Nauk oraz uczelni wojskowych, w tym Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Nie zabrakło też gości zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz ze Słowacji, przedstawicieli współpracujących instytucji oraz terenowych oddziałów Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  Oficjalnego przywitania gości dokonał dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego Zbigniew Długosz, oraz przewodniczący komitetu organizacyjnego VII Zjazdu Geopolityków Polskich, a zarazem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego ds. naukowych, Witold Wilczyński. Następny punkt programu konferencji, stanowiła ceremonia rozdania Nagród im. Oskara Żebrowskiego, a także nagród i wyróżnień w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2014, którą poprowadził wiceprzewodniczący Rady Naukowej Stefan Bielański (UP Kraków). Kapituła Nagrody im. Oskara Żebrowskiego postanowiła wyróżnić w tym roku aż osiem osób. Są to (w porządku alfabetycznym): gen. Bolesław Balcerowicz, Stanisław Bieleń, Henryk Głębocki, gen. Jerzy Gut, Eugeniusz Król, Leszek Sykulski i Justyna Trubalska. Laureatami nagrody głównej w konkursie Książka Geopolityczna Roku 2014 zostali autorzy książki „Polska na globalnej szachownicy” - Adam Balcer i Kazimierz Wóycicki. Wyróżnienie za zajęcie II-ego miejsca otrzymał Paweł Rojek („Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania”), a III-ego Ryszard Czarnecki (High North- między geografią a polityką”).  Po części oficjalnej  odbyła się debata ekspercka poświęcona militarnym                                 i geostrategicznym wyzwaniom współczesności, w której na pytania związane z tematem Zjezdu odpowiadali Paweł Soroka (Polskie Lobby Przemysłowe), Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Żebrowski (UP Kraków) oraz Rafał Kopeć (UP Kraków). Otwarta formuła debaty pozwoliła na włączanie się do niej także osób z sali, co sprawiło, że nie zabrakło kontrowersji 
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i ożywionych sporów. Obok debaty, ważnym punktem programu były obrady Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, podczas których przybyli na Zjazd eksperci i uczestnicy konferencji udzielali wywiadów przedstawicielom mediów. Podczas Zjazdu wygłoszono trzydzieści referatów, pogrupowanych w sześć paneli tematycznych. Pierwszy z nich – wprowadzający - poświęcony został ogólnym zagadnieniom geopolityki i geostrategii. Następnie prelegenci uczestniczyli kolejno w sesjach: „Technologicznej”, „Śródziemnomorskiej”, „Rosyjsko-Ukraińskiej”, „Polsko-Słowackiej”, oraz „Polsko-Ukraińskiej”.   Karolina Zub Sekretarz Redakcji Przeglądu Geopolitycznego 
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   WNIOSKI Z VII ZJAZDU GEOPOLITYKÓW POLSKICH W KRAKOWIE, 12-13 GRUDNIA 2015 r., NA TEMAT „MILITARNE I GEOSTRATEGICZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI”    1. Konieczne będzie wprowadzenie zmian priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w stosunku do obecnego Planu Modernizacji Technicznej. Jest to konieczne z wielu względów. Pomijając przesłanki wynikające z Planu obecnego, obecni na konferencji specjaliści są zdania, że obecnie realizowany projekt jest nieefektywny, powolny, kosztowny oraz niedostosowany do potrzeb Sił Zbrojnych i priorytetów bezpieczeństwa narodowego. Dwoma najważniejszymi zmianami do jakich należy dążyć są, po pierwsze, prywatyzacja sektora zbrojeniowego, poprzez dopuszczenie do rynku polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dokonując deregulacji produkcji zbrojeniowej w Polsce. Druga zmiana ma dotyczyć deregulacji i ułatwienia dostępu do broni dla obywateli i organizacji proobronnych. Pozwoli to na rozwój sektora zbrojeniowego w Polsce, tańszą produkcję, a więc i lepsze oraz efektywniejsze zaopatrzenie wojska. Ponadto należałoby przyjąć zasadę, że żołnierz MUSI mieć najlepszy sprzęt dostępny na świecie. Jeśli wysyłamy żołnierzy w rejon działań wojennych, muszą oni być zabezpieczeni na najwyższym, światowym poziomie. Przykład: Kamizelki kuloodporne w jakie zostali wyposażeni nasi żołnierze m.in. podczas misji na Bałkanach były tak podłej jakości, że nasi nagminnie kupowali za prywatne pieniądze kamizelki amerykańskie.  2. W związku z niedofinansowaniem służb mundurowych, w szczególności armii, przez kilkanaście ostatnich lat, należy radykalnie przekierować środki z wydatków socjalnych na zbrojenia i szkolenie żołnierzy oraz rezerwistów. Opierając się na kalkulacjach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, nasze położenie geostrategiczne jest trudne, dlatego należy zwiększyć liczebność wojska a zatem konieczne jest przeniesienie ciężaru wydatków państwa z mało istotnych i źle działających sektorów budżetu (cięcia socjalne), na to co jest istotne dla działania państwa, czyli głównie dla silnej i gotowej do działania armii. Wg kalkulacji ekspertów PTG przez najbliższe kilka lat nie odzyskamy bezpiecznego potencjału militarnego, gwarantującego nam ochronę, nawet gdybyśmy podnieśli wydatki na zbrojenia do 5% PKB - tak bardzo cięcia poprzednich rządów nas osłabiły. Dlatego zwiększenie radykalne wydatków na zbrojenia jest koniecznością. Koniecznie również należy wprowadzić racjonalizację wydawanych środków. Budżet MON był dotychczas wykorzystywany w sposób bardzo nieefektywny. Nikt nie odpowiada za chybione decyzje logistyczne, dyslokacyjne, zakupowe, kadrowe itp. Należy 
