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I. ARTYKUŁY (ARTICLES)
„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 13

Adam DANEK

RACJA STANU
JAKO SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA IN ACTU1
Suwerenność to jeden z najważniejszych atrybutów nowożytnego państwa. Należy
ona zatem do ścisłego kręgu pojęć, które w tradycyjnych poglądach na państwo
najbardziej zbliżają nas do jego (państwa) istoty. Do tego samego kręgu pojęć
dotykających – jeśli można się tak, nieco archaicznie, wyrazić – substancji
nowożytnego państwa zalicza się również racja stanu. Pojęcia suwerenności i racji
stanu, choć tradycyjnie panowała zgoda co do ich wagi, wymykały się jednak
precyzyjnym definicjom. Jako pojęcia typowe dla sfery praktyki politycznej
(państwowej) pozostawały w dużej mierze intuicyjne i niedookreślone pod
względem teoretycznym2.
To niedookreślenie nasiliło się znacznie, odkąd tradycyjne poglądy na państwo
uległy wielokrotnemu przewartościowaniu, aż do upowszechnienia się pewnego
rodzaju mody intelektualnej na kwestionowanie zarówno suwerenności
państwowej, jak i racji stanu. Zgoda panuje przynajmniej co do tego, że pomiędzy
oboma pojęciami zachodzi związek, ponieważ oba odsyłają do tej samej kategorii:
państwa – takiego, jakim jawi się ono w świetle jego klasycznej teorii. Niniejszy
artykuł stanowi próbę wyjaśnienia związków tradycyjnie rozumianej suwerenności
państwa3 z pojęciem racji stanu.
Przy przeglądzie literatury przedmiotu rzuca się w oczy wielość rozmaitych
definicji racji stanu oraz niemal równie wielka liczba wniosków, iż tej ostatniej w
zasadzie zdefiniować nie sposób. Już Friedrich Meinecke w swoim kanonicznym,
najchętniej przywoływanym przez autorów późniejszych opracowań dziele „Idea
racji stanu w nowszej historii” (1924) wyraził przekonanie, że „bogatej treści
koncepcji racji stanu nie da się zamknąć w wąskich granicach definicji”4. W
Niniejszy artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego „Suwerenność –
przemiany kategorii w ujęciu teoretycznym”. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum
Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/B/HS5/00756 z dnia 7 grudnia 2012 r.
2
W odniesieniu do pojęcia suwerenności wskazałem na to w tekście: Tradycyjne rozumienie
suwerenności państwowej i jego krytyka, „Horyzonty Polityki”, 2015, nr 14, s. 111-136.
3
Jak starałem się pokazać w przywołanym powyżej artykule, nie ma dobrych powodów, by nie
uznawać jej tradycyjnego rozumienia za aktualne.
4
Cyt. za: A. Rzegocki, Idea raison d’état w przeszłości i w kontekście współczesnej integracji
europejskiej, Warszawa 2003, s. 4.
1
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podobnym duchu Ziemowit Jacek Pietraś uznał, iż „racja stanu to pojęcie o
wyraźnie określonej treści, ale o nieostrych granicach”5. W radykalniejszym ujęciu
Henryka Groszyka „racja stanu jest kategorią polityczną niezwykle pojemną i
historycznie zmienną”, czyli – inaczej niż na przykład u Meineckego i Pietrasia –
nie wiadomo, czy w ogóle posiada jakąkolwiek uchwytną treść6. To samo
konstatuje Kazimierz Łastawski: „Racja stanu to pojęcie wieloznaczne, ulegające
zmianom zarówno w dziejach myśli politycznej, jak i w praktyce funkcjonowania
państw europejskich.7 Również według Iwony Grabowskiej-Lipińskiej i Janusza
Stefanowicza trudno jest podać termin racja stanu ścisłej analizie”8.
Ci sami często autorzy, którzy stwierdzają niemożność precyzyjnego
zdefiniowania racji stanu, wskazują zarazem na powody takiego stanu rzeczy. Pisze
Czesław Maj: „Przyczyną tego impasu może być fakt, że pojęcie »racja stanu«
należy do określeń znajdujących się głównie w arsenale polityki praktycznej, w
mniejszym zaś stopniu stanowi kategorię teorii polityki.”9 Z większą dozą pewności
to samo wyjaśnienie przyjmuje cytowany już Groszyk: „Fakt, że termin ten zawiera
w sobie jakby zaprogramowaną cechę otwartości, nieostrości i niedoprecyzowania,
wynika też stąd, że idea racji stanu zrodziła się z praktycznego i politycznego, a nie
prawniczego podejścia do instytucji państwa.”10 W innym miejscu ujmuje to
lapidarnie: „Racja stanu jest typową kategorią słownika politycznego, słownika
praktyki.”11
Żaden badacz ani teoretyk nie może ostatecznie zadowolić się stwierdzeniem
braku ścisłej definicji racji stanu, ponieważ akceptacja takiego wniosku właściwie
uniemożliwiłaby mu podjęcie rozważań nad zagadnieniami z racją stanu
związanymi. Skoro zatem racja stanu zalicza się do kategorii, którą Walter Gallie
określił mianem „istotnie spornych pojęć”12, każdy autor staje przed koniecznością
dokonania wyboru jednej z wielu zaproponowanych definicji, starając się
przedstawić ujęcie możliwie najbardziej sensowne.
Na wstępie wypada podkreślić, iż kategoria racji stanu odnosi się tylko i
wyłącznie do państw. Niepaństwowi aktorzy stosunków międzynarodowych nie
posiadają swojej racji stanu. Podobnie, wszelkie próby przypisywania tej kategorii
jednostkom geograficznym lub polityczno-geograficznym, które w przeciwieństwie
do państw nie są podmiotami stosunków międzynarodowych, należy uznać za
chybione. Jak wyjaśnia Ryszard Zięba: „Niewątpliwie naród jest podmiotem
posiadającym interesy narodowe, ale racja stanu to domena państwa, a nie
Z. J. Pietraś, Racja stanu w polityce zagranicznej państwa, [w:] Racja stanu. Historia, teoria,
współczesność, red. E. Olszewski, Lublin 1989, s. 39.
6
H. Groszyk, Z problematyki pojęcia i funkcji racji stanu, [w:] Racja stanu..., s. 9.
7
K. Łastawski, Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 13.
8
I. Grabowska-Lipińska, J. Stefanowicz, Interes narodowy i racja stanu: definicje, postrzeganie,
realizacja, [w:] Między tożsamością i wspólnotą. Współczesne wyznaczniki polityki zagranicznej
państw europejskich, red. J. Stefanowicz, Warszawa 1996, s. 18.
9
C. Maj, Teoretyczne aspekty racji stanu, [w:] Racja stanu…, s. 25.
10
H. Groszyk, Teoretyczne problemy racji stanu (zarys problematyki), [w:] Świat i Polska u progu XXI
wieku, red. W. Gill, K. Robakowski, M. Szczepaniak, Toruń 1994, s. 181-182.
11
Idem, Z problematyki pojęcia i funkcji…, s. 10.
12
Cyt. za: A. Krzynówek-Arndt, Wstęp, [w:] Kryterium etyczne w koncepcji racji stanu, red. A.
Krzynówek-Arndt, Kraków 2013, s. 7.
5

8

bezpośrednio narodu. (…). Racji stanu nie ma region, kontynent, system
międzynarodowy, a nawet uczestnicy nieterytorialni, gdyż nie stanowią
podmiotów.”13 Racji stanu nie posiadają również organizacje międzynarodowe ani
inne formy współpracy międzypaństwowej. Racja stanu dotyczy zawsze
konkretnego państwa. Pisze Ziemowit Jacek Pietraś: „Przypisywanie »racji stanu«
całej społeczności międzynarodowej, blokom polityczno-militarnym, regionom,
ruchom politycznym czy korporacjom transnarodowym jest jednak nieuzasadnione.
Podstawowe interesy takich uczestników stosunków międzynarodowych są bowiem
funkcją racji stanu państw (…).”14 Bezzasadne jest wobec tego pisanie o „zbiorowej
racji stanu”15 albo, na przykład, o „racji stanu Unii Europejskiej”16. W tej ostatniej
kwestii na przytoczenie zasługuje ocena Adama Wielomskiego: „Należy zaprzestać
myślenia o racji państwa jako funkcji demokracji czy Unii Europejskiej. Interes
kraju może łączyć się z obroną demokracji, praw człowieka czy interesem unijnym.
Nie można jednak z góry przyjmować założenia, że tak być musi i że jeżeli taką
sprzeczność widzimy, to problem tkwi w nas, a nie w otaczającej nas medialnej
pop-ideologii. Nie wolno demokracji, praw człowieka, integracji traktować jako
celów samych w sobie. Z samej istoty racji stanu wynika, że to racja państwa jest
pierwsza, a zmienne i historyczne ideologie mają charakter wtórny.”17
W czym jednak tkwi owa racja państwa, która ma mieć pierwszeństwo przed
ideologiami (w tym ideologią demokratyczną)? Dosłownie „racja stanu” znaczy
tyle, co rozum państwa. Jako synonimy proponowano m.in. „świadomość
państwową” czy „myślenie kategoriami państwa”18. Przedstawiciele krakowskiej
szkoły historycznej posługiwali się terminem „rozum stanu”; podobnie czynił Józef
Piłsudski19. (Ciekawa wydaje się również uwaga Stanisława Estreichera o istocie
zamachu stanu: „Zamach stanu jest aktem stanu, a więc aktem rozumu
państwowego.”20). Ale co należy przez to wszystko rozumieć? W czym tkwi ów
„rozum państwa”?
W opinii piszącego te słowa najkrótszą i najbardziej klarowną definicję racji
stanu dał jeszcze przed II wojną światową jej polski teoretyk Adolf Bocheński.
Autor ten wyjaśniał: „Celem polityki racji stanu jest (…) coraz to większa, coraz to
bardziej wzrastająca potęga państwa i narodu, coraz to większa, coraz to bardziej
wzrastająca możliwość narzucania swej woli innym państwom. Ostateczny cel tej
Machtpolitik gubi się w mrokach i nie wydaje się możliwy do osiągnięcia. Możliwe
jest natomiast zbliżanie się do niego, osiąganie coraz wyższych stanowisk w
hierarchii politycznej świata. Dążenie do wzrostu wielkości politycznej swego
R. Zięba, Przewartościowanie pojmowania racji stanu na przykładzie Polski, [w:] Polska racja
stanu, red. S. Hatłas, Warszawa 2010, s. 96.
14
Z. J. Pietraś, Racja stanu w polityce…, s. 44.
15
K. Łastawski, Polska racja stanu…, s. 25.
16
T. Borkowski, Rozwój społeczny a racja stanu, [w:] Kryterium etyczne w koncepcji…, s. 190.
17
A. Wielomski, Racja stanu a kontekst cywilizacyjno-polityczny, [w:] Polska racja stanu, s. 81-82.
Zob. również: ibidem, s. 77-78.
18
C. Maj, Teoretyczne aspekty racji…, s. 25.
19
Ibidem, s. 27.
20
S. Estreicher, Rokosz majowy, [w:] Stanisław Estreicher o konstytucji i polityce Drugiej
Rzeczypospolitej, red. A. Wołek, Warszawa 2001, s. 90.
13
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państwa i narodu wyklucza w międzyczasie (tzn. w istocie zawsze) uważanie
jakichkolwiek innych żądań politycznych za cele same w sobie: wszystkie one są
tylko środkami, dającymi państwu w wyniku coraz to większą możliwość
narzucania swej woli państwom innym.”21 Racja stanu to zatem dyrektywa
nakazująca prowadzić politykę tak, by nieustannie powiększać potęgę państwa. Nie
ma przy tym poziomu potęgi, który z punktu widzenia racji stanu byłby
zadowalający: nakazuje ona zwiększać państwową potęgę zawsze, gdy (i wszędzie,
gdzie) tylko jest to możliwe. Realizacją ostatecznego celu wskazywanego przez
rację stanu byłoby dopiero zdobycie przez państwo zupełnej władzy nad światem,
co oczywiście w praktyce nigdy nie będzie osiągalne, przede wszystkim z uwagi na
analogiczne dążenia innych państw. Racja stanu to imperatyw stałego wzmacniania
pozycji własnego państwa w stosunkach międzynarodowych, pojmowanego jako
cel sam w sobie22.
Definicja racji stanu Bocheńskiego odznacza się nie tylko prostotą i logiczną
zwartością, ale ponadto pozwala uniknąć jałowego w gruncie rzeczy sporu o to, czy
powinniśmy rozumieć rację stanu w klasyczny sposób nowożytny, kojarzony z
tradycyjnym instrumentarium polityki zagranicznej (hard power), czy też w sposób
uwspółcześniony, wysuwając na pierwszy plan nowe narzędzia tej polityki (soft
power). Jeżeli bowiem racja stanu oznacza generalny nakaz powiększania potęgi
państwa, dla realizacji tego celu w zależności od potrzeb, możliwości i warunków
sytuacji państwo może wykorzystywać zarówno tradycyjne, jak i współcześnie
rozwijane instrumenty dyplomacji (soft power, hard power, smart power)23.
Definicja Bocheńskiego posiada również tę zaletę, że pozwala wziąć w nawias
pytanie o to, kto operacjonalizuje rację stanu, czyli kto w praktyce ma dokonywać
najważniejszych dla państwa rozstrzygnięć politycznych: rząd czy społeczeństwo. Z
rozumienia racji stanu jako imperatywu autotelicznego wynika bowiem, że
obowiązek umacniania potęgi państwa ciąży zarówno na jego władzach, jak i na
obywatelach w ogóle24. Jeżeli zatem zachodzi pomiędzy nimi rywalizacja, to w
typie agonu: o to, kto lepiej przysłuży się państwu, a nie o to, „kto kogo” zmusi do
posłuchu. Zamiast czystego konfliktu otwiera się pole do koordynacji.

A. Bocheński, Rewizja polityki narodowej, [w:] idem, Historia i polityka. Wybór publicystyki, red.
M. Król, Warszawa 1989, s. 193. Pierwotnie artykuł ukazał się w 1934 r. w miesięczniku „Droga”.
22
Zob. M. Sawicka, Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce, „Przegląd
Geopolityczny”, 2011, nr 3.
23
Zob. trafne odróżnienie potęgi (politycznej) od siły (fizycznej, militarnej) w: H. Morgenthau,
Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010, s. 49.
24
Ryszard Zięba wśród typowych elementów składowych idei racji stanu wymienia m.in.
„antyindywidualizm, kolektywizm, kierowanie się racją ogółu społeczeństwa i państwa jako
instytucji” (R. Zięba, Przewartościowanie pojmowania racji…, s. 100).
21
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Definicja sformułowana przez Bocheńskiego uchyla spotykane dziś poglądy25
będące wyrazem chęci „modernizacji” czy też „humanitaryzacji” pojęcia racji
stanu, tj. uzgodnienia go z antropocentrycznym duchem obecnej epoki. Padają na
przykład stwierdzenia, iż współczesne rozumienie racji stanu powinno ograniczać
dążenie do pomyślności własnego państwa obowiązkiem respektowania interesów
całej ludzkości26 bądź jej „dobra wspólnego”27. Gdzie indziej powiada się, że
„współczesne rozumienie pojęcia racji stanu powinno uwzględniać nie tylko
nadrzędny interes państwa, lecz także – zgodny z nim – interes narodowy oraz
podstawy prawne i moralne porządku międzynarodowego”28. Stanowiska z tej
grupy budzą jedno wspólne dla nich zastrzeżenie: o ile zwiększenie potęgi państwa
można oceniać przy pomocy bardzo praktycznych kryteriów (jak np.
rozstrzygnięcie na korzyść państwa określonego sporu czy rozgrywki politycznej na
arenie międzynarodowej), o tyle odpowiedź na pytanie, co jest dobre dla całej
ludzkości czy też leży w jej interesie daje się sformułować jedynie przy pomocy
skrajnie spornych, subiektywnych kryteriów. Cóż dopiero, gdyby przyszło sięgać
po kryterium tak niejasne, jak wspomniane „moralne podstawy porządku
międzynarodowego” i rozstrzygać, jakie posunięcie w polityce państwa jest z nimi
zgodne, a jakie nie jest. Według trafnej, jak sądzę, klasyfikacji Ryszarda Zięby do
standardowych składników koncepcji racji stanu należą:
- relatywizm moralny, kierowanie się względami rzeczywistych interesów państwa,
często nawet wbrew moralności i prawu. Państwo, ośrodek decyzyjny kieruje się
nie wymogami etyki, lecz racjonalnym wyborem, chłodną kalkulacją;
- relatywizm prawny (rewolucje, zamachy stanu)”29.
Ponadto autorzy postulujący „humanitaryzację” racji stanu wydają się kierować w
swoich rozważaniach pragnieniem ładu międzynarodowego eliminującego sytuacje,
w których państwa dla przeforsowania bądź ochrony swoich interesów muszą
podejmować działania wymierzone w inne państwa lub ich interesy. Możliwość
wyeliminowania sytuacji tego rodzaju – przez przyjęcie jakichkolwiek rozwiązań
prawnych, politycznych czy ideologicznych – rodzi jednak poważne wątpliwości.
Bocheński taką możliwość wykluczał, a wspomniane sytuacje traktował jako
normalny element polityki międzynarodowej. Wiązało się to w oczywisty sposób z
jego wykładnią pojęcia racji stanu i z pomocniczym wobec niej pojęciem
„relatywizmu politycznego”. Potęga państwa jest wielkością relatywną: określa się
Wzmiankowane poniżej idee trudno skądinąd uznać za nowe: „Dążenie do potęgi stanowi
wyróżniający element każdej polityki, również polityki międzynarodowej. Polityka międzynarodowa
jest z konieczności polityką potęgi. Fakt ten jest powszechnie uznawany w praktyce stosunków
międzynarodowych, jednak często negowany w oświadczeniach badaczy, publicystów, a nawet mężów
stanu. Od zakończenia wojen napoleońskich coraz więcej ludzi na Zachodzie dawało się omamić
twierdzeniom, iż walka o potęgę na arenie międzynarodowej jest zjawiskiem przejściowym,
historycznym przypadkiem, który zniknie, jak tylko usunięte zostaną szczególne uwarunkowania,
które go wytworzyły” (H. Morgenthau, Polityka między narodami, s. 53). Refutację tej grupy
stanowisk zob. tamże, s. 53-67.
26
W. Arndt, Godność człowieka jako istotny element racji stanu, [w:] Kryterium etyczne w
koncepcji…, s. 71-72.
27
T. Borkowski, Rozwój społeczny a racja…, s. 184.
28
E. Noworyta, Różne oblicza polskiej racji stanu, Łódź-Warszawa 2010, s. 7.
29
R. Zięba, Przewartościowanie pojmowania racji…, s. 100.
25

11

poprzez porównanie z potęgą pozostałych państw. Państwo silne to takie, które ma
słabych rywali, czy raczej, mówiąc słowami samego Bocheńskiego, „potęga
państwa jest odwrotnie proporcjonalna do siły państw i narodów, z którymi ma ono
sprawy sporne”30.
Państwo zwiększa więc bezpośrednio swoją potęgę w stosunkach
międzynarodowych, gdy przyczynia się do zmniejszenia potęgi innych państw.
Racja stanu wprost dyktuje mu takie działania31. Według Raymonda Arona motywy
prowadzenia przez państwa polityki z premedytacją godzącej w interesy i dążenia
innych państw tkwią zresztą bezpośrednio w samej suwerenności państwowej,
ponieważ „jednostki polityczne, dumne ze swej niepodległości, zazdrosne o swoje
możliwości samodzielnego podejmowania wielkich decyzji, są w stosunku do
siebie rywalami przez sam fakt swojej niezawisłości”32.
Konflikty, w których państwa walczą przeciw interesom swoich konkurentów, a
zwycięzca wymusza na przegranym podporządkowanie się jego interesom, są więc
nieuniknione. Stanowią one nie tylko najlepszy empiryczny probierz potęgi
poszczególnych państw, lecz – co ważne – również podstawowy sposób jej
powiększania. Państwa zatem wcale nie chcą i nie starają się unikać takich
konfliktów, ale same są zainteresowane ich inicjowaniem, jeżeli tylko obliczają
swoje siły na wystarczające, by doprowadzić do pomyślnych dla siebie
rozstrzygnięć. Staczając kolejne zwycięskie konflikty z innymi krajami i ich
rządami, państwo pozbywa się rywali, narzuca im podległość własnej woli, a zatem
wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej. W przeciwnym wypadku
czeka je los nieszczęśliwych konkurentów: „Siła państwa na zewnątrz przejawia się
bowiem w możliwości niepodlegania woli innych państw oraz w możliwości
narzucania im swojej woli. Przejawia się więc w chwilach, w których istnieje
sprzeczność zdań między dwoma państwami, antagonizm czy konflikt. Nie ulega
też z drugiej strony najmniejszej wątpliwości, iż konflikty i antagonizmy
międzynarodowe odgrywają rolę bądź to w upadku znaczenia państw, bądź to w
zwiększeniu się ich potęgi. Droga ku górze jest, jakby etapami, znaczona zawsze
pomyślnymi rozstrzygnięciami sporów z innymi państwami. (…). Otóż jeżeli raz
przyjmiemy, iż zasadniczą sprawą w historii politycznej potęgi państw jest takie lub
inne załatwienie spraw spornych z innymi państwami, to łatwo zrozumieć, iż wynik
konfliktu zależy nie tylko od siły jednego z państw, ale także od siły, wagi, słabości
drugiego państwa. Nie chodzi nam tu oczywiście jedynie o konflikt zbrojny, ale
także o konflikt dyplomatyczny (…). Wynik takiego antagonizmu zależy więc nie
tylko od siły państwa A, ale również od siły, względnie słabości państwa B.
Powodzenie więc w tym wypadku, czyli wzrost potęgi państwa A, jest odwrotnie

A. Bocheński, Granice relatywizmu politycznego, [w:] Zamiary, przestrogi, nadzieje. „Bunt
Młodych”, „Polityka” 1931-1939. Wybór publicystyki, red. R. Habielski, J. Jaruzelski, Lublin 2008, s.
271.
31
Po II wojnie światowej stanowisko prezentowane przez Bocheńskiego podzielił m.in. Raymond
Aron: „Bezpieczeństwo w świecie autonomicznych jednostek politycznych może być oparte na
słabości rywali (ich całkowitym lub częściowym rozbrojeniu) lub na własnej sile” (R. Aron, Pokój i
wojna między narodami, przeł. A. Mielczarek, Warszawa 1995, s. 100).
32
Ibidem.
30
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proporcjonalne do siły państwa B. Oto całe twierdzenie o relatywizmie
politycznym.”33
Jak długo mamy do czynienia z suwerennymi państwami – a ich epoka
bynajmniej nie dobiegła końca – tak długo własna suwerenność czyni
podstawowym interesem każdego z tych państw panowanie w jak największym
stopniu nad pozostałymi, w tym wywalczenie dla siebie pozycji podmiotu
rozstrzygającego w strukturach zbiorowych, np. organizacjach międzynarodowych.
Warto wskazać tu na zbieżność ustaleń Bocheńskiego i piszącego kilkadziesiąt lat
później wpływowego teoretyka stosunków międzynarodowych Kennetha Waltza,
który za standardowe zachowanie państw w ich wzajemnych relacjach uznał
„dążenie do wzmocnienia i poszerzenia własnego sojuszu lub osłabienia i
pomniejszenia innego”34. A „własny sojusz” to przecież dla państwa nic innego, niż
obszar jego wpływów: jak lapidarnie zauważył historyk dyplomacji Marek Kornat,
„ścisła umowa sojusznicza podporządkowuje alianta słabszego silniejszemu”.35
Konsekwencją powyższego wywodu musi być odrzucenie szeroko
rozpowszechnionego poglądu, zgodnie z którym „rdzeniem idei racji stanu jest
ochrona państwa”36, ponieważ w rdzeniu idei racji stanu tkwi coś wręcz
przeciwnego. Racja stanu nastawia państwo ofensywnie, a nie defensywnie:
nakazuje mu wykorzystywać każdą sprzyjającą okazję do ciągłego powiększania
własnej potęgi i zabierania jej rywalom, a nie tylko chronić dotychczas zdobytą
pozycję względem innych. Odrzucony musi też zostać inny, równie powszechny
pogląd na temat racji stanu, wyrażony w słowach: „Po pierwsze, idea ta jest
powiązana z wyjątkową sytuacją, kiedy samo istnienie jakiejś społeczności, na
przykład państwa, jest zagrożone.”37 Imperatyw zawarty w racji stanu,
wyeksplikowany klarownie przez Bocheńskiego, nakazuje państwu powiększać
swoją potęgę w każdej sytuacji, gdy to możliwe. Określa więc kierunek działań
państwa (i powinności jego władz) w sytuacji normalnej, a nie w sytuacji
wyjątkowej.
Rozumienie racji stanu reprezentowane przez Bocheńskiego nie jest zresztą obce
ani innym jej teoretykom, ani współczesnej literaturze przedmiotu. Friedrich
Meinecke, wbrew własnemu przekonaniu o niedefiniowalności racji stanu,
zaproponował jej definicję zupełnie zbieżną z rozumieniem Bocheńskiego: „Racja
stanu jest to maksyma politycznego działania, prawidło rządzące rozwojem
państwa. Mówi ona mężowi stanu, co powinien zrobić, aby państwo zachować w
dobrym stanie i potędze. A ponieważ państwo jest tworem organicznym, którego
siła tylko wówczas może być zachowana, kiedy potrafi ono w jakikolwiek sposób
rosnąć, więc racja stanu wskazuje też drogi i cele owego wzrostu.”38 Według
Meineckego jądrem racji stanu jest zatem nakaz prowadzenia przez państwo
A. Bocheński, Granice relatywizmu politycznego, s. 272-273.
K. Waltz, Struktura teorii stosunków międzynarodowych, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010, s. 121.
35
M. Kornat, Michał Łubieński i jego wspomnienia, [w:] M. Łubieński, Refleksje i reminiscencje, red.
M. Kornat, Warszawa 2012, s. 49.
36
H. Groszyk, Z problematyki pojęcia i funkcji…, s. 12.
37
A. Rzegocki, Idea raison d’état…, s. 5.
38
Cyt. za: T. Marczak, Czy w warunkach III Rzeczypospolitej możliwe jest prowadzenie polityki
zagranicznej zgodnej z polską racją stanu?, [w:] Polska racja stanu, s. 142-143.
33
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ekspansji w takiej czy innej postaci39. Podobnie w ujęciu kolejnego klasycznego
teoretyka, Hansa Morgenthau, „państwa podejmują działania, których celem jest
realizacja ich interesu narodowego, a podstawowym takim interesem jest
rozszerzanie międzynarodowych wpływów państwa za pośrednictwem posiadanej
przez nie siły”40.
Jeszcze jeden klasyk, cytowany już Raymond Aron, zaliczył potęgę do tzw.
celów wiecznych państwa41. Czesław Maj charakteryzuje rację stanu jako
„dokonywanie przez państwo wyboru działań w największym stopniu
stwarzających możliwość umacniania jego potęgi, z prawem użycia w tym celu
przemocy”42. Maurizio Viroli opisuje „rację stanu, rozumianą jako znajomość
środków prowadzących do zachowania i powiększenia państwa”43. Wojciech Arndt
nowożytnego sensu tego pojęcia upatruje w „wąsko pojmowanej skuteczności
władzy dążącej do umocnienia pozycji państwa za wszelką cenę”44. Wszystkie te
definicje pokrywają się z przywoływanym przez Arkadego Rzegockiego
współczesnym anglosaskim synonimem racji stanu; jest nim „pojęcie »power
politics«, określające główny cel każdego państwa, którym jest prowadzenie takiej
polityki i podejmowanie takich działań, jakie będą wzmacniały siłę państwa”45. Idea
racji stanu, której wyrazicielem był między innymi Adolf Bocheński, nawet jeżeli
tak nie nazywana, funkcjonuje zatem nadal w myśleniu politycznym oraz w
naukowej nad nim refleksji.
Dotarliśmy do momentu, w którym należy określić wzajemny stosunek racji
stanu i suwerenności państwa. Scharakteryzujmy zatem pokrótce tę ostatnią. Z
formalno-prawnego punktu widzenia suwerenność jest właściwie synonimem
statusu państwowego (nie ma niesuwerennych państw, mogą jedynie istnieć
niesuwerenne terytoria). W tym sensie przysługuje ona wszystkim państwom w
równym stopniu. Ale suwerenność ma także drugie podstawowe znaczenie: to
faktyczna możliwość działania, moc sprawcza w polityce wewnętrznej i
międzynarodowej. To zdolność państwa do realizacji jego celów i interesów
zgodnie z własną wolą polityczną. W tym znaczeniu, nieodłącznym przecież od
samego pojęcia suwerenności, okazuje się ona nie równo rozłożona między
państwa, lecz stopniowalna: jedne państwa cieszą się nią w większym, a inne w
mniejszym zakresie, stosownie do ich miejsca w międzynarodowym układzie sił.
Nie przesądzający jednak automatycznie o środkach, jakimi ma być ona prowadzona, ponieważ
„istotą polityki międzynarodowej nie jest zgoda i współpraca, ale konflikt obiektywnych interesów, co
oczywiście nie oznacza, że każdy konflikt musi być rozstrzygany manu militari” (M. Kornat, Michał
Łubieński i jego…, s. 49). Zamiast środków militarnych, państwa mogą się w tym celu o wiele
efektywniej posługiwać się środkami ekonomicznymi lub kulturowymi. O wykorzystaniu
instrumentów kulturowych do wspierania ekspansji politycznej na przykładzie USA zob. G. Cimek,
Rola kultury w kształtowaniu przewagi geopolitycznej Stanów Zjednoczonych, „Racja Stanu”, 2010, nr
2 (8), s. 169-177.
40
Z. J. Pietraś, Racja stanu w polityce…, s. 44. Rozwinięcie tego poglądu w: H. Morgenthau, Polityka
między narodami, s. 48-56.
41
R. Aron, Pokój i wojna między…, s. 101-104.
42
C. Maj, Teoretyczne aspekty racji…, s. 30.
43
Cyt. za: A. Rzegocki, Idea raison d’état…, s. 8.
44
W. Arndt, Godność człowieka jako…, s. 63.
45
A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008, s. 68.
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Zakres rzeczywistej suwerenności państwa ściśle zależy więc od jego potęgi,
manifestującej się w relacjach tego państwa z innymi aktorami politycznymi i
mierzonej zdolnością wywierania na nich wpływu. Żadne państwo nie odznacza się
w praktyce zerową suwerennością, ponieważ nawet najsłabsze państwo nie jest
całkowicie pozbawione mocy sprawczej w stosunkach międzynarodowych i
wewnętrznych. Z drugiej strony żadne państwo nie posiada stuprocentowej
swobody realizacji swoich celów (musiałoby dysponować niepodzielną władzą nad
globem, co jest utopią). Nawet najpotężniejsze państwo bywa bowiem zmuszane do
ustąpienia przed wpływem innych aktorów politycznych, w tym niepaństwowych,
lub przeszkodami przez nich stwarzanymi46.
W świetle powyższych ustaleń ścisły związek między suwerennością a racją
stanu nie może ulegać wątpliwości. Zakres realnej suwerenności państwa ściśle
zależy od jego potęgi. Racja stanu zaś to imperatyw stałego wzmacniania potęgi
państwa, a więc zwiększania jego suwerenności. Suwerenność państwa okazuje się
zatem udanym urzeczywistnieniem racji stanu, czy też efektem jej skutecznej
realizacji. Każdy krok w kierunku uzyskania przez państwo pełniejszej
suwerenności urzeczywistnia to, co już wcześniej tkwiło w racji stanu jako
dezyderat, zamysł, idea. Racja stanu i suwerenność pozostają przeto elementami
tego samego procesu. Proces ów ma charakter dynamiczny, by nie rzec –
dialektyczny. Jego etapy pozostają w stałym napięciu, wciąż się odnawiają, jeden
stanowi powracający punkt wyjścia dla drugiego: osiągnięta suwerenność (poziom
potęgi) to racja stanu wcielona w życie; wobec niej znowu formułuje się rację stanu
jako postulat powiększenia dotąd osiągniętej suwerenności, tj. powiększenia potęgi
państwa. Z powyższych względów do opisania relacji między suwerennością
państwa a jego racją stanu przydatne okazują się kategorie filozofii heglowskiej.
Uwagę zwrócił na to niedawno Ryszard Stemplowski, wedle którego „mamy w
racji stanu element Heglowskiego rozumienia państwa w historii, mianowicie jego
teleologiczny sens, wyjaśnianie sensu (»racja«) istnienia państwa (»stan«) przez
definiowanie jego celu”47. Opisywany tutaj związek wyrazić można, przywołując
heglowską kategorię aktualizacji. Osiągnięta suwerenność jest aktualizacją racji
stanu. Suwerenność i racja stanu stanowią dwa aspekty tego samego zjawiska:
rozwoju potęgi państwa, przy czym pojęcie racji stanu wyraża jego aspekt
potencjalny, natomiast pojęcie suwerenności jego aspekt aktualny.
Na koniec zasadne wydaje się poczynienie jeszcze jednej uwagi – o relacjach
między pojęciem racji stanu a tym, co krakowski filozof Bronisław Łagowski lubi
opatrywać heglowską nazwą „ducha czasu”. Rozumienie racji stanu takie, jak
wyjaśnione powyżej (jako wzmacniania suwerenności państwa przez zwiększanie
jego potęgi) – a w ocenie piszącego te słowa lepszego nie ma – spotyka się
współcześnie z krytyką, w najbardziej prymitywnym wydaniu sprowadzaną do
zarzutu, iż „budzi skojarzenia z III Rzeszą”48. Skojarzenia tego rodzaju trudno
uznać za trafne, ponieważ, jak zaznaczono powyżej, racja stanu niekoniecznie
A. Danek, Tradycyjne rozumienie suwerenności…, s. 133.
R. Stemplowski, O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa, Wrocław 2013, s. 416.
48
Filozof polityki Leo Strauss nazwał ten wszechobecny dziś chwyt erystyczny „reductio ad
Hitlerum” (L. Strauss, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. T. Górski, Warszawa 1969, s. 45-46).
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domaga się urzeczywistniania za pomocą bagnetów, czyli środków z kategorii
wąsko pojętej hard power. Jeżeli użyte w konkretnej sytuacji przyniosłyby
pomniejszenie wpływów państwa zamiast ich powiększenia i tym samym były
przeciwskuteczne z punktu widzenia jego potęgi, racja stanu wyklucza ich
uruchomienie; w innych zaś jeszcze sytuacjach mogą stanowić dopuszczalny
sposób jej realizacji, lecz nie najskuteczniejszy z dostępnych. Przyczyny spotykanej
dziś niechęci do idei racji stanu wskazuje cytowany już Adam Wielomski: „Termin
racja stanu w rozmaitych epokach jest eksponowany, stanowiąc jakby oficjalną
doktrynę państwa, czasem zaś znika z dyskursu politycznego. Z tym ostatnim
mamy chyba do czynienia w czasach obecnych, gdy w modzie jest integracja
europejska czy globalizacja światowa. W obliczu mody na kosmopolityzm czy –
jeśli ktoś woli – współpracę międzynarodową sama refleksja nad racją własnego
państwa wydaje się wielu ludziom czymś nieprzyzwoitym, banalnym i zgoła
niepasującym do współczesnej epoki, gdzie na egoistyczną refleksję o interesach
własnego państwa nie ma rzekomo już miejsca.”49 Nie dajmy się jednak zwodzić
hasłom niesionym przez obecnego „ducha czasu”. Krytyka klasycznie rozumianej
racji stanu również może okazać się propagandowym orężem w ręku suwerennych
państw, wspomagającym wprowadzanie w życie ich własnej racji stanu. W istocie,
w stosunkach międzynarodowych krytyka racji stanu (dążenia do potęgi) pełni z
reguły funkcję polemiczną: jest kierowana przeciw innym państwom. Pod osłoną
humanitarnej frazeologii, retoryki „demokracji i praw człowieka”, państwa forsują
własną rację stanu skuteczniej, niż gdyby czyniły to otwarcie. Charakterystycznego
przykładu dostarcza praktyka „interwencji humanitarnej”, służąca w rzeczywistości
narodowym celom interwentów, co zaprzecza samym założeniom koncepcji
„interwencji humanitarnej”50. W rezultacie dochodzi do paradoksu: to, co piętnuje
się jako karygodne w historycznym wykonaniu III Rzeszy – agresje wojskowe (w
obecnej dobie nazywane eufemistycznie „uderzeniem wyprzedzającym”, „projekcją
siły” etc.), tworzenie i poszerzanie siłą stref wpływów, ustanawianie w pokonanych
państwach satelickich rządów – zyskuje akceptację sporej (i głośnej) części
światowej opinii publicznej, gdy tego samego dokonuje „największa demokracja
świata”. Uważny obserwator może tylko wyciągnąć wniosek, iż racja stanu
suwerennych państw przejawia się podobnie pomimo dzielących je różnic
ustrojowych, a transformacje ustroju, także demokratyczne, nie zmieniają jej istoty.
SUMMARY
The article above attempts to clarify relation between notions of sovereignty and reason
of state. Both notions refer to the same matter – state. Author explicates an argument
according to which state sovereignty in international relations depends on its amount of
power while reason of state is a demand of permanent enlargement of state’s power.
Implementation of reason of state leads to increase and enhancement of state
sovereignty.
Keywords: sovereignty, state, reason of state, power.
49
50

A. Wielomski, Racja stanu a kontekst…, s. 63.
A. Danek, Tradycyjne rozumienie suwerenności…, s. 134.
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Marcin URBAŃSKI