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wprowadzić personalną odpowiedzialność urzędników! Przykład: Kto odpowie za chybioną i  właśnie odwoływaną reformę systemów dowodzenia, która wiązała się z inwestowaniem dużych środków finansowych, które w ten sposób zostały zmarnowane?  3. Kryzys na Ukrainie i zmiana w środowisku bezpieczeństwa unaoczniły znaczenie systemu rezerw osobowych sił zbrojnych. Wnioski są jednoznaczne - należy budować system obrony wzorowany na szwajcarskim, gdzie każdy obywatel jest żołnierzem. Oznacza to powołanie obok zawodowej armii, wojsk ochotniczych, a także przywrócenie obowiązkowych szkoleń wojskowych dla młodych mężczyzn. Konieczne jest wprowadzenie dodatkowego komponentu sił zbrojnych - obrony terytorialnej, złożone z członków organizacji proobronnych, ochotników-rezerwistów, a także weteranów, która zorganizowana byłaby w każdej gminie. Jej zadaniem byłoby strzeżenie i obrona infrastruktury krytycznej i wspieranie wojsk zawodowych na danym terytorium.  4. Uważamy, że obecna organizacja w strukturze i dyslokacji jednostek SZ RP jest przestarzała i wymaga natychmiastowych zmian. System dowodzenia, mimo, że zmieniany ostatnio, również nie odpowiada realiom w czasie zagrożeń i musi być uproszczony. Dlatego należy wprowadzić bardzo wiele zmian, poczynając od organizacji poszczególnych jednostek, po ich skład, dowodzenie i rozmieszczenie. Organizacja uwzględniać ma system wzorowany na szwajcarskim, opisany w poprzednim punkcie. Jednostki mają zostać uzupełnione sprzętem i przeszkolonym personelem. Ich lokalizacja jak najszybciej musi zostać zmieniona, w sposób uwzględniający kierunki najprawdopodobniejszych nadchodzących zagrożeń, czyli raczej północny-wschód i wschód. Należy niestety również zweryfikować obecnie posiadane w kadrach stopnie wojskowe, gdyż awanse przez poprzednie władze były rozdawane nie podług zasług dla Polski, lecz według klucza partyjnego i potrzeb elit rządzących. Przez to mamy więcej generałów niż jest to potrzebne. Rozwiązaniem jest uzależnienie stopnia oficerskiego i podoficerskiego od wyników testów, które należy przeprowadzić w całym wojsku, testów zdolności dowodzenia sprawdzanych na poligonie. Pozbędziemy się wtedy zbędnego balastu w postaci tzw. oficerów „flagowych”, którzy awansowali dzięki znajomościom. Koniecznie uwagę należy zwrócić na system szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego szeregowych i podoficerów. Potrzebna jest również racjonalizacja etatów, z redukcją etatów generalskich.  5. Powszechnie na konferencji się mówiło o zbliżającym się nieuniknionym konflikcie. Należy sprawić by system pozyskiwania zdolności bojowych został zreformowany i był w stanie zapewnić SZ RP możliwość proporcjonalnej odpowiedzi na zagrożenia. Liczbę szkoleń rezerwistów należy zwiększyć, szkolenie i wyposażenie żołnierzy to rzeczy na których nie możemy oszczędzać. Należy także otworzyć się bardziej na inicjatywy oddolne. Przy obecnym systemie demograficzno-emigracyjnym Polski jest to niemożliwe. Nikt nie będzie umierał za politykę Rządu, jaki by on nie był. Jedyną radą jest po 
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pierwsze przywrócenie terminu SŁUŻBA a nie praca 8 godzin. Powinniśmy wrócić także do systemu otwartych drzwi w jednostkach dla młodych ludzi.  6. Rynek zbrojeniowy powinien być otwarty na inicjatywy przedsiębiorców prywatnych. To, że jest to dobre pokazała prywatyzacja fabryki amunicji w Pionkach. Prywatyzacja ta pozwoliła na restrukturyzację przedsiębiorstwa, zwiększenie produktywności oraz asortymentu. Uważamy również, że każda jednostka powinna sama dobierać sobie uzbrojenie w ramach określonego budżetu na jej utrzymanie. Żołnierze sami najlepiej wiedzą z jaką bronią radzą sobie najlepiej. System ten doskonale działa w siłach specjalnych.  7. Należy NATO przekonać do zwiększania gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i wszystkich państw „frontowych” sojuszu. Należy również zwiększyć niezależność Polski pod względem militarnym od polityki USA, tworząc sieć bliższych powiązań z państwami naszego regionu, które w razie potrzeby byłyby pierwsze, by przyjść nam z pomocą. Należy zmniejszać zaangażowanie Polski w akcjach militarnych NATO poza naszym regionem. Należy ubiegać się o bezpłatne przekazywanie uzbrojenia naszych zachodnich sojuszników dla naszej armii. Pozwoli to na szybsze wyposażenie sił obrony terytorialnej i sił rezerwowych.  8. Wojna przy obecnej kondycji naszych sił zbrojnych byłaby katastrofą. Dlatego należy grać na czas i odwlekać zaangażowanie w sporach między wielkimi mocarstwami jak najdłużej. Aby tego dokonać należy przede wszystkim nie pogarszać i tak bardzo złych stosunków z Rosją, oraz rozpocząć politykę balansowania pomiędzy USA i Rosją oraz Chinami, by jak najdłużej zapewnić sobie neutralność. Jednocześnie należy budować silne sojusze militarne z państwami Grupy Wyszehradzkiej, państwami skandynawskimi, Rumunią, państwami bałtyckimi. Należy również zaprzestać dalszych prób wspierania nacjonalistycznego rządu na Ukrainie, który jest rosnącym zagrożeniem dla Polski. Należy również uważać na działania niemieckie w regionie, które okazały się w ostatnich latach otwarcie wrogie i antypolskie (odmowa i brak podpisania traktatu pokojowego z Polską!). Sytuacja międzynarodowa obecnie dynamicznie się zmienia, należy więc bacznie obserwować i szybko reagować. Dzięki takiej polityce, polityce realnej, powinniśmy być w stanie zdobyć czas na zreformowanie naszej armii. W dalszej kolejności Polska powinna rozwijać również potencjał do działań wywiadowczych poza granicami kraju, oraz rozwijać tajne innowacyjne technologie zbrojeniowe i kosmiczne.  9. W naszych warunkach geopolitycznych uważamy za nierozsądne wysyłanie sił ekspedycyjnych do dalekich krajów, jak i na Ukrainę. Wobec konfliktu w Donbasie powinniśmy zachować neutralność, a wręcz wspierać przedłużanie się tam działań. Im dłużej Rosja jest tam zaangażowana, tym dłużej nie zwróci uwagi na nasze państwo.  10. Kryzys imigracyjny niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. W tej kwestii uczestnicy konferencji potwierdzili poparcie oficjalnego stanowiska 



Wnioski z VII Zjazdu Geopolityków Polskich w Krakowie, 12-13 grudnia 2015 r., na temat „Militarne i geostrategiczne wyzwania współczesności”, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 158-161. 