DOKTRYNA WOJENNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Z 2014 ROKU – DAWNY ZWIĄZEK RADZIECKI
W NOWEJ ODSŁONIE?
Wraz z końcem 2014 roku, 26 grudnia, prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir
Putin podpisał nową doktrynę wojenną1. Jest to czwarty, po doktrynach z 1993,
2000 i 2010 roku dokument określający charakter zbrojnej obrony i ochrony
państwa rosyjskiego. Potrzeba zaktualizowania dotychczasowej „konstytucji
wojennej” jest odpowiedzią na zmieniający się charakter zagrożeń militarnych dla
interesów Federacji Rosyjskiej2. Dynamika przekształcającego się środowiska
bezpieczeństwa międzynarodowego nieustannie stwarza nowe zagrożenia i zmusza
państwa do reagowania na nie. Rzeczą niemal oczywistą jest, że Federacja Rosyjska
stosuje, mając na względzie powyższe, zasadę akcji i reakcji.
Jej działania w mniejszym lub większym stopniu są odpowiedzią na politykę strony
przeciwnej. W tym przypadku największym zagrożeniem w nowej doktrynie
wojennej jest Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego.
Stworzenie niniejszego artykułu wynika z niedostatku dokładnej analizy treści
najnowszej doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej. Brak jej opracowania w języku
polskim wymaga od autora dokładnego przestudiowania rosyjskiego oryginału i
pokazania najistotniejszych jego założeń. Istotną cechą poniższego opracowania
będzie wskazanie zachodnich komentarzy i reakcji na nowy strategiczny dokument
jak też ukazanie zupełnie odmiennego charakteru interpretacji doktryny przez
środowisko stricte rosyjskie.
Oprócz celu głównego, jakim jest przybliżenie najważniejszych założeń
najnowszej doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, autor w swoich rozważaniach
będzie chciał podjąć także próbę porównania strategicznych dokumentów, w tym
przypadku interpretacji zostanie poddana ostatnia doktryna wojenna Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Mimo upływu prawie trzydziestu lat, nowa doktryna wojenna Federacji
Rosyjskiej ma wiele wspólnego z tą, z 1987 roku. Sytuacja ta stwarza możliwość
wyróżnienia pewnych elementów, które pomimo zmieniającego się środowiska
bezpieczeństwa międzynarodowego, zmiany układu sił na świcie a także upadku
Doktryna wojenna to zespół przyjętych w danym państwie (koalicji) poglądów na charakter przyszłej
(ewentualnej) wojny, na przygotowanie do niej państwa (koalicji), a zwłaszcza jego (jej) sił
zbrojnychoraz na sposobie prowadzenia wojny. Zob. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979, s.
88.
2
Военная доктрина Российской Федерации,
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf, z dn. 08.04.2015r. s. 1.
1
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komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, pozostają niezmienne. Pozwala to
także, na podstawie trzech wcześniejszych doktryn, już we wstępie postawić tezę,
że wszystkie dokumenty są spójne i wyrażają ciągłość założeń ich autorów.
Wobec powyższego, autor chciałby podzielić przedmiot badań na dwie części.
W pierwszej, przedstawić charakterystykę doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej
z 2014 roku i jej trzech poprzednich wersji. Druga część z kolei, poświęcona
zostanie zagadnieniom związanym z doktryną komunistyczną i ponadczasowym
cechom, jakie można w niej wskazać, widocznym także w najnowszej doktrynie
wojennej.
Z racji aktualnego charakteru zagadnienia, nie zostały jeszcze opracowane
monografie zwarte traktujące o nowej doktrynie, tak też autor swoje rozważania
opierać będzie w głównej mierze o opinie ekspertów, komentarze środowisk
zachodnich i wschodnich jak również o własne spostrzeżenia związane z
podejmowanym obszarem badań.
Doktryna wojenna Rosji – cechy szczególne
Nowa doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej to dokument składający się z
trzech rozdziałów, w których zawiera się pięćdziesiąt osiem punktów. Została
opracowana przez Radę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Ministerstwo
Obrony, dokładniej przez wyższych urzędników wojskowych i wywiadowczych,
którym przewodził Nikołaj Patruszew3. Nowe dyrektywy wojskowe okazały się
znacznie ostrzejsze niżeli w poprzedniej doktrynie z 2010 roku. Zadania strategii
określono na kolejne 30 lat, oprócz nich zawierają się w niej podstawowe założenia
wojennej organizacji i plan obrony Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z zapisami, dokument posiada obronny charakter. Interpretacja go z
punktu widzenia Rosji - faktycznie to potwierdza. Sam prezydent Putin, w
wystąpieniu na rozszerzonym posiedzeniu kolegium Ministerstwa Obrony,
podkreślił, że Rosyjska doktryna wojenna pozostaje obronna pomimo wzrostu
aktywności NATO we Wschodniej Europie. Rosja będzie przy tym bronić swojego
bezpieczeństwa konsekwentnie i stanowczo4. Jak natomiast postrzega ją Zachód?
Ocenia jako agresywną, co też ma swoje uzasadnienie. Na pierwszym miejscu
Rosja wymienia NATO jako główne zewnętrzne zagrożenie militarne, o czym autor
wspominał powyżej5.
Jego
rzecznik
Oana
Lungescu
następująco
odpowiada
na znowelizowaną treść rosyjskiej doktryny, (…) Wszelkie środki podjęte
dotychczas dla obrony sojuszników mają wyraźnie obronny charakter, są właściwe i
3
Nikołaj Patruszew - Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w maju 2008, były
dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) (sierpień 1999 - maj 2008), generał armii (2001),
http://viperson.ru/wind.php?ID=884, z dn. 20.04.2015 r.
4
Putin
określił
charakter
rosyjskiej
doktryny
wojennej,
http://pl.sputniknews.com/polish.ruvr.ru/news/2014_12_19/Putin-okreslil-charakter-rosyjskiejdoktryny-wojskowej-2302/, z dn. 08.04.2015 r.
5
W doktrynie z grudnia 2014 roku Federacja Rosyjska z nazwy wymienia zagrożenie zewnętrzne,
jakim jest Sojusz Północnoatlantycki. Autor przypomina, że w poprzedniej doktrynie wojennej, z
2010 roku o zagrożeniu tym mówiono bardziej dyplomatycznie, mianowicie Rosja była zaniepokojona
rozszerzeniem granic innych sojuszy wojskowych i ich infrastruktury w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
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zgodne z prawem międzynarodowym. (…) To raczej postępowanie Rosji narusza
zasady prawa międzynarodowego i kwestionuje bezpieczeństwo Europy, co odnosi
się także do jej działań na Ukrainie6. W dalszej treści oświadczania, pani rzecznik
zaznacza, że NATO jest otwarte na wznowienie dobrych relacji z Rosją, pod
warunkiem, gdy ta będzie przestrzegać zasad prawa międzynarodowego i prawa
narodów do decydowania o swojej przyszłości7.
Treść dokumentu wyraźnie uwidacznia sytuację, w której NATO w świadomy
sposób stara się okrążyć Rosję używając w tym celu różnych środków
niemilitarnych, w tym – politycznych, ekonomicznych i informacyjnych. Zdaniem
autora, Rosja ekspansji Sojuszu Północnoatlantyckiego nie rozpatruje z
perspektywy suwerennych decyzji państw, ale raczej jako ograniczenie rosyjskiego
interesu narodowego i wywierania wpływu na państwa poradzieckie. Warto w tym
miejscu zwrócić uwagę na poprzednie rosyjskie doktryny i na ich przesłanie,
pozwoli to zauważyć wyraźną ewolucję. Posiłkując się doktryną z 1993 roku,
a więc pierwszą w nowopowstałej Federacji Rosyjskiej, można zauważyć, że Rosja
nie posiadała żadnych potencjalnych przeciwników. Zobowiązywała się użyć siły
tylko w przypadku samoobrony. Siły jądrowe uważała jako środek odstraszający i
polityczny, a nie jako środek wojny. Co interesujące, doktryna w ówczesnym czasie
ani razu nie wymieniła słowa „NATO”.
Z perspektywy czasu, dokument z 1993 roku posiadał abstrakcyjny charakter.
Nie były w nim jasno zdefiniowane cele wojskowe, polityczne jak również
wojskowo - strategiczne. Było to spowodowane m. in. trudnym okresem, nową
rzeczywistością geopolityczną jak też przejawiającą się traumą związaną z
rozpadem ZSRR. Ponadto, pierwsza, poradziecka doktryna nie zawierała dogłębnej
analizy sytuacji politycznej i wojskowo – strategicznej, zarówno w świecie jak i w
samej Rosji. Dokument nie definiował także długofalowej polityki wobec Stanów
Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kolejnym aspektem był brak
konkretnych form i metod prowadzenia wojny. Cechami doktryny, które pozostały
zachowane do dnia dzisiejszego, są zagrożenia związane z niebezpiecznym
rozszerzaniem się bloków i sojuszy wojskowych jak również nagromadzeniem
wojsk na granicy w bliskim sąsiedztwie Federacji Rosyjskiej.
Dokument wojenny z 2000 roku posiadał odmienne założenia, niżeli ten, z 1993
roku. Przede wszystkim kompleksowo opisał sytuację wojskowo – polityczną,
czynniki destabilizujące i źródła zagrożeń. Doktryna została przyjęta po pierwszym,
tak znaczącym rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku, a
ponadto po natowskich bombardowaniach w Federalnej Republice Jugosławii8.
C. J. Williams, Russia revises military doctrine to name NATO as chief threat,
http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-russia-military-doctrine-nato-20141226-story.html,
z dn. 08.04.2015 r.
7
Tamże
8
Rosja stałą się z jednej strony, zakładniczką imperialnych planów Miloszevicia, zaś z drugiej pionkiem w politycznej grze USA, w której stawką jest utrwalenie amerykańskiej hegemonii w
świecie - Pax Americana. Według rosyjskich komentatorów, najpoważniejszą i najboleśniejszą stratą,
jaką poniosła Moskwa w wojnieo Kosowo jest wyraźne osłabienie jej wpływów na obszarze b. ZSRR
i państw dawnego bloku wschodniego, Prasa rosyjska wobec konfliktu na Bałkanach, „Przegląd
Prasowy” nr 8, 7.05.1999 r, http://niniwa22.cba.pl/ROSJA6.HTM, z dn. 20.04.2015 r.
6
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Stało się to poniekąd wyznacznikiem przyjęcia niektórych zasadniczych kierunków
w polityce Rosji i zmiany podejścia do zaistniałej rzeczywistości. Sam proces
przyjęcia nowych członków do NATO został krytycznie oceniony. Rozszerzenie na
Wschód spowodowało zarówno ilościowy jak i jakościowy wzrost liczby baz
wojskowych Sojuszu, a także zintensyfikowanie jego sił zbrojnych w pobliżu granic
państwa rosyjskiego. Podkreślono w nim, podobnie jak w poprzednim, że głównym
zagrożeniem zewnętrznym jest gromadzenie się wojsk innych państw w bliskim
sąsiedztwie Federacji.
Ostatnią doktryną, poprzedzającą tę z 2014 roku jest dokument opracowany w
2010 roku. Pokazał on zupełnie nowe podejście do zmieniających się zagrożeń
środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Pozwalał na umieszczenie Sił
Zbrojnych Rosji poza jej granicami w celu obrony swoich interesów i obywateli, a
dodatkowo utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa9. Za główne
zagrożenia militarne uznano wzmocnienie NATO poprzez przyjęcie nowych
państw, a także wdrażanie systemów obrony przeciwrakietowej w Europie
Środkowej, nasilenie napięć politycznych i wojskowych, zaostrzenie stosunków
międzypaństwowych jak również stworzenie warunków do użycia siły wojskowej.
Z obserwacji autora wynika, że począwszy od 2000 roku, można zauważyć swego
rodzaju sinusoidę w stosunkach NATO – Rosja, bądź raczej Waszyngton –
Moskwa.
Po zbliżeniu się obydwu państw w 2001 roku10 i wspólnej deklaracji walki
z międzynarodowym terroryzmem nastąpił 2003 rok11 i stopniowe pogarszanie się
relacji. Ostatecznym etapem napiętych już stosunków między dwoma państwami
była wojna gruzińska w 2008 roku. Konflikt w Gruzji był swego rodzaju starciem z
USA, które było istotnie zaangażowane w tym państwie. Okres od 2009 do 2010
roku był czasem „resetu” w kontaktach między państwami, a stało się to m. in. za
sprawą zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych12 jak również
podpisaniu nowego traktatu START13.
Reasumując, główne postanowienia zawarte w doktrynach na przestrzeni
niespełna 20 lat, znacząco się nie zmieniły. W każdym kolejnym dokumencie
dodatkowo jednak powstawały nowe klauzule, które dopasowywały państwo do
zmieniającej się rzeczywistości. Szkielet natomiast, pozostawał ten sam, co
tworzyło pewną ciągłość, dającą wyraz w kolejnych doktrynach wojennych
Federacji Rosyjskiej.
Wracając jednak do strategicznego dokumentu z 2014 roku, jest on otwartą
deklaracją celów strategicznych, politycznych i wojskowych. Pokazuje światu
R. Śmigielski, Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, Biuletyn PISM, nr 28 (636), 18.02.2010 r.
11 września 2001 r. - seria czterech ataków terrorystycznych na terytorium Stanów
Zjednoczonych przeprowadzonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich.
11
Konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 między koalicją sił międzynarodowych
(głównie USA i Wielkiej Brytanii) a armią Iraku.
12
W 2008 roku republikanina - George’a W. Busha na stanowisku prezydenta USA zastąpił demokrata
– Barack Obama.
13
Nowy traktat START został podpisany przez oba kraje 8 kwietnia 2010 roku i ratyfikowany w
styczniu 2011roku. Zastąpił on wygasły w grudniu 2009 roku traktat START oraz traktat SORT z 2002
roku.
9

10
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realne zamiary i cele Federacji Rosyjskiej. Interesującym zapisem w nowej
doktrynie jest pkt. dziesiąty, który w sposób jednoznaczny przedstawia fakt, że
współczesny system bezpieczeństwa międzynarodowego nie zapewnia
równomiernego bezpieczeństwa dla wszystkich państw14. Federacja Rosyjska
wobec powyższego nie pozwoli na istnienie sytuacji, w której w sąsiedztwie jej
granic mogą istnieć nierozwiązane konflikty regionalne. W tym przypadku jako
rozwiązanie widzi zmuszenie do zapobieżenia niestabilności używając
odpowiednich środków i metod. Do tego celu wykorzystuje, podobnie zresztą jak
NATO organizację ćwiczeń wojsk niedaleko granic Sojuszu w ramach współpracy
w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym15 i Szanghajskiej Organizacji
Współpracy16.
Bezpośrednie manewry kontyngentów wojsk państw obcych w przekonaniu
Moskwy, zwłaszcza na terytorium jej „bliskiej zagranicy”, głównie w obszarze
nadbałtyckim, Rosja odbiera jako bezpośrednie zagrożenie militarne, które wymaga
z jej strony jednoznacznej odpowiedzi. Rossijskaja Gazieta interpretując nową
doktrynę wojenną wobec ewentualnego wykorzystania siły, mówi stanowczo, że
państwo rosyjskie użyje siły tylko wtedy, gdy wyczerpie pokojowe sposoby
rozwiązywania konfliktów17 i środki niemilitarne. W celu utrzymania wpływów na
Ukrainie, Rosja użyła niezbędnych środków i metod politycznych, gospodarczych,
informacyjnych, pomoc humanitarną by na końcu wykorzystać środki i metody
wojskowe. Podobnie uczyniła w Gruzji, stosując siłę jako ostateczność. W dalszej
charakterystyce, w doktrynie można dostrzec środki w ukrytej postaci, a
mianowicie działania informacyjne, prowadzone w rejonie konfliktów jak też
użycie sił specjalnych. Wymienia się jeszcze jedną ewentualność - otwarte użycie
siły, które zastosowane może być dopiero na pewnym etapie, przede wszystkim do
osiągnięcia końcowego sukcesu w konflikcie.
Strategia z 2014 roku, w związku z powyższym jest poniekąd odpowiedzią
na zmieniającą się sytuację na Ukrainie i wokół niej, a także w Afryce Północnej,
Syrii, Iraku i Afganistanie. Zdaniem profesora Romana Kuźniara - doradcy
Военная доктрина Российской Федерации, s. 4.
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), ros. Организация Договора о
Коллективной Безопасности (ОДКБ) - organizacja międzynarodowa niektórych państw WNP i
byłego ZSRR o charakterze politycznym i wojskowym obejmująca swym zasięgiem kraje Europy
Wschodniej oraz Azji. Organizacja powstała 15 maja 1992 roku na mocy Traktatu Taszkieńskiego o
bezpieczeństwie zbiorowym, który podpisały: Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Rosja (FR),
Tadżykistan i Uzbekistan. 24 września 1993 roku do organizacji przystąpił Azerbejdżan, 9 grudnia
1993 roku Gruzja (wystąpiła z organizacji w 1999 roku), natomiast 31 grudnia 1993 roku Białoruś
(RB).
16
Szanghajska Organizacja Współpracy (ang. Shanghai Cooperation Organization – SCO) organizacja subregionalna utworzona 15 czerwca 2001 roku w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan,
Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan na bazie istniejącej od 1996 tzw. Piątki Szanghajskiej. SCO
koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa: kontrterroryzmie, zwalczaniu ekstremizmu i
separatyzmu, rozwiązywaniu konfliktów granicznych, budowie wzajemnego zaufania, w ostatnich
latach zwróciła się też ku współpracy gospodarczej. Wiodącą rolę w SCO odgrywają Chiny i Rosja.
SCO przeciwstawia się trwałej obecności wojskowej USA w Azji Środkowej. Głównym organem SCO
jest coroczny szczyt szefów państw, regularnie spotykają się też szefowie rządów. W 2004 roku status
obserwatora w SCO uzyskała Mongolia, a w 2005 roku – Indie, Iran i Pakistan.
17
Что доктрина прописала, http://www.rg.ru/2014/12/29/doktrina.html, z dn. 20.04.2015 r.
14
15
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prezydenta RP do spraw zagranicznych, doktryna wojenna Rosji nie zagraża
bezpośrednio krajom Sojuszu Północnoatlantyckiego ani Unii Europejskiej. Według
niego zagrożone mogą się czuć państwa bezpośrednio sąsiadujące z Rosją, byłe
kraje ZSRR18. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na państwa
nadbałtyckie. Przed rozpadem, Związek Radziecki dzięki nim posiadał trzy
strategiczne porty, które umożliwiały mu otwartą drogę na południe. Interesująca
wydaje się być sytuacja, kiedy priorytetem dla rządu rosyjskiego jest nowoczesne
wyposażenie armii a w tym marynarki wojennej. Dzięki dostępowi do portów w
łotewskiej Windawie, litewskiej Kłajpedzie i estońskim Tallinie – Rosja
zapewniłaby sobie otwartą drogę w kierunku Arktyki, która wyraźnie zaznaczona
jest w nowej doktrynie jako jeden z głównych interesów. Idąc za Krzysztofem
Kubiakiem (…) Federacja Rosyjska dysponuje za kołem podbiegunowym
największym potencjałem militarnym ze wszystkich państw uczestniczących w
arktycznej rozgrywce. I chociaż nie wydaje się, by argument siły militarnej w
poruszanych kwestiach miał się okazać decydujący, to jednak nie może być on
lekceważony19. Ponadto Roman Kuźniar wskazuje na zagrożenie dla
bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nagłe i radykalne zmiany polityczne w
krajach sąsiadujących, wyrażając swoją opinię w następujący sposób: Jeśli Rosja
zdecydowała się na interwencję po upadku prezydenta Wiktora Janukowycza, to
oznacza, że gdyby podobny scenariusz zdarzył się w innych krajach sąsiadujących z
Rosją, innych krajach byłego Związku Sowieckiego, to Rosja zastrzega sobie prawo
do reagowania w taki sam sposób. Ja to nazywam nową doktryną Breżniewa.
Doktryna Breżniewa przyjęta w latach 60. mówiła o tym, że upadek socjalizmu czy
przewrót w jednym z krajów komunistycznych, oznaczałby zagrożenie dla
bezpieczeństwa krajów wspólnoty komunistycznej, Układu Warszawskiego i
wymagałby interwencji zbrojnej20.
Kuźniar w swoim stwierdzeniu daje wyraźny sygnał do zachowania stabilnej i
jasnej sytuacji politycznej w krajach, które graniczą z Rosją. Nie należy dopuścić
do okoliczności sprzyjających ponownemu wykorzystaniu przez Rosję casusu
Kosowa, tak jak to było w przypadku Krymu21. O Ukrainie, w zupełnie innych
realiach mówi także Dyrektor Centrum Prognoz Wojskowych Federacji Rosyjskiej,
Anatolij Cygan. Uważa on, że w nowej doktrynie wojennej bierze się pod uwagę
zwiększenie poziomu wpływu innych państw na sytuację na Ukrainie i w Syrii.
Według niego, państwa te nie posiadają świadomości nowych zagrożeń. Zwraca
także uwagę na działalność obcych służb wywiadowczych22, co w przekonaniu
rosyjskiej opinii publicznej przejawia się w postrzeganiu kryzysu na Ukrainie jako
specjalnej prowokacji Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Podobnie w tym temacie
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rbn-o-doktrynie-wojennej-rosji,525179.html, z dn.
10.04.2015 r.
19
K. Kubiak, Potencjał wojskowy Floty Północnej, http://www.armia24.pl/na-morzu/98-marynarkawojenna/1862-potencjal-wojskowy-floty-polnocnej, z dn. 21.04.2015 r.
20
Tamże
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Powołanie się na decyzję międzynarodowego sądu ONZ w sprawie Kosowa z 2010 r. Według
sentencji tamtego orzeczenia - nie jest naruszeniem prawa międzynarodowego jednostronne
proklamowanie niepodległości przez część państwa.
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wypowiada się wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej, Anatolij Antonow, który
twierdzi, że nowy rząd Ukrainy jest bezprawny, a jego służby informacyjne
stanowią bezpośrednie zagrożenie23. I choć prawie zawsze wypowiedzi rosyjskich
polityków są podważane przez zachodnie środowiska, to w tym przypadku autor
przyznaje rację zastępy ministra. Bo co by było, gdyby legalny prezydent Ukrainy –
Janukowicz nie został bezprawnie obalony? Najprawdopodobniej nie miałaby
miejsca obecna konfliktogenna sytuacja na wschodzie państwa ukraińskiego jak też
przyłączenie Krymu do Rosji. W przekonaniu Federacji Rosyjskiej, ochrona jej
obywateli nie ogranicza się tylko i wyłącznie do ochrony fizycznej. Definiowana
jest przede wszystkim jako zabezpieczenie ich przed dyskryminacją i
ograniczeniem praw, swobód i interesów. Mylne zachodnie postrzeganie prostej, z
perspektywy rosyjskiej - zależności, że obywatel rosyjski powinien korzystać w
pełni ze swoich praw w każdym miejscu na świecie - stawia Rosję jako źródło
militarnego zagrożenia i destabilizacji.
Do pozostałych zagrożeń zewnętrznych, jakie wymienia się w doktrynie,
Federacja zalicza rozmieszczenie kontyngentów wojskowych obcych państw na
terytorium krajów z nią sąsiadujących, a także w obszarach przyległych. Wymienia
także presję polityczną i militarną wobec jej samej ze strony podmiotów stosunków
międzynarodowych, a konkretnie próby zdestabilizowania sytuacji politycznej a
tym samym osłabienia państwa. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:
surowce naturalne24, słabość instytucji25, bezrobocie (5,8%26), presję społeczną27 i
zagrożenie islamskim ekstremizmem28. Dokument przedstawia także kolejne
zagrożenie, jakim jest stworzenie systemów tarczy antyrakietowej, które podważają
stabilność i naruszają równowagę sił w sferze nuklearnej i rakietowej29.
W odpowiedzi, Rosjanie w Obwodzie Kaliningradzkim instalują
najnowocześniejsze systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe S-400 Triumf
wraz z radarem Woroneż-DM wchodzącym w skład rosyjskiego systemu
wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi30 (Rys. 1).
Минобороны разъяснит иностранцам суть новой
http://lenta.ru/news/2015/02/24/doctrine/, z dn. 21.04.2015 r.
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военной

доктрины

России,
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50 proc. przychodów w rosyjskim budżecie pochodzi od tego, co można znaleźć pod ziemią, czyli
ropy
i gazu. Ich ceny od miesięcy są niskie. Ogromne uzależnienie Rosji od sprzedaży tych surowców jest
głównym czynnikiem negatywnie wpływającym na tamtejszą gospodarkę.
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Rysunek. 1.
Rozmieszczenie ważniejszych jednostek w Obwodzie Kaliningradzkim.
Źródło:
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,2,6,6819,armie-swiata,potencjal,rosyjskie-silyzbrojne-w-kaliningradzie, z dn. 08.04.2015 r.

Wobec powyższych, doktryna z 2014 roku jest reakcją na nowe zagrożenia,
szczególnie na ekspansję NATO w kierunku granic Rosji. Jest też sumą działań,
jakie podejmuje Federacja Rosyjska przeciwko planom stworzenia przez Sojusz
globalnego systemu obrony przeciwrakietowej i rozmieszczenia broni
strategicznych w przestrzeni kosmicznej.
Następnym w kolejności punktem strategii wojennej jest naruszanie umów
międzynarodowych przez państwa jak również nieprzestrzeganie zawartych
wcześniej – w dziedzinie zakazu, ograniczenia i redukcji zbrojeń31. Zapis powyższy
nie odpowiada wydarzeniu z 10 marca 2015 roku, kiedy Rosja wypowiedziała
traktat o zbrojeniach konwencjonalnych32. Autor przypomina, że nie stało to się bez
przyczyny. Innymi słowy, Federacja Rosyjska wielokrotnie nawoływała do
kaliningradzie,
z dn. 08.04.2015 r.
31
Военная доктрина Российской Федерации, s. 5.
32
Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (ang. Treaty on Conventional Armed
Forces in Europe, CFE) – porozumienie ramowe zawarte w Paryżu 19 listopada 1990, pomiędzy
państwami NATO i Układu Warszawskiego, kończące formalnie drugą rundę wiedeńskich negocjacji
rozbrojeniowych KBWE. Było to wzajemne zobowiązanie do proporcjonalnej redukcji sił
konwencjonalnych w Europie. Traktat został podpisany pomiędzy dwiema „grupami państw stron” tj.
państwami NATO i państwami byłego Układu Warszawskiego. Traktat wprowadzał pojęcie strefy
stosowania, w granicach której obowiązywały limity rozmieszczania broni konwencjonalnej.
Obejmowała ona lądowe terytoria państw-stron położone pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Uralem,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_o_konwencjonalnych_siłach_zbrojnych_w_Europie,
z
dn.
10.04.2015 r.
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odnowienia dialogu na temat nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego.
Jeszcze w 2009 roku, ówczesny prezydent FR, Dmitrij Miedwiediew przedstawiał
projekt
nowego
traktatu
o
bezpieczeństwie
europejskim,
w odpowiedzi Zachód zlekceważył go. Ponadto już w 2007 roku Kreml dawał
twarde argumenty do odbudowy europejskiego bezpieczeństwa, zawieszając
wspomniany układ. Putin, podejmując decyzje o jego zerwaniu, wykorzystał
poniekąd niestabilną sytuację na Ukrainie. W konsekwencji oskarżany jest obecnie
o podważenie kluczowego mechanizmu budowania zaufania między Rosją a
Zachodem. Nie należy zapominać także o innych forach międzynarodowych, które
w ostatnim czasie zostały zamknięte bądź zawieszone, m. in. po raz drugi, w
styczniu 2015 roku Rosji odebrano prawo głosu w Radzie Europy, co przyczyniło
się do bojkotu sesji przez delegację rosyjską, a dodatkowo przewodniczący
rosyjskiej Dumy, Siergiej Naryszkin, stwierdził, że Rosja będzie ponownie
rozważać swoje członkostwo w Radzie Europy33.
Następną, jakże istotną kwestią było zawieszenie współpracy z NATO,
w kwietniu 2014 roku. Podobnie z Unią Europejską, Rosja zamroziła rozmowy
odnośnie ruchu bezwizowego. Precedensem stało się także odrzucenie nominacji
przez OBWE rosyjskiego delegata reprezentującego Krym. Spectrum
nieporozumień miedzy Rosją a Zachodem, jak widać jest dość szerokie. Jeżeli
dialog między nimi nie zostanie podjęty, może to doprowadzić do jeszcze większej
destabilizacji europejskiego środowiska bezpieczeństwa. Wedlug Jurija
Bałujewskiego,
rosyjskiego
generała
wojska,
NATO
wraz
z UE powinno postrzegać Rosję jako pełnoprawnego partnera, kierując się zasadą
równości. Generał zaznacza, że trudno jest zmusić się przez Zachód do
przezwyciężenia nieufności, ale musi zostać to spełnione ponieważ tylko na tej
podstawie można dostosować się do realiów XXI wieku34.
Rosja w swojej doktrynie akcentuje także rosnące zagrożenie globalnym
ekstremizmem. Dostrzega brak skutecznej współpracy międzynarodowej w
dziedzinie zwalczania tego zjawiska a ponadto zaznacza, że ataki terrorystyczne
mogą być realizowane z użyciem radioaktywnych i toksycznych środków. Ponadto
wskazuje na rozwój i ekspansję międzynarodowej przestępczości zorganizowanej a
w szczególności nielegalnego handlu bronią i narkotykami.
Kolejnym, jakże znaczącym punktem w doktrynie wojennej jest trzynasty,
zatytułowany Główne wewnętrzne zagrożenia militarne35. Wśród nich dokument
na pierwszym miejscu wymienia czynności mające na celu obalenie porządku
konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i destabilizację sytuacji politycznej i
społecznej w kraju. Ma to na celu osłabienie tradycji historycznych, duchowych i
patriotycznych w dziedzinie obrony ojczyzny a także nawoływanie do nienawiści
etnicznej i religijnej36. Działalność ta najbardziej dosięga młodych obywateli
33
Camille-Renaud Merlen, Russia’s suspension of the CFE Treaty: a matter of time,
http://globaleurope.ideasoneurope.eu/2015/03/28/russias-suspension-cfe-treaty-matter-time-camillerenaud-merlen-2/, z dn. 21.04.2015 r.
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z dn. 21.04.2015 r.
35
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36
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rosyjskich, którzy rozdarci dezinformacją płynącą z Zachodu, nie wiedzą po czyjej
stronie mają się opowiedzieć. Redaktor Wacław Radziwinowicz z Gazety
Wyborczej w następujący sposób komentuje powyższy zapis, mianowicie (…) Z
tego wszystkiego wyziera strach przed perspektywą, która wywołuje na Kremlu
drżenie – że społeczeństwo wyrwie się spod kontroli politycznej
i wybuchnie kolorowa rewolucja. Właśnie przed tą groźbą państwo musi się bronić
wszelkimi sposobami37. Nie bez znaczenia, Rosja obawia się wystąpień, protestów i
strajków ludności. W przekonaniu autora, sytuacja powyższa może doprowadzić do
podobnej jak na ukraińskim Majdanie. Dlatego też Kreml wszelkimi środkami,
nawet przymusu zapobiega podobnym wydarzeniom.
Dalej wskazuje się na dezorganizację funkcjonowania władz publicznych,
ważnych obiektów wojskowych i infrastruktury informacyjnej państwa. W związku
z powyższym, najważniejszy nie jest już terroryzm, jak miało to miejsce w
poprzedniej wersji doktryny z 2010 roku. Znalazł się on bowiem na drugim
miejscu. Według Światowego Ośrodka Badań nad Globalizacją, Rosja, walkę z
terroryzmem wykorzystuje do zwiększania uprawnień państwowych, a potem
rozbudowy i tak już obszernego aparatu nadzoru38.
W dalszej części, dokument zwraca uwagę na szereg istotnych kwestii
związanych z siłami zbrojnymi i obronnością. Tak też, piętnasty punkt doktryny
wymienia główne zagrożenia militarne, wśród których Rosja szczególną uwagę
poświęca pogorszeniu się sytuacji wojskowo – politycznej oraz stworzeniu
warunków do użycia siły wojskowej. Według niej wszelkie manewry, demonstracja
siły w państwach z nią graniczących, rewitalizacja sił zbrojnych powoduje
bezpośrednie zagrożenie jej bezpieczeństwa.
Oddzielne zagadnienie posiada treść dotycząca broni jądrowej. Jest ona dalej
ważnym czynnikiem w zapobieganiu powstawania wojen nuklearnych i konfliktów
zbrojnych z użyciem broni konwencjonalnej. Sam Putin, na spotkaniu w rosyjskim
Ministerstwie Obrony z najwyższą kadrą dowódczą, oznajmił, że Rosja będzie
kontynuowała program modernizacji sił zbrojnych, ze szczególnym
uwzględnieniem strategicznych wojsk nuklearnych. Obecnie, według rosyjskiego
politologa Andrieja Piontkowskiego, potencjał nuklearny Federacji Rosyjskiej, jest
jej
jedyną
siłą
realną,
(…
to
8,5
tys.
głowic
nuklearnych
i środki ich przenoszenia. Ten arsenał również się starzeje i z czasem przewaga
Rosji będzie malała. Jeszcze przez dekadę Rosja będzie miała jednak siłę
zastraszania nuklearnego. W zastraszaniu Rosja ma przewagę, bo jej prezydent nie
zawaha się sięgnąć po broń atomową, gdy uzna to za konieczne39. Wydaje się, że w
37
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r.
39
M. Kacewicz, Atomowy poker. Czy Putin sięgnie po głowice nuklearne?,
http://swiat.newsweek.pl/atomowy-poker-czy-putin-siegnie-po-glowice-nuklearne-newsweekpl,artykuly,347618,1.html, z dn. 10.04.2015 r.

26

najbliższej przyszłości jest raczej niemożliwe by mogło nastąpić zrezygnowanie
przez Rosję z broni jądrowej. Powinna ona wraz z innymi państwami
posiadającymi arsenały jądrowe, wszelkimi możliwymi środkami – polityki,
dyplomacji, ekonomii, nauki, odpowiedniej organizacji wojskowej państwa osiągać
cel podstawowy – zapobiegać wybuchowi konfliktu o charakterze jądrowym.
Doktor Aleksander Jakowienko, rosyjski ambasador w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, zastępca ministra spraw zagranicznych w latach 2005-2011 również
uważa, że rdzeniem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji pozostają siły
jądrowe. Są one narzędziem defensywnym i ostatecznym środkiem działania40. Tak
też w dalszej części doktryny Rosja wskazuje, że aby utrzymać globalną i
regionalną stabilność, musi posiadać potencjał odstraszania nuklearnego na
odpowiednim poziomie. Jest to najważniejsze zadanie, któremu musi sprostać wraz
z prowadzeniem dialogu w sprawie dalszej redukcji arsenałów jądrowych jak też
przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Ponadto, zdaniem
autora odstraszanie jądrowe, mimo swojej potęgi i skali posiada przynajmniej jeden
newralgiczny punkt, otóż nie zapobiega i nie działa przeciw konfliktom
wewnętrznym.
Pośród następnych punktów „konstytucji wojennej”, interesującym w opinii
autora jest ten, w którym Rosja w celu utrzymania i wzmacniania
międzynarodowego bezpieczeństwa działa zgodnie z postanowieniami Karty
Narodów Zjednoczonych. Niesłuszność tej tezy wynika chociażby z aneksji Krymu.
A świadectwo tego można dostrzec na konferencji bezpieczeństwa, która odbyła się
w Monachium, w lutym 2015 roku. Minister Spraw Zagranicznych Federacji
Rosyjskiej – Siergiej Ławrow w swoim wystąpieniu stwierdził,
że Krym dołączył do Rosji z własnej woli, po wcześniejszym referendum i było to
zgodne z Kartą Narodów Zjednoczonych41. W odpowiedzi na aneksję Krymu,
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych wystosowało
niewiążącą rezolucję, w której wzywa (…) wszystkie państwa do zaniechania i
powstrzymania się od działań mających na celu częściowe lub całkowite zburzenie
jedności
narodowej
i
integralności
terytorialnej
Ukrainy,
w tym wszelkich prób modyfikowania granic Ukrainy poprzez groźby, użycie siły
lub inne bezprawne metody42. Podobnie całą sytuację postrzegają specjaliści z
Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP, w ich
opinii (…) Dokonując aneksji Krymu Federacja Rosyjska naruszyła zakaz
ingerencji w sprawy wewnętrzne innego państwa, zakaz groźby i użycia siły
zbrojnej oraz zakaz naruszania integralności terytorialnej państw. Zasady te są
zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 r. i stanowią równocześnie część
zwyczajowego prawa międzynarodowego. Dokonując aneksji przy pogwałceniu
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41
Ławrow wyśmiany i wykpiony w Monachium. Bronił linii Kremla ws. Ukrainy,
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,17375506,Lawrow_wysmiany_i_wykpiony_w_Monachium__B
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zakazu użycia siły zbrojnej, Rosja dopuściła się agresji, naruszając normę prawa
międzynarodowego o charakterze bezwzględnie wiążącym43.
W tym samym punkcie, oprócz przestrzegania zasad i norm prawa
międzynarodowego, Rosja wskazuje państwa, z którymi będzie rozwijać
współpracę, a są to Brazylia, Indie, Chińska Republika Ludowa i Republika
Południowej Afryki. Jeśli chodzi o najważniejszych sojuszników wojskowych,
należą do nich: Chiny, Białoruś i Kazachstan.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe i jego kształtowanie, Federacja
Rosyjska opiera je na systemie zbiorowym i nowym modelu bezpieczeństwa w
regionie Pacyfiku, podłożem którego ma być przede wszystkim Organizacja Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Dąży do wzmocnienia współpracy w ramach
Wspólnoty Niepodległych Państw, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w
Europie i Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Co ciekawe, mimo największego
zagrożenia, jakim jest NATO, Rosja w swoich postanowieniach doktrynalnych stara
się utrzymać równy dialog w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego z Unią
Europejską i właśnie z Sojuszem Północnoatlantyckim. Moskwa podkreśla swój
udział w operacjach pokojowych, w tym pod auspicjami ONZ jak też w ramach
współpracy z organizacjami regionalnymi.
Federacja Rosyjska znaczącą uwagę skupia również na sowich obywatelach,
mieszkających poza jej terytorium. Zamierza chronić ich interes a przede
wszystkim nie dopuszczać do sytuacji, gdzie narusza się swobody obywatelskie.
Ponadto dużą wagę państwo rosyjskie przywiązuje do ludności rosyjskiej
mieszkającej w państwach nadbałtyckich. Według Dyrektora Instytutu Stosunków
Międzynarodowych i Polityki na Litwie, Ramūnasa Vilpišauskasa, (…) bardzo
ważnym jest, aby mieszkające na Litwie mniejszości narodowe zintegrowały się ze
swoim krajem pod względem społecznym, ekonomicznym i politycznym.
To dotyczy przede wszystkim Polaków, ale nie tylko. Na to ma być skierowana
uwaga, ponieważ widzimy próby Rosji wykorzystywania mniejszości narodowych na
Litwie, Łotwie i Estonii, aby w ogóle zanegować państwowość tych krajów. To jest
bardziej aktualny temat niż integracja muzułmanów44. Inny litewski politolog,
Alvydas Medalinskas twierdzi, że kraje bałtyckie, w odróżnieniu od Ukrainy,
Mołdawii czy Gruzji, należą do innej strefy bezpieczeństwa, przyznając jednak, że
Rosja jest nieobliczalna i nikt nie wie, gdzie jest ta linia, której się już nie
przekroczy. Musimy przygotowywać się na różne możliwe scenariusze45.
Spostrzeżenie powyższe, wyrażone przez obywatela litewskiego jest
wiarygodnym znakiem, że w świadomości mieszkańców obszaru nadbałtyckiego
istnieje poczucie zagrożenia integralności terytorialnej interwencją Federacji
Rosyjskiej. Bezpieczeństwo, jakie zapewnia im Sojusz Północnoatlantycki albo
Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie
przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego,
22.06.2014 r., http://www.msz.gov.pl/resource/382f0629-a114-442a-9cf4-6456ca7b80c1:JCR, z dn.
10.04.2015 r., s. 3.
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przynajmniej
świadomość jego bliskości, jest w chwili obecnej
niekwestionowanym gwarantem porządku i równowagi. Należy także szczególną
uwagę zwrócić na sytuację Polski i sposobu, w jaki interpretuje ona nową doktrynę
wojenną Rosji. Temat ten jest na tyle istotny, że stał się głównym przedmiotem
marcowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczący
spotkania, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Stanisław Koziej
za niepokojące uznał możliwość zapewnienia sobie interwencji w sąsiednich
krajach w obronie własnych obywateli czy nawet w sytuacji, gdyby władze
sąsiedniego kraju prowadziły politykę sprzeczną z interesami Rosji46. Doradca
prezydenta RP, Roman Kuźniar zaznaczył, że doktryna ta jedynie formalizuje to, co
widać w polityce rosyjskiej od dobrych paru lat, (...) Chodzi o gotowość do
używania siły w stosunkach zewnętrznych, znaczny wzrost nakładów na zbrojenia,
modernizację rosyjskiej armii47. Profesor dodał również, że (…) Rosja weszła na
kurs polityki mocarstwowej, w ramach której zamierza aktywnie posługiwać się siłą
dla dochodzenia tego, co definiuje jako swoje interesy48. Autor zauważa, że w
działaniach Moskwy można dostrzec nową taktykę, która polega na wykorzystaniu
słabości wroga i uniknięciu bezpośredniej, jawnej konfrontacji („wojną
hybrydową”). Inni eksperci uważają, że nowa doktryna wojenna nie zagraża w
sposób bezpośredni Polsce. Zgodnie twierdzą, że w dłuższej perspektywie, Polska
powinna wzmacniać zbrojenia wysokiej jakości bronią defensywną oraz tworzyć
obronę terytorialną. Znaczące byłoby ponowne przywrócenie obowiązkowej służby
wojskowej
bądź
wprowadzenie
regularnych
szkoleń
wojskowych.
W rezultacie, nieodłącznym elementem Polski powinna być rozsądna polityka
zagraniczna, skoncentrowana na budowie regionalnych sojuszy i przede wszystkim
wzmacnianie pozycji NATO, jako głównego gwaranta bezpieczeństwa wspólnie ze
Stanami Zjednoczonymi.
Doktryna wojenna dużo uwagi poświęca rozwiązaniom dotyczącym Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Podkreśla się w niej o wadze systemów
atomowego odstraszania, obrony powietrznej i kosmicznej oraz nowoczesnym,
strategicznym lotnictwie. Wskazuje ponadto na rozwijanie broni precyzyjnej jak
również ujednolicanie powszechnych systemów uzbrojenia i wyposażenia
technicznego. Rozwój przemysłu zbrojeniowego powinien zapewnić powyższe
rozwiązania. Dokument zakłada utrzymanie gotowości mobilizacyjnej sił
zbrojnych, a także zdolności odstraszania nieatomowego, która będzie opierać się
na wysokim poziomie gotowości sił ogólnego przeznaczenia. Dzięki temu Moskwa
ma mieć możliwość zapobiegania i przeciwdziałania konfliktom zbrojnym. Do
powstania tych ostatnich zalicza także ewentualne gwałtowne zaostrzenie
problemów wewnętrznych, które w konsekwencji mogą zagrozić stabilności i
integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej.
W jednym z ostatnich punktów strategicznego dokumentu, Rosja przedstawia
główne priorytety współpracy wojskowo – politycznej między swoimi
Zob.http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rbn-o-doktrynie-wojennej-rosji,525179.html,
z dn. 10.04.2015 r.
47
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sojusznikami, zalicza do nich, na pierwszym miejscu - Białoruś, gdzie zwraca
uwagę na koordynację rozwoju narodowych sił zbrojnych jak również korzystanie z
jej infrastruktury wojskowej, na podstawie Związku Białorusi i Rosji. Na drugim
miejscu wymienia Republikę Abchazji i Osetii Południowej – tutaj z kolei Moskwa
stawia na współdziałanie w celu zapewnienia wspólnej obrony
i bezpieczeństwa. W dalszej kolejności usytuowane są państwa - członkowie
Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Wspólnoty Niepodległych
Państw, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Organizacji Narodów
Zjednoczonych i innych organizacji.
W konkluzji, nowa doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej jest stanowczą
odpowiedzią Moskwy na zmieniającą się rzeczywistość bezpieczeństwa
międzynarodowego. Współczesny charakter zagrożeń wymusił na Rosji
dostosowanie dokumentu z 2010 roku do obecnych niebezpieczeństw, które mogą
znacząco destabilizować rosyjską państwowość. Konflikt na Ukrainie, organizacja
ćwiczeń wojskowych w państwach nadbałtyckich a przez to napięte stosunki z
Sojuszem Północnoatlantyckim, sprawiły, że NATO znalazło się na pierwszym
miejscu wśród zewnętrznych zagrożeń Rosji. Decydenci rosyjscy z uwagi na
ewentualność rozmieszczenia systemu antyrakietowego w Europie Środkowej i
Wschodniej, jednoznacznie stwierdzili, że Pakt może tym posunięciem naruszyć
wewnętrzną strefę wpływów Federacji Rosyjskiej. Nie pozostając bierna, Obwód
Kaliningradzki Rosja zamieniła w wielki poligon z najnowocześniejszymi
systemami rakiet i radarów. „Konstytucja wojenna” jest tym samym
zorganizowanym planem działania, jakie powinna zastosować Rosja w razie
ewentualnego konfliktu zbrojnego, a w szerszej perspektywie – wojny na dużą
skalę. W podsumowaniu, Walerij Gierasimow – Szef Sztabu Generalnego Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, podkreśla, że pod względem skali ofiar
i zniszczeń, katastrofalnych skutków społecznych, gospodarczych i politycznych,
konflikty nowego typu (Ukraina) są porównywalne ze skutkami każdej prawdziwej
wojny, dlatego też Rosja, aby temu zapobiec będzie coraz bardziej używała
środków pozamilitarnych49 a wyrazem ku temu ma być nowa doktryna wojenna
Federacji Rosyjskiej.
Doktryna wojenna Układu Warszawskiego
Doktryny wojennej Układu Warszawskiego nie należy rozpatrywać w
kategoriach realnego podobieństwa. Z uwagi na ówczesne realia, inny system
bezpieczeństwa, w którym strach był największą siłą, celem autora jest pokazanie
pewnych analogii i ciągłości funkcjonowania założeń, zawartych jeszcze w czasach
dwublokowej rzeczywistości Dokument o nazwie O doktrynie wojennej państw – stron Układu
Warszawskiego, został podpisany w dniach 28-29 maja 1987 roku, (32 lata po
powstaniu Układu Warszawskiego). W okresie tym, państwa Układu nie
wypracowały wspólnego dokumentu wojennego, na którym mogły by opierać
49
The ‘Gerasimov Doctrine’ and Russian Non-Linear War,
https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linearwar/, z dn. 21.10.2015 r.
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swoje zadania. W swoich planach i zamierzeniach posiłkowały się na strategiach
wojennych przygotowywanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych ZSRR, ale nie
przez Sztab Układu Warszawskiego. Dokument ów, z końca lat osiemdziesiątych
był zatem pewnego rodzaju podsumowaniem prac Związku Radzieckiego,
związanych z obroną na wypadek wojny z państwami NATO. Nie przetrwał on
jednak długo. Rok 1991 przyniósł rozpad ZSRR, co w konsekwencji doprowadziło
do końca zimnej wojny i dwublokowego podziału świata. Nowa rzeczywistość
przewartościowała komunistyczne myślenie. Rosja i jej Siły Zbrojne musiały
dostosować się do nowych zagrożeń i nowego międzynarodowego środowiska
bezpieczeństwa. Autor badając obie doktryny, dostrzegł klika znaczących tez, które
mimo upływu lat i zmian w przestrzeni bezpieczeństwa, pozostają jego zdaniem
niezmienne. Kolejność zaprezentowania symetrii dokumentów wojennych jest
przypadkowa.
Pierwszą wspólną cechą staje się charakter obydwu doktryn. Zarówno
komunistyczna jak i najnowsza ma charakter obronny. Podkreślenia wymaga fakt,
że wszystkie doktryny wojenne miały charakter defensywny w przeciwieństwie do
Stanów Zjednoczonych, które w swoich strategiach deklarują, że zdolne są zadać
cios w dowolnym miejscu na świecie. Strategia Układu Warszawskiego niemal
identycznie wskazuje, że państwa – strony Układu nie rozpoczną działań
wojennych przeciwko jakiemukolwiek państwu bądź sojuszowi państw, jeżeli same
nie staną się obiektem zbrojnej napaści. Nie do końca jednak można się zgodzić ze
specyfiką doktryny z 1987 roku. Ryszard Kałużny50 podkreśla, że mimo
stanowczych argumentów, świadczących o obronnym przeznaczeniu, można
dostrzec w niej ofensywną postać, ponieważ (…) O ofensywnym charakterze
doktryny wojennej państw-stron Układu Warszawskiego świadczyła również
dyslokacja wojsk, ich organizacja, uzbrojenie i wyposażenie. Pułki i dywizje
pancerne nie były, nawet w okresie UW, najlepiej uzbrojonymi jednostkami
przeznaczonymi do obrony. Uzbrojenie bowiem można podzielić na to, które jest
bardziej przydatne w obronie i na to - użyteczniejsze w natarciu. W UW zawsze
preferowano to drugie. O ofensywnym przeznaczeniu wojsk świadczyć może także
znaczna liczba środków przeprawowych znajdujących się na ich wyposażeniu51.
Również
i dzisiaj Federacja Rosyjska podkreślając defensywny charakter
najnowszej doktryny, daje wyraźne sygnały, że w obliczu zagrożenia zdolna jest do
ofensywnego natarcia. W przypadku konfliktu zbrojnego czy wojny, sposób w jaki
zostanie wykorzystana armia, nie będzie zapewne polegał na działaniach tylko
obronnych.
Drugą zgodnością jest postrzeganie Sojuszu Północnoatlantyckiego jako
głównego wroga. Układ Warszawski od początku swojego istnienia uznawał
NATO za pierwotne źródło zagrożenia. Przyjęta strategia bez wątpienia
uwzględniała przygotowanie militarne państw – sojuszników ZSRR na wypadek
wojny z państwami NATO. Była tak skonstruowana, żeby umożliwiała szybką
reakcję i powstrzymanie zagrożenia płynącego ze strony NATO.
Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kałużny – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
R. Kałużny, Układ Warszawski 1955-1991, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1 (147) 2008, Wrocław
2008, s. 198.
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Kolejną cechą, niemal identyczną z obecną, wyartykułowaną w nowej doktrynie
Federacji Rosyjskiej jest rozwiązywanie wszelkich spornych spraw
międzynarodowych wyłącznie drogą pokojową i środkami dyplomatycznymi.
Kałużny dostrzega, iż (…) kierownictwo bloku zapewniało, że nie dopuści do
wybuchu wojny ani konwencjonalnej, ani jądrowej52. Także i dzisiaj Rosja w
swoich głównych założeniach, w punkcie dotyczącym zapobiegania konfliktom
zbrojnym, na jednym z głównych miejsc stawia neutralizowanie ewentualnych
zagrożeń militarnych drogą polityczną i dyplomatyczną. Podkreśla działanie w
oparciu o Kartę Narodów Zjednoczonych, na zasadach norm i prawa
międzynarodowego. W związku z powyższym, aby nie dochodziło do łamania
międzynarodowych wytycznych, Układ Warszawski musiał zachowywać
równowagę militarną, co wiązało się z posiadaniem sił zbrojnych, które byłyby w
stanie odeprzeć agresję ze strony państw NATO, a potem ewentualnie przejść do
ofensywy. Jednak mimo tego, we wszystkich wspomnianych doktrynach nie
przewidywano wykorzystania broni jądrowej w celach zapobiegawczych. W tym
miejscu wyłania się następna analogia, mianowicie dążenie do utrzymania
nowoczesnych sił zbrojnych. Prowadzony wyścig zbrojeń w czasach „zimnej
wojny” narzucał posiadanie przez Układ nowoczesnej armii, która była by w stanie
jakościowo i ilościowo dorównać siłom Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ówczesna
rzeczywistość pozwalała Związkowi Radzieckiemu prowadzić rywalizację
militarną z NATO. Wraz z nadejściem gorbaczowskiej pierestrojki i upadkiem
ZSRR, od 1991 roku Federacja Rosyjska, nie jest w stanie nadążyć za potencjałem
militarnym państw NATO, a oprócz wspomnianej powyżej siły jądrowej – nawet
się do niego zbliżyć. Mimo dużego nakładu PKB na Siły Zbrojne wynoszącego w
2014 roku 3,5%, Rosja w sytuacji spowolnienia wzrostu gospodarczego nie będzie
w stanie militarnie zagrozić Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom. Zdaniem
autora nie należy nie doceniać potęgi zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Sam Putin, na
kolegium Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, jeszcze w 2008 roku dosadnie
przekonał świat, że Rosja się zbroi i będzie się zbroić. Nie będzie odwrotu53.
Świadczą o tym chociażby kolejne informacje o postępach w modernizacji
rosyjskich sił zbrojnych. Nowe systemy rakietowe Iskander-M i czołgi T-90,
pojazdy opancerzone Tigr-M, systemy wojskowej obrony przeciwlotniczej i nowe
środki łączności, śmigłowiec szturmowy Mi-8AMTSz, zestawy rakiet S-400 i S500, lotniskowce Mistral i wiele innych dają bezwzględny wydźwięk siły. Choć z
drugiej strony, jak sądzi Aleksander Ścios, (…) Jeśli dzisiejsza Rosja musi imitować
mocarstwo i straszyć nas hardą retoryką - oznacza to tylko tyle, że państwo Putina
staje się coraz słabsze i jest zmuszone sięgać do arsenału komunistycznych
środków. Nic też nie wskazuje, by to państwo było w stanie sprostać globalnemu
konfliktowi lub miało dążyć do jego sprowokowania. Taka konfrontacja
przyniosłaby militarną klęskę Rosji i spowodowała utratę jej najważniejszej broni -

Tamże, s. 193.
J. Malczyk, Putin ogłasza: Rosja się zbroi i będzie się zbroić. "Nie będzie odwrotu"
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ekspansywnej sieci intryg i dezinformacji oplatającej współczesny świat54. Stosując
nieprzewidziane środki i siłę wywiadu, Federacja Rosyjska jest w stanie bez użycia
szerokiego spektrum instrumentów militarnych stać się mocarstwem światowym,
którego miano utraciła wraz z końcem epoki komunizmu.
Dalsza analogia to ćwiczenia operacyjno – strategiczne z udziałem sił
zbrojnych. Jeśli chodzi o Związek Radziecki były one przeprowadzane dość
często. Scenariusz zawsze był podobny, mianowicie agresja Sojuszu
Północnoatlantyckiego na państwa Układu Warszawskiego. Zapis w doktrynie z
2014 roku potwierdza natomiast działania ćwiczebne wojsk Federacji Rosyjskiej.
Przykładem, który dowodzi tezie było ćwiczenie, wprawdzie odbywające się przed
podpisaniem nowej doktryny wojennej, ale potwierdzające gotowość bojową wojsk
rosyjskich. „Wschód 2014” skupił ok 155 tyś. żołnierzy, którzy przeprowadzali
manewry wojskowe na 14 poligonach lądowych i morskich na Dalekim Wschodzie
Rosji m. in. na Czukotce, Kurylach, Kamczatce, Sachalinie i w Arktyce. Wzięło w
nim udział większość związków operacyjnych i taktycznych wszystkich rodzajów
wojsk i służb Centralnego i Wschodniego Okręgów Wojskowych oraz Floty
Oceanu Spokojnego oraz wybrane jednostki Zachodniego Okręgu Wojskowego55.
Perspektywę manewrów na taką skalę Rosjanie przewidują jeszcze w 2015 roku,
wspólnie z Republiką Białorusi, w bezpośrednim sąsiedztwie państw Sojuszu
Północnoatlantyckiego. NATO, w odpowiedzi także planuje przeprowadzenie
manewrów wojskowych przy granicy z Federacją Rosyjską. Wprawdzie, na chwilę
obecną, nie jest to jeszcze taka skala jak w przypadku rosyjskim ale coraz częściej
zakłada się zademonstrowanie potencjału militarnego Sojuszu.
Dużą uwagę w obu doktrynach przypisuje się broni jądrowej, jej znaczenia
i okoliczności wykorzystania. Federacja Rosyjska podobnie jak państwa-strony
Układu Warszawskiego deklarowały, że nigdy jako pierwsze nie użyją broni
masowego rażenia. Nie mniej jednak broń ta była i jest nadal ważnym czynnikiem
w zapobieganiu powstawania wojen i konfliktów zbrojnych. Ponadto jest również
niekwestionowanym elementem odstraszania i demonstracją siły państwa. Z
perspektywy wszystkich doktryn wojennych Federacji Rosyjskiej, to właśnie
zasadność użycia broni jądrowej pozostaje, mimo modyfikującego się środowiska
bezpieczeństwa międzynarodowego – niezmienna. Już sam prezydent Putin w
swoich wypowiedziach na temat użycia broni z głowicami nuklearnymi,
wypowiada się z dużą ostrożnością. W wywiadzie dla kanału rosyjskiej telewizji,
najpierw deklarował, że Rosja wobec Krymu była zdolna użyć broni jądrowej, by
zaraz potem stwierdzić, że (…) Zimna wojna już się skończyła i nie potrzebujemy
kryzysów międzynarodowych. A jeśli chodzi o broń jądrową, to ona i tak zawsze jest
w pełnej gotowości bojowej56.
A. Ścios, Rosja – Imperium czy potęga mitu, „Gazeta Polska” nr 12/2013.
A. Wilk, Rosyjskie przygotowania do wielkiej wojny?, Analizy Ośrodka Studiów Wschodnich,
24.09.2014,
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-09-24/rosyjskie-przygotowania-dowielkiej-wojny, z dn. 12.04.2015 r.
56
M. Ciastoch, Putin: W sprawie Krymu byliśmy gotowi użyć broni jądrowej,
http://swiat.newsweek.pl/krym-droga-do-ojczyzny-aneksja-krymu-putin,artykuly,359150,1.html, z dn.
12.04.2015 r.
54
55
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Wnioski
Analogie, o których autor wspomniał powyżej są jego zdaniem najwierniejszym
odzwierciedleniem podobieństwa obydwu doktryn wojennych, najpierw Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich potem jego sukcesorki – Federacji
Rosyjskiej. Elementy tożsame w dokumentach, świadczą, że obecnie, Władimir
Putin poniekąd kontynuuje politykę, która prowadzona była prawie trzydzieści lat
temu. Wielu autorów dzisiejsze działania NATO i Federacji Rosyjskiej nazywa
„małą, zimną wojną”. Próżnia bezpieczeństwa, która powstała w Europie
Środkowej i Wschodniej, po rozpadzie ZSRR, nabiera znowu znaczenia. Państwa,
leżące w tym obszarze, pomimo członkostwa w NATO, nadal zagrożone są
konfliktem zbrojnym, który może wywołać Rosja. Za pretekst do użycia sił
zbrojnych uzna na przykład obronę interesów i bezpieczeństwa swoich obywateli
poza granicami kraju. Państwo rosyjskie w swojej nieobliczalności jest zdolne do
konfrontacji na poziomie globalnym. Dzięki niezwykle sprawnie działającej
dezinformacji, światową opinię publiczną utwierdza w przekonaniu, że w walce o
mocarstwową pozycję, zdolna jest posunąć się nawet do użycia broni jądrowej,
choć tę ostatnią traktuje póki co jako czynnik niezbędny w zapobieganiu wojnom
nuklearnym.
Doktryna wojenna z grudnia 2014 roku w swoim przesłaniu jest dokumentem
o charakterze obronnym. Jednak zagrożenia w niej wskazane, szczególnie w
wymiarze wewnętrznym, uwidaczniają strach Moskwy przed możliwością
uaktywniania się w społeczeństwie tendencji rewolucjonistycznych. Putin być może
obawia się sytuacji „kolorowych rewolucji”, które miały miejsce w Gruzji, na
Ukrainie i w Kirgistanie. Aby do tego nie dopuścić, prezydent wraz z rządem
Federacji we wszelki możliwy sposób stara się inwigilować i kontrolować
obywateli rosyjskich. Konflikt na Ukrainie i wcześniejszy, w Gruzji pokazują, że
Rosja nie pozwoli sobie na ingerencję Zachodu w swoje wewnętrzne strefy
wpływu. Świat poniekąd stał się świadkiem skomplikowanej architektury
bezpieczeństwa, w której ponownie ścierają się racje „natowskie” z rosyjskimi.
Przedstawiciele pierwszych, ostatnią interwencję na Ukrainie rozpatrują jako
ofensywę państwa rosyjskiego i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w
Europie Środkowej i Wschodniej, zaś Rosjanie, działania Zachodu, w ich
wewnętrznej strefie wpływów postrzegają jako zagrożenie ich interesów.
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Anna WILCZYŃSKA

ZRÓŻNICOWANIE WEWNĘTRZNE ISLAMU
Wbrew powszechnej opinii, islam nie jest i nigdy nie był monolitem.
Współczesnemu Europejczykowi jawi się on jako koherentna ideologia, jednolita
masa wypierająca skłócone, rozerwane schizmami kościoły i zlaicyzowane,
niespójne społeczeństwa. Prawdą jest jednak, że umma1 przestała być jednością już
w kilka lat po śmierci Proroka Muhammada w 632 roku. Co więcej, jej rozpad na
kolejne frakcje – naznaczony krwawymi, bratobójczymi walkami i sporami
faqīhów2 – wydaje się być podziałem nieodwracalnym, jak również stale się
pogłębiającym.
Poniższa praca jest krótką charakterystyką wybranych odłamów islamu z
uwzględnieniem historycznego kontekstu ich powstania oraz podstawowych
założeń doktrynalnych, odróżniających je od nurtu głównego, za który autor, na
potrzeby poniższej analizy, przyjmuje islam sunnicki. Przytoczone w tekście nazwy
arabskie zapisano w transkrypcji naukowej ISO ze zmianami wprowadzonymi
przez Katedrę Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ISO(UW)3.
Nazwy arabskie i muzułmańskie pochodzące z innych języków, które
upowszechniły się w języku polskim, pojawiają się w tekście w zapisie
uproszczonym.
1. Przyczyny pierwszego rozłamu
W 632 roku na skutek otrucia i choroby (spowodowanych przez jedną ze swoich
małżonek) umiera największy prorok islamu i założyciel religii, Muḫammad Ibn
ʿAbd Allāh Ibn Abū Muṭṭalib. Prorok nie namaścił następcy, który miałby kierować
rozwojem doktryny, być przywódcą nowo powstałego ruchu religijnego czy
wodzem militarnym. Nie pozostawił także żadnego testamentu, który mógłby
wyznaczyć sukcesora lub określać warunki jego wyboru. Pozostawieni bez
wskazówek towarzysze Muhammada (ar. aṣ-Ṣaḥāba) wybrali spośród siebie
następcę Proroka (Ḫalīfat Rasūl Allāh4). Nie ma pewności jakich cech poszukiwano
1
Umma – w znaczeniu pojawiającym się w Koranie odnosi się do grupy osób lub społeczności
wyznających tę samą religię. W znaczeniu późniejszym, także współczesnym, oznacza społeczność
wszystkich muzułmanów, a także lokalną społeczność wyznawców islamu, np. umma Afryki
Wschodniej. W znaczeniu poza religijnym - naród. Zob. Denny, F.M., Umma, [w:] EI, 1986, t. 10,
s. 859.
2
Faqīh – (ar.) muzułmański uczony zajmujący się jurysprudencją, zazwyczaj o bardzo wysokiej
pozycji społecznej.
3
Zob.
Klimiuk,
M.,
Transkrypcja
języka
arabskiego,
(brak
daty),
[Online]
http://www.arabistyka.uw.edu.pl/zalaczniki/transkrypcja-AR-klimiuk.pdf (20 lipca 2015).
4
Stąd dzisiejszy polski termin kalif.
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u kandydata na przywódcę nowej gminy oraz jaką moc sprawczą miał pierwszy
wybrany lider. Jako że tylko Prorok otrzymywał gotowe rozwiązania na problemy
wiernych w postaci objawień, jego następca miał kontynuować tę część jego
działalności, co do której wskazówki pozostały w pamięci towarzyszy
Muhammada. Miał on być zwierzchnikiem sił zbrojnych, kontynuować rozpoczęte
przez Proroka podboje i szerzenie islamu5.
Z powodu braku jednoznacznych dowodów źródłowych nie ustalono jaki wpływ
na wybór pierwszego kalifa miały poszczególne stronnictwa zrodzone wśród
towarzyszy Proroka6. Nie wiadomo też do końca jakie były okoliczności powstania
pierwszej opozycji dla przyjętego tymczasowo systemu wyboru kalifa, którą
stanowiło stronnictwo kuzyna i zarazem zięcia Proroka, ʿAlī’ego Ibn Abī Ṭalība.
Większość historyków jest za to zgodna, że pierwszy kalif, Abū Bakr, wybrany
został przez aklamację, a pozostali spośród aṣ-Ṣaḥāba złożyli mu przysięgę na
wierność7. W procesie wyboru na korzyść Abū Bakra na pewno zadziałał fakt, że
był on nie tylko najbliższym przyjacielem Proroka i jego teściem, ale także jedną z
pierwszych osób, która nawróciła się na islam na skutek działalności Muhammada8.
Już dwa lata później, w 634 roku, kiedy umma musiała dokonać kolejnego wyboru
przywódcy, procedura uległa modyfikacji. Zarówno drugi (ʿUmar Ibn al-Ḫaṭṭāb) jak
i trzeci sukcesor Proroka (ʿUṯmān Ibn ʿAffān wybrany w 644 roku), zostali
naznaczeni przez swoich poprzedników. Jako że obaj pochodzili z zamożnego rodu
mekkańskiego, Banū ʾUmayya, w gminie zaczął szerzyć się nepotyzm. Powyższe
okoliczności wpływały na wzrost nastrojów opozycyjnych w linii rodowej Proroka,
Banū Hāšīm, na której czele stał wspomniany kuzyn i mąż jedynej córki Proroka,
Fatimy - Ali. Stworzone wokół niego stronnictwo uważało, że w Koranie odnaleźć
można zapisy jasno przekazujące potomkom Proroka zwierzchnictwo nad
społecznością wiernych. Za stronnictwem Alego opowiadali się nie tylko jego
krewni, ale także muzułmanie z podbitego Egiptu czy Iraku, którzy nie akceptowali
zwierzchnictwa arystokracji mekkańskiej na swoich ziemiach. Podobne stanowisko
zajęli al-muḫāriǧūna, pamiętający okres umajjadzkich prześladowań, które
doprowadziły do hidżry.
W 656 roku buntownicy z Iraku i Egiptu mordują ʿUṯmāna, a do władzy
dochodzą legitymiści spod znaku stronnictwa Alego9. Teren dominacji islamu
zwiększał się zawrotnie szybko. Medyna, pierwotne serce gminy, była zbyt
przeludniona i odległa od nowo podbitych ziem, by utrzymać status stolicy.
Ponieważ duża grupa zwolenników nowego kalifa zamieszkiwała w Iraku, a rejon
5
Kwestie finansów gminy, regulacji prawa czy zachowywania ustnie przekazywanego Koranu podjęli
dopiero następcy pierwszego kalifa. Kompetencje zatem z czasem się rozszerzały. Zob. Khalīfa [w:]
EI, 1986, t. 4, s. 937.
6
Aṣ-Ṣaḥāba dzielili się na dwie grupy w zależności od okresu przyłączenia się do młodej gminy
muzułmańskiej. Część z nich to al-muḫāriǧūna (ar. ci którzy wyemigrowali) należący do pierwszych
zwolenników religii, którzy wraz z Muhammadem opuścili Mekkę w 622 roku, a część to al-anṣār
(ar. pomocnicy), którzy przyłączyli się do Proroka już w Medynie. Bardzo wpływową grupę stanowili
także ci Mekkańczycy, którzy przeszli na islam po zajęciu Mekki w 630 roku.
7
Zob. Khalīfa [w:] EI, 1986, t. 4, s. 937-953.
8
Hourani, A., Historia Arabów, 1995, s. 35.
9
Ar. Šīʿat ʿAlī – taką nazwę po śmierci Alego w 661 roku przyjmą jego zwolennicy odłączając się od
reszty muzułmanów. Stąd polska nazwa odłamu, szyici.
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Żyznego Półksiężyca zapewniał dostatek pożywienia dla utrzymania licznej armii,
Ali przenosi centrum administracyjne imperium do Kufy. W Mekce pozostali
przeciwnicy nowego układu: arystokracja mekkańska wraz z wodzami
niezwyciężonej muzułmańskiej armii. Oskarżając Alego o morderstwo ʿUṯmāna,
posłuszeństwo wymówił mu także namiestnik Syrii, Muʿāwiya Ibn ʾAbī Sufyān.
Bratobójcze walki o władzę trwały aż do roku 657, kiedy to po bitwie pod Ṣiffīn
liderzy stronnictw, Ali i Muʿāwiya, zgodzili się na arbitraż i polubowne
rozwiązanie konfliktu. O zwycięstwie miał przesądzić Koran. Część stronnictwa
Alego, ok. 4 tysięcy wojowników, głównie z plemienia Tamīm, była oburzona jego
zgodą na podjęcie arbitrażu i potajemnie opuściła obóz, udając się w stronę
miejscowości Ḥarūrāʾ (okolice Kufy). Grupa została wyklęta i uznana jako
heretycka: tak powstała sekta charydżytów, al-ḫawāriǧ, czyli tych, którzy wyszli10.
2. Charydżyci
Podstawą odłączenia się charydżytów od stronnictwa Alego był radykalny
pogląd o niemożności poddawania pod dyskusję publiczną wyboru kalifa, który
jako następca Proroka, musiał być wybrany wyrokiem boskim. Sama idea, aby spór
rozwiązać poprzez arbitraż, była dla nich nie do przyjęcia, ponieważ zakładała
ustanowienie ludzkiego trybunału, który proponował inną niż dosłowna
interpretację słowa objawionego oraz w konsekwencji podważenie Koranu.
Powstałe w tym momencie rozwoju doktryny muzułmańskiej hasło lā ḥukma illā lillāhi (ar. nie ma wyroku poza wyrokiem Bożym) prezentuje w sposób klarowny
podstawowe założenia nowo utworzonego nurtu. Grupę charakteryzował fanatyzm
religijny, przywiązanie do literalnego znaczenia wersetów koranicznych, a jej
członkowie jako pierwsi zaczęli uznawać za niewiernych wszystkich tych, którzy
nie potępili zarówno Alego, jak i ʿUṯmāna wraz z jego rodem. Za odstępcę uważano
też każdego muzułmanina, który popełnił grzech śmiertelny. W ciągu kilku lat od
swojego powstania charydżyci dają się poznać jako odłam agresywny (dokonywali
ataków terrorystycznych i napadów na oazy, nie oszczędzając kobiet i dzieci),
skrajnie nietolerancyjny dla innych gałęzi islamu, nie zważający jednocześnie na
rasę i pochodzenie swoich nowo nawróconych członków.
Krwawe wojny pomiędzy charydżytami a pozostałymi frakcjami nie zakończyły
się wraz z morderstwem Alego w 661 roku11. Znaczna ilość zabitych po stronie
charydżytów, których jako poległych za wiarę uznawano automatycznie za
męczenników, umacniała szeregi fanatyków. Ich pozycja na Półwyspie Arabskim
była tak silna, że w latach 684-691 byli oni o krok od przejęcia świętych miast,
al-Ḫawāriǧ (ar., sing. ḫāriǧī) - nazwa powstała na skutek fizycznego wyjścia przeciwników
arbitrażu z Kufy i ich osiedlenia się w pobliskiej miejscowości, a nie, jak interpretowano później, na
skutek ich odejścia od wspólnoty wiernych muzułmanów, czy odstępstwa od wiary w Boga. Zob. Della
Vida, G.L., Kḫāridjītes [w:] EI, 1986, t. 4, s. 1075.
11
Ali ginie zasztyletowany w Kufie przez charydżytę, ʿAbd ar-Raḥmāna Ibn Mulǧāma al-Murādī’ego.
Istnieją niepotwierdzone przekazy, że w tym samym czasie miał zostać zamordowany przez
fanatyków także Muʿāwiya oraz zdobywca i zarządca Egiptu,ʿAmr Ibn al-ʿĀṣ. Ta część spisku jednak
nie powiodła się. Zob. Della Vida, G.L., Kḫāridjītes [w:] EI, 1986, t. 4, s. 1075 oraz Hourani, A.,
Historia Arabów, 1995, s. 38. Ali został pochowany w mieście an-Naǧaf w Iraku, które stało się
trzecim najważniejszym miejscem dla szyitów, a także wielkim centrum pielgrzymkowym.
10
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Mekki i Medyny. Od tego kroku powstrzymały ich jednak religijne skrupuły walka i zabójstwa w świętych miastach były nie do przyjęcia, nawet dla
ekstremistów. Do tego czasu jednak ich liczebność i siła militarna wzrosła na tyle,
że byli w stanie podzielić się na trzy główne, niezależne od siebie frakcje, nazwane
od imion ich przywódców: azāriqa, ibāḍiyya oraz ṣufriyya12. Charydżyci przestali
być grupą spójną politycznie czy militarnie. W późniejszym okresie liczba
kolejnych odłamów wciąż wzrastała i dziś jest niemożliwa do ustalenia. Z czasem
jedynym wspólnym mianownikiem dla wszystkich pod-sekt pozostała opozycja
zarówno wobec kalifatu Umajjadów, jak i stronnictwa Alego. Do uznawanych
przed siebie kalifów charydżyci zaliczali Abū Bakra, ʿUmara, ʿUṯmāna tylko przez
pierwszych sześć lat jego panowania i Alego, ale tylko do bitwy pod Ṣiffīn.
Dominację charydżytów udało się powstrzymać dopiero al-Ḥaǧǧāǧ’owi Ibn
Yūsuf’owi (661- 714), namiestnikowi Iraku i wodzowi wojsk umajjadzkich, który
zabił lub zniewolił większość członków sekty. Nieliczni pozostali przy życiu
schronili się na we wschodniej części Półwyspu Arabskiego, dając początek
przyszłym ruchom charydżyckim, które są obecne na tych terenach do dnia
dzisiejszego. W okresie upadku dynastii Umajjadów odłam usiłował wzniecić falę
buntów, korzystając z niestabilności i nieudolności władzy centralnej. Charydżyci
ponieśli ostateczną porażkę, jednak wzniecone w ten sposób rebelie ułatwiły
Abbasydom przedostanie się do serca imperium i przejęcie władzy. W czasie
panowania dynastii abbasydzkiej charydżyci stali się odłamem niemal wymarłym w
Iraku i sąsiednich terytoriach, nie stanowiącym żadnego zagrożenia politycznego,
militarnego, ani też atrakcyjnej opcji religijnej13.
Szczegóły dotyczące doktryny (czy też doktryn) charydżyckiej nie są znane.
Wyjątek stanowią ibadyci, którzy jako jedyny charydżycki odłam, umiarkowany
i niekonfliktowy, przetrwali do dnia dzisiejszego i zamieszkują tereny Omanu,
Tanzanii (Zanzibar) oraz częściowo Algierii. Na tych obszarach odgrywali ważną
rolę polityczną, w Omanie także państwowotwórczą, oraz żywą i współegzystującą
z innymi wyznaniami opcję religijną14. Szacuje się, że wspomniane wyżej tereny
zamieszkuje około 5 milionów ibadytów, a w samym Omanie ibadytyzm jest religią
panującego władcy.
Mimo swoich pierwotnych, ekstremistycznych założeń, radykalne podejście
charydżytów do doktryny islamu, a szczególnie interpretacji Koranu, stało się
ważnym impulsem dla rozwoju teologii i filozofii, nie tylko w okresie świetności
ruchu, ale także już w czasach jego schyłku, w okresie panowania Abbasydów.

12
Zob. tamże, s. 1076. Azāriqa, gałąź skrajnie ekstremistyczna, powstała jako odłam utworzony ze
zwolenników wymordowania wszystkich przeciwników doktryny charydżyckiej wraz z ich żonami i
dziećmi, zob. więcej: Rubinacci, R., Azāriqa [w:] EI, 1986, t. 1, s. 810-811; Ibāḍiyya, gałąź
umiarkowana, odłączyła się od azāriqa prawdopodobnie ok. 684-5 roku, zob. więcej: Lewicki, T.,
Ibāḍiyya [w:] EI, 1986, t. 3, s. 648-660 oraz Ghubash, H., Oman – The Islamic Democratic Tradition,
New York, 2006, s. 23-45. Ṣufriyya, gałąź umiarkowana, odłączyła się w Basrze w 683 roku, uznając
azāriqa za frakcję mało ortodoksyjną i odchodzącą od tradycji pierwszych charydżytów, zob. więcej:
Ṣufriyya [w:] EI, 1986, t. 9, s. 766-769.
13
Zob. Della Vida, G.L., Kḫāridjītes [w:] EI, 1986, t. 4, s. 1074-1077.
14
Ghubash, H., Oman – The Islamic Democratic Tradition, New York, 2006.
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3. Szyici
Zamordowanego przez odszczepieńców w 661 roku Alego, członkowie jego
stronnictwa szybko uznali za męczennika za wiarę (šāhid) i pierwszego imama15
nowo powstałego nurtu – szyizmu16. W tym samym okresie, na krótki czas (661662) władzę przejął starszy syn Alego, jeden z dwóch wnuków po Proroku, alḤasan Ibn ʿAlī Ibn Abī Ṭālib, próbując wprowadzić dynastię. Szybko zyskuje sobie
poparcie szyitów, twierdzących, że tylko potomek Proroka ma prawo kierować
społecznością wiernych. Al-Hasan jednak, który przeszedł do historii jako „wielki
rozwodnik” i człowiek żyjący rozrzutnie, nie był zdolny do prowadzenia gminy i
utrzymania władzy, szczególnie w sytuacji, gdy o sukcesję po Proroku wciąż
ubiegał się Muʿāwiya. Umajjadzi szybko zagrozili al-Ḥasanowi wojną, w obliczu
której kalif zdecydował się na pokojowe pertraktacje. W 622 roku al-Ḥasan
sprzedał swoje prawo do władzy za jednorazową sumę 5 milionów dirhamów. Co
więcej, Muʿāwiya zobowiązał się do corocznej dopłaty w wysokości 1 miliona
dirhamów oraz do przekazywania stałych profitów z jednej z prowincji perskich17.
Niedługo potem al-Ḥasan zmarł otruty przez swoją żonę (prawdopodobnie na
polecenie Muʿāwiyi18), po czym został uznany za męczennika i drugiego
szyickiego imama.
Z decyzją brata o ustępstwach wobec Umajjadów nigdy nie pogodził się
młodszy wnuk Proroka, trzeci imam, al-Ḥusayn Ibn ʿAlī Ibn Abī Ṭālib. On to, na
skutek intensywnej działalności antyumajjadzkiej, zaostrzonej jeszcze po śmierci
Muʿāwiyi w 680 roku, ginie w bitwie pod Karbalą (ar. Karbalāʾ) wraz ze swoimi
towarzyszami 10 dnia miesiąca muharram tegoż roku.
Część wyznawców tego odłamu przypisuje al-Ḥusaynowi szereg cudów oraz
ponadnaturalnych zdolności, które miały się objawiać już od wczesnego
dzieciństwa. Szyicka tradycja głosi, że jego śmierci miały towarzyszyć niezwykłe
zjawiska, np. niebo miało stać się czerwone, miał zacząć padać krwawy deszcz, a w
rożnych częściach imperium spod kamieni miała zacząć wypływać krew19. Istnienie
podobnych podań, dotyczących kolejnych imamów oraz wiara w legendy związane
z osobą świętych męczenników to tylko jedna z cech odróżniających islam szyicki
od sunnickiego. Bitwa pod Karbalą, w której zginęło wielu szyickich wojowników,
stała się początkiem martyrologii szyizmu, która zajmuje szczególnie ważne
miejsce w duchowości szyickiej. Także samo miejsce porażki jest dziś szyickim
sanktuarium i centrum pielgrzymkowym.
Powyższe okoliczności historyczne wpłynęły na wykształcenie się kilku
podstawowych cech doktryny szyizmu:
Imām – szyicki przywódca polityczny i prawowity następca Proroka, najwyższy rangą duchowny
tego odłamu. W tradycyjnym znaczeniu (w islamie sunnickim) termin ten oznacza także opiekuna
lokalnej gminy muzułmańskiej bądź osobę przewodzącą modlitwie (najczęściej zarządca meczetu lub
szanowany przez lokalną społeczność dorosły mężczyzna). Por. Saliq, T., Czy szyizm jest
heterodoksją? [w:] RM, nr 8/1432h (2011), s. 4.
16
Patrz przypis 9.
17
Zob. Veccia Vaglieri, G., (al-)Ḥasan b. ʿAlī b. Abī Ṭālib [w:] EI, 1986, t. 3, s. 240-243.
18
Zob. Madelung, W., Šīʿa [w:] EI, 1986, t. 9, s. 421.
19
Zob. Veccia Vaglieri, G., (al-)Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī Ṭālib [w:] EI, 1986, t. 3, s. 607-615.
15
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przekonanie o tym, że tylko członek rodu Proroka (ar. ahl al-bayt) może
kierować ummą i mieć nad nią zwierzchnictwo polityczne;
jednoznaczne uznanie pierwszeństwa Alego jako człowieka niemal tak
blisko związanego z Bogiem jak Muhammad, co czyni z niego najbardziej
odpowiedniego przewodnika duchowego gminy. Tego dowodzi
zmodyfikowana, szyicka formuła wyznania wiary: lā ʾilāha ʾillā-llāh wa
Muḥammadun rasūli-llāh wa ʿAlī walī Allāh (ar. nie ma boga prócz Boga, a
Muhammad jest jego Prorokiem, a Ali jest pomocnikiem Boga; w
niektórych tłumaczeniach Ali pojawia się także jako przyjaciel Boga);
uznanie następujących po Alim imamów jako autorytetów duchowych
i politycznych20;
przekonanie o tym, że imam nie może być osobą wybraną przez człowieka,
ale ponieważ posiada niebywałą zdolność interpretowania prawa oraz
objaśniania ukrytego znaczenia rzeczy, jego nadanie musi pochodzić „z
góry”
przechowywanie sunny Proroka wraz z sunną kolejnych imamów
i traktowanie ich jako źródło prawa

Zadaniem kolejnych imamów, mimo ich wysokiej pozycji jako przewodników
duchowych, nie było dodawanie czegokolwiek do przesłania objawionego
Muhammadowi. Ich rola sprowadzała się raczej do interpretacji i zachowania
integralności wersetów Koranu. Z racji zagrożenia atakami ze strony innych
stronnictw czy innowierców, do których szyici odnoszą się z dużą tolerancją,
zarówno imam jak i jego podopieczni – dla ochrony własnej – mają prawo
praktykowania taqiyyi. W razie wystąpienia sytuacji konfliktowej, szyita ma prawo
ukryć swoją przynależność religijną lub podawać się za wyznawcę innego odłamu
lub religii21.
Wśród dodatkowych wyznaczników, odróżniających społeczności szyickie
wymienia się zmienioną formułę aḏanu22, do której szyici dodają jeszcze jedno,
ósme zdanie: Ḥayya ʿalá ḫayr al-ʿamal, czyli Przyjdźcie do najlepszej pracy (tj. na
modlitwę). Ta ostatnia formuła jest przez nich powtarzana dwa razy. To
nadprogramowe zdanie wyśpiewywane z minaretu miało być znakiem dla
mieszkańców, że zwierzchnikiem miejsca jest szyita.
W przeciwieństwie do sunnitów, szyici nie uznają aktu przesunięcia mokrymi
rękami nad stopami muzułmanina, które ma zastąpić pełne obmycie stóp przez
modlitwą. Dopuszczają także małżeństwa tymczasowe, mutʿa, na podstawie
przekazów, według których sam Prorok i kalif Abū Bakr stosowali tę praktykę23.