 - 161 - 

Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego opublikowanego niedawno na stronie PTG: http://ptg.edu.pl/oficjalne-stanowisko-polskiego-towarzystwa-geopolitycznego-w-sprawie-kryzysu-imigracyjnego-w-europie/   11. Należy zwrócić uwagę na UE jako organizację, która przeżywa swoją agonię i już niedługo przestanie istnieć w wyniku kryzysów imigracyjnego i zadłużeniowego. Polska powinna dążyć w swoich działaniach do uniknięcia obciążenia wynikającego ze zobowiązań tej instytucji.  12. Służby mundurowe są obciążone zbytnio tzw. papierkową robotą. Odciążenia należy dokonać poprzez uproszczenie przepisów i regulaminów. Pozwoli to na zwiększenie wydajności służb mundurowych, szczególnie w sytuacji zagrożenia granic. Straż Graniczna powinna wrócić do modelu wojsk ochrony pogranicza sprzed wojny. Reforma w służbach mundurowych dotyczyć będzie także kadr, gdzie tak jak w wojsku, przyznawane często były awanse wg klucza partyjnego, lub po znajomościach. Straż graniczna i policja musi być szybko przygotowana na duże grupy agresywnych imigrantów, próbujących nielegalnie przekraczać granicę bez kontroli.  13. Wywiad i kontrwywiad powinien bezpośrednio podlegać głowie państwa lub ewentualnie premierowi, a nie urzędnikom MSW i MON nie posiadającym kompetencji oraz żadnej legitymizacji, nie wybranym w wyborach powszechnych. Zdajemy sobie sprawę, że polskie służby wywiadowcze są mocno zinfiltrowane przez obce wywiady, dlatego reformę tych formacji należy oddać jednej osobie zaufanej prezydenta lub premiera, której oddanie Polsce i interesowi narodowemu jest niewątpliwe. Obecnie pilniejsze jest skuteczniejsze wykorzystanie służb specjalnych, co wymaga niezwłocznych zmian, pozwalających działać służbom w interesie narodowym. Sektorami siłowymi powinna dowodzić jedna osoba. W siłach zbrojnych Sejm nie powinien mieć więcej do powiedzenia niż ustalanie budżetu. Posłowie i senatorowie nie znają się zazwyczaj na sprawach wojskowych i dotyczących bezpieczeństwa narodowego.         Rada Naukowa PTG 



Stanowisko Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 162-164. 

 - 162 - 

   STANOWISKO RADY NAUKOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO W SPRAWIE KRYZYSU IMIGRACYJNEGO  W EUROPIE     Rada Naukowa PTG wyraża niniejszym opinię o wydarzeniach bieżących, mających silny wpływ na sytuację i stabilność polityczną w Europie. Opinia ta obejmuje odpowiedzi na pięć pytań związanych z tym zjawiskiem.  1. Czym w istocie jest kryzys imigracyjny?  Jest to kolejna faza konfliktu cywilizacji, opisanego dawno temu w literaturze naukowej, w tym przez krakowskiego uczonego Feliksa Konecznego. Do zderzenia cywilizacji dochodzi w wyniku postępujących długookresowo procesów społecznych osłabiających siłę kultury w populacjach budujących dany krąg cywilizacyjny, w tym przypadku cywilizację łacińską. Dochodzi do tego również w wyniku osłabiania gospodarczego i politycznego, a także militarnego państw wchodzących w skład danej cywilizacji względem państw sąsiednich budujących cywilizacje pozostałe. Cywilizacja islamska, w obliczu słabnącego potencjału kulturalnego sąsiadów przeprowadza tzw. hidżrę. Zgodnie z zaleceniami proroka Mahometa, wyznawcy islamu odbywają zorganizowaną wędrówkę w celu zwiększenia wpływu na zajmowane terytoria obce kulturowo, i w celu włączenia ich do ummy. 2. Jakie są prawdziwe przyczyny obecnego kryzysu imigracyjnego?  Wspomniane wyżej różnice cywilizacyjne w połączeniu z dostępem do informacji (Internet, rozwój turystyki), narzucanie odmiennym kulturowo krajom nieznanej w nich demokracji i bezpośrednio eskalacja działań wojennych stanowią te przyczyny. Tzw. kryzys imigracyjny jest bezpośrednim efektem braku możliwości zakończenia wojny domowej w Syrii i Libii w obliczu sprzecznych interesów, jakie mają tam mocarstwa, zwłaszcza USA, UE, bogate państwa arabskie, Rosja, oraz sojusznicy tych mocarstw (Izrael, Turcja, Iran i Syria). Są to przyczyny bezpośrednie i krótkookresowe. Gdy przyjrzymy się tej kwestii z dłuższej perspektywy, Europę od dekad osłabiały dwa współzależne procesy. Pierwszym jest ten, który Jose Ortega y Gasset nazwał tzw. buntem mas (współcześnie Ryszard Legutko określił to jako dekulturacja), gdzie z pokolenia na pokolenie postępowało wypieranie tradycyjnych wartości rodzinnych, konserwatywnych, patriotycznych z hierarchii wartości. Na ich miejsce weszły wartości hedonistyczne – dobrobyt, pieniądz, czy kariera. Drugim procesem jest szerzenie się wśród elit wywodzącej się z marksizmu ideologii, którą Henri de Lubac nazwał ateistycznym humanizmem. W efekcie jej popularności wśród intelektualistów sprzed dekad, idee takie jak 