Zob. Saliq, T., Czy szyizm jest heterodoksją? [w:] RM, nr 8/1432h (2011), s. 5.
Taqiyya – (ar.) ostrożność. Szyita ma prawo także spożyć niedozwolone posiłki i napoje jeśli jest
zdominowany przez osoby innej religii tak, aby nie powodować agresji. Zob. więcej: Madelung, W.,
Šīʿa [w:] EI, 1986, t. 9, s. 422. oraz Strothmann, R., Taqiyya [w:] EI, 1986, t. 10, s. 134-136.
22
Aḏan – (ar.) śpiewne nawoływanie z meczetu, informujące o czasie pięciu muzułmańskich modlitw
oraz modlitwy piątkowej. Zob. więcej: Juynboll, Th.W., Adhan [w:] EI, 1986, t. 1, s. 187-188.
23
Madelung, W., Šīʿa [w:] EI, 1986, t. 9, s. 422.
20
21
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4. Podział stronnictwa Alego
Kolejne podziały szyitów następowały w związku z występującymi
zaburzeniami w sukcesji imamów oraz z dziedziczonym prawem członków ahl albayt do duchowego i politycznego przewodzenia wiernym.
Jeden ze znaczących rozłamów miał miejsce już wtedy, gdy powszechnie
uznanym imamem szyitów został prawnuk Alego, Muḥammad al-Bāqir. Z racji
bierności imama, w 740 roku rewoltę wywołał jego przyrodni brat, Zayd Ibn ʿAlī
Ibn al-Husayn. Odłam wywodzący się z jego stronników, zajdyci, nie uznawał
trzech pierwszych kalifów jako prawowitych duchowych przywódców, a także
potępiał towarzyszy Muhammada za ich wybór. Ali, jako naznaczony przez
Proroka, miał być jego jedynym godnym następcą. Co ciekawe, ten odłam nie
ogranicza przywileju wykładni i interpretacji przepisów prawnych jako wyłącznego
uprawnienia imama, ale rozciąga możliwość tworzenia prawa na wszystkich
członków ahl al-bayt. Rewolta Zayda upadła wraz z jego śmiercią w 740, jednak
ruch rozwijał się już bez swojego założyciela. Sekta nie odbiegała daleko w swoich
założeniach doktrynalnych od tego, czego nauczali sunnici, nie ogłaszała także
kolejnych imamów nieomylnymi (mimo że uznawała za właściwych tylko pięciu
imamów, od Alego do Zayda). W swojej tradycji była bliższa spojrzeniom
racjonalistycznym i odrzucała mistyczne czy mesjanistyczne wątki innych gałęzi
szyizmu. Obecnie zajdyci żyją niemal wyłącznie w Jemenie oraz w przygranicznym
rejonie Arabii Saudyjskiej, jednak jako herezja są intensywnie zwalczani przez
saudyjskich wahabitów24.
Inaczej sytuacja miała się z szóstym z kolei imamem, Ǧaʿfarem aṣ-Ṣādiqiem. On
to, aby zapewnić ciągłość kierownictwa gminą, przed swoją śmiercią wyznaczył na
sukcesora swojego najstarszego syna, Ismāʾila. Jego pierworodny syn jednak zmarł
jeszcze za życia ojca. Raz wypowiedziane słowo imama, nieomylnego i mającego
bliski kontakt z Bogiem, nie może zostać podważone czy cofnięte, a prawo Ismāʾila
do imamatu odebrane. W związku z tym, część szyitów zaczęła utrzymywać, że
Ismāʾil nie umarł, ale przeszedł w stan ukrycia i powróci na końcu czasów jako
Mahdi, mesjasz, który przed sądem ostatecznym uratuje ludzkość przed szatanem.
Tak powstała sekta ismailitów, potocznie nazywanych także siódemkowcami, ze
względu na ciąg siedmiu uznawanych imamów. W czasie swojego powstania sekta
była organizacją tajną, usilnie zjednującą sobie członków w różnych częściach
świata muzułmańskiego.
W sytuacji braku następcy Ǧaʿfara aṣ-Ṣādiqa, część muzułmanów jako
kolejnego imama uznała jego młodszego syna, Muḥammada. W ten sposób
następował dalszy podział. Kolejne ugrupowania ismailickie, które ewoluowały na
przestrzeni wieków, okazały się być bardzo wpływowe i na zawsze zapisały się w
historii świata arabskiego i muzułmańskiego. W X wieku w Afryce Północnej
powstaje kalifat fatymidzki – konkurencyjny dla Abbasydów kalifat szyickich
ismailitów. Swoje pochodzenie z nurtu ismailitów wywodzą także nizaryci, grupa
istniejąca z XII-XIII wieku, znani powszechnie jako asasyni. Do dziś islamilici
przetrwali głównie w Indiach25.
24
25

Tamże, s. 423 oraz Madelung, W., Zaydiyya [w:] EI, 1986, t. 11, s. 477-481.
Zob. Madelung, W., Ismāʾiliyya [w:] EI, t. 4, s. 198-206.
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Najbardziej popularnym współcześnie ruchem szyickim jest imamizm, zwany
także szyizmem dwunastkowym. Ruch ten uznaje łańcuch dwunastu imamów: od
Alego aż do Muḥammada al-Mahdīego, który podobnie jak Ismāʾil Ibn Ǧaʿfar aṣṢādiq, prowadzi życie ukryte, aby powrócić w dniu ostatecznym. Mahdi jednak nie
pozostawił wiernych samym sobie aż do czasu swojego powrotu, ale komunikował
się z nimi poprzez swoich wybranych, zwanych bramami (ar. bāb). Okres w którym
mahdi wciąż przekazywał swoje wskazówki gminie nazwano małą nieobecnością
(ar. al-ġayba al-ṣuġrá), jednak od czasu śmierci ostatniego “medium” mahdiego
trwa okres wielkiej nieobecności (ar. al-ġayba al-kubrá).
Dla większości imamitów, szczegółowe kwestie religijno-prawne rozstrzyga
umiarkowana szkoła dżafarycka, instytucja nazwana od wspomnianego szóstego
imama, Ǧaʿfara aṣ-Ṣādiqa. On to analizując wersety koraniczne, sunnę Proroka i
tradycję zapisaną przez kolejnych imamów, stworzył podwaliny szyickiego prawa.
Osoby współcześnie interpretujące prawo Koranu (szyizm nie przyjął ideologii
zakończenia interpretacji Koranu i pozwala na dużą dowolność i elastyczność
względem zmieniających się okoliczności życia wiernych) czynią to w imieniu
ukrytego imama. W swoich rytuałach, modlitwie, pielgrzymce do Mekki czy
poście, poza małymi wyjątkami, imamici nie odbiegają od rytu przyjętego przez
sunnitów. Poza obowiązkiem pielgrzymowania do najświętszego miasta islamu,
odwiedzają także groby świętych imamów w Naǧafie, Karbali, Kum i innych
sanktuariach.
Dwunastkowcy są utożsamiani ze znaczną większością szyitów ze względu na
swój wkład w rozwój doktryny, ale przede wszystkim ze względu na liczebność.
Dziś stanowią dominującą siłę religijną i polityczną w Iranie i Iraku. Szyizm tego
odłamu jest bardzo popularny także w Bahrajnie, Libanie, Afganistanie czy
Pakistanie26. Aktywne grupy muzułmanów imamickich zamieszkują także w
niektórych miastach w Polsce.
5. Sunnickie cztery drogi
Podczas gdy rozwijały się podwaliny myśli teologicznej szyizmu, rozwój
doktryny sunnickiej na dworach dynastii kalifów nie tylko nie stał w miejscu, ale
był inspiracją, a często i podstawą ideologii innych odłamów. W teorii prawnej
islamu tylko Bóg i Jego objawienie są źródłem prawa, stąd wszystkie przepisy
prawne posiadają także sankcję religijną27. Stąd też nieodmiennie źródłem prawa i
bazą do rozważań teologicznych pozostaje Koran i sunna Proroka. Ich analiza, tak
zwany twórczy wysiłek interpretacji źródeł prawa (ar. iǧthād), dokonana przez
pojedynczych fakīhów, stała się impulsem do powstania całych szkół religijnoprawnych zwanych maḏhabami. Efekty pracy tak powstałych instytucji interpretacji
prawa przekładały się z kolei na codzienną praktykę i obyczaje lokalnych
społeczności muzułmanów28. Należy podkreślić, że szkoły te bazują na tych samych
fundamentach wiary muzułmańskiej, nie są osobnymi sektami i nie powinny
Nasr, S.H., Ithnā ʿAshariyya [w:] EI, 1986, t. 4, s. 277-279 oraz Madelung, W., Imāma [w:] EI, t. 3,
s. 1163-1169.
27
Bielawski, J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa, 1973, s. 125-130.
28
Coulson, N.J., A History of Islamic Law, Edinburgh University Press, 2011, s. 39.
26
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występować przeciwko sobie29. Nie znaczy to jednak, że nie prezentują odmiennej,
często skrajnie nietolerancyjnej postawy w stosunku do osób nie przynależących do
Ahl as-Sunna. Na skutek uzyskania popularności przez kolejne szkoły w różnych
częściach świata, rozprzestrzeniały one się niezależnie od siebie, tak że do dziś
kształtują obyczajową i prawną mozaikę w krajach muzułmańskich.
Najbardziej rozpowszechnioną szkołą religijno-prawną islamu jest szkoła
hanaficka (ar. ḥanafiyya), maḏhab powstały w VIII wieku na terytorium Kufy,
nazwany od imienia swojego założyciela, Abū Ḥanify an-Nuʿmān Ibn Ṯābita.
Dwoma innymi uczonymi prawnikami, którzy w znacznym stopniu wpłynęli jej na
kształt byli także Zufar Ibn al-Huḏayl oraz al-Ḥasan Ibn Zijād30. Mimo, iż szkołę
kształtowała znamienita triada uczonych, co mogłoby sugerować rozliczne spory,
ḥanafiyya uchodzi za jedną z najbardziej spójnych dróg sunnizmu. Na koherencję
prawa, powstałego na bazie Koranu i sunny, wpływała już nie tylko subiektywna
ocena i rozumowanie prawników (raʿy – ar. opinia), ale wykształcono też narzędzia
umożliwiające bardziej obiektywną ocenę okoliczności i skutków wprowadzanych
zasad. Do nich należy qiyās, czyli wyprowadzanie kolejnych norm prawnych przez
analogię do już istniejących31. Ustanowienie analogii nowym źródłem prawa w
islamie otworzyło drogę dla rozwiązywania nowych problemów prawnych, z
jednoczesnym poszanowaniem istniejących zapisów, opartych wprost na słowach
Koranu. Umma rozwijała się, a kolejne stulecia przynosiły problemy, których nie
znali muzułmanie współcześni Prorokowi. Qiyās wypełnił luki prawne powstałe na
skutek braku „bieżącej wykładni prawa” jaką była osoba Muhammada. Jedną z
możliwości zastosowania analogii w prawie muzułmańskim można zaprezentować
na prostym przykładzie. Bóg w Koranie zakazuje spożycia sfermentowanego
napoju z owoców, głównie daktyli i rodzynek, który odurza wojowników32.
Analogia pozwala rozszerzyć ten zakaz także na inne produkty alkoholowe i
substancje odurzające nieznane Arabom w czasach postania pierwotnego zapisu.
Kolejnym takim narzędziem stosowanym w szkole hanafickiej była iǧmāʿ, czyli
zasada zgodności opinii uczonych w prawie muzułmanów co do słuszności danego
rozporządzenia. To źródło prawa wprowadzono, aby zapewnić konsekwencję i
spójność doktryny w obliczu rozwijającego się terytorialnie i demograficznie
imperium oraz by przeciwdziałać nadużywaniu kompetencji faqīhów. W opozycji
do dwóch powyższych zasad stanęli szyici, którzy twierdzili, że każdy muǧtahid,
szyicki uczony prawnik i teolog, mówi prawdę, a jego słowa nie wymagają
konsultacji innych członków gminy33.
Ważnymi źródłami prawa w islamie są także istiḥsān i, często z nim mylony,
istiṣlāḥ. Obie te zasady są uznawane przez kontynuatorów szkoły hanafickiej.
Według niektórych źródeł powinni nie tylko uznawać się nawzajem za poprawnych muzułmanów,
ale także wzajemnie bratersko się kochać. Por. Khālid al-Baghdādī, Belief and Islam, Istanbul, 1992,
s. 9, 54.
30
Zob. więcej Heferning, W., Ḥanafiyya [w:] EI, t. 3, s. 162-164.
31
Zob. podział i rodzaje qijās w Bernard, M., Qijās [w:] tamże, t. 5, s. 239-242.
32
W oryginalnym tekście pojawia się tu arabskie słowo ḫamr, które współcześnie tłumaczy się jako
wino. U początków islamu nie było to jednak wino w naszym tego słowa rozumieniu. Zob. koraniczny
zakaz dotyczący jego spożycia: K (2, 219) oraz K (5, 90).
33
Bernard, M., Qijās [w:] EI, t. 5, s. 239.
29
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Istiḥsān oznacza podjęcie decyzji w ustanowieniu prawa w oparciu o dobro
pojedynczego członka gminy muzułmańskiej, swoiste prawo precedensu. Istiṣlāḥ
natomiast to założenie pozwalające prawnikowi na podjęcie decyzji w oparciu o
dobro całej ummy, a nie jednostki34.
Szkoła hanaficka jest najbardziej liberalną ze szkół religijno-prawnych islamu
sunnickiego. Jej tolerancyjność objawia się przede wszystkim w podejściu do
obyczajowości i prawa karnego. Z Iraku, wspierana przez dynastię Abbasydów,
bardzo szybko rozprzestrzeniła się do dzisiejszego Iranu, Afganistanu, Azji
Centralnej, także do Turcji, Indii i Chin. Jako jej domenę wymienia się także Syrię,
Liban, Jordanię, Palestynę, Egipt. Swoich licznych zwolenników ma także w
Sudanie35.
Twórcą pierwszego kompendium prawniczego i drugiej szkoły religijno-prawnej
– malikidzkiej – jest medyneński uczony, zmarły w 796 roku, Mālik Ibn Anas. Jego
dzieło Kitab al-Muwaṭṭa odzwierciedla poglądy medyneńskiej szkoły prawa36,
opartej na Koranie, sunnie i tradycji lokalnej. Metody stosowane w tej szkole
odpowiadają zasadniczo temu, co napisano powyżej na temat szkoły hanafickiej.
Szkoły jednak różnią się w podejściu do prawa rodzinnego - tradycje rodzinne w
Medynie, pozostającej w tym czasie na obrzeżach imperium, były bardziej
konserwatywne niż Kufie, Basrze, czy Bagdadzie. Także więzy krwi miały tam o
wiele większe znaczenie, dlatego surowsze były postanowienia kodeksu karnego
odnoszącego się do prawa zemsty czy zabójstwa37. Szkoła malikidzka, jako że
powstała w al-Hidżazie, była tam bardzo popularna aż do czasu wyparcia jej przez
tendencje wahabickie. Szybko jednak rozprzestrzeniła się w hiszpańskiej części
imperium oraz w Afrycie Północnej, gdzie – za wyjątkiem Egiptu – jest dominującą
wykładnią prawa do dzisiaj. Pod wpływem tej szkoły pozostaje także pozostała
część Afryki za wyjątkiem Afryki Południowej i Zanzibaru38.
Twórcą trzeciej szkoły, dość eklektycznej i o niewątpliwie oryginalnej myśli,
był Muḥammad Ibn Idrīs aš-Šāfiʿī, żyjący na przełomie VIII I IX wieku autor teorii
o korzeniach nauki prawa muzułmanskiego (ar. usūl al-fiqh)39.W szkole szafaickiej
ogranicza się zasady istiḥsānu i istiṣlāḥu, twierdząc, że sunna Proroka jest
wystarczającym źródłem, traktowanym niemal na równi z Koranem. Do dzisiaj pod
jej wpływem pozostaje Dolny Egipt, sunnicka część mieszkańców Jemenu oraz
tereny Malezji i Indonezji40.
Najbardziej konserwatywną z powstałych w tym okresie szkół jest szkoła
hanbalicka, założona w Bagdadzie przez Aḥmada Ibn Ḥanbala. Założenia szkoły
hanbalickiej, zrzeszającej w czasie swojego powstania mocną grupę zwolenników
w stolicy średniowiecznego Iraku, ewoluowały w XVIII wieku za sprawą
Muḥammada IbnʿAbd al-Waḥḥaba. IbnʿAbd al-Waḥḥab zradykalizował założenia
Ibn Ḥanbala sprzeciwiając się przenikaniu do rejonu Półwyspu Arabskiego
Paret, R., Istiḥsān and Istiṣlāḥ [w:] tamże, t. 4, s. 255-259.
Ibn Hallaq, W., The Origins and Evolution of Islamic Law, Cambridge University Press, 2005, s. 37.
36
Bielawski, J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa, 1973, s. 144-145.
37
Zob. więcej Coulson, N.J., A History of Islami Law, Edinburgh University Press, 2011, s. 47-50.
38
Ibn Hallaq, W., An Introduction to Islamic Law, Cambridge University Press, 2009, s. 37.
39
Bielawski, J., Islam, religia państwa i prawa, Warszawa, 1973, s. 165.
40
Ibn Hallaq, W., An Introduction to Islamic Law, Cambridge University Press, 2009, s. 37.
34
35
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tendencji mistycznych. Szkoła ta za jedyne źródła prawa uznaje Koran i sunnę,
zupełnie odrzucając analogię i polegając jedynie na literalnym rozumieniu
wersetów koranicznych. Mimo, że objęła swoim zasięgiem najmniejszą ilość
terytoriów, pod jej wpływem pozostaje Arabia Saudyjska, która na skutek
posiadania w swoich granicach świętych miast, Mekki i Medyny, uzurpuje sobie
prawo do dominacji w kwestiach wiary i prawodawstwa w innych częściach świata
muzułmańskiego.
6. Podsumowanie
Ze względu na niesamowitą różnorodność i fakt pozostawania w ukryciu dużej
części odłamów, autor pracy nie podjął się opisania całej plejady zjawisk kryjących
się pod nazwą sufizm. Nazwa ta określa muzułmańskie nurty mistyczne, wyrosłe na
gruncie perskim i chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie po VIII wieku. Podobnie,
jako kwestię otwartą autor pozostawia odłam druzów – łączącą w sobie elementy
islamu, chrześcijaństwa i gnozy, grupę powstałą jako odłam islamilitów w XI
wieku. Ta sekta nastręcza z kolei problemów natury merytorycznej. Szczegóły jej
doktryny są bardzo mało znane, ponieważ druzowie pozostają bardzo hermetyczną
grupą religijną: nie przyjmują nowych członków, poza tymi, którzy dołączają do
niej „z urodzenia”, małżeństwa zawierane są tylko w obrębie grupy wyznaniowej, a
zawartość stu jedenastu świętych odłamu jest pilnie strzeżona i nieznana.
Przedstawione powyżej rozróżnienie na kolejne odłamy i szkoły to tylko
wierzchołek góry lodowej bogactwa nurtów islamu. Ich wzajemne relacje
(pomijając szkoły sunnickie, które są różnymi drogami tego samego odłamu) często
nie są podtrzymywane z racji zaognionych zaszłości historycznych. Innym
powodem pozostawania różnych odłamów islamu w izolacji od siebie jest brak lub
nadmiar oficjalnych przedstawicieli władzy religijnej. Częste łączenie funkcji
przywódców religijnych i politycznych również utrudnia podjęcie dialogu i
wprowadza nieufność we wzajemnych stosunkach. W przypadku sunnitów nie ma
jednego oficjalnego przewodnika (linia kalifów wymarła), a lokalne władze
poszczególnych sekt zazwyczaj nie uznają członków innych nurtów za
prawdziwych muzułmanów. Szyici z kolei posiadają warstwę „duchownych”, ale
ostatni imam głównych odłamów przeszedł w stan ukrycia i nikt nie podejmuje
dialogu w jego imieniu. Z tego samego powodu, dialog z islamem jako całością nie
jest możliwy, a wrzucanie całego spektrum tolerancyjnych i radykalnych grup do
jednego worka prowadzi do chaosu i pogłębiającej się nienawiści przeciw
muzułmanom.
Zastosowane skróty:
EI – Encyclopedia of Islam
K – Koran (tłum. J. Bielawski)
RM – Rocznik Muzułmański
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„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 13

Jarosław MIKOŁAJEC

ISLAM W SYSTEMIE ŚWIATOWYM
W KONCEPCJI IMMANUELA WALLERSTEINA
Perspektywa badawcza teorii systemów-światów
Niniejszy artykuł jest próbą spojrzenia na islam z perspektywy szeroko
rozumianego ładu geopolitycznego, a zwłaszcza typowego dla teorii systemówświatów rozróżnienia centrum - półperyferie - peryferie. Zależności tego rodzaju
rozumiane będą jednak szerzej niż to ma miejsce w klasycznej teorii rozwijanej
głównie przez I. Wallersteina, w której pojęcia te odgrywają kluczową rolę1. Teoria
systemów-światów lub systemu światowego powstała w latach 70. XX wieku, jako
kolejna próba racjonalizacji istniejącego porządku przestrzennego w skali
światowej i jego ekstrapolacji na przyszłość. Główni jej przedstawicielami to I.
Wallerstein (ur. 1930), A. Gunder Frank (1929-2005), S. Amin (ur. 1931), G.
Arrighi (1937-2009).
Islam jest religią rozprzestrzenioną na znacznych obszarach Eurazji i Afryki,
tworzącą swoje przyczółki na innych kontynentach, wyznawaną przez czwartą
część ludności świata i pod tym względem ustępującą miejsca jedynie
chrześcijaństwu. Jest równocześnie religią dynamiczną, narzucającą wiernym
obowiązek nawracania bądź eliminacji przedstawicieli innych religii. Aktywność
wyznawców islamu w tej dziedzinie wzrosła na przełomie XX i XXI wieku. Trudno
więc zignorować problem tej religii w globalnych analizach społecznych,
politycznych i ekonomicznych. Pełniła ona ważną rolę już w teoriach modernizacji
i zależności, a więc w koncepcjach poprzedzających teorię systemów-światów.
Analiza islamu w kontekście tej ostatniej teorii jest więc historycznie uzasadniona.
W obliczu narastającej przewagi mocarstw europejskich w XIX wieku kraje
muzułmańskie przystąpiły do procesu modernizacji. Przykładem może być
nieudana próba unowocześnienia Egiptu w pierwszej połowie XIX wieku
przeprowadzona przez Muhammada Ali (1769-1849). W drugiej połowie XX
wieku, po uzyskaniu niepodległości, państwa arabskie usiłowały forsować własną,
socjalistyczną drogę do nowoczesności, opozycyjną wobec zachodniego
liberalizmu, często w przymierzu z blokiem sowieckim. Teoria modernizacji, mimo
1
I. Wallerstein, The Modern World-System, Vol. I: Capitalism Agriculture and the European WorldEconomy in the Sixteenth Century, London-New York 1974; I. Wallerstein, The Modern WorldSystem, Vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750,
New York 1980; I. Wallerstein, The Modern World System, Vol. III: The Second Great Expansion of
the Capitalist World-Economy, 1730-1840’s, San Diego 1989; I. Wallerstein, The Modern WorldSystem, Vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789-1914, Berkeley-Los Angeles-London 2012.
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swojego negatywnego nastawienia do socjalizmu, sprzyjała tym aspiracjom. Skoro
wszystkie społeczeństwa mają dążyć do nowoczesności, dotyczy to także świata
islamu. W końcu jednak teoria ta w przypadku społeczeństw muzułmańskich nie
sprawdziła się, a przyczyny tego stanu rzeczy bardziej tkwiły w samym charakterze
religii niż w okolicznościach zewnętrznych. Należało więc poszukiwać innych
sposobów wyjaśnienia społeczno-ekonomicznej kondycji państw muzułmańskich.
Pomocną okazała się teoria systemów-światów, nowoczesna perspektywa
badawcza interpretująca globalne przemiany społeczne. Z jednej strony jest ona
krytyczną kontynuacją teorii modernizacji i zależności, z drugiej nawiązuje do
marksizmu, szkoły Annales, jak również do teorii systemów i nauk przyrodniczych.
Ma też swoje własne aspiracje, nie tylko historyczne czy geograficzne, ale także
ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne. Tak na przykład I. Wallerstein jest
uznanym współczesnym przedstawicielem socjologii wiedzy, a jego teoria
„odmyślenia” (unthinking) świata nawiązuje do takich klasyków teorii
demistyfikacji jak K. Marks i K. Mannheim. Źródła mistyfikacji wiedzy, a nawet
sam klasyczny podział dyscyplin akademickich, zdaniem amerykańskiego
socjologa, tkwią w aktualnym systemie światowym2.
Przedstawiciele teorii systemów-światów identyfikują się z tradycją
marksowską. Dla jej ewolucji charakterystyczny jest systematyczny wzrost
powiązań z geografią, które w XIX wieku były marginalne, a obecnie stanowią
istotny element wielu teorii tej proweniencji. Szkoła Annales, nowoczesna
socjologia miasta i teoria systemów-światów są tego najlepszymi przykładami.
Dualistyczna wizja społeczeństwa czyli podział na antagonistyczne klasy, została
zastąpiona (lub uzupełniona) dualizmem opozycyjnych obszarów w przestrzeni
geograficznej. D. Harvey, jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowany
spośród współczesnych geografów społeczno-ekonomicznych, jest zdeklarowanym
marksistą3. Czy jest to przypadek, czy też istnieje głębsza przyczyna wzrostu
znaczenia powiązań marksizmu z geografią?
Relacja centrum-półperyferie-peryferie jako problem ontologiczny
U podstawy ekspozycji relacji centrum-półperyferie-peryferie jako problemu
badawczego leży uświadomione lub nieuświadomione przekonanie o istnieniu
rzeczywistości geograficznej, którą można nawet określić jako swoiście
geograficzna. Termin „swoistość” opisuje jej ontologiczne znaczenie i
niesprowadzalność do innych rodzajów bytu4. Kategorie niegeograficzne
przejawiając się w ładzie przestrzeni geograficznej, nabierając nowego znaczenia.
Relacje centrum-półperyferie-peryferie przypominają, że człowiek jest bytem
geograficznym, na tej samej zasadzie, na jakiej jest na przykład bytem społecznym
(w języku Arystotelesa politycznym - politikon zoon). Fakt bytowania człowieka w
przestrzeni geograficznej jest bowiem pierwotny, istotny, a nie akcydentalny. Nie
ma człowieka nie związanego z przestrzenią geograficzną, na tej samej zasadzie jak
I. Wallerstein, Unthinking Social Science. The Limits of Ninetheenth-Century Paradigms,
Philadelphia 2001.
3
D. Harvey, Spaces of Capital. Towards a Crictical Geography, New York 2001.
4
J. Mikołajec, Spór o determinizm geograficzny, Gliwice 2013, s. 216-232.
2
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nie ma człowieka istniejącego poza społeczeństwem. Bohater powieści D. Defoe,
fikcyjny Robinson Crusoe, nabył swoje umiejętności i służące mu artefakty w
obrębie społeczeństwa i na bezludnej wyspie nadal pozostawał istotą społeczną.
Podobnie hipotetyczne osiedla ludzkie na innych planetach zamieszkane byłyby
przez ludzi, których podstawowe cechy kulturowe i biologiczne (rasa, język,
etniczność) powstały w paleolitycznych ogniskach rasogenezy, glottogenezy,
etnogenezy, a więc wywodziły się z przestrzeni geograficznej. Dalsza potencjalna
ewolucja ludzkości poza Ziemią wymagałaby odtworzenia jej struktur w Kosmosie.
Przestrzeń geograficzna we właściwym znaczeniu musi być związana z warstwą
życia organicznego, a zwłaszcza z warstwą antropologiczną. Nie jest więc zwykłą,
geometryczną czy fizyczną powierzchnią Ziemi. Na Marsie czy Księżycu nie ma
żadnego odpowiednika ziemskiej przestrzeni geograficznej. Powierzchnia tych ciał
niebieskich nie wykazuje właściwości dla niej charakterystycznych, nie ma żadnego
ładu, którego trzy analizowane kategorie są przykładem. „Martwa” Ziemia też nie
miałaby przestrzeni geograficznej, przynajmniej w sensie w jakim używam tego
pojęcia. Gdyby na skutek hipotetycznej katastrofy zanikło życie na Ziemi, lub
przynajmniej wyginęłaby ludzkość, zniknęłaby również przestrzeń geograficzna, a
wraz z nią relacje centrum-półperyferie-peryferie. Są one uwarunkowane istnieniem
przestrzeni geograficznej, a zarazem same tą przestrzeń tworzą. Poza przestrzenią
geograficzną nie mogą zachodzić, są bowiem zależnościami dla niej swoistymi.
Relacje te mogą być rozumiane wąsko lub szeroko. W drugim przypadku
dotyczą nie tylko kategorii ekonomicznych i politycznych, ale również
biologicznych, cywilizacyjnych i kulturowych5. Nie są to przypadki wzajemnie
wykluczające się, a wręcz przeciwnie, często występują razem. Można je odnaleźć
nawet w prehistorycznych procesach kształtowania się ludzkich ras, języków,
etnosów. Czym bowiem, jeżeli nie swoistą formą oddziaływania centrum i peryferii
jest dialektyka powstawania ognisk rasogenezy, glottogenezy, etnogenezy i ich
rozpadu w postaci klin, przestrzennych relacji malejącego od centrum ogniska ku
jego obrzeżom natężenia biologicznych i kulturowych cech ludzkich populacji. To
zaś, że znamy takie zależności jedynie z ekonomii i polityki jest wynikiem
stosowania kategorii centrum, półperyferie i peryferie wyłącznie dla opisu
współczesnego, a nie prehistorycznego stanu przestrzeni geograficznej.
Również w opisie przestrzennych relacji różnych religii można mówić o
centrum i peryferiach. Formy zanieczyszczone obcymi wpływami występują często
na geograficznych obrzeżach zasięgu religii. Nawet tak odporny na wpływy innych
religii islam podlegał w Indii, Indonezji czy Chinach akulturacji pod wpływem
miejscowych wierzeń. Pogaństwo w Italii u schyłku starożytności najdłużej
przetrwało w oddalonych od centrów miejskich wsiach. Było więc geograficznie
religią peryferyjną. Łacińskie słowo pagus znaczy wieś, a paganus wieśniaka.
Znanym faktem historycznym jest migracja do Ameryki Północnej
prześladowanych w krajach europejskich przez oficjalne kościoły protestanckie
przedstawicieli radykalnych ruchów reformacyjnych. W Stanach Zjednoczonych
5
A. Duszak, Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna, [w:] T. Piekota, M. Poprawa (red.),
Analiza dyskursu centrum-peryferie, Wrocław 2012, s. 9-24.
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ruchy te rozwijały się i podlegały dalszej ewolucji, a w końcu powracały w
zmodyfikowanej formie na Stary Kontynent. Założycielami jednej z pierwszych w
czasach nowożytnych osad europejskich na terytorium współczesnych Stanów
Zjednoczonych byli prześladowanymi przez kościół anglikański purytanami.
Przybyli w 1620 roku do Ameryki na statku „Mayflower” i osiedlili się w okolicach
dzisiejszego Plymouth w stanie Massachusetts6. Relacje protestantyzmu
europejskiego i amerykańskiego można więc również interpretować w kategoriach
centrum i peryferii religijnych, przy czym w różnych okresach poreformacyjnej
historii kategorie te mogły wymieniać się miejscami.
Czy schemat centrum-półperyferie-peryferie jest jedynie nieistotnym faktem
przypadkowego zachodzenia pewnych zależności przestrzennych, czy też kryją się
za nim poważne problemy ontologiczne i aksjologiczne. W jakich formach
przejawiają się te relacje i jakie wywołuje skojarzenia?
Pierwszym skojarzeniem jest geneza systemu poprzez określone oddziaływania
„odśrodkowe”. System rodzi się poprzez ekspansję z określonego centrum na
peryferie. Ekspansją tą może być migracja, ruchy wojsk, dyfuzja innowacji.
Zjawiska te często występują razem. Migracje mogą towarzyszyć dyfuzji innowacji
(na przykład wynalazków), jak to miało miejsce po rewolucji neolitycznej, kiedy
rolnictwo wraz z ludźmi rozprzestrzeniało się z Żyznego Półksiężyca we
wszystkich kierunkach po Eurazji i Afryce, między innymi do północno-zachodnich
krańców Europy7. Ślady tych migracji można do dziś odnaleźć na mapach
genetycznych przedstawiających rozmieszczenie poszczególnych haplogrup.
Drugim skojarzeniem jest hierarchia. Porządek hierarchiczny nie musi być i
często nie jest związany z przestrzenią geograficzną. Jednak nawet wtedy, gdy
odnosi się do zjawisk nieprzestrzennych może być przedstawiany w kategoriach
przestrzennych. F.A. Hayek ilustrował liberalny ład gospodarczy przykładami
zjawisk fizycznych, takich jak ułożenie opiłków żelaznych w polu magnetycznym
czy powstawanie kryształów8. Taki model gospodarki liberalnej, „rozproszonej”,
chociaż przestrzenny, nie jest odniesiony do przestrzeni geograficznej, ale
fizycznej. Typowa dla teorii systemów-światów relacja centrum-półperyferieperyferie jest natomiast przykładem zależności hierarchicznej w przestrzeni
geograficznej. Półperyferie w swojej dalszej ewolucji mogą awansować i stać się
centrum, jak również ulec degradacji do peryferiów, a więc hierarchia może ulec
modyfikacji.
Trzecim skojarzeniem jest aksjologia. System światowy uwikłany jest w
problem wyzysku jednych ludów przez drugie, a więc w dylematy moralne.
Aksjologia może odwrócić hierarchię według schematu: eksploatowane peryferie
zasługują na większą uwagę i pomoc niż eksploatujące je centrum, a cały system
jest patologiczny i wymaga przekształcenia. Tego typu podejście typowe jest dla
orientacji lewicowej reprezentowanej przez klasyków teorii systemów-światów.
Często jednak przyjmuje się aksjologię legitymizującą zastaną hierarchię, na
6
7
8

S. Markiewicz, Protestantyzm, Warszawa 1982, s. 79.
J. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny. Losy ludzkich społeczeństw, Warszawa 2000, s. 87-113.
F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Chicago 1973, p. 36-40.
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przykład argumentami o korzystnym wpływie europejskich wartości na tubylcze
populacje peryferii. Tak legitymizowano europejskie panowanie kolonialne.
Europejczykom przypisywano misję cywilizacyjną: postęp niesiony przez nich
usprawiedliwiał przelew krwi i zniewalanie ludów zamorskich9.
Religijny ład przestrzenny: granice świata islamu.
Każda religia jest pewnym faktem społecznym i kulturowym, jest
zinstytucjonalizowaną formą relacji zachodzących między człowiekiem a
rzeczywistością transcendentną, na którą składają się doktryna, formy kultu i
instytucje. Ma również wymiar przestrzenno-geograficzny. Znana z
szesnastowiecznej reformacji zasada cuius regio, eius religio (kto ma władzę ten
narzuca religię) jest uniwersalna, ponadczasowa, trudno więc zawężać ją do
jednego okresu historycznego. Jest jednym z głównych czynników kreujących
religijny ład przestrzenny, pozwala bowiem na tworzenie obszarów jednolitych
religijnie.
Rodzaje związków religii z przestrzenią geograficzną są różne. Ich zasięgi mogą
mieć charakter ciągły, wyspowy, rozproszony (diaspora), zmiana zaś tych stanów w
czasie pozwala wyróżnić religie zwiększające i zmniejszające swój zasięg, jak
również stałe pod względem wielkości zajmowanego obszaru. Rozmieszczenie
religii wykazywało zawsze określone prawidłowości przestrzenne, w tym korelację
ze strukturami etnicznymi, społecznymi, kulturowymi, gospodarczymi i
politycznymi. Dotyczy to również islamu i to nawet w większym stopniu niż innych
religii. Islam, jeżeli stanie się religią panującą, ruguje lub przynajmniej ogranicza
inne religie. Nie ma przymusu nawracania na islam Ludów Księgi (chrześcijanie,
żydzi, zaratusztrianie), jednak są oni ograniczani w niektórych prawach i muszą
płacić specjalny podatek. Zgodnie z islamską ortodoksją wyznawcy pozostałych
religii mają wybór między nawróceniem się na islam i śmiercią. W Arabii
Saudyjskiej istnieje wręcz zakaz publicznego praktykowania jakiejkolwiek religii
poza islamem.
Z geograficznej odmienności religii zdawano sobie sprawę już w starożytności.
Presokratyk Ksenofanes zwracał uwagę na antropomorfizację bóstw, w tym
przypisywanie im cech rasowych wyznawców. Drogą tą poszli przedstawiciele
determinizmu geograficznego. Pochodzący z Maghrebu późnośredniowieczny
myśliciel arabski Ibn Chaldun wiązał charakter kultury z czynnikami
środowiskowymi i twierdził, że osiadły lub koczowniczy tryb życia ma wpływ na
jakość praktykowania wyznawanej religii10. Przedstawiciel oświeceniowego
determinizmu geograficznego Monteskiusz, typowy dla islamu zakaz spożywania
alkoholu, wiązał z ciepłym klimatem. Francuski myśliciel twierdził, że w zimnym
klimacie religia zakazująca picia napojów alkoholowych nie mogłaby powstać11.
Mimo naiwności takiego rozumowania, polegającej wręcz na traktowaniu poziomu
alkoholizmu w społeczeństwie jako zależności strefowej, sam postulat
geograficznego uzasadnienia zasięgu religii jest godny uwagi.
P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, s. 190-192.
Ibn Chaldun, Muquaddima, [w:] J. Bielawski,’o Ibn Chaldun, Warszawa 2000, s. 126-129.
11
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Islam jak każda religia ma swój „wymiar geograficzny”. Granice przestrzenne
islamu są na wielu odcinkach wyraźne, a obszary z dominacją tej religii często
rozgraniczone od pozostałych. Fakt ten ułatwia analizę przestrzennych zależności
między islamem a chrześcijaństwem. Wyznawcy islamu tworzą Ummę, wspólnotę
będącą organizacją religijną, polityczną, militarną, a równocześnie geograficznie
zlokalizowaną. Taka jedność różni muzułmanów od społeczeństw chrześcijańskich,
w których każda z tych dziedzin jest w znacznej mierze autonomiczna. Muzułmanie
wykazują przy tym wyuczony sposób zachowań przestrzennych. Mają swój
„Święty Półwysep”, święte miasta (trzy pierwsze w kolejności ważności to Mekka,
Medyna, Jerozolima, a ponadto szereg świętych miejsc o znaczeniu lokalnym),
święty kierunek modlitwy, eschatologię wspominającą o przyszłych wydarzeniach,
które mają zajść w konkretnych miejscach12. Na bazie takiej „świadomości
przestrzennej” pojawiały się nawet irracjonalne postulaty odbicia ziem Półwyspu
Iberyjskiego, odzyskanych przez chrześcijan w okresie rekonkwisty.
Zamieszczona poniżej mapa przedstawia (w formie uproszczonej z uwagi na
konieczność dokonania znacznych generalizacji) świat islamu i jego granice.
Obszary zdominowane przez islam zajmują pozycję centralną. Są one otoczone od
północy i południa przez chrześcijaństwo, a od wschodu przez religie dharmiczne
Indii i Chin. Obejmują zachodnią część Azji i północną Afrykę oraz znaczne
obszary Azji Południowo-Wschodniej (Bangladesz, Malezja, Indonezja) i Europy.
Większość tego obszaru została opanowana przez islam już podczas wielkich
podbojów w VII i VIII wieku. Każda z trzech zaznaczonych na mapie granic
obszaru zdominowanego przez islam: południowa, północna i wschodnia ma swoje
charakterystyczne cechy, różniące ją od pozostałych.

Mapa: Podstawowe granice świata islamu. (Źródło: opracowanie własne.)
12
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Południową granicę jego zasięgu stanowi Sahara, będąca północną granicą
transsaharyjskiej Afryki, obszaru na którym wyewoluował człowiek rozumny z
resztą Ekumeny, którą zasiedlił w późnym paleolicie. W związku z tym, że
paleoantropolodzy uznają ją za najważniejszą granicę antropologiczną w czasach
prehistorycznych, można ją nazwać granicą pierwotną. Na południe od Sahary
rozciągał się świat religii animistycznych, a na wschodzie kontynentu również
chrześcijaństwo etiopskie, którego początek sięga IV wieku. Od samego początku
istnienia swojej religii muzułmanie penetrowali tropikalną Afrykę wzdłuż
zachodnich brzegów Oceanu Indyjskiego, doliną Nilu w górę rzeki i z Maghrebu w
kierunku dorzecza górnego Nigru. Islam jednak nie zdominował transsaharyjskiej
Afryki, która od początku europejskiej kolonizacji była chrystianizowana przez
misjonarzy katolickich i protestanckich. W XX wieku nasiliła się rywalizacja
chrześcijańsko-muzułmańska. Współcześnie liczba osób nawróconych w ciągu roku
na islam przewyższa ponad dwukrotnie liczbę nawróconych na chrześcijaństwo13.
Na wielu obszarach afrykańskich islam umacnia swoją pozycję, dochodząc w
Zachodniej Afryce do Zatoki Gwinejskiej. Pojawia się w tych miejscach Afryki
tropikalnej, w których go dotychczas nie było, wypierając religie animistyczne i
chrześcijaństwo. Różnice religijne były główną przyczyną rozpadu Sudanu na dwa
państwa.
Północną granicą świata islamu jest Linia Brandta rozdzielająca państwa wysoko
i słabo rozwinięte. Nazwa pochodzi od raportu opracowanego w 1980 roku pod
kierownictwem W. Brandta, kanclerza Niemiec w latach 1969-1974. W
przeciwieństwie do granicy pierwotnej (Sahary), można ją nazwać wtórną
(współczesną) granicą antropologiczną. Ponieważ cały Związek Sowiecki zaliczany
był w raporcie Brandta do bogatej Północy, po jego rozpadzie możliwe są inne
sposoby poprowadzenia tej granicy, na przykład zaliczając wszystkie byłe
sowieckie republiki Zakaukazia i Azji Środkowej do biednego Południa. Taką opcję
zastosowałem na zamieszczonej mapie. Na znacznym odcinku, używając
terminologii M. Webera, jest to granica postmodernistycznego świata
„odczarowanego”,
czy
wręcz
zdechrystianizowanego
i
świata
fundamentalistycznego islamu. Napięcie migracyjne jakie wytworzyło się na
granicy obu religii wywołane jest dysproporcją poziomu rozwoju gospodarczego i
przyrostu naturalnego. Morze Śródziemne dzieli dwa zupełnie różne światy. Kraje
północnego, europejskiego brzegu charakteryzują się wysokimi wskaźnikami
makroekonomicznymi takimi jak Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca,
niskim poziomem nierówności wyrażonym wskaźnikiem Giniego i niewielkim, w
niektórych przypadkach ujemnym, przyrostem naturalnym. Na południowym
brzegu sytuacja jest dokładnie odwrotna.
Na wschodzie islam graniczy z azjatyckimi religiami dharmicznymi, w swoich
założeniach różnymi od powstałych w Azji Południowo-Zachodniej
monoteistycznych religii abrahamicznych (judaizm, chrześcijaństwo i islam).
Stanowiły one względnie silną zaporę przeciw islamowi, który jednak uzyskał
13
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mocną pozycję w Archipelagu Sundajskim i w części Indii. Rywalizacja hinduizmu
i islamu wyznaczała historię Indii od VII wieku aż po czasy współczesne. Po II
wojnie światowej doprowadziła do podziału politycznego Indii w 1947 roku, czemu
towarzyszyły wielomilionowe migracje i liczne ofiary śmiertelne. Podobne
tragiczne skutki towarzyszyły wojnie o niepodległość Bangladeszu, zakończonej
pod koniec 1971 roku14. Islamizacji na szerszą skalę uniknęły również Chiny. Były
one przez wieki najbardziej rozwiniętym gospodarczo państwem Ziemi, w tym
miejscem powstania wielu kluczowych wynalazków technicznych. Jednak w końcu,
w wyniku rewolucji przemysłowej, straciły swoją wiodącą pozycję na rzecz państw
cywilizacji zachodniej. Współczesny dynamiczny rozwój gospodarczy Chin (i
innych państw azjatyckich) bywa traktowany jako powrót do utraconej pozycji
światowego lidera gospodarczego15.
Stosunki chrześcijańsko-islamskie w perspektywie relacji centrumpółperyferie-peryferie
Każdą spośród trzech wymienionych granic geograficznych obszaru
zdominowanego przez islam można analizować z uwagi na relacje centrumpółperyferie-peryferie. Ograniczę się jednak do granicy, gdzie są one najbardziej
widoczne – tej części Linii Brandta, która oddziela świat islamu od krajów
europejskich. Współczesna islamizacja Europy Zachodniej i dramatyczne
wydarzenia związane z napływem uchodźców z Afryki i Azji do Europy
uzasadniają taki wybór. Dekolonizacja krajów arabskich i ich relacje z europejskimi
metropoliami były przedmiotem analiz klasyków teorii systemów-światów na długo
przed ukonstytuowaniem się jej paradygmatu, czego przykładem może być wydana
w latach 60. XX wieku praca S. Amina, poświęcona gospodarce wyzwolonych spod
zależności kolonialnej od Francji krajów Maghrebu16. Problemy o których pisał
Amin uległy współcześnie zaostrzeniu.
Morze Śródziemne, kolebka cywilizacji zachodniej od starożytności, w
zależności od historycznych okoliczności, łączyło lub dzieliło ludy żyjące na jego
obrzeżu. Zdawał sobie sprawę z tego już Platon w dialogu „Fedon”, gdzie Sokrates
wypowiada słowa: „A oprócz tego - powiada - jest niezmiernie wielkie wszystko i
my zamieszkujemy, od rzeki Fazis aż po słupy Heraklesa, tylko małą jakąś cząstkę;
niby wokoło bajury mrówki albo żaby, tak my naokoło morza mieszkamy (…)”17.
Morze to było w historii cywilizacji trzech kontynentów areną wielu rywalizacji
geopolitycznych. Można wymienić kilka najważniejszych z nich: Ludy Morza Egipt; Grecy - Fenicjanie; Rzym - Kartagina; Cesarstwo Zachodnie - Cesarstwo
Wschodnie; świat islamu - chrześcijaństwo. Tą ostatnią relację w poszczególnych
okresach historii można zawęzić, na przykład do rywalizacji Bizancjum z Arabami,
Bizancjum z Turkami Seldżuckimi i Osmanami, Wenecji z Osmanami, a w czasach
Filipa II krajów rządzonych przez Habsburgów iberyjskich (z całym ich
B. Mrozek, Indie, Pakistan, Bangladesz: studia historyczno-polityczne, Warszawa 1976.
J. Needham, Wielkie miareczkowanie. Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, Warszawa
1984.
16
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17
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kolonialnym zapleczem w Ameryce, Afryce i Azji) z Imperium Osmańskim.
Przedstawione w słynnym dziele F. Braudela Morze Śródziemne okresu Filipa II,
którego panowanie na tronie hiszpańskim przypadało na lata 1556-1598, jest
przykładem islamsko-chrześcijańskiego systemu-świata, a więc obszarem nie tylko
rywalizacji, ale również współpracy i wymiany handlowej18. Podkreśla to sam I.
Wallerstein, który uważa, że relacje ekonomiczne panujące ówcześnie w basenie
śródziemnomorskim antycypowały późniejszy kapitalistyczny system-świat
obejmujący całą przestrzeń geograficzną.
Należy przypomnieć, że społeczeństwa chrześcijańskie i muzułmańskie, wespół
ze wspólnotami innych religii, tworzyły w historii jeszcze kilka innych systemówświatów, w których zależności ekonomiczne zachodziły ponad różnicami
religijnymi. Obok Morza Śródziemnego do najważniejszych z nich należały
Jedwabny Szlak (funkcjonujący od czasów starożytnych do XVII wieku) i zachodni
basen Oceanu Indyjskiego (ukształtowany po pojawieniu się w nim w okresie
Wielkich Odkryć Portugalczyków). W pierwszym przypadku ludy wyznające
buddyzm, zaratusztranizm, judaizm, chrześcijaństwo nestoriańskie, a od czasu
podboju arabskiego islam, pośredniczyły w handlu między Europą i Chinami19.
W drugim przypadku muzułmanie, Portugalczycy i mieszkańcy Azji Południowej
i Wschodniej rywalizowali w handlu, między innymi przyprawami korzennymi20.
Dominacja gospodarcza Europy nad krajami islamskimi jest sytuacją współczesną,
obejmującą niewielki odcinek historii po rewolucji przemysłowej, a więc dwa
ostatnie stulecia. W okresie powstania islamu Europa była niedorozwiniętym,
podupadłym gospodarczo zachodnim półwyspem Eurazji. Były to „ciemne wieki”,
jakie nastąpiły po upadku Rzymu, zakończone renesansem karolińskim. Taką rolę
pełniła Europa przez większą część swoich dziejów, od czasów prehistorycznych aż
do początku ery nowożytnej. Jedynie w czasach antycznych południowe jej krańce
należały do najbardziej rozwiniętych obszarów Starego Świata. W średniowieczu i
we wczesnej epoce nowożytnej Morze Śródziemne oddzielało dwa różne światy, z
których żaden nie miał absolutnej przewagi nad drugim. Tak było również w
okresie opisywanym przez Braudela.
Budowa racjonalnej, nowożytnej cywilizacji europejskiej w czasach
nowożytnych, zwłaszcza po rewolucji przemysłowej, przechyliła jednak przewagę
na stronę europejską. Kraje północnoafrykańskie, a później również większość
arabskich ziem w Azji z rąk Imperium Osmańskiego przeszły pod kontrolę
mocarstw europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii. Proces ten
nasilił się po wyprawie Napoleona do Egiptu w latach 1798-1801, jego kulminacja
miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku, a zakończył się przejęciem przez
Francję i Wielką Brytanię po I wojnie światowej na zasadzie mandatu Ligi
Narodów bliskowschodnich ziem arabskich zajmowanych przez Turcję. Europa
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stała się centrum nie tylko w relacjach ze światem arabskim, ale w skali całego
świata. Krajom muzułmańskim przypadła rola peryferii.
Jak najprościej przedstawić współczesne relacje europejsko-islamskie? Żeby to
uczynić najlepiej przywołać kategorie weberowskie. Jest to konflikt między
światem „odczarowanym” a światem tradycyjnej religii, którego „odczarować” nie
sposób. Islam, między innymi dlatego, że jest „religią strachu”, opartą w znacznej
mierze na zasadzie predestynacji (Allach jest miłosierny, ale nie jest miłością, losy
człowieka zależą więc wyłącznie od Jego woli) jest niezwykle trwały i odporny na
zmiany. Mimo licznych prób podejmowanych przez muzułmańskich reformatorów,
nie uległ żadnym procesom oświecenia, reformacji, racjonalizacji czy dostosowania
do zmieniających się warunków. Na płaszczyźnie geograficznej objawia się to tym,
że jego przestrzenna ekspansja zawsze cechowała się większą dynamiką niż
stosunkowo nieliczne przypadki regresji. Jest równocześnie religią „żarłoczną”,
„totalitarną”, regulującą życie w najdrobniejszych szczegółach. Wiara w
predestynację, która w przypadku społeczeństw protestanckich doprowadziła do
powstania kapitalizmu, którego dalszą konsekwencją była ich laicyzacja, w
przypadku islamu wywołała stagnację gospodarczą, a na płaszczyźnie religijnej
fundamentalizm.
Relacje, którym poświęcony jest artykuł nie są już współcześnie relacjami
chrześcijańsko-islamskimi, lub też nie są nimi wyłącznie. Chrześcijaństwo
w wysokorozwiniętych krajach cywilizacji europejskiej zostało usunięte na
margines. Są to raczej stosunki europejsko-islamskie lub postchrześcijańskoislamskie. Kraje chrześcijańskie uległy laicyzacji. W pierwszej kolejności dotknęła
ona społeczności protestanckie, a później katolickie. Wymownym wskaźnikiem
laicyzacji społeczeństw europejskich może być wzrastający i wyraźnie skorelowany
z panująca religią procent urodzeń pozamałżeńskich. Najwięcej takich urodzeń ma
miejsce w krajach protestanckich (prym wiedzie Islandia), najmniej w
muzułmańskich. Kraje katolickie i prawosławne mieszczą się pośrodku tych
skrajności21.
Państwa muzułmańskie, rozdarte między fundamentalizmem religijnym i
potrzebą modernizacji pogrążyły się w chaosie. Jego najbardziej spektakularnym i
zarazem najtragiczniejszym przejawem są paraliżujące państwa i społeczeństwa
islamskie zamachy terrorystyczne. Kontestowane przez fundamentalistów oficjalne
państwa doczekały się substytutów, samozwańczych kalifatów, takich jak
najbardziej
znane
z
nich,
Państwo
Islamskie.
Większość
ofiar
fundamentalistycznego terroryzmu to nie Europejczycy, ale mieszkańcy krajów
islamskich, muzułmanie, chrześcijanie i wyznawcy innych religii.
Po północnej stronie granicy dzielącej dwie religie i dwie cywilizacje znalazły
się więc społeczeństwa bogate, zlaicyzowane, nastawione materialistycznie, po
południowej biedne, chaotyczne, zagrożone terroryzmem i religijnie
fundamentalistyczne. Trudno o bardziej wymowny przykład relacji centrum i
peryferii. Kraje arabskie eksportują ropę naftową i gaz ziemny wydobywane wokół
Zatoki Perskiej i na Saharze do państw wysoko rozwiniętych. Mimo iż dochody z
P. Szukalski: Urodzenia pozamałżeńskie w Europie Zachodniej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2000.
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eksportu tych surowców podwyższają wskaźniki makroekonomiczne, wśród
niektórych z państw basenu Zatoki Perskiej do poziomu europejskiego, to jednak
sam fakt oparcia gospodarki na surowcach mineralnych utrwala ich peryferyjny
status.
Eksport paliw w dalszej perspektywie może zostać zastąpiony eksportem energii
elektrycznej produkowanej w słonecznych elektrowniach na arabskiej pustyni,
jednak w ten sposób uzyskiwana energia, będzie nadal surowcem lub co najwyżej
półfabrykatem. Dynamicznie rozwijające się gospodarki krajów azjatyckich z
Chinami i Indiami na czele i latynoamerykańskich, takich jak Brazylia, Meksyk i
Argentyna, wywindowały ich gospodarczy status do poziomu półperyferii22. W
przypadku niektórych państw muzułmańskich, takich jak Liban, Turcja, Iran
również pojawiły się symptomy semiperyferializmu. Nie jest to jednak sytuacja
trwała, czego przykładem mogą być dzieje gospodarcze Libanu nazywanego ze
względu na rozwinięty system bankowy „Szwajcarią Bliskiego Wschodu”. W
wyniku wojny domowej toczącej się w latach 1975-1990 gospodarka Libanu
upadła. Równocześnie pod względem demograficznym chrześcijanie utracili
dominującą pozycję na rzecz muzułmanów. Należy przypomnieć, że muzułmańska
ekonomia zabrania lichwy, nawet zinstytucjonalizowanej w nowoczesnym systemie
bankowym. Niezależnie od skomplikowanych przyczyn, które doprowadziły do
Liban do utraty pozycji wiodącego pod względem gospodarczym kraju
bliskowschodniego, pozostaje on, tak jak jego bliżsi i dalsi muzułmańscy sąsiedzi
krajem peryferyjnym.
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SUMMARY
The article refers to a research perspective of world-systems theory, whose most
prominent representative is an American sociologist, I. Wallerstein. World-systems
theory is a critical continuation of the tradition of modernization and dependency
theories. The basic research scheme of this theory is a spatial relationship between
the core, periphery and semi-periphery. These categories may be interpreted
broadly, which makes them applicable to the field of religion and geography. Islam
has a spatial dimension and boundaries that separate it from the areas dominated by
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other religions. In this aspect, the border between Muslim and Christian countries,
coinciding with the Brandt Line, is of particular importance. Both sides of this
border are inhabited by communities which are radically different, both socially and
economically. This creates a number of tensions between them, including
spontaneous migration from southern to northern countries.
Key words: islam, world-systems theory, core, semi-periphery, periphery, Brandt
Line.
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Zbigniew DŁUGOSZ

SYTUACJA LUDNOŚCIOWA W KRAJACH
MUZUŁMAŃSKICH W ŚWIETLE WYBRANYCH
PARAMETRÓW DEMOGRAFICZNYCH
Islam – zrodzony na Bliskim Wschodzie w VII w. jest dziś drugą pod względem
liczby wyznawców po chrześcijaństwie religią monoteistyczną. Szacuje się, że
obecnie obejmuje 1,2 miliarda wyznawców czyli około 20% ludnosci świata.
Wyznawców tej religii określa się słowem muzułmanin, choć w Koranie pojęcie to
odnosi się do tych, którzy „poddali się woli Boga”. Przez kraj muzułmański
natomiast rozumie się te państwa w których dominują wyznawcy islamu. Czasem
terminem „kraj muzułmański” określa państwa, gdzie islam uznany jest za religię
państwową. Pojęcie islam przenoszone jest także na organizacje, które skupiają nie
do końca sensu stricte kraje muzułmańskie. Przykładem tego może być Organizacja
Współpracy Islamskiej afiliowana przy ONZ skupiająca 57 państw w tym m.in.
Benin (23,8% muzułmanów), Gabon (11,2%), Gujanę (6,4%), Kamerun (18,3%),
Mozambik (17,9%), Surinam (15,2), Togo (18,1%) i Ugandę (11,5%) – kraje o
stosunkowo relatywnie niższym udziale wyznawców Allacha.
Tab. 1 Kraje muzułmańskie wg kontynentów i odsetka wyznawców
Kontynent/k %
Kontynent/ %
Kontynent/ %
Kontynent/k
raj
kraj
kraj
raj
Majotte
98,6
Arabia
93,0 Kuwejt
Europa
Saudyjska
Albania
80,3 Mali
92,4
Azerbejdża 96,9 Liban
n
Kosowo *
87,0 Maroko
99,1
Bahrajn
70,3 Malediwy
Mauretania 99,1
Bangladesz 89,8 Malezja
Afryka
Algieria
97,9 Niger
98,4
Brunei
75,1 Oman
Burkina
61,6 Sahara
99,8
Indonezja
87,2 Pakistan
Faso
Zach.
Czad
55,3 Senegal
96,4
Irak
99,0 Syria
Dżibuti
89,9 Sierra Leone 78,0
Iran
99,1 Strefa Gazy
*
Egipt
94,9 Somalia
99,0
Jemen
99,1 Tadżykistan
Gambia
95,1 Sudan
90,7
Jordania
97,2 Turcja
Gwinea
84,4 Tunezja
99,1
Katar
67,7 Turkmennistan
63

%
74,1
61,3
98,4
63,7
85,9
96,4
92,8
97,6
96,7
98,0
93,0

Kazachstan 70,4 Uzbekistan 96,7
Komory
98,3 Azja
Libia
98,8 Afganistan 99,0
Kirgistan
88,0 ZEA
96,9
Źródło: Religious Composition by Country (%), The Rew Research Center;
dane za 2010 r. */ terytoria nie uwzględnione w badaniu
W niniejszym opracowaniu analizą demograficzną objęto 46 państw (tab. 1) w
których udział muzułmanów (różnych odłamów) wynosił w 2012 r. co najmniej
50%, a więc: 1 – europejskie (bez Kosowa - brak porównywalnych danych), 20 –
afrykańskich i 26 – azjatyckich (bez strefy Strefy Gazy – brak porównywalnych
danych). Nie zostały w analizie uwzględnione także te kraje, w których wyznawcy
Allacha wśród innych grup religijnych stanowią liczną populacją w przedziale 3050% (tab. 2).
Tab. 2 Kraje o znaczącym udziale ludności muzułmańskiej
Kontynent/kraj % Kontynent/ %
Kontynent/ %
kraj
kraj

Kontynent/ %
kraj

Europa
Afryka
Bośnia
45, Erytrea
i Hercegowina 2

38,6

Gwinea
Bissao

45,1

Tanzania

Macedonia

34,6

Nigeria

48,8

W.K.Słonio 37,5
wej

39, Etiopia
3

35,2

Źródło: Religious Composition by Country (%), The Rew Research Center;
dane za 2010 r.
Ze względu na specyfikę i złożoność społeczno-kulturową oraz ekonomicznogospodarczą kraje muzułmańskie nie tylko różnią się pod wieloma względami
demograficznymi od innych państw świata, ale wykazują także wewnętrzne
zróżnicowanie w obrębie badanej grupy. Jedną z takich specyficznych cech jest
poziom składowych ruchu naturalnego. Nie od dziś kraje te charakteryzują się
wysokim współczynnikiem przyrostu naturalnego. Średni bilans w tym zakresie w
latach 1985-90 był wyższy od światowego (18‰) za wyjątkiem Kazachstanu
(równy światowemu) i wahał się od 19‰ (Azerbejdżan, Liban, Turcja, Sierra
Leone) do ponad 35‰ (Majotta, Oman, Jemen, Brunei) przy średnich dla Afryki 28‰, Azji - 20‰ i Europy - 3‰. Mimo, że po upływie 30 lat średni przyrost
naturalny wyraźnie się obniżył, to jednak na tle świata (12‰) był nadal wysoki i
wahał się od 7‰ w Albanii do ponad 35‰ (Niger, Brunei), przy średniej dla Afryki
- 25‰ i Azji - 12‰. W Europie bilans urodzeń i zgonów się równoważył. Jak
wykazują dane prognostyczne do 2025-30 r. nadal będzie postępował spadek
przyrostu naturalnego, jednak w wielu analizowanych krajach muzułmańskich
będzie on wyższy o światowego (9‰) wahając się od 4‰ w Azerbejdżanie do
ponad 30‰ (Brunei, Mali, Niger) przy średniej dla Afryki - 22‰ i dla Azji - 6‰.
W przypadku Europy w 2030 r. kontynent ten odnotuje ubytek naturalny na
poziomie -2‰ (tab. 3).
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Tab. 3 Stan i prognoza dynamiki średniego poziomu przyrostu naturalnego ludności
(‰) w krajach muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m

Przyrost naturalny w latach Kraj/terytorium
1985-90 2005- 2025-30
10
3
0
-2
Azerbejdżan
Europa
Albania
21
7
5
Bahrajn
28
25
22
Bangladesz
Afryka
Algieria
29
17
9
Brunei
Burkina Faso 31
31
26
Indonezja
Czad
31
33
28
Irak
Dżibuti
29
19
12
Iran
Egipt
25
18
11
Jemen
Gambia
33
33
29
Jordania
Gwinea
28
26
22
Katar
Komory
28
28
22
Kazachstan
Libia
25
19
9
Kirgistan
Majotta
37
32
22
Kuwejt
Mali
27
33
33
Liban
Maroko
24
14
9
Malediwy
Mauretania
30
27
21
Malezja
Niger
31
37
38
Oman
Sahara Zach. 24
17
8
Pakistan
Senegal
33
31
24
Syria
Sierra Leone 20
21
16
Tadżykistan
Somalia
29
32
29
Turcja
Sudan
30
27
20
Turkmenistan
Tunezja
23
12
6
Uzbekistan
20
12
6
ZEA
Azja
Afganistan
33
32
19
Arabia Saud. 32
19
7
Świat
Źródło: oprac. własne wg World Population Prospects:
UN Department of Economic and Social Affaris

Przyrost naturalny w latach
1985-90 2005-10 2025-30
19
27
26
47
20
31
29
41
29
22
18
25
22
19
35
24
37
31
33
32
19
27
27
25

11
15
16
42
15
27
14
25
26
11
12
16
17
8
18
13
19
20
23
24
13
14
16
16

18
12
9
The 2012 Revision,

Zatem, jak wynika w powyższych danych, w latach 1985-90 – 2005-10
najwyższy spadek przyrostu naturalnego odnotowały kraje azjatyckie w tym o
ponad 14 pkt.‰: Oman, Malediwy, Jemen i Iran, natomiast najniższy - głównie
kraje afrykańskie m.in. Senegal, Gwinea, Sudan i Mauretania. W innych jak
Burkina Faso, Gambia i Komory poziom współczynnika przyrostu naturalnego był
niezmienny, natomiast wzrósł tylko w Sierra Leone, Czadzie, Somalii, Mali i
Nigrze. Prognozowane do 2030 r. trendy w tym zakresie wskazują, że spadek
przyrostu naturalnego będzie nadal postępował i obejmie poza Mali i Nigrem
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4
7
10
30
9
21
8
17
15
5
5
12
13
5
11
9
9
13
15
17
7
8
8
6

wszystkie analizowane kraje z tym, że najwyższy zaznaczy się w państwach
azjatyckich w tym o ponad 10 pkt.‰ w Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Brunei i
Jordanii. Taki stan rzeczy kształtowały i nadal będą – zróżnicowane trendy
składowych przyrostu naturalnego, a szczególnie poziom urodzeń.
Tab. 4 Stan i prognoza dynamiki średniego poziomu urodzeń ludności (‰)
w krajach muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m

Kraj/terytorium
Urodzenia w latach
1985-90 2005- 2025-30
10
14
11
10
Azerbejdżan
Europa
Albania
27
13
13
Bahrajn
43
37
30
Bangladesz
Afryka
Algieria
36
23
16
Brunei
Burkina Faso 48
44
34
Indonezja
Czad
51
49
38
Irak
Dżibuti
40
29
20
Iran
Egipt
34
25
18
Jemen
Gambia
48
44
37
Jordania
Gwinea
47
39
31
Katar
Komory
40
38
30
Kazachstan
Libia
31
23
14
Kirgistan
Majotta
42
34
24
Kuwejt
Mali
48
48
42
Liban
Maroko
32
20
16
Malediwy
Mauretania
41
36
29
Malezja
Niger
55
50
45
Oman
Sahara Zach. 35
23
15
Pakistan
Senegal
45
39
31
Syria
Sierra Leone 45
40
30
Tadżykistan
Somalia
48
46
38
Turcja
Sudan
42
36
28
Turkmenistan
Tunezja
29
18
12
Uzbekistan
29
19
14
ZEA
Azja
Afganistan
51
42
25
Arabia Saud. 38
22
11
Świat
Źródło: oprac. własne wg World Population Prospects:
UN Department of Economic and Social Affaris

Urodzenia w latach
1985-90 20052025-30
10
27
18
12
31
17
10
37
22
15
51
45
35
28
21
16
38
33
26
38
19
13
53
33
24
35
30
19
24
13
7
26
22
15
33
24
19
25
20
16
26
13
11
46
22
14
29
18
15
43
22
12
42
27
20
38
26
19
42
31
23
28
19
13
36
22
16
35
23
16
28
17
8
27
20
17
The 2012 Revision,

Jak wynika z przytoczonych danych (tab. 4) średni poziom współczynnika
urodzeń w latach 1985-90 był wyższy od światowego (27‰) i wahał się od 24‰ w
Katarze do ponad 50‰ w Czadzie, Afganistanie, Brunei, Jemenie oraz Nigrze, przy
średnich wartościach dla Afryki - 43‰, Azji - 29‰ i Europy - 14‰. Po upływie 30
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lat współczynnik urodzeń nieco się obniżył, jednak na tle świata (20‰) w krajach
muzułmańskich był nadal wysoki i wahał się od 13‰ w Albanii, Katarze i Libanie
do ponad 45‰ w Somalii, Mali, Czadzie i Nigrze, przy średniej dla Afryki - 37‰ i
Azji - 19‰. Średni poziom urodzeń na kontynencie europejskim był najniższy i
kształtował się na poziomie 11‰. Dane prognostyczne do 2025-30 r. wskazują, iż
w krajach muzułmańskich nadal będzie postępował spadek urodzeń, ale w
niewielkim stopniu. W większości krajów azjatyckich będzie on niższy od
światowego (17‰), a wartości ekstremalne w tym względzie będą się wahać od
poniżej 10‰ (Katar, ZEA) do ponad 30‰ głównie w krajach Afryki osiągając
najwyższy poziom w Mali (42‰) i Nigrze (45‰). A zatem należy stwierdzić, że
dynamika spadku urodzeń w latach 1985-90 –2005-10 wahała się (poza Mali –
urodzenia na tym samym poziomie) od 2 pkt.‰ (Czad, Komory, Somalia) do ponad
20 pkt.‰ (Jemen, Oman, Malediwy). Prognozy wskazują, że w latach 2005-10 –
2025-30 dynamika spadku ulegnie spowolnieniu i poziom współczynnika urodzeń
wahać się będzie za wyjątkiem Albanii (bez zmian) od poniżej 5 pkt.‰ (Liban,
Malezja, Maroko, Kuwejt) do powyżej 10 pkt.‰ (Czad, Arabia Saudyjska,
Jordania, Afganistan).
Porównywalne dane dotyczące drugiego składnika przyrostu naturalnego –
współczynnika zgonów ogółem (tab. 5) także wykazują także dość znaczne
zróżnicowanie. Średnie wartości za lata 1985-90 względem średniej dla świata
(9‰) w krajach muzułmańskich wahały się od 2-3‰ (Katar, Kuwejt, ZEA) do
ponad 20‰ (Mali, Niger, Sierra Leone) przy średniej dla Afryki - 15‰, Azji - 9‰ i
Europy - 11‰. W latach 2005-10 śmiertelność ogółem nieco się zmniejszyła, a
wartości maksymalne nie przekraczały 20‰. Prognozy wskazują, że średni
współczynnik zgonów w latach 2025-30 nieco się obniży i przy prawie niezmiennej
średniej dla świata wartości (8‰) wahać się będzie od poniżej ok. 3‰ głównie w
bogatych krajach Półwyspu Arabskiego (ZEA, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska,
Kuwejt) oraz w Brunei i na wyspach Majotta do 14‰ (Sierra Leone) przy średniej
dla Afryki i Azji - 8‰, – 7‰ i Europy 12‰. Tak więc z danych wynika, że poziom
dynamiki współczynnika zgonów ogółem w pierwszym analizowanym przekroju
czasu w krajach muzułmańskich obniżył się maksymalnie w Nigrze (11 pkt.‰),
natomiast stabilny poziom w tym zakresie odnotowały Albania, Tunezja, Katar,
Kirgistan, Kuwejt i Malezji. Tylko w Kazachstanie nastąpił wzrost współczynnika
zgonów o 2 pkt.‰. Z danych prognostycznych do 2025-30 r. wynika, że dynamika
zgonów w poszczególnych krajach muzułmańskich będzie zróżnicowana. Znaczącą
grupę o ustabilizowanym poziomie śmiertelności zgodnie z trendem światowym
tworzyć będą głównie kraje azjatyckie, jednak nie mniej liczne grupy utworzą kraje
o wzroście współczynnika śmiertelności w tym o najwyższym (o 2 pkt.‰) - Brunei
i Albania, jak i o dalszym spadku zgonów głównie kraje afrykańskie w tym o
najbardziej znaczącym o ponad 4 pkt.‰ - Sierra Leone, Somalia, Czad, Mali i
Niger.
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Tab. 5 Stan i prognoza dynamiki wg średniego poziomu zgonów ogółem ludności
(‰) w krajach muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m

Zgony w latach
Kraj/terytorium
1985-90 2005- 2025-30
10
11
11
12
Azerbejdżan
Europa
Albania
6
6
8
Bahrajn
15
12
8
Bangladesz
Afryka
Algieria
7
6
7
Brunei
Burkina Faso 17
13
8
Indonezja
Czad
20
16
10
Irak
Dżibuti
11
10
8
Iran
Egipt
9
7
7
Jemen
Gambia
15
11
8
Jordania
Gwinea
19
13
9
Katar
Komory
12
10
8
Kazachstan
Libia
6
4
5
Kirgistan
Majotta
5
2
2
Kuwejt
Mali
21
15
9
Liban
Maroko
8
6
7
Malediwy
Mauretania
11
9
8
Malezja
Niger
24
13
7
Oman
Sahara Zach. 11
6
7
Pakistan
Senegal
12
8
7
Syria
Sierra Leone 25
19
14
Tadżykistan
Somalia
19
14
9
Turcja
Sudan
12
9
8
Turkmenistan
Tunezja
6
6
6
Uzbekistan
9
7
8
ZEA
Azja
Afganistan
18
10
6
Arabia Saud. 6
3
4
Świat
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Zgony w latach
1985-90 2005-10 2025-30
8
4
11
4
8
7
9
12
6
2
8
8
3
7
11
5
6
11
5
10
9
9
8
3

7
2
6
3
6
6
5
8
4
2
10
8
3
5
4
5
3
7
3
7
6
8
7
1

8
3
5
5
7
5
5
7
4
2
10
7
3
6
3
6
3
7
4
6
6
8
8
2

9
8
8
The 2012 Revision,

Tab. 6 Stan i prognoza dynamiki średniego poziomu zgonów niemowląt (‰)
w krajach muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m
Europa
Albania
Afryka

Zgony w latach
1985-90 200510
16
7
38
16
104
73

Kraj/terytorium Zgony w latach
2025-30
1985-90 2005-10 202530
4
10
46

Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
68

85
19
104

41
8
44

29
5
15

Algieria
55
30
20
Brunei
Burkina Faso 110
80
46
Indonezja
Czad
124
105
70
Irak
Dżibuti
81
63
39
Iran
Egipt
74
24
11
Jemen
Gambia
82
60
45
Jordania
Gwinea
143
81
57
Katar
Komory
95
72
55
Kazachstan
Libia
41
17
8
Kirgistan
Majotta
19
6
2
Kuwejt
Mali
139
100
59
Liban
Maroko
67
32
16
Malediwy
Mauretania
83
76
59
Malezja
Niger
139
64
33
Oman
Sahara Zach. 88
44
26
Pakistan
Senegal
75
54
39
Syria
Sierra Leone 152
127
88
Tadżykistan
Somalia
123
89
59
Turcja
Sudan
84
60
45
Turkmenistan
Tunezja
49
10
10
Uzbekistan
61
37
21
ZEA
Azja
Afganistan
142
78
47
Arabia Saud. 41
14
7
Świat
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14
59
37
58
95
34
18
52
70
16
30
83
16
42
96
33
98
73
81
65
22

5
29
33
21
61
20
8
27
36
10
10
15
5
10
71
15
56
16
51
47
7

63
42
27
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Wśród wielu przyczyn pośrednich, na ogólny poziom śmiertelności spośród
policzalnych czynników ma i będzie miał m.in. spadkowy trend zgonów wśród
niemowląt (tab. 6). O ile średnia śmiertelność wśród niemowląt na 1 tys. urodzeń
żywych w latach 1985-90 przy średniej światowej - 63‰ wahała się od 14‰ w
Brunei (średnio dla kontynentów: Europy - 16‰, Azji - 61‰, Afryki – 104) do
ponad 130‰ w Mali, Nigrze, Afganistanie, Gwinei i Sierra Leone, o tyle już 30 lat
później współczynnik ten dla świata wynoszący 42‰ wahał się w krajach
muzułmańskich od 5‰ (Brunei, Malezja) do ponad 90‰ tylko w Mali, Czadzie i
Sierra Leone, przy średnich dla kontynentów: Afryki - 73‰, Azji - 37‰ i Europy 7‰. Należy się spodziewać, że do 2030 r. nastąpi dalszy spadek i wówczas
współczynniki zgonów niemowląt przy średniej dla świata - 27‰ w analizowanych
krajach będzie oscylował w granicach od 2‰ (Brunei, Majotta) do ponad 60‰
tylko w Czadzie i Sierra Leone. Oznacza to, że najwyższy spadek śmiertelności
niemowląt w okresie 1985-90 – 2005-10 powyżej 50 pkt.‰ odnotowały Turcja,
Bangladesz, Gwinea, Afganistan, Malediwy i Niger, natomiast do 2030 r.
najwyższy spadek w tym przypadku powyżej 30 pkt.‰ odnotują ponownie Niger i
Afganistan ale także Burkina Faso, Czad, Sierra Leone i Mali.
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2
17
19
8
44
11
5
19
25
6
6
5
3
5
48
10
43
6
37
34
4

Tab. 7 Stan i prognoza dynamiki średniego poziomu salda migracji ludności (‰)
w krajach muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m

Saldo migracji w latach
Kraj/terytorium Saldo migracji w latach
1985-90 2005- 2025-30
1985-90 2005-10 2025-30
10
0,9
2,5
1,3
Azerbejdżan
-3,4
0,2
0,0
Europa
Albania
1,6
-9,5
-3,0
Bahrajn
5,6
55,0
1,6
-0,8
-0,4
-0,3
Bangladesz
-0,4
-4,9
-1,8
Afryka
Algieria
-1,2
-0,3
-0,2
Brunei
0,0
1,8
0,7
Burkina Faso -4,4
-1,7
-1,0
Indonezja
-0,2
-0,6
-0,5
Czad
0,1
-0,9
-0,3
Irak
-7,6
-3,1
-0,1
Dżibuti
35,5
-5,0
-3,0
Iran
5,2
-1,5
-0,2
Egipt
-2,4
-0,9
-0,5
Jemen
-0,9
-1,3
-0,6
Gambia
11,7
-1,8
-0,9
Jordania
7,7
15,4
-1,1
Gwinea
5,9
-1,1
-0,1
Katar
27,1
133,4
2,6
Komory
-2,3
-3,1
-2,0
Kazachstan
-7,7
-0,1
0,0
Libia
0,3
-3,0
-0,3
Kirgistan
5,7
-4,9
-2,2
Majotta
14,8
-0,3
0,0
Kuwejt
12,6
34,0
4,7
Mali
-12,5
-1,6
-1,7
Liban
-17,0
8,8
-0,8
Maroko
-3,9
-4,0
-1,6
Malediwy
-2,6
0,0
0,0
Mauretania
-3,2
0,6
-0,7
Malezja
5,1
4,8
1,4
Niger
-2,5
-0,4
-0,2
Oman
1,1
2,4
-3,1
Sahara Zach. 10,7
20,2
1,3
Pakistan
0,3
-2,2
-0,6
Senegal
-1,7
-2,7
-1,0
Syria
-2,5
11,5
-0,3
Sierra Leone 3,3
2,2
-0,8
Tadżykistan
-1,5
-1,7
-1,8
Somalia
-20,4
-6,6
-1,9
Turcja
-0,6
-0,1
-0,1
Sudan
1,6
-3,0
-0,3
Turkmenistan -2,0
-2,3
-0,8
Tunezja
1,7
-0,6
-0,5
Uzbekistan
-3,9
-3,3
-1,2
-0,2
-0,5
-0,3
ZEA
32,9
121,1
8,1
Azja
Afganistan
-29,3
-5,6
-0,1
Arabia Saud. 7,3
1,2
1,0
0
0
0
Świat
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Nie bez znaczenia na poziom zaludnienia badanych obszarów miały również
wpływ migracje zagraniczne ludności, które stymulowane były względami
ekonomicznymi i politycznymi. Biorąc pod uwagę średni współczynnik migracji
zagranicznych netto (tab. 7) w latach 1985-90 to wahał się on od ponad +12‰
(Kuwejt, Majotta, Katar, ZEA, Dżibuti) do poniżej -15‰ (Liban, Somalii,
Afganistan) przy zrównoważonym bilansie przepływów jedynie w Brunei. Z
analizowanych kontynentów tylko Europa charakteryzowała się dodatnim saldem
migracyjnym, natomiast globalnie w Afryce i Azji straty w przepływach ludności
poza te kontynenty były niewielkie (od -0,8‰ w Afryce do -02‰ w Azji). Średnie
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saldo migracji zagranicznych w latach 2005-10 charakteryzowało się znacznie
większą rozpiętością wartości ekstremalnych współczynnika, który wahał się od –
9,5‰ w Albanii do powyżej 100‰ w ZEA i Katarze, przy średnich dla Europy
2,5‰, oraz Azji i Afryki odpowiednio –0,5‰ i –0,4‰. Prognozy średniego
współczynnika migracji zagranicznych netto za lata 2025-30 wskazują, że ich
rozpiętość ulegnie radykalnemu spłaszczeniu i wahać się będą powyżej +2‰ w
Katarze, Kuwejcie i ZEA do -3‰ w Omanie, Albanii i Dżibuti przy niewielkich
zmianach w skali ogólnej dla kontynentów. A zatem należy stwierdzić, że o ile
dynamika zmian średnich wartości współczynnika w latach 1985-90 – 2005-10 w
połowie objęła muzułmańskie kraje in plus i in minus, o tyle w perspektywie
następnych 30 lat w większości tych państw zaznaczy się spadek strat migracyjnych
ludności – najwyższy w Albanii, Afganistanie, Somalii i Bangladeszu pod
warunkiem, że nie zaistnieją nieprzewidziane perturbacje polityczno-ekonomicznospołeczne. Te ostatnie szczególnie wiązać należy z szeroko pojętym rynkiem pracy
i zmianami struktury wieku ludności, które to z kolei kształtować będą wiek
społeczeństwa, a przez to aktywność zawodową i poziom utrzymywanych.
Jeżeli chodzi o wiek ludności w krajach muzułmańskich, to tak jak i w innych
regionach świata wynika on z dwóch istotnych uwarunkowań, głównie z bilansu
ruchu ludności – a więc poziomu urodzeń i salda migracji zewnętrznych, przede
wszystkim ludzi młodych oraz z wydłużającej się średniej długości życia (tab. 8).
Tab. 8 Stan i prognoza średniej długości trwania życia ludności w krajach
muzułmańskich w latach 1985-2030
Kraj/terytoriu
m
Europa
Albania
Afryka
Algieria
Burkina Faso
Czad
Dżibuti
Egipt
Gambia
Gwinea
Komory
Libia
Majotta
Mali
Maroko
Mauretania
Niger
Sahara Zach.