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multikulturalizm, polityczna poprawność, ultratolerancja są dziś powszechnie akceptowane w uniwersytetach, mediach i dyskursie politycznym krajów zachodnich. Dzieje się to bez względu na konsekwencje dla siły i potęgi tych krajów. Należy podkreślić, że ideologie te nie znajdują uzasadnienia w badaniach naukowych i stanowią jedynie wyraz partykularnych interesów określonych grup. Efektem tych dwóch procesów jest kryzys demograficzny – młodzi ludzie wyżej stawiają dobrobyt niż rodzinę, a dzieci traktują jako koszty, a nie inwestycję. Ponadto, mieszanie ze sobą odmiennych kultur musi prowadzić do konfliktów, o czym boleśnie przekonują się państwa zachodnie. 3.  Kto stoi za eskalacją kryzysu?  Według zasady „qui bono?”, do winnych kryzysu należą zarówno podmioty bezpośrednio wywołujące eksodus, czyli lokalne ugrupowania, np. ISIS na Bliskim Wschodzie, wzywające do hidżry i dżihadu w Europie, ale także lokalne rządy i grupy wojskowe sprawujące władzę przy pomocy uzbrojonych band w Afryce Środkowej, w Libii, Somalii. Bezpośrednio winna jest też Unia Europejska z Niemcami na czele, które zdecydowanie opowiedziały się za wpuszczaniem pierwszych grup imigrantów i jako zaproszenie zastosowały bogate zasiłki i przywileje, np. prawo do sprowadzenia rodziny przez imigrantów. Pośrednio winne są mocarstwa wspomagające wyżej wspomniane ugrupowania zbrojne i ich walkę: USA, Izrael, bogate państwa arabskie z Arabią Saudyjską na czele, wspomagające ugrupowania, takie jak ISIS, w celu obalenia reżimu Assada w Syrii, czy Kaddafiego wcześniej w Libii. Nie bez winy są też Rosja i Iran wspierające drugą stronę, oraz Turcja próbująca osłabić Kurdów i pozwalając przejść imigrantom do Europy przez swoje terytorium. Część odpowiedzialności spada na państwa takie jak Polska i inne kraje UE popierające politykę niemiecką. Zamiast podejmować działania poprzez wzmacnianie zewnętrznych granic strefy Schengen doprowadzono do jej upadku, wprowadzając na terytorium ludzi, których w świetle prawa nie powinno w tych krajach być. 4. Co oznacza ten kryzys dla Europy?  Rada Naukowa PTG przewiduje, że masowy napływ imigrantów oznaczać będzie wielkie problemy, w zasadzie w każdej dziedzinie życia. Na wielu obszarach dojdzie z pewnością do eskalacji radykalizmu ze strony muzułmanów a także do otwartych starć z policją i wojskiem. Może także się okazać, że zamieszki zostaną wywołane przez lokalne społeczności, odmawiające utrzymywania licznych grup zamorskich przybyszów ze swoich podatków i tym samym dyskryminacji samych siebie pod względem prawnym, socjalnym i gospodarczym. W rezultacie doprowadzi to do destabilizacji a nawet do rozpadu Unii Europejskiej w jej obecnym kształcie. Po pewnym czasie zmusi to kraje europejskie do poszukiwania nowych sojuszników. Zmianie ulegnie polityka NATO przy czym wzrośnie znaczenie USA i Rosji w Europie. Jeśli do tego dodamy destabilizację międzynarodowego systemu walutowego, wynikającego z 



Stanowisko Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w sprawie kryzysu imigracyjnego w Europie, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 162-164. 

 - 164 - 

zadłużenia USA i Europy, to konflikt interesów Rosji i USA może ulec eskalacji i świat stanie na progu wojny na Bliskim Wschodzie, a nawet w Europie.  5. Co kryzys ten oznacza dla Polski i Polaków?  Tym razem nasze położenie geograficzne daje nam poczucie względnego bezpieczeństwa. Również szczęśliwie nie jesteśmy tak atrakcyjni ekonomicznie dla imigrantów. Konieczność przyjęcia 10-20 tys. imigrantów, na co zgodził się rząd wbrew woli społeczeństwa, też nie jest dramatem. Z tej grupy w Polsce pozostanie pewnie z 10-15%. Imigranci w większości nie życzą sobie zamieszkać w naszym kraju, a trudno sobie wyobrazić, aby ludzi tych ściągano tutaj i przetrzymywano wbrew ich woli w obozach koncentracyjnych. W każdym razie nie wolno do takiej sytuacji dopuścić. O ile osiedli się u nas większa grupa uchodźców (prawdziwych uchodźców powinniśmy przyjmować o jest to zgodne z ich wolą, w przeciwieństwie do imigrantów ekonomicznych), nie należy dopuścić do ich koncentracji, która stanowiłaby pierwszy krok do utworzenia tzw. społeczności równoległych. Dobrze zatem by byli oni przyjmowani bezpośrednio przez zainteresowane pomocą polskie rodziny, a nie osoby prawne, rząd, parafie, które mogłyby jedynie pośredniczyć. Na pewno nie powinny w