Długość życia w latach
1985-90 2005- 2025-30
10
73
75
79
72
76
80
52
56
63
66
70
73
50
54
62
46
49
57
56
59
67
64
70
74
51
58
62
48
55
60
55
60
64
68
74
78
71
78
82
45
53
61
63
70
74
58
61
64
43
56
64
56
66
71
71

Kraj/terytorium Długość życia w latach
1985-90 2005-10 2025-30
Azerbejdżan
Bahrajn
Bangladesz
Brunei
Indonezja
Irak
Iran
Jemen
Jordania
Katar
Kazachstan
Kirgistan
Kuwejt
Liban
Malediwy
Malezja
Oman
Pakistan

68
72
59
73
62
66
60
57
69
75
68
66
72
70
59
70
66
60

70
76
68
76
70
69
72
62
73
78
66
67
74
78
76
74
75
66

72
79
76
81
74
72
78
65
76
81
69
70
76
84
82
78
80
69

Senegal
56
62
66
Syria
69
75
78
Sierra Leone 39
44
50
Tadżykistan
64
66
69
Somalia
46
53
60
Turcja
63
73
80
Sudan
55
61
65
Turkmenistan 63
65
68
Tunezja
67
75
79
Uzbekistan
67
68
70
64
70
74
ZEA
71
76
79
Azja
Afganistan
46
58
65
Arabia Saud. 68
74
78
64
69
73
Świat
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Wprawdzie w wielu krajach muzułmańskich średnia długość życia ludności
kształtowała się i nadal będzie się utrzymywać na poziomie niższym od średniej
światowej (tab. 8), to jednak w ciągu analizowanego okresu się wydłużała i nadal
statystycznie ludzie żyć będą coraz dłużej. Tak więc o ile w latach 1985-90 średnia
długość życia wahała się od poniżej 50 lat w Sierra Leone, Nigrze, Mali, Czadzie,
Somalii, Afganistanie i Gwinei do 75 lat w Katarze, przy średniej dla Afryki – 52,
Azji – 64 i Europy – 73, o tyle w latach 2005-10 wartości te w krajach
muzułmańskich wahały się od poniżej 50 lat już tylko w Sierra Leone i Czadzie do
ponad 75 lat w Libanie, Katarze, Majotta, ZEA, Bahrajnie, Malediwach, Brunei i
Albanii, przy średniej dla Afryki – 56, Azji – 70 i Europy – 75. Jak wskazują
prognozy średnie w tym względzie w analizowanych krajach w latach 2025-30
wahać się będą od ponad 60 lat (poniżej tylko w Sierra Leone i Czadzie) do ponad
80 lat w Brunei, Katarze, Majotta, Malediwach i Libanie przy średniej dla Afryki –
63, Azji – 74 i Europu – 79 lat. Oznacza to, że udział ludności starszej będzie
systematycznie wzrastał (tab. 9). Zjawisko to postępować będzie jednak
nierównomiernie w krajach muzułmańskich tak jak i w innych regionach świata.
Jednak gdy na ten proces nałożą się trendy spadkowe poziom poziomu urodzeń to
będziemy mieli do czynienia także ze spadkiem udziału ludności w kategorii grupy
najmłodszej (tab. 10).
Tab. 9 Stan i prognoza udziału ludności w wieku +65 lat w krajach muzułmańskich
w latach 1990-2030
Kraj/terytoriu
m
Europa
Albania
Afryka
Algieria
Burkina Faso
Czad
Dżibuti
Egipt
Gambia

Udział ludność w latach
1990
2010
2030
13
16
22
5
10
18
3
3
4
3
5
8
3
3
3
3
3
3
3
4
6
5
6
8
3
3
3
72

Kraj/terytorium Udział ludność w latach
1990
2010
2030
Azerbejdżan
4
6
12
Bahrajn
2
2
7
Bangladesz
4
5
8
Brunei
3
4
13
Indonezja
4
5
9
Irak
4
3
4
Iran
4
5
10
Jemen
3
3
4
Jordania
4
3
6

Gwinea
4
3
4
Katar
1
1
4
Komory
3
3
4
Kazachstan
6
7
10
Libia
3
5
8
Kirgistan
5
4
7
Majotta
3
2
5
Kuwejt
2
2
4
Mali
4
3
2
Liban
6
8
15
Maroko
4
5
9
Malediwy
3
5
8
Mauretania
3
3
4
Malezja
4
5
10
Niger
2
3
3
Oman
2
3
4
Sahara Zach. 3
3
7
Pakistan
4
4
6
Senegal
3
3
3
Syria
3
4
7
Sierra Leone 3
3
3
Tadżykistan
4
3
5
Somalia
3
3
3
Turcja
5
7
12
Sudan
3
3
4
Turkmenistan 4
4
8
Tunezja
4
7
13
Uzbekistan
4
4
8
5
7
12
ZEA
1
1
2
Azja
Afganistan
2
2
3
Arabia Saud. 3
3
7
6
8
12
Świat
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Tab. 10 Stan i prognoza udziału ludności w wieku 0-14 lat w krajach
muzułmańskich w latach 1990-2030
Kraj/terytoriu Udział ludność w latach
Kraj/terytorium Udział ludność w latach
m
1990
2010
2030
1990
2010
2030
21
15
15
Azerbejdżan
34
23
19
Europa
Albania
34
23
19
Bahrajn
33
20
16
44
41
37
Bangladesz
42
32
23
Afryka
Algieria
44
27
25
Brunei
35
27
19
Burkina Faso 47
46
40
Indonezja
36
30
22
Czad
48
49
43
Irak
46
41
34
Dżibuti
45
34
29
Iran
45
24
20
Egipt
40
32
26
Jemen
52
42
32
Gambia
46
46
43
Jordania
46
35
28
Gwinea
44
43
37
Katar
28
14
11
Komory
45
42
37
Kazachstan
32
25
24
Libia
42
29
22
Kirgistan
38
30
29
Majotta
47
46
32
Kuwejt
35
25
22
Mali
46
47
46
Liban
34
24
18
Maroko
41
28
24
Malediwy
47
30
22
Mauretania
45
41
36
Malezja
37
28
22
Niger
48
50
50
Oman
45
27
20
Sahara Zach. 39
27
22
Pakistan
44
35
27
Senegal
47
44
39
Syria
47
36
27
Sierra Leone 48
42
36
Tadżykistan
44
36
33
73

Somalia
45
48
44
Turcja
36
27
20
Sudan
46
42
36
Turkmenistan 41
29
24
Tunezja
38
24
20
Uzbekistan
41
30
23
34
25
21
ZEA
31
14
12
Azja
Afganistan
49
49
33
Arabia Saud. 43
31
19
33
27
24
Świat
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Economic and Social Affaris
Będzie to oznaczało powolny proces starzenia się społeczeństw w
analizowanych krajach, chociaż jeszcze nie w takiej skali jak w skrajnym
przypadku w Europie. Najlepiej sytuację w tym względzie ilustrują współczynniki
starości demograficznej (tab. 11) obliczone jako stosunek grupy ludności najstarszej
(w wieku +65 lat) na 100 osób w grupie najmłodszej (0-14 lat).
Tab. 11 Stan i prognoza wg współczynnika starości demograficznej w krajach
muzułmańskich w latach 1990-2030
Kraj/
terytorium
Europa
Albania
Afryka
Algieria
Burkina Faso
Czad
Dżibuti
Egipt
Gambia
Gwinea
Komory
Libia
Majotta
Mali
Maroko
Mauretania
Niger
Sahara Zach.
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tunezja
Azja

Współczynnik w latach
1990
2010
2030
62
107
147
15
43
95
7
7
11
7
19
32
6
7
8
6
6
7
7
12
21
13
19
31
7
7
7
9
7
11
7
7
11
7
17
36
6
4
16
9
6
4
10
18
38
7
7
11
4
6
6
8
11
32
6
7
8
6
7
8
7
6
7
7
7
11
11
29
65
15
28
57
74

Kraj/terytorium Współczynnik w latach
1990
2010
2030
Azerbejdżan
12
26
63
Bahrajn
6
10
44
Bangladesz
10
16
35
Brunei
9
15
68
Indonezja
11
17
41
Irak
9
7
12
Iran
9
21
50
Jemen
6
7
13
Jordania
9
9
21
Katar
4
7
36
Kazachstan
19
28
42
Kirgistan
13
13
24
Kuwejt
6
8
18
Liban
18
33
83
Malediwy
6
17
36
Malezja
11
18
45
Oman
4
11
20
Pakistan
9
11
22
Syria
6
11
26
Tadżykistan
9
8
15
Turcja
14
26
60
Turkmenistan 10
14
33
Uzbekistan
10
13
35
ZEA
3
7
17

Afganistan
Arabia Saud.

4
7

4
10

9
37

18

Świat
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A zatem z powyższego zestawienia wynika, że latach 1990-2010 najwyższym
współczynnikiem starzenia się ludności (jako różnicy między współczynnikami
starosci sąsiednich przekrojów) powyżej średniej światowej (12) charakteryzowały
się Azerbejdżan (14), Liban (16), Tunezja (19) i Albania (29), natomiast
najniższym (=1) Mauretania, Sierra Leone, Sudan i Jemen przy średniej dla Afryki
wynoszącej 0, Azji – 13 i Europy – 45. Jednak należy zaznaczyć, że w przypadku
kilku krajów odnotowano sytuację stabilną (w Afryce - Czad, Gambia, Komory,
Mauretania, Sudan; Azji – Afganistan, Jordania, Kirgistan), a w 6 krajach proces
odmładzania się społeczeństwa: w Afryce w Gwinei, Mali, Majotta i Somalii, a w
Azji – Iraku i Tadżykistanie. W perspektywie do 2030 r. sytuacja ta nie będzie już
tak korzystna, gdyż prawie we wszystkich krajach wystąpi proces starzenia się
ludności (w skali świata na poziomie 20) a współczynnik starzenia się będzie
oscylował od 1 (Burkina Faso, Czad, Senegal, Sierra Leone Somalii) do ponad 50 w
Libanie, Albanii i Brunei przy średniej dla Afryki – 3, Azji – 29 i Europy – 40.
Tylko w Gambii i Nigrze sytuacja utrzymywać się będzie na niezmienionym
poziomie, a w Mali zarysuje się proces odmładzania społeczeństwa.
Tab. 12 Stan i prognoza zaludnienia w krajach muzułmańskich w latach 1990-2030
Kraj/
terytorium
Europa
Albania
Afryka
Algieria
Burkina
Faso
Czad
Dżibuti
Egipt
Gambia
Gwinea
Komory
Libia
Majotta

Ludność (w mln) w
latach
1990
2010 2030
723,2 740,3 736,
4
3,4
3,2
3,3
630,0 1031, 1634
1
,4
26,2
37,1
48,6
8,8
15,5
26,5
6,0
0,6
56,3

11,7
0,8
78,1

0,9
6,0
0,4
4,2
0,1

1,7
10,9
0,7
6,0
0,2

20,9
1,1
102,
6
3,1
17,3
1,1
7,5
0,3

Azerbejdżan

Ludność (w mln) w
latach
1990 2010
2030
7,2
9,1
10,5

Bahrajn
Bangladesz

0,5
1,3
107,4 151,1

1,6
185,1

Brunei
Indonezja

0,3
0,4
178,6 240,7

0,5
293,4

Irak
Iran
Jemen

17,5
56,4
11,8

31,0
74,5
22,8

51,0
91,3
34,0

Jordania
Katar
Kazachstan
Kirgistan
Kuwejt

3,4
0,5
16,2
4,4
2,1

6,5
1,8
15,9
5,3
3,0

9,4
1,8
18,6
6,9
4,8

Kraj/
terytorium
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Mali
Maroko
Mauretania
Niger
Sahara
Zach.
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tunezja
Azja

8,0
24,7
2,0
7,8
0,2

14,0
31,6
3,6
15,9
0,5

26,0
39,2
5,6
34,5
0,8

Liban
Malediwy
Malezja
Oman
Pakistan

2,7
0,2
18,2
1,8
111,1

4,3
0,3
28,3
2,8
173,1

5,2
0,4
36,8
4,9
231,7

7,5
4,0
6,3
20,0
8,1
3213,1

13,0
5,8
9,6
35,7
10,6
4154,
4
28,4
27,3

21,9
8,1
16,9
55,1
12,6
4886
,8
43,5
35,6

Syria
Tadżykistan
Turcja
Turkmenistan
Uzbekistan
ZEA

12,5
5,3
54,0
3,7
20,6
1,8

21,5
7,6
72,1
5,0
27,8
8,4

29,9
11,4
86,8
6,2
34,1
12,3

Afganistan 11,7
Arabia
16,2
5320, 6916,2 8424,9
Świat
Saud.
8
Źródło: World Population Prospects: The 2012 Revision, UN Department of
Economic and Social Affaris
Reasumując, liczba mieszkańców w analizowanej grupie państw (tab. 12) przede
wszystkim będzie bezpośrednio stymulowana poziomem urodzeń, migracjami
zagranicznymi ludności i wydłużającą się średnią długością życia. O ile w latach
1990-2010 tylko w Albanii odnotowano spadek liczby mieszkańców, a w Katarze
stabilny poziom, o tyle w latach 2010-2030 tylko w Katarze sytuacja pod tym
względem będzie stabilna, natomiast w pozostałych analizowanych krajach islamu
zaludnienie wyraźnie wzrośnie głównie w krajach afrykańskich, a nawet ulegnie
podwojeniu jak w Nigrze i prawie w Czadzie, Gambii i Mali. Należy jednak
zaznaczyć, że taki stan rzeczy utrzyma się przy aktualnie istniejących
uwarunkowaniach społeczno-ekonomiczno-politycznych.
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SAMOZWAŃCZE KALIFATY
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Wstęp
Państwo Islamskie, terroryści, zamachy, okrucieństwo. Tego typu zbitka pojęciowa
pojawia się, kiedy mowa o nowym tworze państwowym, które pojawił się na
Bliskim Wschodzie – czyli Państwie Islamskim. Należy jednak zaznaczyć, że
państwo Islamskie nie jest jedyną tego typu organizacją. Nagle pojawiły się liczne,
samozwańcze kalifaty, rozsiane po mapie Afryki i Azji. Dodatkowo, znaczna liczba
organizacji fundamentalistycznych ogłasza konieczność budowy kalifatu na
terytoriach, na których prowadzą swoją działalność.
Mówiąc o bojownikach samozwańczych kalifatów najczęściej staje przed
oczami wizerunek brodatych bojowników walczących pod czarną flagą upstrzoną
arabskim alfabetem. Bojowników, którzy buńczucznie zapowiadają roztoczenie
swej władzy nad rozległymi połaciami globu, zawieszenie flagi Allacha nad Białym
Domem czy utworzenie ogromnego kalifatu, obejmującego tereny Północnej
Afryki, Bliskiego i Środkowego Wschodu, Kaukazu, Bałkanów oraz Półwyspu
Iberyjskiego. Bojowników, czy też terrorystów, epatujących swoim okrucieństwem,
których znakiem rozpoznawczym stało się obcinanie głów swoim przeciwnikom
oraz wszelakiego rodzaj niewiernym.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie fenomenu samozwańczych
kalifatów, które pojawiły się w kilku miejscach globu. Te parapaństwa, na czele z
tzw. Państwem Islamskim, stanowią nową jakość w zjawisku terroryzmu, jak też
mogę mieć poważne znaczenie geopolityczne. Związane jest to z ryzykiem
całkowitego zniszczenia kruchego ładu istniejącego w kilku miejscach na świecie,
przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Z tego też tytułu należy dokładniej
zanalizować samozwańcze kalifaty. Najbardziej znanym z nich jest Państwo
Islamskie, toteż w dużej mierze artykuł dotyczy tego fenomenu. Jednakże nie tylko
terytorium Syrii i Iraku jest polem działania współczesnych dzihadystów, którzy
próbują stworzyć samozwańcze kalifaty.
W jakim miejscu globu aktywni są współcześni fanatyczni islamiści, dążący do
budowy kalifatów? Bez wątpienia najbardziej znanym jest Państwo Islamskie,
działające północnego Iraku oraz wschodniej Syrii. Kolejny region objęty
aktywnością ekstremistów islamskich to Afganistan, pograniczne afgańskopakistańskie oraz Północny Pakistan. Ponurą sławę zdobywa Boko Haram,
działające w północno-wschodniej Nigerii. Kolejną wylęgarnią dżihadystów stała
się Somalia, państwo upadłe, w którym coraz bardziej aktywniej działa organizacja
al-Szabab. Jemen to kolejne państwo, a tamtejsza al-Kaida Półwyspu Arabskiego
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staje się coraz większym zagrożeniem dla stabilności państwa i całego regionu.
Afryka Północna to następny region aktywności dżihadystów to Afryka Północna
(Ansar al-Szaria w Libii oraz Tunezji) oraz pogranicze Algierii, Mali i Czadu i
Nigru gdzie działa al-Kaida Afrykańskiego Maghrebu. Azja także nie jest wolna od
ekstremizmu islamskiego, a najbardziej aktywni są Abu Sayaaf na wyspie
Mindanao (Filipiny) oraz Dżimach Islamija na terytorium Indonezji.
Główną tezą tekstu jest stwierdzenie, że samozwańcze kalifaty stały się
wyzwaniem dla bezpieczeństwa państw regionów, w których działają. Autorzy
starają się udowodnić, że organizacje te należy traktować jako względnie trwały
fenomen, ponieważ są one zdolne do budowania instytucji państwowych, czego
dowodem jest Państwo Islamskie. W tekście zostaje podjęta próba odpowiedzi na
następujące pytania: jakimi wartościami kierują się dżihadyści? Jak skuteczne w
działaniu są samozwańcze kalifaty? Jak wygląda ich organizacja? Jak wygląda ich
działalność propagandowa? Czy są one tylko rozsadnikami terroryzmu, czy także
próbą budowania nowej rzeczywistości społecznej i politycznej?
Artykuł podzielony jest na kilka części. W pierwszej z nich znajduje się
terminologia, jak tez rys historyczny zjawiska kalifatu. Następnie omówione są
relacje pomiędzy terroryzmem, a dżihadyzmem. W kolejnej części znajduje się opis
fenomenu Państwa Islamskiego, jego genezy, struktury, wartości oraz propagandy i
metod finansowania. Ze względu na aktualność tej tematyki oraz faktowi, że wiele
samozwańczych kalifatów i organizacji terrorystycznych zadeklarowało lojalność w
stosunku do tego tworu, Państwu Islamskiemu poświęcono najwięcej miejsca w
tekście. Następnie omówiono kilka wybranych samozwańczych kalifatów, aby –
zamiast zakończenia – spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób owe
organizacje mogą zmienić geopolitykę regionów, w których działają.
Terminologia i rys historyczny
Kalifat (arab. chilafa) – instytucja najwyższej władzy w islamie. Jako ustrój
polityczny, czyli system teokracji muzułmańskiej, kalifat powstał po śmierci
proroka Mahometa1. Z racji tego, że w Islamie nie ma rozdziału władzy świeckiej
od władzy duchowej, kalif (arab. chilafa – następca, namiestnik) to religijny i
świecki władca kalifatu. Tym tytułem określa się następców Mahometa2. Warto
wspomnieć, że w chwili śmierci Proroka, Półwysep Arabski był już w dużym
stopniu poddany nowej władzy i nowej religii. Kalif, jako zwierzchnik wspólnoty
muzułmańskiej, powinien był posiadać określone cechy fizyczne i moralne, by móc
dobrze sprawować urząd. Wymagane było, by był mężczyzną wolnym i fizycznie
zdrowym, posiadającym zdolność prawną oraz wykazującym się znajomością
prawa boskiego. Bezspornie, jednym z wymogów było również prowadzenie
nienagannego życia moralnego. Na koniec, powinien być wybieralny. Kalif nie

1
Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib) urodził się w 570 roku w Mekce. Przez
wyznawców islamu jest uważany za Proroka, który zjednoczył całą wspólnotę muzułmańską. Był
twórcą idealnego państwa islamskiego.
2
Kalif, [w:] J. Bielawski (red.), Mały słownik kultury świata arabskiego, Warszawa 1971, s. 268-269.
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posiadał władzy prawodawczej. Był stróżem prawa i religii oraz organem władzy
wykonawczej3.
Śmierć Proroka w 632 roku przysporzyła społeczności islamskiej wielu
problemów. Jednym z kłopotów był wybór nowego przywódcy. Wybór ten wiązał
się z koniecznością podjęcia decyzji o charakterze ustroju państwa
muzułmańskiego. Nie było to łatwe z uwagi na fakt, że Mahomet nie wyznaczył
swego zastępcy oraz nie pozostawił po sobie męskiego potomka, czy też
wytycznych co do dalszej kontynuacji jego dzieła4. Zdecydowano więc na
zastosowanie starego zwyczaju wyboru wodza przez starszyznę plemienia5. Na
pierwszego kalifa, po zaciekłej rywalizacji (głównie między rodami Umajja i
Haszim) rada elekcyjna wybrała Abu Bakra, ojca żony Mahometa, z rodu
Haszimitów6. Abu Bakr, przez dwa lata, opanował sytuację wewnętrzną Arabii, a
przed śmiercią wskazał swojego następcę.
Drugim w historii kalifem został Omar ibn al-Chattab, którego dziesięcioletnie
panowanie charakteryzowało się dużymi sukcesami militarnymi, organizacją
państwa oraz konsolidacją społeczności muzułmańskiej. Omar został zamordowany
i nie zdążył wyznaczyć kontynuatora. Othman, nowy kalif, pochodził z domu
Umajja. Okres jego rządów przyniósł zamieszki oraz powszechny niepokój, co w
efekcie doprowadziło do jego śmierci z rąk spiskowców. Czwartym kalifem,
ostatnim z wybranych w drodze szury, czyli społecznej akceptacji7, i w zgodzie z
plemiennym zwyczajem, był Ali, mąż Fatimy – córki Proroka8. Jego ustąpienie
kończy panowanie czterech „kalifów sprawiedliwych” (632-661). „Kalifowie
sprawiedliwi” postrzegali kalifat jako przywództwo polityczne, religijne i militarne.
Byli strażnikami prawa islamskiego i egzekwowali jego wykonywanie. Do ich
obowiązków należało: prowadzenie modlitw, dowodzenie armią, zapewnienie
spokoju i bezpieczeństwa wspólnocie muzułmańskiej oraz szerzenie islamu poza
granicami państwa. Kalif nie dysponował kompetencjami w zakresie interpretacji
prawa religijnego. W jego gestii było nadzorowanie, by normy Koranu i Sunny były
realizowane9. „Kalifowie sprawiedliwi”, kontynuując spuściznę Mahometa,
tworzyli zasady władzy państwowej. Gdy powstało rozległe imperium arabskomuzułmańskie, władza kalifa przestała sięgać odległych prowincji10. Kalif stał na
czele społeczności muzułmańskiej, natomiast poszczególnymi prowincjami rządzili
lokalni sułtanowie lub gubernatorowie.

J. Bielawski, Islam. Religia państwa i prawa, Warszawa 1973, s. 185-190.
Ibidem, s. 60-61.
5
Kalif, [w:] J. Bielawski (red.), Mały słownik… op.cit., s. 268-269.
6
J. Bielawski, Islam… op.cit., s. 65.
7
Tradycja wyboru kalifa, w drodze powszechnej zgody, została przeniesiona do tradycji
muzułmańskiej z dawnej kultury Arabów. Zgodnie z przejętą przez nich zasadą, władza nie jest
dziedziczona przez potomków kalifa. Zob. S. Kitab, Zasady muzułmańskiego systemu politycznego,
[w:] R. Backer, S. Kitab (red.), Islam a świat, Toruń 2005, s. 32; B. Lewis, Muzułmański Bliski
Wschód, Gdańsk 2003, s. 63-65; M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (red.), Encyklopedia wiedzy
politycznej, Toruń 2006, s. 124
8
J. Bielawski, Islam… op.cit., s. 71.
9
M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokół (red.), op.cit., Toruń, 2006, s. 124.
10
J. Bielawski, Islam… op.cit., s. 185.
3
4
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Wraz ze śmiercią ostatniego ze „sprawiedliwych” rozpoczął się nowy rozdział w
historii kalifatów – panowanie dynastii Omajjadów. Pierwszym kalifem z tej
dynastii był Mu’awija. Przeniósł on ośrodek władzy politycznej z Mekki do
Damaszku, który to pozostał stolicą kalifatu do końca panowania tejże dynastii11.
Kalifowie z rodu Umajja, którzy panowali do II połowy VIII wieku, prowadzili
podboje oraz utworzyli organizację wielkiego imperium arabskiego m.in. poprzez
wprowadzenie jednolitej administracji państwowej, służby pocztowej oraz języka
arabskiego jako oficjalnie obowiązującego12. W czasie panowania dynastii
Omajjadów (661-750), kalifat przekształcił się w dziedziczną monarchię.
Potomkowie Mahometa zarzucali Omajjadom sekularyzację władzy, nazywając ich
uzurpatorami. W efekcie, opozycja składająca się m.in. z szyitów, doprowadziła do
upadku dynastii i do zmiany koncepcji kalifatu13.
Wkraczając w epokę kalifatu Abbasydów (750-1258) ze stolicą w Bagdadzie,
już na wstępie należy podkreślić, że był to czas rozkwitu kultury arabskomuzułmańskiej, ale z biegiem czasu także stopniowy upadek instytucji kalifa.
Dynastia wywodziła się od stryja Proroka, a pierwszym kalifem z ów rodu był
Abu’l-‘Abbas ‘Abd Allah14. Epoka przyniosła wykształcenie państwa
muzułmańskiego i jego form organizacyjnych, rozwój nauki, prawa
muzułmańskiego oraz systemów teologii szyickiej i sunnickiej15. Abbasydzi za cel
postawili sobie odrodzenie w społeczności muzułmańskiej zapału religijnego.
Przejęli oni model władzy z Persji i Bizancjum, czego wyrazem był m.in.
ceremoniał dworski czy też świta dygnitarzy16. Abbasydzi wytworzyli wokół siebie
duchową aurę, a kalifowie z tej dynastii nazywani byli Chalifa Allah,
Namiestnikami Boga. Do X wieku, kalifowie byli odpowiedzialni tylko przed
Allahem, sprawowali nieograniczoną władzę. Stopniowo ich kalifat zaczął rozpadać
się na małe księstwa, w których kalif sprawował już tylko nominalną władzę. W
Północnej Afryce powstał oddzielny kalifat szyickich Fatymidów (909-1171) a w
Hiszpanii, w 929 roku, kalifat kordobański Omajjadów, przekształcony z
istniejącego od 756 roku emiratu17.
Niezwykle ważne dla dziejów islamu jest pojawienie się Turków, którzy obok
Arabów i Persów stali się trzecią grupą etniczną wyznającą islam. Najpierw, jako
koczownicy z Azji Środkowej zaczęli w XI wieku proces infiltracji, następnie
założyli odrębną dynastię, zajęli Azję Zachodnią i ponieśli sztandar islamu do Azji
Mniejszej18. Turcy ustanowili sułtanat, a kalif uprawomocnił władców naznaczając
pierwszego sułtana seldżuckiego w 1058 roku19. Zadaniem sułtanatu było
utrwalanie autorytetu władzy kalifa we wspólnocie muzułmańskiej oraz ochrona

Panowanie dynastii Omajjadów przypada na lata 661-750.
J. Bielawski, Islam… op.cit., s. 78-81.
13
Kalifat, [w:] J. Bielawski (red.), Mały słownik… op.cit., s. 269-270.
14
Bielawski, Islam… op.cit., s. 86.
15
Abbasydzi, [w:] J. Bielawski (red.), Mały słownik… op.cit., s. 10.
16
Kalifat, [w:] J. Bielawski (red.), Mały słownik… op.cit., s. 269-270.
17
Ibidem, s. 269-270.
18
F. Robinson, Islam, Warszawa 1996, s. 25.
19
Ibidem, s. 26.
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przed atakami zewnętrznymi20. Po zdobyciu Bagdadu w 1258 roku przez
Mongołów, kalifowie nie posiadali żadnej politycznej władzy. Tytuł kalifa
przeszedł na boczną linię Abbasydów, przebywających w Kairze21. Mongołowie,
którzy położyli kres dynastii Banu al-‘Abbas22 opanowali najpierw włości Turków
Seldżuków w Persji, a następnie zajęli Irak z Bagdadem23. Jedność świata islamu,
którą zachwiał upadek kalifatu bagdadzkiego, odbudowała rozległa monarchia
Turków Osmańskich (ok. 1300-1923/1924). Od 1517 roku, władcy przyjęli tytuł
kalifa24. Kolejni sułtanowie tureccy nie nazywali siebie kalifami. Tytuł ten nie miał
dla nich żadnego znaczenia do momentu wejścia imperium Osmanów w fazę
upadku, co przypadło na koniec XVIII wieku. Sułtanowie zaczęli używać tego
tytułu w celu propagandy panislamizmu25. W 1922 roku powstała Republika
Turecka a w dwa lata później zniesiono kalifat26. Próby ponownego ustanowienia
kalifatu kończyły się fiaskiem do momentu ożywienia idei w XXI wieku.
W myśl poglądów sunnickich, podstawą ustroju kalifatu powinna to być idżma,
czyli
zgodność społeczności muzułmańskiej, pośrednio oddana przez
kompetentnych przedstawicieli m.in. w odniesieniu do wyboru kalifa. W opozycji
stoi myśl szyitów, którzy stoją na stanowisku, iż to Bóg powołuje kalifa, a co za
tym idzie – kalifat powinien pozostać w rodzinie Proroka27.
Wobec kogo kalif był odpowiedzialny? Jego uprawnienia były wyprowadzane z
prawa boskiego i przez to prawo ograniczone28. Był zatem odpowiedzialny zarówno
wobec Boga, jak i wobec ludzi – w sytuacji, gdy złamał boskie prawo i ich
skrzywdził. Czy można było go usunąć? Zgodnie z poglądami Al-Mawardiego, jeśli
kalif łamie prawo boskie i krzywdzi ludzi, to nie ma prawa piastować tego urzędu.
Al-Asz’ari z kolei odmawia ludowi prawa do rewolucji i zaleca posłuszeństwo
kalifowi, niezależnie od jakości wykonywanych zobowiązań wobec ludu29.
Z treści komunikatów ISIS przekazywanych przez media wypływa przesłanie
dżihadu. Jest to kolejny termin, który należy przybliżyć w niniejszej publikacji.
Dżihad to obowiązek religijny muzułmanina, który wynika z Koranu.
„Przypisana jest nam walka,
chociaż jest wam nienawistna.
Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy,
choć jest dla was dobra.
Być może, kochacie jakąś rzecz,
choć jest dla was zła.
Bóg wie, ale wy nie wiecie!30”.
Ibidem.
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Pojęcie „dżihadu” oznacza wysiłek, zaangażowanie (Dżihad fi sabil Allah –
„walka na drodze Boga”). Za największy wysiłek uważa się codzienną walkę
wszystkich, i każdego z osobna, z własnymi pokusami i skłonnościami do
nieposłuszeństwa. W przeciwieństwie do powszechnego odbioru znaczenia terminu
„dżihad”, ten wysiłek nie ma charakteru wojskowego. Wedle tradycji, „wielka
święta wojna”, której w znaczeniu militarnym – „mała święta wojna” jest
symbolem, oznacza zmaterializowanie idei do świata fizycznego31.
To właśnie kalifowi powierzone zostało zadanie wypowiadania świętej wojny i
kierowania nią poprzez określanie procedur i metod działania32. Wojnę poprzedza
dawa, czyli wezwanie do nawrócenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi ze
strony społeczności czy też jednostki, do której skierowane zostało wezwanie do
nawrócenia, kieruje się apel o poddanie się. Gdy następuje odmowa, od słów
przechodzi się do walki, która posiada jednak bezwzględne ograniczenia m.in.
zakazane jest zabijanie ludzi bezbronnych, mnichów i tych, którzy nie wyrządzili
krzywdy muzułmanom. Nie wolno stosować okaleczeń oraz okrutnych egzekucji,
chyba że w odwecie33. Obowiązek dżihadu trwa dopóki wrogowie nie staną się
muzułmanami34. Muzułmanin, który zginie podczas dżihadu, zostaje uznany za
męczennika, a niewierni pokonani w świętej wojnie i nieprzyjmujący islamu stają
się niewolnikami i tracą swój majątek35.
Relacja terroryzm-dżihadyzm
Dżihadyzm to ruch społeczny, którego wiodącą ideologią jest islamizm36.
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez A. Heywooda „ruch społeczny” to
„specyficzna forma zbiorowego zachowania, w którym podejmowanie działań jest,
w dużym stopniu, motywowane postawami i dążeniami uczestników, którzy
działają zwykle w ramach luźnych struktur organizacyjnych”37. M. Diani wskazuje,
że ruchy społeczne są osobnym procesem społecznym złożonym z mechanizmów,
które sprawiają, iż aktorzy partycypujący w zbiorowym działaniu: stają się częścią
nieformalnych sieci, biorą udział w konfliktowych relacjach z wyraźnie
zdefiniowanym przeciwnikiem oraz podzielają odrębną a zarazem zbiorową
tożsamość38.
Jak twierdzi Abu Musab al-Suri, dżihadyzm to „zespół organizacji, grup,
zgromadzeń, intelektualistów i jednostek, które kierują się ideologią zbrojnego
dżihadu przeciwko istniejącym świeckim reżimom w krajach muzułmańskich, które
odstąpiły od wiary islamskiej w zakresie tworzenia prawa oraz podporządkowały
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się i rozpoczęły współpracę z rządami, które uważać należy za wrogów
muzułmanów39”.
W dyskursie medialnym obserwujemy określanie bojowników z Państwa
Islamskiego zamiennie terminami: „dżihadyści”, „terroryści”. Czy aby na pewno
jest to uzasadnione? Przyjrzyjmy się zatem definicji terroryzmu. Zgodnie
z definicją A. B. Schmidta, „terroryzm to metoda wywołania strachu za pomocą
powtarzalnych działań cechujących się przemocą, stosowanych przez
(pół)podziemne jednostki, grupy lub państwa z powodów indywidualnych,
przestępczych lub politycznych. W odróżnieniu od zabójstwa, bezpośrednie
przedmioty przemocy nie są tożsame z głównymi celami terroryzmu. Osoby będące
bezpośrednimi przedmiotami przemocy są wybierane losowo (cele przypadkowe)
lub selektywnie (cele reprezentacyjne lub symboliczne) z populacji i służą jako
nośnik wiadomości. Procesy komunikacyjne między terrorystą, ofiarami oraz
głównymi celami terrorystów są oparte na groźbie oraz przemocy i stosowane jako
środek manipulacji głównym celem (audytorium), przekształcając go w cel terroru,
cel żądań lub cel uwagi, w zależności od tego, czy terroryści przede wszystkim
starają się dokonać zastraszenia, wymuszenia czy też przeprowadzić akcję
propagandową”40.
W akcie terrorystycznym ofiara pośrednio wpływa na sam cel, często przy
wykorzystaniu mediów41. Terroryzm jest określeniem odmowy legitymacji dla
określonych działań i podmiotów42. Współcześnie terroryści są uzależnieni od
dostępu do mediów. Dzięki nim zyskują rozgłos. Media na tym nie tracą. Wręcz
przeciwnie – poprzez przekazywanie informacji, związanych z makabrycznymi
zbrodniami popełnianymi przez zwolenników odbudowy kalifatu, zyskują
oglądalność. Natomiast dżihadyzm, zgodnie z wyżej zaprezentowanymi
rozważaniami, to ruch społeczny, którego ideologią jest islamizm. Jedną z metod
walki, oprócz partyzanckiej i propagandowej, jest terroryzm43. Przykładowo,
bojownicy z Państwa Islamskiego mają na celu wywołanie powszechnego poczucia
strachu, toteż można nazwać ich terrorystami.
Państwo Islamskie – samozwańczy lider wśród kalifatów
Niewątpliwie najbardziej znanym samozwańczym kalifatem jest Państwo
Islamskie, działające na terenie Syrii i Iraku. Oba te kraje, a także parę innych
omawianych przypadków, łączy kilka podobieństw. Państwa te są krajami
wieloetnicznymi i wieloreligijnymi, a zamieszkujące je grupy etniczne lub religijne
są często ze sobą skonfliktowane. Modelowym przykładem jest Irak, którego
północ zamieszkują Kurdowie, część centralną sunnici, a południe szyici.
Dodatkowo, historia Iraku była zbyt krótka, aby wytworzyć poczucie tożsamości
narodowej w tak zróżnicowanym społeczeństwie. Podobne zróżnicowanie,
A. Wejkszner, Dżihadyzm, <http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/?p=72, 20.06.2015>.
J. Horgan, Psychologia terroryzmu, Warszawa 2008, s. 41.
41
M. Karwat, J. Ziółkowski (red.), Leksykon pojęć politycznych, Warszawa 2013, s. 346.
42
Ibidem, s. 345.
43
R. M. Machnikowski, Dżihadyzm jako globalny zbrojny ruch społeczny,
<http://www.antyterroryzm.republika.pl/aq_soc_mov.pdf, 18.07.2015>.
39
40