to angażować się organizacje budujące masowe obozy. Wynika to bowiem z doświadczeń krajów, które imigrantów islamskich przyjmują od kilku dekad. Utraciły one suwerenność na znacznych fragmentach swojego terytorium (np. 751 tzw. zones urbaines sensibles we Francji). Na pewno Polacy powinni już teraz przygotowywać się do dramatycznych wydarzeń, które nadejdą: destabilizacji politycznej, w tym konfliktu zbrojnego w Europie, upadku UE w obecnej postaci, osłabienia NATO, eskalacji siłowych rozwiązań politycznych w polityce Rosji i USA, a także destabilizacji międzynarodowego systemu walutowego. Zalecamy zatem każdej polskiej rodzinie, aby w swoich dalekosiężnych planach uwzględniła możliwość wystąpienia dramatycznych wydarzeń, o których była wyżej mowa, a które stają się coraz bardziej prawdopodobne.  Powyższy dokument powstał w wyniku debat przeprowadzonych podczas sesji naukowej nt. Islam we współczesnym świecie, jaką zorganizował Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 29 marca 2015 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Należy podkreślić, że sesja miała miejsce dużo wcześniej, niż pojawił się problem kryzysu imigracyjnego. Możliwość jego wystąpienia i pojawienia się innych problemów wynikających z cech islamskiej cywilizacji stanowiła ważny motyw zorganizowania sesji. Celowość przedsięwzięcia potwierdzili uczestnicy sesji w swoich wypowiedziach. Wkrótce potem doszło do masowego napływu imigrantów do Europy, co sprawiło że tematyka muzułmańska stała się jednym z głównych motywów debaty publiczne. Niektóre z dyskutowanych podczas sesji problemów stały się tematami artykułów zamieszczonych w 13 i 14 tomie Przeglądu Geopolitycznego.        Rada Naukowa PTG 
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   John L. Allen Jr., Globalna wojna z chrześcijanami. Wstrząsający obraz współczesnych prześladowań, przełożył Tomasz Mucha, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 357, ISBN 978-83-277-0134-3.    Prawie wszystkie współczesne podręczniki geograficzne dostępne w języku polskim ukazują obraz świata, który nie jest prawdziwy. Jest tak dlatego, że ich autorzy wojnę traktują jako sytuację nadzwyczajną, przejściową, a podręcznik w ich mniemaniu musi się koncentrować na tym, co „normalne” i trwałe, aby nie uległ dezaktualizacji w następstwie bieżących wydarzeń politycznych. Problem w tym, że wojna od dawna nie jest czymś nadzwyczajnym ani przejściowym. Dla setek milionów ludzi jest to rzeczywistość codziennego życia. Z prezentowanej książki wynika, że wojna trwa nie tylko tam, gdzie ją wypowiedziano. Ponad wszystkimi oficjalnie trwającymi konfliktami zbrojnymi, trwa w całym świecie niewypowiedziana, cicha wojna z chrześcijaństwem. I nie jest ona bynajmniej ograniczona do fundamentalistycznych państw muzułmańskich i ateistycznych dyktatur komunistycznych.  O incydentach stanowiących pojedyncze epizody globalnej wojny z chrześcijanami opinia publiczna dowiaduje się ze środków masowego przekazu. John Allen Jr., jako korespondent mediów watykańskich, dokonał wysiłku zebrania nie tylko doniesień prasowych na ten temat, ale wykorzystał materiały gromadzone od lat przez liczne organizacje praw człowieka  (organizacja Open Doors, norweska Forum-18, Pew Forum z Waszyngtonu, Instytut Hudsona, Międzynarodowe Towarzystwo Praw Człowieka we Frankfurcie, amerykańskie Narodowe Centrum Badań nad Terroryzmem, Human Rights Watch), agencje prasowe (Fides, Asia News), katolickie i międzywyznaniowe stowarzyszenia zajmujące się pomocą humanitarną i duszpasterską (np. Barnabas Fund i Centrum Badań Światowego Chrześcijaństwa w South Hamilton), jak i osoby prywatne badające problem prześladowań chrześcijan (n.p. Francesca Paci, autorka bestsellera Dove muoiono i Christiani i znany włoski socjolog religii Massimo Introvigne). W efekcie powstało imponujące dzieło, które niewątpliwie uzupełnia geograficzny obraz świata początku trzeciego millenium. Należy wyrazić satysfakcję, że dzięki inicjatywie krakowskich Ojców Jezuitów, praca Allena została udostępniona również polskiemu czytelnikowi. Chodzi tu już nie tylko o uzupełnianie niedociągnięć i braków polskiej geografii, ale o oddanie sprawiedliwości milionom osób prześladowanych, którzy za wierność zasadom chrześcijańskiej wiary, za wierność Chrystusowi,  jakże często płacą cierpieniem i męczeńską śmiercią. O tym globalnym konflikcie i o innych wojnach geografia, a zwłaszcza geopolityka, nie może nie mówić, jeżeli przedstawiany przez nią obraz świata ma zachować związek z rzeczywistością.  
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 Recenzowana książka składa się z trzech części. Pierwsza stanowi empiryczną bazę i zarazem uzasadnienie tytułowej tezy o globalnym charakterze wojny. Zawiera ona udokumentowany opis prześladowań chrześcijan w państwach Afryki, Azji Wschodniej i Południowej, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Europy Wschodniej wraz z Rosją.      Autor analizuje różne rodzaje prześladowań, których skutkiem jest wiele form dyskryminacji społecznej i prawnej, ograniczanie działalności misjonarskiej i kultu a także przemoc fizyczna skierowana przeciwko jednostkom i całym wspólnotom lokalnym. Dogłębna analiza statystyczna wykazała, że spośród siedemdziesięciu milionów męczenników chrześcijańskich zabitych od czasów Chrystusa, ponad połowa poszła na śmierć w ostatnim stuleciu. Są to przede wszystkim ofiary komunizmu i narodowego socjalizmu, ale mimo upadku tych zbrodniczych ideologii, przemoc wobec chrześcijan wykazuje nadal tendencję wzrostową. Okazuje się że w dzisiejszych czasach to chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie, gdyż w nich wymierzone jest aż 80% wszystkich aktów religijnej dyskryminacji. Od roku 2006 byli oni poddawani prześladowaniom przez zarówno instytucje państwowe jak i sprawców niepaństwowych w 139 państwach świata. Ponad sto milionów chrześcijan jest tam poddawanych przesłuchaniom, aresztowaniom, torturom, i musi liczyć się z możliwością utraty życia. Wielokrotnie więcej jest przedmiotem dyskryminacji i przeszkód prawnych. Rocznie w wyniku globalnej wojny ginie od 100 do 150 tysięcy chrześcijan. Dane te są zilustrowane opisami konkretnych sytuacji z ostatnich dwóch dekad, jakie zaistniały w 27 państwach: od Korei Północnej i Chin, poprzez Nigerię, Indię, Kubę, Wenezuelę, po Izrael, Turcję i Rosję.  W drugiej części książki Allen poddaje krytyce rozpowszechnione przeświadczenia dotyczące współczesnych prześladowań chrześcijan. Za pomocą przykładów ze wszystkich regionów świata, autor wykazuje, że niebezpieczeństwa zagrażają chrześcijanom nie tylko w tych krajach, w których stanowią oni mniejszość. Okazuje się bowiem, że za wiarę giną oni nawet w katolickich państwach Ameryki Łacińskiej, gdzie z powodu swojej niezłomnej postawy przeszkadzają w działalności organizacji przestępczych. W innych krajach chrześcijanie stają się ofiarami zastraszania i przemocy organizowanej przez rządzące reżimy, z którymi nie chcą współpracować z pobudek religijnych. Ponieważ w potocznym rozumieniu prześladowania chrześcijan związane są z wojującym islamem, Allen dostarcza argumentów, z których wynika, że dżihad to tylko jedna z wielu antychrześcijańskich mocy odpowiedzialnych za globalną wojnę z chrześcijanami. Równie skutecznie prowadzą ją ultranacjonaliści tureccy, reżimy totalitarne (Korea Północna, Chiny, Laos, Wietnam), radykaliści hinduistyczni i buddyjscy w Birmie, Laosie i Sri Lanka, ugrupowania przestępcze (np. gangi narkotykowe), organy bezpieczeństwa różnych państw (Ukraina), ruchy antyreligijne i ateistyczne (Francja, Wielka Brytania), a także chrześcijańscy radykaliści dopuszczający się ataków na przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich.  
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 Trzecia część książki przedstawia społeczne i polityczne konsekwencje globalnej wojny z chrześcijanami. Chociaż nie tworzą oni partii politycznej, ich obecność zawsze wywołuje polityczne konsekwencje i wpływa na znaczenie państw na scenie międzynarodowej. Wynika to z faktu, że w większości dzisiejszych społeczeństw chrześcijanie, pomimo konserwatyzmu w sferze obyczajowej, stanowią siłę w dużym stopniu prodemokratyczną, sceptyczną wobec globalizacji i wpływów Ameryki, pacyfistyczną, oraz przychylną tendencji do zwiększania roli państwa w gospodarce. Upowszechnianie tego typu postaw, czemu sprzyjają obserwowane obecnie w Kościele katolickim tendencje modernizacyjne, nie pozostaną bez wpływu na politykę państw zachodnich i latynoamerykańskich, co odbije się negatywnie na ich przyszłej sytuacji geopolitycznej. Globalna wojna z chrześcijanami, oprócz konsekwencji społeczno-politycznych, niesie także skutki duchowe. Każda ofiara przynosi bowiem duchowe owoce, co wynika m.in. z jednego z plakatów widocznego podczas ceremonii pogrzebowej płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, jaka odbyła się 24 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Jego treść brzmiała: „Twoja śmierć – nasza siła”. Jest to zgodne z powiedzeniem Tertuliana: „Krew męczenników nasieniem Kościoła”. Historie męczeństwa istotnie potrafią zmieniać słuchających ich ludzi. Jako chrześcijanie możemy jedynie mieć nadzieję, że krew męczenników naszych czasów zaowocuje w niedalekiej przyszłości ożywieniem wiary i jednością Ciała Chrystusa. Aby nadzieja ta była uzasadniona, musimy stać się, jak wyraził to Allen, „wiarygodnymi świadkami tej nadziei, zapewniając skuteczną pomoc prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, mówiąc o męczeństwie na forum publicznym i oddając się sprawie poszanowania wolności religijnej i ludzkiej godności”. Ostatnie fragmenty recenzowanej książki Allena noszą wspólny tytuł „Co należy zrobić”. Autor nie ogranicza się we wnioskach do wezwań o modlitwy i „wzmaganie świadomości”, ale formułuje zadania w zakresie dobroczynności, instytucjonalnej pomocy humanitarnej, oddziaływania politycznego, odnosząc się zarazem do sytuacji uchodźców chrześcijańskich. W chwili pisania książki nie istniał jeszcze taki problem w Europie, ale zalecenia sformułowane przez Allena wydają się jak najbardziej odpowiednie w sytuacji aktualnego kryzysu imigracyjnego. Rozsądny program pomocy uciekinierom powinien więc mieć na uwadze dobro Kościoła w kraju docelowym, jak i w kraju pochodzenia uchodźców. Ale czy państwa Unii Europejskiej decydujące się na rozdzielanie pomocy socjalnej imigrantom z Bliskiego Wschodu są w stanie uwzględnić w swoich przedsięwzięciach dobro Kościoła gdziekolwiek?  Witold J. Wilczyński     