83

zwłaszcza religijne, istnieje na terenie Syrii. Państwa te, stworzone dla
rozgraniczenia interesów kolonizatorów, spajała silna władza centralna. W
momencie jej erozji lub zaniku, utajone do tej pory konflikty (najczęściej tępione w
brutalny sposób poprzez siły bezpieczeństwa) ujawniły się z całą mocą. Na to
nałożyło się pojawienie radykalnych islamistów, prowadzących swoją „świętą
wojnę” przede wszystkim z Zachodem. Kraje, w których uaktywnili się dżihadyści
budujący kalifaty okazały się zbyt słabe i skonfliktowane wewnętrznie, aby
przeciwstawić się powstaniu tworu roszczącego sobie pretensje do miana państwa i
zastępującego, lub wypełniającego lukę polityczną powstałą w wyniku osłabienia
władzy centralnej. Do tego doszła chybiona polityka części krajów zachodnich (ze
Stanami Zjednoczonymi na czele), które wyeliminowały lub osłabiły reżimy
trzymające w ryzach ekstremistów. Bezrefleksyjnie i krótkowzrocznie dążono do
usunięcia często brutalnych dyktatur, nie zadając sobie pytania, co wypełni
powstałą w ten sposób lukę.
Państwo Islamskie jest wynikiem próżni politycznej powstałej w wyniku
sekwencji wydarzeń mających miejsce w Syrii i Iraku. Pierwszym z nich stało się
obalenie irackiego dyktatora Saddama Husajna, będące wynikiem przeprowadzonej
przez USA i ich koalicjantów interwencji wojskowej, w 2003 roku. Operacja Iraqi
Freedom zamiast liberalnej demokracji i łatwego dostępu do ogromnych złóż ropy
przyniosła destabilizację Iraku i erozję władzy centralnej. W wyniku tego ujawniły
się tendencje odśrodkowe istniejące w tym państwie, a na jego terytorium, w imię
walki z interwentami, przybyli islamscy radykałowie. Na terenie Iraku pojawiła się
m.in. al-Kaida, a jednym z liderów dżihadystów walczących z wojskami USA i ich
sojuszników był Jordańczyk Abu Musab al-Zarkawi oraz jego zwolennicy. W 2004
oficjalnie podporządkował się bin Ladenowi, a grupa kierowana przez Zarkawiego
otrzymała nazwę al-Kaida w Iraku. W 2006 al-Zarkawi zginął w amerykańskim
nalocie, a organizacja do tej pory kierowana przez niego przybrała nazwę Państwo
Islamskie w Iraku44. W 2010 roku kontrolę nad tą organizacją przejął Abu Bakr alBaghdadi, który doprowadził do jej wzmocnienia i współpracy z częścią
islamistów, toczących walki w syryjskiej wojnie domowej. Od 2013 roku do użycia
weszła nazwa Państwo Islamskie Syrii i Iraku, lub też Państwo Islamskie w Iraku i
Lewancie. Twór ten okazał się na tyle skuteczny, za zapoczątkował budowę
struktur państwowych na terenie obu zanarchizowanych krajów, a stolicą tego para
państwa stała się Rakka. 29 czerwca 2014 roku, w pierwszym dniu ramadanu, Abu
Bakr al-Baghdadi ogłosił powstanie kalifatu, mianował siebie kalifem Ibrahimem i
wezwał do lojalności względem Państwa Islamskiego cały świat muzułmański45.
Drugim wydarzeniem były konsekwencje „Arabskiej Wiosny” w Syrii, czyli
wybuch wojny domowej. Wśród sił walczących z reżimem Baszszara al-Assada
znajdowały się ugrupowania dżihadystyczne, jak np. Front Obrony Ludności
Lewantu (an-Nusra). Co prawda ugrupowanie to weszło w konflikt z Państwem
Islamskim, ale osłabienie władzy al-Assada, przy pojawieniu się sił radykalnie
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islamistycznych, spowodowało, że Państwo Islamskie mogło opanować znaczący
fragment terytorium Syrii.
Wedle Noah Feldmana, Państwo Islamskie jest przykładem bytu politycznego,
który wrócił do życia po okresie, w którym wydawało się, że całkowicie zanikł.
Niczym demokracja, która odniosła umiarkowany sukces w starożytnej Grecji, a
potem zanikła, aby odrodzić się w krajach Zachodu, tak Państwo Islamskie
powróciło na scenę po zniknięciu ostatnich kalifatów i państw islamskich, co miało
miejsce w 1924 roku. Autor ten zwraca też uwagę na fakt islamizacji życia w takich
krajach jak Irak czy Afganistan46. Rosnąca popularność ruchów kierujących się
ideami islamu jako najważniejszymi elementami budowy państwa i regulowania
życia społecznego, może na krótką metę napędzać zwolenników Państwa
Islamskiego i stanowić bazę rekrutacyjną dla tej organizacji. W dłuższej
perspektywie może doprowadzić do przemeblowania istniejącego porządku na
Bliskim Wschodzie, w którym to regionie część państw ma charakter sztuczny,
znajduje się na krawędzi załamania (vide: Irak), a zmiana granic nie napotka oporu
ze strony ludności, wśród których tożsamość narodowa jest słabo zakorzeniona.
W ujęciu politologicznym Państwo Islamskie faktycznie jest państwem, czyli
terytorium zamieszkiwanym przez ludność poddanym władzy zwierzchniej. Jego
cechą dystynktywną jest to, że stanowi ono nową odsłonę globalnego dżihadu.
Twór ten kontroluje terytorium i próbuje budować struktury państwowe przy
przygniatające przewadze militarnej Zachodu. Z jednej strony zwiększa to ryzyko
zniszczenia struktur państwowych islamistów, ale zwiększa też ryzyko radykalizacji
licznych bojowników, którzy napływają aby walczyć pod sztandarami nowego
kalifatu47.
Ideologia Państwa Islamskiego bazuje na salafickim dżihadyźmie48. Nie ma tu
rozróżnienia pomiędzy państwem a religią, wszystkie decyzję bazują na
ortodoksyjnej interpretacji prawa szariatu, a na terenach kontrolowanych przez tą
organizację idee i prawa Państwa Islamskiego są brutalnie zaprowadzane przy
pomocy siły. Państwo Islamskie nawiązuje do idei powrotu do „czystego” islamu,
nie skażonego żadnymi nieislamskimi, przede wszystkim zachodnimi,
naleciałościami49. Jak już wspomniano, ugrupowanie to nie stroni od używania siły,
a do tego było w stanie zbudować i wyposażyć realną armię dżihadystów.
Wyposażenie bojowników Państwa Islamskiego jest bardzo zróżnicowane. W
jego skład wchodzi broń zdobyta na siłach irackich i syryjskich, co stanowi
mozaikę uzbrojenia pochodzącego z Rosji czy Chin, jak też krajów Zachodu,
przede wszystkim USA. Państwo Islamskie szeroko korzysta z napływu wszelakiej
maści dżihadystów, z których część posiada doświadczenie bojowe wyniesione
chociażby z walk w Afganistanie czy Pakistanie.
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Jeżeli chodzi o cele Państwa Islamskiego, to można podzielić je na krótko-,
średnio- i długoterminowe. Te pierwsze związane są z przetrwaniem jak i
umocnieniem struktur Państwa Islamskiego. Okrzepnięcie władzy kalifa oraz
ekspansja terytorialna w Iraku i Syrii, poprzez uczestnictwo w tamtejszej wojnie
domowej to kolejne krótkoterminowe cele kalifatu. W dłuższej perspektywie
Państwo Islamskie może podjąć próbę ekspansji w kierunku innych państw
sunnickich w regionie, przede wszystkim Jordanii oraz Arabii Saudyjskiej.
Czynnikiem sprzyjającym ekspansji jest znaczący odsetek niezadowolonych ze
swej sytuacji materialnej i społecznej młodych mężczyzn, istniejący w wielu
krajach arabskich. Celem długookresowym jest ni mniej, ni więcej, tylko
zbudowanie panislamskiego kalifatu, który ma zdominować znaczące połacie
globu50.
Dzięki utworzeniu kalifatu, Państwo Islamskie prezentuje siebie jako awangardę
wojującego islamu, jedyny prawomocny ruch dżihadystyczny. W ten sposób
Państwo Islamskie rzuciło wyzwanie al-Kaidzie, będącej do tej pory wizytówką
międzynarodowego, islamskiego terroryzmu. Faktycznie, Państwo Islamskie nie
jest li tylko koleją grupą terrorystyczną. Jest organizacją polityczną i militarną,
która swój światopogląd chce narzucić zarówno muzułmanom jak i
niemuzułmanom za pomocą siły51. Państwo Islamskie przyciąga uwagę nie tylko ze
względu na odniesione sukcesy, na czele ze zdobyciem Mosulu w lipcu 2014, ale
też za sprawą sprawnie działającej machinie propagandowej. Do tego dochodzi
osłabienie al-Kaidy wskutek operacji kontrterrorystycznej prowadzonej na
pograniczu Afganistanu i Pakistanu52. Al-Kaida nie jest również tak biegła na polu
propagandowym, jak jej konkurent.
Propaganda Państwa Islamskiego okazuje się zaskakująco wyrafinowana i
skuteczna., pomimo, że występuje brak konsekwencji w działaniach oraz
niespójność pomiędzy słowem a czynem w relacji Państwo Islamskie-media. Z
jednej strony, dżihadyści negują technologiczny dorobek Zachodu oraz
przeciwstawiają się rozwojowi cywilizacyjnemu, który przysłania sferę duchową, z
drugiej zaś – konsekwentnie wykorzystują najnowsze technologie oraz Internet do
szerzenia propagandy Państwa Islamskiego i rekrutacji bojowników. Nowoczesne
techniki komunikacji oraz media społecznościowe stały się narzędziami ich wojny z
„niewiernymi”53 i bodźcem, za pomocą którego pobudzają nowe siły. W tym
kontekście, ich celem stało się zdominowanie przekazu w mediach
społecznościowych. Publikowane materiały zazwyczaj charakteryzują się
profesjonalnym przygotowaniem, montażem oraz nieprzypadkowymi treściami.
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czyli tamtejszy odpowiednik Facebooka, to przykłady narzędzi do rozsiewania
propagandy Państwa Islamskiego. O profesjonalnym podejściu do realizacji tych
zadań świadczy wyodrębnienie w strukturach Państwa Islamskiego Rady Mediów i
Informacji, która podlega bezpośrednio kalifowi i jego zastępcom.
Zwraca uwagę umiejętne wykorzystanie Internetu na potrzeby dżihadystów. Jak
podkreśla dr Christina Schori Lang, Państwo Islamskie posiada wyszukaną i
efektywną strategię komunikacyjną, która zakłada wykorzystanie Internetu jako
wielowymiarowego nośnika propagandy islamistów. Internet stał się platformą,
dzięki któremu przesłanie Państwa Islamskiego trafia do odbiorców na całym
świecie. Dodatkowo, strategia rekrutacyjna Państwa Islamskiego bazuje na stronach
internetowych, czasopismach online i wykorzystaniu mediów społecznościowych,
jak Facebook, Twitter, czy Youtube, Instagram i AskFM., Bojownicy Państwa
Islamskiego są wręcz hałaśliwi w Internecie, można mówić wręcz o terrorze
online54.
Członkowie Państwa Islamskiego, za pośrednictwem mediów przekazują światu
obrazy z masowych egzekucji, pokazy umiejętności w walce z wrogiem, przewagę
sił oraz determinację, która ich charakteryzuje. Udostępnianie, w sieci Internet,
filmów z okrutnych wyroków śmierci, dokonanych na „niewiernych”, ma na celu
dotarcie do szerokiego grona odbiorców i wywołanie poczucia strachu na świecie.
Prostym i efektywnym internetowym narzędziem do szerzenia propagandy jest
Twitter – serwis społecznościowy posiadający charakter mikrobloga. Twórcy
Twittera rozpoczęli walkę z treściami umieszczanymi przez sympatyków oraz
członków Państwa Islamskiego. Konta, z których załączane są treści zawierające
propagandę, zostają natychmiast usuwane. Dżihadyści oprócz zakładania nowych
kont i zmiany nazwy użytkowników, wystosowali groźby do pracowników
Twittera. Za usunięcie konta zapowiadają karę śmierci55. Do upowszechnienia
konieczności walki z Zachodem zwolennicy Państwa Islamskiego wykorzystali
także znaną na całym świecie grę komputerową GTA 556.
Oprócz przemocy, bojownicy prezentują światu zdjęcia radosnych rodzin,
beztrosko bawiących się dzieci oraz pięknych krajobrazów. Eksponowane jest
również „normalne” życie islamistów na ziemiach Państwa Islamskiego, czyli
m.in.: rozbudowa infrastruktury drogowej, szkoły pełne uczniów, szczęśliwi ludzie
wykonujący swą codzienną pracę. Te sceny „z życia wzięte” wpływają na
postrzeganie Państwa Islamskiego, przez muzułmanów w różnych zakątkach
świata, jako swoistej utopii57. Są to narzędzia do ocieplenia wizerunku bojowników
C. S. Liang, Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State Propaganda, Geneva Center
for Security Policy, Policy Paper 2/2015, February 2015.
55
K. Lech, Pracownicy Twittera, Zginiecie! Państwo Islamskie reaguje na usuwanie kont,
<http://www.pcworld.pl/news/398696/Pracownicy.Twittera.zginiecie.Panstwo.Islamskie.reaguje.na.us
uwanie.kont.html, 16.07.2015>.
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Teen Recruitment Video, <http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/09/20/isis-uses-gta-5-in-newteen-recruitment-video/, 15.07.2015>.
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i stworzenia wokół nich pozytywnej aury. Muzułmańska wizja raju, która jawi się
w propagandowym przekazie ma na celu zwabienie potencjalnych rekrutów do
strefy wojny, którą de facto jest terytorium kalifatu. Propagandzie ulegają
zwłaszcza młodzi mężczyźni, rozgoryczeni zepsuciem Zachodu i byciem
obywatelami drugiej kategrii, a także nastoletnie kobiety pragnące zostać żonami
zasłużonych bojowników, którzy w konsekwencji swych działań, w przyszłości
stają się męczennikami.
Znaczenie efektywnej propagandy doceniał al-Zarkawi, który stwierdził „…
toczymy bitwę, a więcej niż połowa tej walki znajduje się w mediach. To w
mediach ścigamy się o umysły i serca naszej Ummy”58. Faktycznie, Internet stał się
efektywnym narzędziem pozyskiwania zwolenników radykalnego dżihadu,
ponieważ wzmacnia on i przyspiesza proces radykalizacji. Internetowe chaty, fora,
strony internetowe mogą być motorem napędowym radykalizacji ludzi, którzy
skłaniają się ku ideom fundamentalistów. Ekstremiści mogą kierować do swoich
potencjalnych zwolenników, jak i wrogów, globalne przesłanie59. Nie posiada ono
barier związanych z istnieniem granic czy ograniczeniami związanymi z
tradycyjnymi mediami (telewizją czy radiem), których zasięg jest limitowany
chociażby mocą nadajnika. Internet przekracza granice i ma globalny zasięg, co
stanowi nowy wymiar także dla analityków geopolityki. Globalny fenomen, który
nie ma granic i którego cenzurowanie wymaga znacznego wysiłku, stał się
użytecznym narzędziem dla terrorystów. Stanowi to swoisty paradoks, znakomicie
uchwycony na jednej z karykatur autorstwa Mike’a Keefe. Widoczny na niej
bojownik z napisem „Islamic State” trzyma w ręce zakrwawioną szablę i mówi
„Odrzucamy zachodnią modernizację!”. Stojący za nim jego towarzysze dodają: „A
teraz opublikujemy to przesłanie na Facebooku”60. Faktycznie, w ten sposób wiek
VII, do którego czasów nawiązują idee radykalnych islamistów, łączy się z wiekiem
XXI.
Jak świat odpowiada na internetowy przekaz płynący ze strony Państwa
Islamskiego? Reakcją Departamentu Stanu USA, na intensywną, internetową
propagandę są m.in. filmy wideo, które mają zniechęcić młodych ludzi do wyjazdu
na tereny samozwańczych kalifatów. Center for Strategic Counterterrorism
Communications (CSCC), komórka w Departamencie Stanu, wraz z sojusznikami,
monitorują działania dżihadystów w sieci oraz zakłócają tworzony przez nich
propagandowy przekaz61. „Witaj na ziemi ISIL62” jest jednym z materiałów, które
<http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,17635567,Kobiety__przyjaciele__zabawa__lody__baseny__Pr
opaganda.html, 18.07.2015>; H. Saul, The most dangerous Isis propaganda yet? Jihadi brides with
M5s, fighters relaxing and children playing used to present caliphate as a utopia,
<http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-most-dangerous-isis-propaganda-yetjihadi-brides-with-m5s-fighters-relaxing-and-children-playing-used-to-present-caliphate-as-a-utopia10121653.html?origin=internalSearch, 18.07.2015>.
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mają uświadomić potencjalnym zwolennikom rozbudowy Państwa Islamskiego, że
twór ten zagraża nawet samym muzułmanom, a także niszczy ich dziedzictwo
kulturowe. Wyrazem tego są sceny pokazujące palone meczety oraz mordowanie
ludności muzułmańskiej. Do walki z dżihadystami w sieci przystąpili także
członkowie organizacji Anonymous, blokując blisko 800 kont na Twitterze,
należących do zwolenników Państwa Islamskiego63. Unia Europejska także
rozpoczęła walkę z internetową propagandą Islamistów. 1 lipca 2015 roku
rozpoczęła działalność The European Union Internet Referral Unit (EU IRU),
komórka EUROPOLU, której celem jest zwalczanie propagandy i agresywnych
działań ekstremistów w Internecie64.
Kolejna cecha charakterystyczna tego tworu to brutalność. Okrucieństwo
Państwa Islamskiego potwierdzają raporty Amnesty International. Celem Państwa
Islamskiego staną się wszyscy niemuzułmanie, jak też szyici. Szczególnie brutalnie
potraktowano Jazydów65. Mężczyzn najczęściej mordowano, lub zmuszano do
przejścia na islam. Młode kobiety i dziewczynki, odseparowano od ich rodzin i
zmuszano do ślubów z bojownikami Państwa Islamskiego. Część z nich zgwałcono
lub poddano torturom. Raport zatytułowano jest wymownie: „Ucieczka z piekła.
Tortury i seksualne niewolnictwo w Państwie Islamskim w Iraku”. W raporcie
mowa jest o zabójstwach, gwałtach, poniżaniu, biciu, przymusowych
małżeństwach, zmuszaniu do samobójstw czy niewolnictwie. W kontekście
Państwa Islamskiego Amnesty International pisze o popełnianych w jego imieniu
zbrodniach wojennych czy zbrodniach przeciwko ludzkości66.
Należy zaznaczyć, że Państwo Islamskie funkcjonuje zaskakująco dobrze,
zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i materialnym. Organizacja ta wytworzyła
strukturę, na czele której stoi Abu Bakr al-Baghdadi, czyli kalif. Jest to lider
religijno-polityczny, co wynika z braku oddzielenia państwa od religii. Posiada on
kadrę doradców, ministrów, komendantów odpowiedzialnych za funkcjonowanie
państwa. Powołano specjalne Ministerstwo Wojny (war office), zajmujące się
problemami logistycznymi i technicznymi prowadzenia walki. Do tego dochodzą
ministerstwa odpowiedzialne za propagandę, skarb, transport, bezpieczeństwo,
więźniów, a nawet troszczące się o potrzeby walczących w szeregach Państwa
Islamskiego dżihadystów. W celu prowadzenia skutecznej walki organizacja ta
zatrudnia wielu ekspertów wywodzących się z byłych oficerów reżimu Saddama
Husajna. Są oni dobrze opłacani, a wysokość ich stawki wynosi od 300 do 2000
<http://www.state.gov/r/cscc/releases/243877.htm, 20.07.2015>.
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USD miesięcznie, w zależności od skali odpowiedzialności. Na niższym szczeblu
znajdują się gubernatorzy czy też zarządcy poszczególnych regionów Państwa
Islamskiego (tzw. wilajetów). Co istotne Państw Islamskie kładzie duży nacisk na
budowę całej infrastruktury typowej dla państwa, takiej jak edukacja, opieka
zdrowotna, opieka społeczna czy służby porządkowe. To samo tyczy sądownictwa,
działającego w oparciu o zasady prawa szariatu67. W krajach ogarniętych chaosem
takie prosocjalne działania, wsparte wprowadzeniem twardego, ale jednak
porządku, mogą przyczynić się do ustabilizowania kalifatu i zapewnić pewne
poparcie grup ludności, która nie znajduje się na celowniku bojowników Państwa
Islamskiego. Należy przyznać, że ten aspekt działalności Państw islamskiego jest
silnie podkreślany w jego propagandzie, m.in. na łamach czasopisma internetowego
„Dabiq”.
Źródła dochodów Państwa Islamskiego są zróżnicowane. Organizacja ta
kontroluje pola naftowe i rafinerie, dokonuje zwykłego rabunku opanowanych
przez siebie terytoriów, wymusza haracz, stosuje porwania dla okupu czy
nielegalny handel zagrabionymi zabytkami. Do tego dochodzi szabrownictwo czy
łupienie banków. Nie można zapominać o datkach napływających od zwolenników
Państwa Islamskiego, w tym o funduszach pozyskiwanych poprzez Internet68.
Dodatkowo organizacja ta może najzwyczajniej ściągać podatki od ludzi, którzy
znaleźli się na terenach przez nią kontrolowanych. Jest to obecnie najzamożniejsza
organizacja terrorystyczna na świecie. Według Jeana-Charlesa Brisarda i Damiena
Martineza kontroluje ona obszar równy terytorium Wielkiej Brytanii,
zamieszkiwany przez około 10 milionów ludzi. Autorzy szacują roczne dochody
Państwa Islamskiego na kwotę około 2,9 miliarda USD, a wartość aktywów
znajdujących się we władaniu tego ugrupowania oscyluje wokół 2 bilionów USD.
Wspomniane podatki obejmują m.in. podatek od dóbr, podatek nałożony na
kompanie telekomunikacyjne, podatek pobierany przy wycofywaniu gotówki z
banków, podatek drogowy specjalny podatek „za ochronę”, nakładany na
niemuzułmanów (tzw. jizya). Uzyskiwane w ten sposób kwoty dochodzą do 30
milionów UDS miesięcznie. Zasoby naturalne we władaniu Państwa Islamskiego to
nie tylko ropa i gaz, ale też fosforyty, siarka oraz rolnictwo69.
Państwu Islamskiemu podporządkowało się wiele dżihadystycznych ugrupowań,
z których znaczna część jest wpisana na listę organizacji terrorystycznych,
sporządzoną przez Departament Stanu USA. Dżihadystyczne ugrupowania tworzą
wspólnie silną militarnie, politycznie, ekonomicznie i ideologicznie, wspólnotę,
która dąży do wprowadzenia powszechnego prawa szariatu. Bojownicy słyną z
makabrycznych zbrodni oraz restrykcyjnych praw, które nakładają na terenie
kalifatów.
Państwo Islamskie, dzięki rozwiniętym, a zarazem profesjonalnym,
propagandowym działaniom w mediach, stało się (red. jako organizacja) kuszącą
The Islamic State. Special Raport, The Clarion Project, May 2015, s. 17-18.
Szerzej por.: Financing of Terrorists Organization Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL),
Financial Action Task Force Report, February 2015.
69
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obietnicą raju na Ziemi dla rozproszonych po świecie muzułmanów. Chęć
odbudowy kalifatu przyświecała już wcześniej wielu fundamentalistycznym
ugrupowaniom, których ideologią był islamizm. Przykładem jest organizacja
terrorystyczna al-Szabab70 niosąca spustoszenie w Somalii oraz Kenii. Jest ona
wewnętrznie podzielona na zwolenników budowy kalifatu w Afryce Wschodniej
oraz grupę walczącą z somalijskim rządem centralnym71. Wraz z końcem 2010
roku, w imię wspólnej budowy kalifatu w Somalii, z organizacją al-Szabab
połączyło się inne dżihadystyczne ugrupowanie – Hizbul Islam. Sojusz nie trwał
długo. Dwa lata później, Hizbul Islam wyszło ze struktur al-Szabab motywując to
zdominowaniem przez sprzymierzeńców oraz brakiem porozumienia72.
Tabela 1. Organizacje islamistyczne, które zadeklarowały współpracę i poparcie
dla Państwa Islamskiego.
Azja
Centralna,
Południowa
Bliski Wschód i Afryka
i Południowo-Wschodnia
Madżlis Szura al-Mudżahidin (Rada
Mu- dżahedinów Regionu Jerozolimy) –
Strefa Gazy
Wolność
Ansar Bajt al-Makdis (Stronnicy
Świętego
Domu
Jerozolimy)
–
Egipt/półwysep Synaj
Ansar
al-Szaria
(Stronnicy
Islamskiego Prawa) – Libia, Tunezja

Islamski Ruch Uzbekistanu (IMU) –
Uzbekistan, Afganistan, Pakistan
Islamscy Bojownicy o
Bangsamoro (BIFF) – Filipiny
Abu Sajef – Filipiny

Tehrik-e-Taliban
Pakistan
(Ruch
Talibów Pakistanu) – Pakistan, Afganistan

Dżund al-Khilafa’ fi Ard al-Dżazai’ir
(Algierscy Żołnierze Kalifatu) – Algieria

Dżundulah
Pakistan

-

Al-Murabitun (Wartownicy) – Afryka
Subsaharyjska, Sahel

Dżamm’ia Islamija (Grupa Islamska) –
odłam regionalny w Bangladeszu

Boko Haram – Nigeria, Afryka
Zachodnia

Ansar-ut Tauhid fi-Bilad al-Hind (AuT,
Stronnicy Monoteizmu w Indiach) - Indie

Ansar al-Islam (Stronnicy Islamu) –
Irak, Autonomia Kurdyjska

(Żołnierze

Allaha)

Źródło: T. Otłowski, Kolonie Kalifatu, Polska Zbrojna 1/2015, s. 85.
Boko Haram oraz kilka innych ugrupowań, które złożyły kalifowi Baghdadiemu
tzw. akt poddania (ba’yah), widnieją na liście „Międzynarodowych organizacji
70
Harakat asz-Szabab al-Mudżahidin (HSM) w tłumaczeniu dosłownym Ruch Młodzieży
Mudżahedińskiej. W skrócie „Al-Szabab”, czyli młodzież.
71
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11.07.2015>.
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terrorystycznych”. Lista ta jest tworzona, permanentnie uzupełniana oraz
uaktualniana przez Departament Stanu USA73. W „Raporcie o terroryzmie” na rok
2014, Departament Stanu USA podkreśla rozrost Państwa Islamskiego jako główny
trend dostrzegany przy analizie globalnego terroryzmu. W opracowaniu, eksperci
wskazują na wyjątkowo brutalne metody działania oraz bezwzględną przemoc
stosowaną przez dżihadystów względem: mniejszości chrześcijańskiej, Jazydów,
szyitów ale także sunnickich plemion74, czyli upraszczając – względem wszystkich,
którzy nie przyłączyli się do Państwa Islamskiego i nie chcą budowy kalifatu na
krwawych fundamentach.
Reasumując, Państwo Islamskie jest tworem okrzepłym, mogącym skutecznie
przeciwstawiać się siłom irackim, syryjskim, jak i walczących z nim Kurdami.
Kluczowe dla jego istnienia są jednak uwarunkowania geopolityczne, związane z
rywalizacją o wpływy w tym regionie pomiędzy Turcją, Iranem i Arabią Saudyjską,
a także Rosją i państwami zachodnimi, na czele z USA. Militarne rozbicie
samozwańczego kalifatu jest możliwe, ale państwa zachodnie są niechętne w
wikłanie się w kolejny konflikt lądowy, natomiast pozostali gracze nie chcą
umocnienia pozycji swoich konkurentów.
Pozostałe kalifaty
Samozwańcze kalifaty to nie tylko problem syryjsko-iracki. Kolejnym regionem
aktywności islamistów dążących do budowy kalifatu stała się Nigeria, a
ugrupowaniem próbującym dokonać tego czynu jest Boko Haram. Nazwa ta
oznacza „Nowoczesne wychowanie to grzech”, „Zakazać zachodnią oświatę” lub
„Książki to grzech”75. Ugrupowanie to jest w istocie islamską sektą, która wierzy,
że w północnej Nigerii władzę sprawują skorumpowani, „fałszywi” muzułmanie. Z
tego też tytułu należy prowadzić z nimi wojnę, tak samo jak z władzami Republiki
Nigerii aby ustanowić państwo „czystego islamu”, nie skażonego naleciałościami
zachodnimi i rządzonego według prawa szariatu76. Ugrupowanie to nie ustępuje w
brutalności Państwu Islamskiemu. Wszystko, co stoi na przeszkodzie realizacji
celów Boko Haram, musi zostać zniszczone. Przemoc jest wpisana w jej retorykę i
działania, a liderzy i członkowie tego ugrupowania uważają, że nie jest
wykrzywieniem nauk islamu. Wręcz przeciwnie, cel uświęca środki, w tym
przypadku budowę kolejnego kalifatu77.
Nigeria jest państwem, którym napięcia na tle religijnym nie są rzadkością.
Wynika to z faktu nie tylko podziału religijnego na linii muzułmanie-chrześcijanie,
ale także pojawianiem się wielu radykalnych sekt. Przykładowo, w latach 80-tych
XX wieku przez Nigerię przetoczyła się fala zamieszek, czy wręcz powstań,
wywołanych przez sekty, pragnące zastąpienia świeckiej Nigerii państwem
Foreign Terrorist Organizations, <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm, 23.06.2015>.
Country Reports on Terrorism 2014,
<http://www.state.gov/documents/organization/239631.pdf, s. 7, 13.07.2015>.
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teokratycznym78. Genezy Boko Haram można doszukiwać się w jednej z tego typu
sekt, powstałej około 2002 roku. Zrzeszała ona młodych radykałów, uważających
muzułmański establishment Nigerii za skorumpowany. Sekta ta przeniosła się nad
granicę z Nigrem, gdzie utworzyła swoją wspólnotę, kierującą się ortodoksyjną
interpretacją Koranu. W 2003 roku doszło do błahego z pozoru sporu dotyczącego
praw połowu w lokalnym stawie, co stało się przyczyną starć z policją. W ich
wyniku zginął lider sekty, Mohammed Ali oraz wielu jej członków. Reszta uciekła
do miejscowości Maidiguri. W nigeryjskich mediach zaczęto ich określać
„Nigeryjskimi Talibami”, co przyciągnęło uwagę Stanów Zjednoczonych. Jednakże
w 2004 roku uznano, że sekta ta nie stanowi żadnego zagrożenia i nie posiada
powiązań z ugrupowaniami dżihadystycznymi79.
Organizacja ta zajęła się tworzeniem swoistego „państwa w państwie”, budując
własny system rządów, z religijną policją, mającą nadzorować przestrzegania prawa
szariatu. W jej szeregi wstępowali młodzi mężczyźni, często uchodźcy z terenów
ogarniętych wojną w Czadzie, jak i liczni młodzi, bezrobotni Nigeryjczycy. Na jej
czele stanął Mohammed Yusuf. Grupa ta stopniowo radykalizowała się, czego
dowodem było zabójstwo popularnego muzułmańskiego duchownego Szejka
Jaafara Mahmuda Adama, dokonane na zlecenie Boko Haram. Od tego momentu
przemoc zagościła w jej działalności80.
Część badaczy uważa, że to w tym okresie Boko Haram nawiązało kontakty z
dżihadystami, m.in. Talibami i al-Kadią. Boko Haram zaczęła przyciągać
przedstawicieli wszelakich klas społecznych Nigerii, począwszy od prawników,
wykładowców czy bankierów, skończywszy na wagabundach, narkomanach i
ludziach znajdujących się na bakier z prawem. Łączyło ich pragnienie obalenia
świeckiego rządu i zastąpienia go władzą opartą na prawie szariatu81. Wywołało to
reakcję władz – w 2009 sekta została brutalnie spacyfikowana. Jej członków, często
bez procesu sądowego, rozstrzeliwano, czy poddawano prześladowaniom. Ocaleli
uciekinierzy rozpoczęli regularną walkę z rządem Nigerii, zwłaszcza od 2012 roku.
Jednakże już w 2010 roku organizacja to dokonała serii zamachów bombowych na
kościoły chrześcijańskie82. Rozpoczęła się brutalna walka sił bezpieczeństwa
Nigerii z islamskimi radykałami. Ci drudzy nie stronią od masakr ludności
cywilnej, zamachów terrorystycznych, porwań młodych kobiet i dziewczynek, siłą
zmuszanych do przejścia na islam i małżeństw z bojownikami Boko Haram,
gwałtów, morderstw, jak i rabunków o charakterze kryminalnym. Grupa jest
aktywna zwłaszcza w północno-wschodniej części Nigerii. Wedle amerykańskiego
Departamentu Stanu Boko Haram posiada powiązania z al-Kaidą, i al-Kaidą
Islamskiego Maghrebu, jak też dysponuje bojownikami wyszkolonymi w
Afganistanie. Liczba jej zwolenników szacowana jest na około 280 000 ludzi, a po
Szerzej por. A. Adesoji, The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria, Africa
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śmierci (w 2009 roku) M. Yusufa, na jej czele stanął Abu Bakar Shekau.
Organizacja to próbuje obalić władze Nigerii i zbudować państwo oparte na prawie
szariatu, przynajmniej na terenach przez nią kontrolowanych. Głosi konieczność
walki z Amerykanami, Żydami i „chrześcijańskimi krzyżowcami”, a także
konieczność ekspansji radykalnego islamu na kolejne rejony Afryki83. Jak
stwierdził jej obecny lider: „Wiemy, co dzieje się teraz, to dżihad przeciwko
chrześcijanom i chrześcijaństwu. Jest to wojna przeciwko zachodniej edukacji,
demokracji konstytucji… To wiem z nauk Koranu. Jest to wojna przeciwko
chrześcijanom, demokracji i ich konstytucjom. Allach rzekł, że powinniśmy ich
wykończyć kiedy ich dorwiemy”84. W marcu 2015 roku Boko Haram uznało
zwierzchność Państwa Islamskiego i określiło się jako jego „zachodnioafrykańska
prowincja”85.
Kolejnym obszarem działań islamistów stała się Libia. „Arabska Wiosna”
przerodziła się w tym kraju w wojnę domową. Po jednej stronie walczyły siły
wierne dyktatorowi płk. Muammarowi Kaddafiemu, po drugiej rebelianci liczący na
obalenie władzy pułkownika. Walki rozpoczęły się w lutym 2011 roku. Sytuacja
wydawała się patowa, jednakże siły wierne Kaddafiemu zdołały przejść do
kontrofensywy Libijski przywódca starał się rozegrać konflikt tak, aby pozostał on
wewnętrzną sprawą tego kraju. Stwierdził m.in. „Europa zostanie zalania tysiącami
imigrantów, jeśli nie będzie kogoś kto będzie mógł temu zaradzić. Jeśli będą mi
grozić i destabilizować kraj, powstanie chaos, pojawi się Bin Laden i grupy
terrorystyczne”86. Jednakże apele pułkownika nie zapobiegły zewnętrznej
interwencji. Rebeliantów przez klęską i zapewne krwawą rozprawą uratowało
zaangażowanie w konflikt krajów zachodnich, które rozpoczęły kampanią lotniczą
wymierzoną w siły wierne dyktatorowi. W sierpniu rebelianci zajęli Trypolis, a 23
października libijski dyktator został schwytany, pobity, a następnie zastrzelony.
Śmierć Kaddafiego nie oznaczała końca konfliktu. Jego wcześniej cytowane
słowa okazały się prorocze. Wśród bojowników walczących z reżimem znajdowały
się zarówno siły prodemokratyczne, jak też skonfliktowane z Kaddafim klany, a
także islamiści marzący o obaleniu kolejnego świeckiego dyktatora i budowie
państwa będącego w istocie kalifatem. W Libii ujawniły się tendencji odśrodkowe,
rozpoczął się konflikt pomiędzy siłami prodemokratycznymi, zwolennikami
państwa świeckiego a islamistami. Libią wstrząsnęła seria zamachów
wymierzonych w zachodnich dyplomatów, a na jej terenie coraz większą aktywność
zaczęli przejawiać przedstawiciele Państwa Islamskiego. W Internecie pojawiają się
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buńczuczne odezwy: „Obiecujemy wam, że to ostatnia wasza krucjata. Tym razem
to nie wy ale my was najedziemy i z wolą Bożą zniszczymy Krzyż, podbijemy wasz
Rzym i weźmiemy wasze kobiety”87. W sierpniu 2014 doszło do przewrotu w
libijskim mieście Benghazi, w wyniku czego zadeklarowano powstanie
„Islamskiego Emiratu”. Wedle części analityków, w te działania także
zaangażowane było Państwo Islamskie88. Obecnie trwają walki pomiędzy
islamistami, a ich przeciwnikami. Zachód, który przyczynił się do obalenia
dyktatury nie wsparł nowych władz w stopniu umożliwiającym efektywną kontrolę
nad terytorium i rozprawienie się z radykałami. Libia stacza się w kierunku państwa
upadłego, a próżnię polityczną wywołaną erozją władzy wykorzystują islamiści,
budując swój kolejny przyczółek na mapie świata89.
Wspomniany termin państwa upadłego najlepiej można zobrazować na
przykładzie Somalii. Od lat 90. państwo to znajduje się w stanie anarchii,
faktycznie podzieliło się na kilka mniej lub bardziej stabilnych tworów. W ostatnich
latach kraj ten kojarzony był głównie z zjawiska piractwa morskiego, jednakże w
jego cieniu pozostawała aktywność radykalnych islamistów, marzących o budowie
kolejnego kalifatu. Brak władzy centralnej i chaos wywołany serią konfliktów i
interwencji zewnętrznych sprzyjał zagnieżdżeniu się islamistów w Rogu Afryki.
Początkowo działali oni w Unii Trybunałów Islamskich, która w 2006 roku przejęła
władzę nad częścią Somalii, w tym stolicą, miastem (czy też ruinami) Mogadiszu. Z
organizacji tej wyodrębniła się grupa al-Szabab, tzw. „młodzi”. Są oni bardziej
radykalni niż Unia Trybunałów Islamskich. W trakcie etiopskiej interwencji w
Somalii ugrupowanie to wzięło udział w walkach z interwentami, jak też rozpoczęli
kampanię zamachów terrorystycznych wymierzonych w Etiopczyków, jak też
swoich przeciwników. Jednym z nich stała się Unia Trybunałów Islamskich, której
liderów al-Szabab oskarżyło o kolaborację. Walki pomiędzy tymi ugrupowaniami
trwają po dziś dzień, a al-Szabab kontroluje południe Somalii. Organizacja ta
prowadzi walkę nie tylko w Somalii, jest oskarżana o zamachy w Kenii czy
Ugandzie oraz porwania zakładników. Ich celem jest nie tylko budowa państwa
islamskiego na terenie Somalii, ale także w Kenii. Stąd też fala brutalnych
zamachów na terenie tego kraju, a jednym z najbardziej znanych stały się ataki na
centrum handlowe w Nairobi, we wrześniu 2013 roku oraz na college uniwersytetu
w Garissa.
Geopolityka a kalifaty – podsumowanie
Powyższa lista nie wyczerpuje listy miejsc na świecie, gdzie działają organizacje
marzące o budowie kalifatu. Należy zastanowić się, jak poważnym zagrożeniem
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stały się te twory, na czele z Państwem Islamskim, da krajów zachodnich. Jak już
wspomniano, w przypadku samozwańczych kalifatów mamy do czynienia z nową
formą terroryzmu – parapaństwami, dla których terroryzm jest organiczną metodą
działania, a jedyną formą „dialogu” uznawaną przez nich jest podporządkowanie się
ich wyobrażeniem świata i społeczeństwa. Czyni to ewentualny kompromis z nimi
niemożliwym. Wartości wyznawane przez radykalnych dżihadystów są kompletnie
niekompatybilne z ideami liberalnej demokracji, czy szeroko pojętego Zachodu.
Zachód ma do czynienia z zdeterminowanymi ekstremistami, których siłą jest
fanatyzm i bezwzględne przekonanie o słuszności obranej drogi.
O ile marzenia dżihadystów o zdobyciu Rzymu czy zawieszeniu flagi Allacha
nad Białym Domem są obecnie mrzonkami, to ich aktywności nie można
lekceważyć. Są oni w stanie nie tylko prowadzić skuteczną walkę z siłami państw,
na których terytorium działają, ale dokonywać zamachów w krajach sąsiednich, jak
też (dotyczy to głównie Państwa Islamskiego) pozyskiwać zwolenników w krajach
zachodnich. Sympatycy Państwa Islamskiego mogą bezpośrednio walczyć w jego
szeregach gdzieś w Syrii czy Iraku, jak też próbować dokonywać zamachów w
krajach Europy, USA czy innych państwach uznanych za wrogie. Państwo
Islamskie (jak też inne samozwańcze kalifaty) stały się tworem, który zaczyna
działać niczym złośliwy nowotwór. Nie dość, że wyniszcza on organizm, w którym
działa (np. Syria czy Irak), ale też przerzuca się na inne podmioty (vide: aktywność
islamistów w Kenii czy Tunezji). Prowadzić to może do destabilizacji regionu
Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Nigerii, Maghrebu czy Rogu Afryki,
zwłaszcza że część tamtejszych państw jest zbyt słaba, aby skutecznie walczyć z
islamistami. Dalekosiężnie może doprowadzić to do wywrócenia tamtejszego ładu
pokolonialnego i powstania nowych tworów w postaci państw islamskich. Oznacza
to wywrócenie geopolitycznej układanki, stworzonej przez kolonizatorów, jak i w
trakcie procesu dekolonizacji.
Same kalifaty stają się bazą logistyczną dla bojowników, którzy mogą
przechodzić szkolenie, indoktrynację, czy brać czynny udział w walkach z
„niewiernymi”, czy „krzyżowcami”. Dodatkowo, kontakty pomiędzy
poszczególnymi kalifatami oraz organizacjami terrorystycznymi sugerują
możliwość powstania czegoś na kształt międzynarodówki terrorystycznej. W ten
sposób powstaje sieć, której odnogi sięgają bezpośrednio do wielu państw
zachodnich. Pomimo sporów pomiędzy dżihadystami (konflikt al-Kaidy z
Państwem Islamskim), zjawisko radykalnych islamistów budujących kalifat winno
budzić niepokój. Realizacja ich idei oznacza bowiem falę przemocy i uchodźców, a
także przemeblowanie mapy politycznej Afryki i Bliskiego Wschodu. Oznacza też
realną wojnę Zachodu z kalifatem, która de facto już trwa.
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Andrzej ŻEBROWSKI

WALKA INFORMACYJNA
WSPARCIEM TERRORYZMU ISLAMSKIEGO
(wybrane aspekty)