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   Paweł Soroka, Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, s. 163, ISBN 978-83-8017-060-5.      Był taki moment po ogłoszeniu zakończenia „zimnej wojny”, kiedy spełnienie oczekiwań zwolenników tzw. postępu wydawało się bliskie: znikł antagonizm między Wschodem a Zachodem i wszyscy mogli zacząć pracować nad naprawianiem świata w liberalno-demokratycznym systemie, który obiecywał rychłe rozwiązanie istniejących problemów społecznych, gospodarczych, a nawet ekologicznych. Niestety, krótko po „Końcu historii” Francisa Fukuyamy przyszło „Zderzenie cywilizacji” Samuela Huntingtona, które mocno podkopało przekonanie o postępie, jako nieuchronnym przechodzeniu od gorszego do lepszego. Wszelkie złudzenia zwolenników postępu zostały rozwiane 11 września 2001 roku. Cały „postępowy” świat uświadomić sobie musiał, że nawet jeżeli rozwój technologii pozwala na podtrzymanie wiary w postęp, to w innych dziedzinach wiara ta utraciła podstawy. Jedną z takich dziedzin jest bezpieczeństwo. W okolicznościach rozpowszechniania się terroryzmu nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo nie ulega poprawie, ale przeciwnie, jest z nim coraz gorzej. A bezpieczeństwo to takie specyficzne dobro, że jeżeli go brakuje, to żadne technologiczne wynalazki i gadżety go nie zrekompensują. Żeby z nich korzystać, trzeba aby spełnione były dwa warunki: trzeba żyć i trzeba mieć odpowiednie warunki, czyli mieć zapewnione bezpieczeństwo.  Tematyka debaty publicznej jak i prywatnych rozmów zmienia się, odzwierciedlając zainteresowania i hierarchię ważności poszczególnych tematów i problemów obecnych w zbiorowej świadomości. Zazwyczaj jest tak, że najwięcej mówi się o tym, co staje się aktualne i ważne, zwłaszcza o tym, czego zaczyna brakować i z tego powodu staje się to przedmiotem obaw. Ostatnie dekady to eksplozja publikacji na temat bezpieczeństwa, co świadczy, że stało się ono dobrem deficytowym. Nawet, jeżeli jeszcze czujemy się bezpieczni, mamy poczucie, że sytuacja ta w każdej chwili może się zmienić na gorsze. Dlatego bezpieczeństwo stało się przedmiotem częstych debat, w których biorą udział różnego rodzaju eksperci: politycy, naukowcy, wojskowi, dziennikarze, przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem. Na uczelniach dużą popularność zyskały kierunki studiów, mające w swojej nazwie bezpieczeństwo. Jeżeli bezpieczeństwo nie jest jeszcze uznaną dyscypliną naukową, to na pewno jest ono ważnym problemem badawczym i dziedziną studiów. Badacze wyróżnili już wiele rodzajów bezpieczeństwa, definiując je w naukowych publikacjach, a jednym z nich jest bezpieczeństwo energetyczne. To ono jest przedmiotem recenzowanej książki. Jej autor, Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby 
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Przemysłowego i członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, znany jest z wcześniejszych publikacji, m.in. poświęconych upadkowi przemysłu po 1989 roku i możliwościom reindustrializacji Polski. Ten ostatni projekt opublikował w 2012 roku, czyli na długo przed objęciem władzy w Polsce przez obecny Rząd, dla którego reindustrializacja kraju to jeden z priorytetów polityki gospodarczej.       Recenzowana książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie i ukazuje stan badań nad bezpieczeństwem energetycznym oraz głównych nurtów badawczych w Polsce na tle dokonań zagranicznych. Pozwala on na zapoznanie się czytelników z terminologią stosowaną w analizach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, w tym z licznymi kategoriami i pojęciami, którymi posługują się badacze.   W drugim rozdziale wyjaśniono czym jest bezpieczeństwo energetyczne, przedstawiając też różne jego aspekty oraz możliwe zagrożenia. Odwołując się do przykładów i rozwiązań praktycznych scharakteryzowano główne elementy teorii bezpieczeństwa energetycznego. W szczególności omówiono podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne na czele z instytucją państwa. Skupiono się zwłaszcza na bezpieczeństwie dużych aglomeracji, jako największych konsumentów energii. Ponadto wyjaśniono przyczyny zagrożeń, konfliktów i kryzysów energetycznych oraz ukazano ich przejawy.   Rozdział trzeci dotyczy sposobów formułowania strategii bezpieczeństwa energetycznego jako istotnego elementu strategii bezpieczeństwa państwa, charakteryzując jej cele ogólne i szczegółowe. Czwarty rozdział pozwala natomiast na wykorzystanie sformułowanych strategii na projekty wykonawcze, czyli przejście od teorii do praktyki. Opisano w nim działania mające na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania systemu energetycznego państwa, oraz metod stosowanych dla uniknięcia zakłóceń i przerw w dostawach nośników energii dla sektora energetycznego. W poszczególnych częściach tego rozdziału analizowane są takie kwestie jak zapewnienie dostaw nośników energii do kraju i dywersyfikacja dostawców oraz dróg przesyłowych, gromadzenie strategicznych rezerw paliw i gazu, przeciwdziałanie atakom cyberterrorystycznym oraz wprowadzanie najnowszych technologii w produkcji, magazynowania i transporcie energii.  Szczególną uwagę zwrócono na rolę zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.  Piąty rozdział poświęcony jest prawnym instrumentom zapewnienia bezpieczeństwa  energetycznego, jakie stosowane są w Unii Europejskiej. Ukazano główne elementy polityki energetycznej Unii i jej cechy, a także zagadnienia wspólnego rynku energii i jego liberalizacji, polegającej m.in. na stopniowym usuwaniu barier w przepływie energii miedzy państwami i budowę połączeń między nimi. Ponadto w zakresie polityki energetycznej Unii zwrócono uwagę na priorytetowo traktowane zagadnienia zwiększania efektywności energetycznej i możliwości realizacji celów tzw. polityki 
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energetyczno-klimatycznej. Analizie poddane zostały m.in. zasada oddzielenia przesyłu od dostaw i produkcji oraz zasada dostępu stron trzecich do sieci.   Wśród wniosków wypływających ze studium zwrócić uwagę należy na konieczność wspierania przez Polskę działań podejmowanych przez Unię Europejską, mających na celu tworzenie wspólnego rynku energii, a także rozwój i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii. Są to bowiem działania, które niewątpliwie przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony forsowane przez Unię Europejską normy emisji dwutlenku węgla powinny uwzględniać odmienne warunki wytwarzania energii w poszczególnych państwach (miks energetyczny). Polska należy do państw, które nie mogą pozwolić sobie na rezygnację z wykorzystania posiadanych złóż węgla. Złoża te na długo pozostaną jeszcze najsolidniejszą podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego.   Piotr L. Wilczyński 
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   Noty o autorach   Grzegorz Baziur – dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu  Jarosław Dutka – doktorant na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, gdzie od 2014 roku stworzył i prowadzi innowacyjną klasę mundurowo-geopolityczną.  Aleksander Głogowski – dr hab., Katedra Strategii Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta School of Oriental and African Studies w Londynie, oraz Institute of Strategic Studies w Islamabadzie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych i Royal Society for Asian Affairs (Wielka Brytania)   Robert Ištok – profesor, Wydział Geografii i Geoinformatyki Stosowanej Uniwersytetu Preszowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Monika Kołodziej – Uniwersytet Jagielloński, doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego  Marcin Krzyżanowski – doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; były konsul Rzeczypospolitej w Kabulu.  Dominika Plavčanová – doktorantka na Wydziale Geografii i Geoinformatyki Stosowanej Uniwersytetu Preszowskiego, członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Paweł Soroka – dr hab., Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego  Sergiusz Wasiuta –  profesor, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego 
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Piotr L. Wilczyński – dr, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  Witold J. Wilczyński – dr hab. Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wiceprezes ds. Naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  Karolina Zub – sekretarz oddziału krakowskiego PTG                                    
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   Zasady publikowania    1. W „Przeglądzie Geopolitycznym” (dalej: PG) publikowane są jedynie oryginalne artykuły, materiały, recenzje i sprawozdania z zakresu geopolityki, geografii politycznej, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie oraz metodologii nauk społecznych.   2. Proponowana publikacja przechodzi dwa etapy recenzji: recenzję wewnątrzredakcyjną oraz przynajmniej dwie anonimowe recenzje zewnętrzne.  3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron maszynopisu). Redakcja PG (dalej: redakcja) zastrzega sobie prawo do skracania oraz adjustacji tekstów.  4.  Redakcja przyjmuje materiały do publikacji w językach: polskim i angielskim. Każdy tekst powinien zawierać krótkie podsumowanie w języku angielskim lub polskim w przypadku materiałów obcojęzycznych (75-150 wyrazów). W przypadku przekładów na język polski redakcja prosi o dołączenie materiału oryginalnego.  5. Proponowane teksty powinny być sporządzone w powszechnie dostępnych edytorach tekstów (np. Microsoft Word lub OpenOffice). Można je nadsyłać drogą elektroniczną na elektroniczny adres redakcji (podany na stronie redakcyjnej). Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe kryteria: a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, Garamond, czcionka przypisów: 10 pkt, Times New Roman, interlinia: 1,0 wiersza, wszystkie marginesy: 2,5 cm; b) na pierwszej stronie powinno znaleźć się imię i nazwisko autora (autorów) oraz pełny wyśrodkowany tytuł, który powinien być pogrubiony pisany kapitalikami; wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do lewej strony oraz mieć wielkość 12 pkt; c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy powinny mieć wcięcie o szer. standartowej 1,25 cm; d) oznaczenia cytatów powinny zaczynać się w dolnej i kończyć w górnej frakcji tekstu; e) załączone do tekstu mapy powinny być sporządzone wyłącznie w kolorystyce czarno-białej lub odcieniach szarości (pismo jest drukowane w technologii monochromatycznej) a także dozwolone jest dodatkowo nadsyłanie odpowiedników tych map w kolorze (na stronę internetową); f) standardowy przypis w tekście opracowania jeśli odnosi się do bibliografii zapisujemy w nawiasie okrągłym z nazwiskiem i datą wydania. Przypis w bibliografii powinien zawierać następujące dane: nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, miejsce wydania, numery 
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strony. W przypisach bibliograficznych nie stosujemy żadnych wyróżnień w postaci pogrubienia, kursywy, itp.; w przypadku periodyków naukowych zaczynamy jak wyżej jeśli chodzi o tytuł, następnie podajemy rok wydania, numer tomu, numer czasopisma, strony; w przypadku artykułów z prac zbiorowych zaczynamy notkę bibliograficzną tak jak wyżej, po czym postępujemy wg schematu: [w:] tytuł: redakcja, miejsce i data wydania, strona; w przypadku odnośników do przypisów internetowych, umieszczamy je w przypisach dolnych i zaczynamy standardowo podając, nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, po czym podajemy, po przecinku pełny adres internetowy z działającym hiperłączem, z podaniem daty korzystania z Internetu; g) pozycje bibliograficzne pisane cyrylicą piszemy wyłącznie w oryginale. Autorów prosi się o niedokonywanie samodzielnej transkrypcji ani transliteracji; h) w przypadku powtarzających się pozycji bibliograficznych wprowadzamy ogólnie znane skrótowce w wersji łacińskiej: idem, ibidem, op.cit., passim.  6. Na końcu tekstu należy załączyć krótką notę o autorze.  7. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jako stowarzyszenie naukowe nie identyfikuje się z żadnym ugrupowaniem politycznym, ani z żadną ideą geopolityczną. Wszelkie materiały prezentowane na łamach PG, o ile nie zaznaczono tego wcześniej, nie są mogą być utożsamiane z poglądami redakcji, ani też nie reprezentują oficjalnego stanowiska Towarzystwa.  8. Przesłanie artykułu, recenzji lub innego materiału (drogą elektroniczną lub tradycyjną) do redakcji "Przeglądu Geopolitycznego" jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na rzecz wydawcy czasopisma, chyba że strony dokonały uprzednio osobnych uzgodnień na piśmie.  9. Autorzy są zobowiązani do: a) złożenia oświadczenia o oryginalności artykułu (autorzy są zobligowani do potwierdzenia, że artykuł jest oryginalny i nie został złożony w żadnej innej redakcji), b) określenia wkładu poszczególnych osób w powstanie artykułów, c) złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów, d) złożenia oświadczenia o źródłach finansowania.  10. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do adiustacji, doboru tytułów i śródtytułów oraz dokonywania skrótów w nadesłanych artykułach, recenzjach i innych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam w czasopiśmie.             Redakcja „Przeglądu Geopolitycznego” 