Wstęp
Walka informacyjna zawsze była ważnym elementem ludzkiego działania, a
szczególnie była widoczna w trwających konfliktach zbrojnych i pozazbrojnych. Jej
skala i dynamika była (jest) zróżnicowana i zależy od wielu wzajemnie
powiązanych elementów, które wdrażane w praktyczne działanie pozwalają na
osiągnięcie założonych celów. Postęp w łączności i informatyce został
zaadoptowany przez uczestników walki informacyjnej, których głównym celem jest
uzyskanie przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem i zakłócenie jego percepcji.
Aktywnymi uczestnikami walki informacyjnej są m.in. organizacje terrorystyczne.
W artykule uwzględnione zostały problemy dotyczące walki informacyjnej, która
wspiera działania podejmowane przez organizacje terrorystyczne, oraz
towarzyszące tej działalności zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.
Charakterystyka walki informacyjnej
Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego u progu XXI wieku, to pasmo
kooperacji negatywnej i pozytywnej, z dominacją tej pierwszej. Trudno jednak
prowadzić rozważania na temat zachodzących procesów w sferze bezpieczeństwa
bez uwzględnienia następstw rozpadu dwubiegunowego podziału świata,
globalizacji, przemian cywilizacyjnych, dynamiki i skali rozwoju przestępczości
zorganizowanej o charakterze ponadnarodowym, terroryzmu międzynarodowego,
wyścigu zbrojeń, czy dominacji Stanów Zjednoczonych w kształtowaniu
międzynarodowej przestrzeni bezpieczeństwa. Tym złożonym i asymetrycznym
zmianom towarzyszy wszechobecna walka informacyjna, która pozwala
zainteresowanym państwom, grupom państw, czy organizacjom pozapaństwowym
(np. terrorystycznym) na realizację swoich partykularnych celów strategicznych.
Wskazane wydarzenia wpisują się w obecną rzeczywistość, która jest przede
wszystkim asymetryczna, zakłócająca równowagę w sferze bezpieczeństwa
narodowego i międzynarodowego (w porównaniu z bipolarnym podziałem świata),
różnorodna, zmienna i nieprzewidywalna. Można nawet postawić tezę, że jest
chaotyczna i turbulentna.. W zachodzące zmiany wpisuje się walka informacyjna,
która odgrywa coraz większą rolę w osobowej i technicznej przestrzeni
bezpieczeństwa podmiotów państwowych i pozapaństwowych. Z jednej strony
służy procesowi budowania bezpieczeństwa jednostki (narodu, państwa, podmiotów
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pozapaństwowych), a z drugiej jest źródłem poważnych zagrożeń, których skala,
dynamika i jakość zaskakuje praktycznie wszystkich. Jest skuteczna w procesie
eskalacji napięć, jakie występują wzdłuż linii błędów i interesów (np.
manipulowanie świadomością i psychiką społeczeństwa w skali globalnej – przyp.
autora)1.
Charakter i postać zagrożeń bezpieczeństwa w XXI wieku wynika przede
wszystkim z wyzwań związanych z zachodzącymi ogólnoświatowymi procesami
(mega trendami), jak: postępująca dyfuzja cywilizacyjno - kulturowa i
towarzyszące jej globalizacja zjawisk i procesów społecznych, nabierających
dynamikę ponadnarodowej struktury świata, kształtowanie się nowego ładu
polityczno – gospodarczo – militarnego, gwałtowny postęp naukowo – techniczny,
osiąganie przez cywilizację granic biosfery, przechodzenie od mechanistycznej do
systemowej wizji świata oraz megatrend integracji lub zbieżności technicznej2.
Mając na uwadze powyższe uogólnienia warto wskazać te zjawiska postrzegane
w kategoriach szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i
międzynarodowego, np.:3
 terroryzm sterowany przez państwa i organizacje narodowe (niepaństwowe),
 terroryzm religijny (w szczególności islamski), jako instrument praktyki
politycznej,
 nowy terroryzm: cyberterroryzm, terroryzm ekologiczny, superterroryzm,
 zjawisko podatności państw, organizacji niepaństwowych, banków, instytucji
międzynarodowych na możliwość destrukcyjnego informatycznego,
elektronicznego, cybernetycznego oddziaływania,
 ruchy polityczne odwołujące się do agresywnego nacjonalizmu, rasizmu,
ksenofobii i innych form nietolerancji,
 masowe migracje na tle ekonomicznym oraz zjawisko uchodźctwa politycznego,
 cyberprzestrzeń jako obszar konfliktu.
Strach przed każdym zagrożeniem jest niewątpliwie zróżnicowany, jednak
strach związany z terroryzmem, jego nieprzewidywalnością, co do czasu i miejsca
ataku, stosowanych form i metod, a przede wszystkim użytych środków, jest
obecny w naszej codziennej rzeczywistości.
Państwa będące uczestnikami stosunków międzynarodowych angażują się w
prowadzenie walki informacyjnej, która zawsze towarzyszy procesowi
decyzyjnemu. W przypadku dominacji państw narodowych na jej prowadzenie
monopol posiadały państwa. Przemiany systemowe zapoczątkowane na przełomie
XX i XXI wieku na świecie związane m.in. z upadkiem bipolarnego podziału
świata i zintensyfikowanymi procesami towarzyszącymi globalizacji (np. w sferach
politycznej, społecznej, gospodarczej, wojskowej), to również zintensyfikowana
działalność wielu podmiotów pozapaństwowych, która ma m.in. charakter
M. S. Witecka, Zagrożenia asymetryczne a technologie informacyjne, „Zeszyt Problemowy
Towarzystwo Wiedzy Obronnej” 2011, nr 4, s. 11.
2
A. Dawidczyk, Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku,
Warszawa 2001, s. 38.
3
Ibidem.
1
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przestępczy (np. organizacji terrorystycznych), a ich skala i umiędzynarodowienie
stanowi poważny problem dla procesu zapewnienia bezpieczeństwa..
Walka informacyjna, to kooperacja negatywna wzajemna, przynajmniej
dwupodmiotowa, realizowana w sferach zdobywania informacji, zakłócania
informacyjnego i obrony informacyjnej, gdzie każdemu działaniu jednej strony
przyporządkowane jest działanie antagonistyczne strony drugiej4. W innym ujęciu
walka informacyjna, to przygotowanie, do użycia lub użyciem fizycznej lub
cyfrowej broni dla dezorganizacji lub niszczenia informacji lub systemów
informacyjnych w celu degradowania lub przerwania wykonywania funkcji, które
zależą od informacji lub systemów informacyjnych5. Sugeruje się także definicję
wojny informacyjnej na tyle obszerną, że mieszczą się w niej przestępstwa
finansowe, działania wywiadowcze, oraz zagrożenia ze strony terrorystów i
państw6. Z kolei dyrektywa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych z
grudnia 1996 roku, wojnę informacyjną określa jako operacje informacyjne
prowadzone podczas kryzysu lub konfliktu w celu osiągnięcia lub poparcia
konkretnych przeciwników lub przeciwnika7. Operacje informacyjne są to działania
podjęte w celu wywarcia wpływu na informacje i systemy informacyjne
przeciwnika przy jednoczesnej obronie własnych informacji i systemów
informacyjnych8. Natomiast specjaliści rosyjscy, walkę informacyjną postrzegają
jako kompleks przedsięwzięć obejmujących wsparcie, przeciwdziałanie i obronę
informacyjną, prowadzonych według jednolitej koncepcji i planu, w celu
wywalczenia i utrzymania panowania nad przeciwnikiem w dziedzinie
informacyjnej podczas przygotowania operacji wojskowej oraz prowadzenia
działań bojowych9.
Walka informacyjna ma wpływ na procesy kształtujące bezpieczeństwo
międzynarodowe i poszczególnych państw. Należy mieć jednak świadomość tego,
że jej znaczącymi uczestnikami są podmioty pozapaństwowe, których działalność
niejednokrotnie narusza bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej, np.
terroryzm. Obejmuje szerokie spektrum oddziaływania na otoczenie wewnętrzne i
zewnętrzne praktycznie wszystkich państw, a także podmiotów pozapaństwowych.
Jest obecna w życiu człowieka, grup społecznych, narodów, państw, organizacji
międzynarodowych i innych podmiotów pozapaństwowych (np. organizacji
przestępczych, terrorystycznych, firm oferujących usługi o charakterze militarnym).
Organizacje przestępcze i terrorystyczne to potęgi bezpaństwowe, różnego
rodzaju kartele narkotykowe z Ameryki Południowej i Azji (przestępczość
L. Ciborowski, Walka informacyjna, Warszawa 1996, s. 187.
R. J., Knecht, Thoughts about Information Warfare, [w:] A. D Campen, D. H. Deart, R. T. Goodden,
Cyberwar: Securty, Strategy, and Conflict in the Information Age, AFCEA International Press, Fairfax
1996.
6
Zaczerpnięte z: Alger John I., Introduction to Information Warfare, [w:] Winn Schwartau:
Information Warfare: Chaos on the Electronic Superhighway, 1 st ed. (New York, Thunder Mouth
Press, 1994), s. 12.
7
Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 11.
8
Departament of Defense Directive S-3600.1, Information Operations, December 9, 1996, [za:]
Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 11.
9
J. L., Rosyjska koncepcja walki informacyjnej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1, 1999, s. 80.
4
5
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rosyjskojęzyczna – przyp. autora), ugrupowania terrorystyczne Hamas i Al. Kaida,
nowej generacji odpryski mafii i Cosa Nostra, a także efemeryczni hakerzy
komunikujący się ze sobą i współpracujący za pośrednictwem Internetu10.
Walka informacyjna, to działania których celem jest zdobycie lub wykorzystanie
zasobów informacyjnych m.in. przez organizacje terrorystyczne, co oznacza:
 uzyskanie przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem w dziedzinie rozpoznania,
 zapewnienie przez organizacje terrorystyczne możliwości oślepienia,
pozbawienia słuchu przeciwnika i jego demoralizowanie, naruszenie
krytycznej infrastruktury państwa (w tym krytycznej infrastruktury
teleinformatycznej),
 zapewnienie przez organizacje terrorystyczne łączności, przesyłanie sygnałów
powiadamiania i alarmowania, przesyłanie instrukcji, wskazywanie obiektów
ataków, stawianie zadań członkom organizacji w czasie rzeczywistym;
szerzenie określonych idei, pozyskiwanie nowych członków i zwolenników;
przesyłanie środków finansowych,
 zneutralizowanie przewagi przeciwnika w dziedzinie łączności i informatyki,
 zerwanie procesów informatycznych, obezwładnianie lub zniszczenie systemów
informacyjnych i zasobów przeciwnika,
 uniemożliwianie przeciwnikowi korzystanie ze wsparcia informacyjnego;
problematyka ta obejmuje blokadę zdobywania, przetwarzania i wymiany
informacji oraz prowadzanie dezinformacji.
Realizacja powyższych celów i dążenie do uzyskania dominacji informacyjnej
przez organizacje terrorystyczne wymaga stosowania ofensywnych, jak i
defensywnych form walki informacyjnej.
Na walkę informacyjną składają się działania, których celem jest ochrona,
wykorzystanie, uszkodzenie, zniszczenie informacji lub zasobów informacji albo
też zaprzeczenie informacjom po to, aby osiągnąć znaczne korzyści, jakiś cel lub
zwycięstwo nad przeciwnikiem11.
Zakres postrzegania walki informacyjnej jest bardzo zróżnicowany. Jedni
ograniczają się do stosowania szerokiego spektrum środków promieniujących fale
elektromagnetyczne w celu uzyskania przewagi konwencjonalnej, z kolei inni
uważają, że walka informacyjna to użycie informacji do osiągnięcia celów przez
państwo, czy inny podmiot, w tym i organizacje terrorystyczne. Jest to duże
uproszczenie ponieważ tym podstawowym podmiotem – uczestnikiem walki
informacyjnej jest człowiek z uwagi na posiadaną wiedzę, umiejętności i dostęp do
informacji interesujących uczestników kooperacji negatywnej (a niekiedy i
pozytywnej).
Wykorzystywanie informacji w każdym środowisku, w tym i technicznej
przestrzeni informacyjnej, wspierane przez środki łączności i informatyki dla
realizacji przyjętych celów strategicznych przez podmioty państwowe i

Yourdon E., Wojna na bity, Warszawa 2004, s. 146.
W. Schwartau, Information Warfare, 2nd ed., Thunderʼ s Mouth Press, 1996, s. 12, [za:] Dorothy E.,
Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 11.

10
11
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pozapaństwowe stanowi nową postać wojny, wspieranej przez walkę informacyjną
na każdym etapie jej prowadzenia.
Terminem walka informacyjna określa się szeroki zakres działań zarówno
podmiotów państwowych, jak i pozapaństwowych ( w tym i organizacji
terrorystycznych). Ich aktywność obejmuje m.in.: włamania do komputerów, co
może prowadzić do wywołania awarii samolotów, w komunikacji kolejowej,
lądowej, morskiej, rzecznej, miejskiej; przerwy w dostawie energii elektrycznej,
gazu, wody pitnej; naruszenia reżimów bezpieczeństwa w elektrowniach
jądrowych, liniach przesyłowych gazu i ropy, zaporach na rzekach; naruszenia
procesów produkcji żywności (zatrucie), lekarstw (modyfikacja składu) i ich
dystrybucji; zakłócenie procesów e-medycyna (diagnoza, operacje); manipulowanie
operacjami finansowymi (atak na giełdę, banki); zakłócenie procesu alarmowania i
powiadamiania (w tym służb ratowniczych). Ponadto: szpiegostwo; sabotaż;
wywiad; kontrwywiad; podsłuch i oszustwa telekomunikacyjne; manipulowanie
percepcją i wojna elektroniczna; broń elektromagnetyczna; fizyczne niszczenie
urządzeń komunikacyjnych; kradzież tożsamości i tajemnic (w tym prawnie
chronionych); fałszowanie dokumentów; fałszowanie poczty elektronicznej;
zbieranie informacji na temat przedstawicieli: polityki, przywódców partii
politycznych, rządzących, wojskowych, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy
służb specjalnych, funkcjonariuszy służb policyjnych, urzędników administracji,
przywódców duchowych i dowódców organizacji przestępczych; struktur i zasad
działania: organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służb specjalnych, służb
policyjnych, organizacji przestępczych, organizacji terrorystycznych itd.
Wyróżnia się dwa rodzaje działań ukierunkowanych na zasoby informacyjne
znajdujące się w osobowej przestrzeni informacyjnej i technicznej przestrzeni
informacyjnej, w ramach wojny informacyjnej – działania ofensywne i działania
defensywne. Działania defensywne są najczęściej prowadzone bez zgody (wiedzy)
strony atakowanej. Ich celem jest zwiększenie wartości określonych zasobów
informacyjnych przez stronę atakującą, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich
wartości dla strony defensywnej12. Działania defensywne opierają się na
zapewnieniu bezpieczeństwa zasobów informacyjnych przed celowymi działaniami,
których potencjalnym skutkiem jest utrata ich wartości13.
Walką informacyjną zainteresowane są także organizacje terrorystyczne, które
mogą m.in. demonstrować przemoc lub groźbę jej użycia z zamiarem zastraszenia
lub przymuszenia społeczeństw lub rządów14.
W ramach wojny informacyjnej dokonuje się niekiedy rozróżnienia na netwar,
cyberwar i softwar.

12 Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna … op. cit., s. 13.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 77.
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Tabela 1. Rozróżnienia w ramach wojny informacyjnej
Pole walki
Networ

Cyberwar

Softwar

Szczegóły
polem walki netwar jest świadomość grupowa społeczeństwa, celem ataku –
ludzki umysł, a metodami walki – modyfikowanie i manipulowanie
świadomością społeczeństwa. Jednym z rezultatów kształtowania się
społeczeństwa informacyjnego jest swoista pułapka w postaci zwiększenia
podatności cyfrowego, zglobalizowanego społeczeństwa na panikę, lęk i
strach, intensyfikowanie i podsycanie przez multimedia. Netwojna odnosi
się do konfliktu i przestępstw, które nie są jeszcze wojna, a atakującymi są
aktorzy niepaństwowi (terroryści, kryminaliści, fundamentaliści,
radykałowie, rewolucjoniści itp.), którzy bazują na sieciowych formach
organizacji, komunikacji i strategii,
jest to dążenie do zniszczenia lub przerwania funkcjonowania systemów
informacji i komunikacji przeciwnika. Celem ataku jest informacja oraz
zdolność adwersarza do obserwowania i orientowania się w środowisku
pola bitwy,
to nowoczesne formy walki psychologicznej, propagandy, informacji i
dezinformacji. Jest to typ wojny posługującej się tworzeniem faktów,
skłonnością społeczeństwa do taniej sensacji w poszukiwaniu rzekomych
ukrytych motywacji, teorią spiskową oraz współczesnymi technikami
rzeczywistości wirtualnej. Softwar może w ten sposób spowodować nie
tylko upadek morale przeciwnika, ale również podkopać jego system
wartości i wpłynąć na jego postępowanie, aby zmienić je na korzyść
naszych (np. terrorystów) interesów i zamierzeń.

Źródło: M. S. Witecka, Zagrożenia asymetryczne a technologie informacyjne,
„Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej” 2011, nr 4, s. 5 – 66.
„Technika informacyjna stanowi pole bitwy, na którym w nadchodzących latach
wystąpi wiele konfliktów. Niektóre z nich będą związane z techniką informacyjną
w sposób oczywisty i bezpośredni: cyberwojna jako słowo – wytrych obejmuje
różne formy działalności hakerów, wirusy, fizyczne ataki na ośrodki komputerowe
lub szkieletową strukturę Internetu i tak dalej. W niektórych przypadkach
przedmiotem ataku mogą być nie same komputery, lecz zdolność systemów
komputerowych do obsługiwania ważnych obiektów dla bezpieczeństwa państwa.
[…] Ważne jest również, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że technika
informacyjna jest pośrednio związana niemal z każdym aspektem wrogości, z jakim
możemy mieć do czynienia w nadchodzących latach – łącznie z wrogą
konkurencją.”15
Organizacje terrorystyczne, które adoptują postęp w komunikacji i informatyce
zaczynają powoli, ale systematycznie oddziaływać na poziom bezpieczeństwa
poszczególnych państw i środowiska międzynarodowego, gdzie walka
informacyjna zaczyna dominować nie tylko w życiu pojedynczego człowieka, ale
narodów, państw, organizacji międzynarodowych. Tym samym jesteśmy
świadkami rewolucyjnych procesów, gdzie zmiany we współczesnym świecie niosą
ze sobą poważne wątpliwości, co do ich skali, dynamiki i kierunków, ponieważ
15

Yourdon E., Wojna … op. cit., s. 23.
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stanowią źródło wielu problemów o zasięgu globalnym. Jednym z nich jest
terroryzm, który z uwagi na globalny zasięg, działania punktowe, a przed
wszystkim negatywne skutki (liczne ofiary, straty materialne), strach i
nieprzewidywalność stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności
międzynarodowej.
Walka informacyjna prowadzona przez organizacje terrorystyczne, to również
„operacje psychologiczne, które są przeznaczone do przekazywania informacji i
sugestii przywódcom państw, społeczeństwu, grupie społecznej, narodom, aby
wpływać na ich emocje, motywy, rozumowanie i zachowanie na korzyść własnych
celów (np. przywódców organizacji przestępczych – przyp. autora). Działania
psychologiczne, według przyjętej koncepcji stanowią atak psychologiczny,”16
Skutki działań psychologicznych są potęgowane możliwościami technicznymi
jakimi dysponują organizacje terrorystyczne w zakresie komunikacji (np.
powszechny dostęp do technologii teleinformatycznych, Internet, telefonia mobilna,
media elektroniczne i tradycyjne) w zakresie komunikacji. Możliwości te wiążą się
z precyzją i różnorodnością oraz dużą ilością informacji przekazywanej dla
wywarcia wpływu na wyselekcjonowanych odbiorców w celu zmiany ich percepcji
i sterowania procesami decyzyjnymi (np. pozyskiwanie sponsorów finansujących
działalność terrorystyczną, czy żołnierzy dla organizacji terrorystycznych – przyp.
autora)17. Przykłady tych informacji to obietnice, szerzenie ideologii, groźby ataku,
groźby odwetu na działania podejmowane przez władze państwowe, warunki
poddania się, wsparcie grup społecznych, wsparcie narodu, wsparcie grup oporu.
Organizacje terrorystyczne mogą wykorzystywać wspomniany powszechny
dostęp do technik teleinformatycznych i komunikacji do przekazywania:
określonych informacji, instrukcji, rozkazów, wskazywania obiektów ataku,
sygnałów powiadamiania i alarmowania, rozpowszechniania ideologii, co wpływa
na działalność poszczególnych grup, mogą także wpływać na społeczeństwa,
pozyskiwać nowych członków i zwolenników itp.
W walce informacyjnej organizacje terrorystyczne stosują dwie podstawowe
metody prowadzenia działań psychologicznych:
bezpośrednia, stanowi pomocniczy sposób oddziaływania na małe grupy i
pojedyncze osoby, która polega na bezpośrednim kontakcie nadawcy i
odbiorcy (np. indoktrynowanie przyszłych zamachowców – samobójców),
pośrednia, stanowi podstawowy sposób oddziaływania na obiekty zainteresowania
(własne i przeciwnika). Realizowana jest za pomocą materiałów drukowanych,
audycji telewizyjnych, radiowych, Internetu, za pomocą których nadawca
przenosi określoną informację (sugestię, apel) na odbiorcę nie będącego z nim
w bezpośrednim kontakcie.
Przedsięwzięciom tego charakteru sprzyja postępujący rozwój społeczeństwa
informacyjnego i stopniowa utrata przez państwa monopolu na przemoc, kontrolę
społeczeństwa, stosowania kryptografii.
Korzyści strony atakującej mogą być różne: korzyści finansowe w przypadku
kradzieży i sprzedaży zasobów informacyjnych lub wprowadzenie zmian w
16
17

Szpyra R., Militarne operacje informacyjne, Warszawa 2003, s. 130.
Ibidem, s. 130.
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dokumentach bankowych; transakcje finansowe na podziemnym rynku, z czarnym i
szarym rynkiem włącznie; sabotaż, który obejmuje fizyczne, elektroniczne i
programowe ataki, które powodują degradację, uszkodzenie lub zniszczenie
zasobów informacyjnych; kradzież, to dostawanie się na teren strony będącej
obiektem ataku, do budynków oraz do systemów komputerowych, co pozwala na
zdobycie dokumentów drukowanych i elektronicznych; cenzura jest formą
manipulowania percepcją, tzn. bez naruszania źródeł informacji uniemożliwia się
dostęp do nich; manipulowanie, przenikanie i fabrykowanie18.
Warto odnieść się do przyczyn zainteresowania walką informacyjną, które
upatruje się w rozwoju informatyki i środków łączności. Jest to jednak wąskie jej
postrzeganie, ponieważ była i jest ona uprawiana w trakcie bezpośrednich i
pośrednich kontaktów miedzy ludzkich. Propaganda, manipulacja, dezinformacja,
maskowanie, szpiegostwo, fałszowanie dokumentów, fałszowanie pieniędzy,
cenzura, wojny, manewr, podstęp, obserwacja, działania psychologiczne,
przesłuchania jeńców i dezerterów, intrygi, pomówienia zawsze towarzyszą
ludzkiemu działaniu, co jest wykorzystywane w trakcie prowadzenia walki
informacyjnej m.in. przez organizacje terrorystyczne.
Tabela 2. Przyczyny zainteresowania się walką informacyjną w drugiej połowie
XX wieku
Przyczyny
1. przebieg i skutki wojny antyirackiej w rejonie Zatoki Perskiej, która została określona
przez Amerykanów jako pierwsza w historii wojskowości wojna informacyjna.
Według części ekspertów była to ostatnia wojna starego typu. Walka informacyjna,
stanowiąca istotne uzupełnienie tradycyjnych metod walki, w formie uderzeń
ogniowych na systemy informacyjne Iraku (stacje radiolokacyjne, stanowiska
dowodzenia, węzły systemów telekomunikacyjnych itp.) przyniosła zwielokrotnienie
skutków uderzeń ogniowych na wojska irackie, i różnorodnych baz danych i masowy
charakter wykorzystania komputerów osobistych,
2. upowszechnienie systemów łączności elektronicznej,
3. istnienie licznych i różnorodnych baz danych i masowy charakter wykorzystywania
komputerów osobistych,
4. masowe wykorzystywanie techniki komputerowej w siłach zbrojnych, środowisku
cywilnym, a także przez organizacje przestępcze, terrorystyczne,
5. rosnące uzależnienie środków ogniowych jakimi dysponują siły zbrojne państw od
systemów łączności, rozpoznania i techniki komputerowej oraz perspektywa tworzenia
systemów rozpoznawczo – uderzeniowych szczebla operacyjnego,
6. nieprzewidywalne i przypadkowe dotychczas wyniki operowania informacją mogą
obecnie przyjąć formę działań zinstytucjonalizowanych i przewidywalnych, ale bardzo
ograniczonym zakresie,
18

Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Warszawa 2002, s. 32 - 39.
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7. powstanie światowej sieci informatycznej, obejmującej komputerowe sieci lokalne LAN
i regionalne WAN, w tym sieci systemów bankowych, wielkich i małych firm,
zasilanie w energię elektryczną, kierowanie ruchem lotniczym (obserwacji przestrzeni
powietrznej), centralnej administracji rządowej oraz instytucji wojskowych, przemysłu
i zaplecza badawczego,
8. rosnące uzależnienie sił zbrojnych, służb policyjnych, służb specjalnych, służb
ratowniczych od cywilnej infrastruktury łączności naziemnej i satelitarnej oraz od
komercyjnej techniki informatycznej,
9. wysoką i rosnącą liczbę przypadków prób penetracji sieci komputerowych przez osoby,
instytucje nie uprawnione.

Źródło: Opracowano na podstawie: J. L., Amerykańska koncepcja walki
informacyjnej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 4, 1998; zob. też J. L.,
Rosyjska koncepcja walki informacyjnej, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” nr 1,
1999.
Prowadzona walka informacyjna przez organizacje terrorystyczne jest
rzeczywistym i poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa poszczególnych
państw, są to:19
a) zagrożenia oparte na prostej technice (powszechny dostęp do teleinformatyki),
b) samobójcy,
c) rozwój potęg bezpaństwowych (organizacje terrorystyczne, zorganizowane
grupy przestępcze o charakterze trans granicznym),
d) szybkie zmiany.
Te cztery wzajemnie powiązane elementy przy umiejętnym powiązaniu i
wykorzystaniu przez organizacje terrorystyczne stanowią poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa.
Należy mieć świadomość tego, że organizacje tego charakteru nie będą tylko
wykorzystywać np. Internetu do wpływania na opinię publiczną. Ich rzeczywiste
zainteresowania są bardziej szerokie, których skutki pozwalają na osiągnięcie
własnych celów strategicznych nie zawsze zgodnych z interesem państwa. Takim
przykładem jest krytyczna infrastruktura państwa, organizacji międzynarodowych.
Zagrożeniem dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej ze strony
organizacji przestępczych, terrorystycznych to każde zdarzenie, które może
zapoczątkować wyrządzenie niematerialnych lub nawet materialnych szkód20.

E. Yourdon, Wojny … op. cit., s. 144.
M. Ludwiszewski, Monitoring stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa, [w:]
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa (red.) M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa 2009, s. 128.
19
20
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Tabela 3. Przykładowy scenariusz zagrożeń na poziomie państwa
Typ
działań
destrukcyjnych
Atak
elektromagnetyczny
Wyzwolenie
impulsów
elektromagnetyczn
ych w rejonach
węzłów
sieci.
Uruchomienie
urządzeń
zakłócających
pracę nadajników
łączności
bezprzewodowej.

Atak ogniowy
Zdetonowanie
ładunków
wybuchowych w
obrębie
węzłów
sieci. Przerywanie
linii magistralnych
sieci.

Działania
psychologiczne
Inżynieria
społecznapozyskiwanie
personelu urzędów
do
współuczestnictwa
w atakach.

Skutek
bezpośredni

Skutek
dalszy

Przeciwdziałanie

Zniszczenie
urządzeń
elektronicznych i
elektrycznych sieci
teleinformatycznyc
h – zakłócanie
pracy lub paraliż
tych
sieci.
Zniszczenie stacji
nadawczych
telefonii
komórkowej
zakłócenia w pracy
sieci. Zakłócenie
pracy
stacji
nadawczej telefonii
bezprzewodowej.

Utrata informacji
administracyjnych.
Zakłócenie pracy
lub paraliż systemu
administrowania
miastem.
Wzrost poczucia
zagrożenia
i
niezadowolenia
społecznego.

Wykrywanie
i
ocena
zagrożeń.
Uodpornienie
urządzeń
i
pomieszczeń
na
atak
elektromagnetyczn
y.
Zorganizowanie
systemu
odtwarzania
sprawności
systemu po ataku.

Zniszczenie central
telefonicznych
i
serwerowni-paraliż
pracy
sieci.
Zakłócenie pracy
lub paraliż systemu
administrowania
miastem.

Utrata informacji
administracyjnych.
Zakłócenie pracy
lub paraliż systemu
administrowania
państwem.
Wzrost poczucia
zagrożenia
i
niezadowolenia
społecznego.

Wykrywanie
i
ocena
zagrożeń.
Fizyczne
uodpornienie sieci
na atak ogniowy.
Zorganizowanie
systemu
odtwarzania
sprawności
systemu po ataku.

Umożliwienie
dostępu do sieci
informatycznej
systemów
administrowania
państwem,
ujawnienie
niejawnej
informacji.
Sabotaż

Zewnętrzny atak
informatyczny na
sieci.
Zagrożenie
bezpieczeństwa
informacyjnego
państwa.
Kradzież
niejawnych
informacji
(np.

Wykrywanie
i
ocena
zagrożeń.
Podnoszenie
świadomości
stanów osobowych.
Doskonalenie
procedur kontroli
dostępu
do
informacji.
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wewnętrzny
ze
strony
pozyskanego
personelu.
Defraudacje
finansowe
dokonywane przez
pracowników
administracji.

danych osobowych
czy finansowych).
Pogorszenie
bezpieczeństwa
finansowego.
Zakłócenia
w
administrowaniu
państwem.
Wzrost poczucia
zagrożenia
i
niezadowolenia
społecznego.

Dezinformacja
Rozsyłanie
fałszywych
informacji pocztą
elektroniczną oraz
przez inne środki
komunikowania
społecznego.

Kwestionowanie
Wywoływanie
Szybka
reakcja
uczciwych
zaniepokojenia,
władz na fałszywe
zamiarów władz i pogarszanie
informacje.
kierownictw
nastrojów, próby Sprawne docieranie
organizacji
wywołania paniki, do
ludności
i
systemu
pogorszenie jakości personelu firm z
administrowania
funkcjonowania
obiektywną
państwem.
państwa.
informacją.
Podważanie
Próby zachwiania Zachowywanie
wiarygodności oraz stabilnością
prawdy
w
kwalifikacji
finansową
i informowaniu.
wybranych
grup płynnością
Wykrywanie
i
personelu.
finansową.
piętnowanie
Rozpowszechniani Wzrost poczucia dezinformatorów.
e
fałszywych zagrożenia
i
informacji
o niezadowolenia
zamiarach władz społecznego.
państwa.
Podawanie
fałszywych
informacji o pracy
na rzecz interesów
obcych państw i
organizacji przez
przedstawicieli
władz.
Źródło: T. Jemioło, P. Sienkiewicz (red.), Modelowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Teoria walki informacyjnej, Warszawa
2004.

„W powyższej tabeli przedstawione zostały scenariusze działań destrukcyjnych,
które mogłyby być prowadzone przez podmioty pozapaństwowe, również
nieustrukturyzowane, a mieściłyby się w szeroko pojmowanej walce informacyjnej,
prowadzonej przeciwko państwu, być może także z inspiracji innego kraju (w tym
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sponsorującym lub uprawniającym terroryzm- przyp. autora). Poszczególnym
przykładom zagrożeń podporządkowano ich bezpośrednie skutki, potencjalne
pośrednie rezultaty oraz metody przeciwdziałania.”21
Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, że walka informacyjna może:
a) stanowić element każdego działania organizacji terrorystycznych,
b) mieć zasięg ograniczony co do państwa, kontynentu,
c) mieć zasięg nieograniczony, tzn. może być prowadzona w dowolnym miejscu i
czasie,
d) może mieć zasięg globalny, czego skutkiem może być dezorganizacja globalnej
sieci informacyjnej,
e) dla organizacji terrorystycznych może przynieść korzyści o charakterze
strategicznym.
Terroryści uczestnikami walki informacyjnej
Państwa i regiony są zróżnicowane pod względem rozwoju społeczno –
gospodarczym i naukowo – technicznym, gdzie widoczne są zapóźnienia w rozwoju
cywilizacyjnym. Ponadto wielokulturowość, ścieranie się różnych idei, nasilające
się zjawiska nacjonalizmu, szowinizmu i fundamentalizmu religijnego oraz
terroryzmu organizacji anarchistycznych, religijnych i mafijnych, to zjawiska
konfliktogenne o zróżnicowanym natężeniu, co do państwa (regionu). Jeśli nałoży
się to na zróżnicowanie w rozwoju przemysłowo – gospodarczego i poziomu życia,
wówczas wyraźnie zarysowuje się rozbieżność aspiracji i dążeń, które wcześniej
czy później mogą doprowadzić do walki z zastosowaniem przemocy22. Niektóre
państwa z uwagi na obowiązujące rozwiązania prawno – organizacyjne,
przestrzeganie praw człowieka, potencjał przede wszystkim ekonomiczny są
atrakcyjne dla ludności innych regionów. Na przykład Stanu Zjednoczone, czy
Europa Zachodnia posiadają atuty, które z jednej strony przyciągają swoją
zamożnością i są kierunkiem masowego przemieszczania się ludności z państw
biednych, gdzie trwają konflikty zbrojne, którym towarzyszą ludobójstwa, czystki
etniczne, czy religijne. Ponadto głód, choroby, brak perspektyw na normalne życie.
W ten złożony scenariusz wpisują się m.in. organizacje terrorystyczne, których
formy i metody, oraz stosowane środki, a także brak przewidywalności co do
miejsca i czasu ataku, czynią je szczególnie niebezpiecznymi. Cele ataków
terrorystycznych, metody i wykorzystywane środki ulegają ewolucji w czasie i
przestrzeni. Ataki terrorystyczne należy postrzegać w kategorii działań
niekonwencjonalnych, co dla obiektów ataku (najczęściej niewinna ludność) i
podmiotów zwalczających tego rodzaju działalność stanowi poważne zagrożenie.
Ta nieprzewidywalność w zachowaniu terrorystów jest wyznacznikiem
bezpieczeństwa międzynarodowego na przełomie XX i XXI wieku.

21
P. Sienkiewicz, H. Świeboda, Sieci teleinformatyczne jako instrument państwa – zjawisko walki
informacyjnej, [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa (red.) M. Madej, M. Terlikowski,
Warszawa 2009, s. 92.
22
S. Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996, s. 24.
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Zachodzące procesy na świecie i w Europie wspierane były i są przez
wszechobecną walkę informacyjną, która z uwagi na swoją naturę wynikającą z
niejawności (w uzasadnionych przypadkach jest prowadzona jawnie) i
destrukcyjnego wpływu na systemy i sieci informacyjne, a przede wszystkim na
naszą percepcję jest szczególnie niebezpieczna.
Działalność organizacji terrorystycznych ma ścisły związek z walką
informacyjną, która jest prowadzona w skali globalnej. Ta zależność ma istotny
wpływ na realizację celów strategicznych, operacyjnych i taktycznych.
Terroryzm jest użyciem przemocy lub groźby jej użycia z zamiarem zastraszenia
lub przymuszenia społeczeństwa lub rządów. Stroną wywierającą terror mogą być
jednostki lub grupy (rządy – przyp. autora), które działają często z pobudek
ideologicznych lub politycznych (a nawet ekonomicznych – przyp. autora)23.
Podstawowe cechy terroryzmu, jako zjawiska asymetrycznego:24
• uczestnikami tego rodzaju działalności są zarówno podmioty państwowe, jak i
pozapaństwowe,
• charakter totalny,
• transnarodowy oznacza, że zagrożenie może powstać na terytorium jednego
państwa, a wystąpić na terytorium innego,
• aterytorialny, tzn. brak konkretnego obszaru występowania,
• niekonwencjonalny z uwagi na stosowane metody i wykorzystywane środki,
• quasi – militarny charakter.
Rozpad bipolarnego podziału świata, to także zmiana motywacji terrorystów,
gdzie podłoże ideologiczne zostało zdominowane m.in. przez zjawiska o
charakterze:
religijnym,
fundamentalistycznym,
separatystycznym,
nacjonalistycznym, a nawet rasistowskim.
Należy zaznaczyć, ze terroryzm i walka informacyjna mają kilka cech
wspólnych, są zjawiskiem złożonym, otwartym na różnorodną interpretację, mają
charakter globalny, ofensywny i agresywny, a także cel jakim jest zysk, np.
polityczny, gospodarczy, militarny.
Można przyjąć, że terrorysta wybiera bitwy, które będą wystarczająco duże,
żeby się liczyć i wystarczająco małe, żeby mógł być pewny zwycięstwa25.
„Walka informacyjna pełni rolę wspierającą ten rodzaj działalności i to
bardzo skutecznie. To nie tylko komunikacja związana z przekazem głoszonej
ideologii, ale także pozyskiwaniem zwolenników, przekazywanie poleceń, szeroko
rozumiane zabezpieczenie logistyczne (w tym finansowe, w dokumenty, broń,
materiały wybuchowe, broń biologiczna, broń chemiczna), kontakty z mediami,
bezpośrednia relacja zamachu terrorystycznego (jego negatywnych skutków).Walka
informacyjna to również powszechny strach przed kolejnym atakiem

23
Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna … op. cit., s. 77.
24 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państwa obszaru transatlantyckiego, „PISM”,
Warszawa 2007, s. 55 i n.
25 K. Bojarski, Międzynarodowy terroryzm a turystyka, [w:] Współczesne dylematy bezpieczeństwa –
nowe wyzwania (red.) J. Pięta, B. Purski, Warszawa 2011, s. 252.
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terrorystycznym, a więc permanentne zagrożenie ludności tym negatywnym
zjawiskiem.”26
Mając na uwadze globalną ekspansję tego negatywnego zjawiska można
wskazać kilka elementów, które przyczyniają się do jego eskalacji, np. brak
jednolitej definicji terroryzmu uznanej przez społeczność międzynarodową; brak
spójności prawa międzynarodowego i krajowego, co przekłada się na swobodny
przepływ; ludzi, kapitału, informacji, wiedzy, idei; brak skutecznej współpracy i
współdziałania. Takim przykładem jest m.in. układ z Schengen znoszący kontrolę n
granicach wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także
wspieranie terroryzmu przez państwa. Na uwadze należy mieć przede wszystkim
przepływ ludzi i idei, a także środków finansowych wspierających tego rodzaju
działalność, którzy kierując się zróżnicowanymi motywami przemieszczają się w
poszukiwaniu swojego miejsca w nowym środowisku nie zawsze o intencjach
zgodnych z prawem państwa pobytu27.
Powyższe uwarunkowania są źródłem szerokiego spektrum zagrożeń dla
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państw, gdzie terroryzm z uwagi na
swój niszczycielski charakter posiada naturalne warunki do podejmowania
ofensywnych działań związanych nie tylko z głoszeniem idei, ale i stosowanej
fizycznej destrukcji towarzyszącej każdemu zamachowi terrorystycznemu.
„Terroryści korzystają z procesów globalizacyjnych pobudzanych postępem
technologicznym. Technika pozwala im działać z ogromną siłą rażenia, sprzyja też
budowie i utrzymaniu organizacji na skalę globalną oraz globalnych sieci
wsparcia.”28
Przywódcy organizacji terrorystycznych mają świadomość tego, że poruszają się
w złożonym i niejednorodnym środowisku międzynarodowym, które zdominowane
jest przez cyberprzestrzeń i wszechobecną informację, która ma coraz większe
znaczenie w prowadzanych operacjach za pośrednictwem globalnej sieci
informacyjnej. W tej kooperacji negatywnej terroryści są aktywnymi jej
uczestnikami uznając, że terminowe i dokładne informacje pozwalają na swobodne
poruszanie na kierunkach zainteresowania określonym obiektem, gdzie atakowane
obiekty postrzegają w kategoriach strategicznych.
Warto mieć na uwadze to, że obecne organizacje terrorystyczne nie mają
tradycyjnych struktur hierarchicznych, natomiast dominują struktury sieciowe z
zdecentralizowanym kierowaniem, co oznacza, że podmioty zwalczające tego
rodzaju działalność mają trudności w prowadzeniu ich rozpoznania m.in. za
pośrednictwem osobowych źródeł informacji. Coraz częściej w działalności
terrorystycznej występują elementy powiązane z zarządzaniem organizacją
sieciową, psychologiczne, techniczne, technologiczne, gdzie postęp naukowo –
techniczny i technologiczny jest przystosowywany do zabezpieczenia i
przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.
26 A. Żebrowski, Walka informacyjna na służbie terrorystów, cz. 1, e – terroryzm 2014, nr 2, s. 4.
27 Ibidem, s. 4.
28 J. D. Kiras, Terroryzm i globalizacja, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie Dos
stosunków międzynarodowych, (red.) J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008, s. 594.
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Organizacje terrorystyczne w swojej działalności stosują następujące formy
walki informacyjnej:
 atak informacyjny, czyli zdobywanie informacji o obiekcie zainteresowania (w
tym przyszłych obiektach ataku),
 zakłócanie informacyjne, które pozwala na manipulowanie percepcją, gdzie
prowadzone są operacje psychologiczne, propaganda, dezinformacja,
 obrona informacyjna własnych zasobów osobowych i informacyjnych, struktur
przed penetracją podmiotów zwalczających działalność terrorystyczną.
Atak informacyjny stanowi podstawę do budowania bazy danych o obiektach
znajdujących się w operacyjnym zainteresowaniu organizacji terrorystycznych.
Jednym z zadań jest pozyskiwanie nie tylko zwolenników, ale nowych członków
dla organizacji, którzy po odpowiedniej selekcji i przygotowaniu (np.
systematyczne, natarczywe wpajanie jakichś idei, doktryn) będą zdolni do
wykonania każdego zadania (w tym zamachu samobójczego poświęcając własne
życie w imię uznawanych idei).
Atak informacyjny organizacji terrorystycznych to nie tyko zdobywanie
informacji o obiektach zainteresowania, czy przedsięwzięciach organów ścigania,
uniemożliwienie im wykorzystanie posiadanych informacji, ale także
przedsięwzięcia związane z:
1. maskowaniem własnych planów (np. logistycznych, operacyjnych związanych z
przygotowaniem ataku na określony obiekt),
2. dezinformacją planowanych i prowadzonych działań,
3. wprowadzaniem w błąd,
4. zaskoczeniem,
5. przeciwdziałaniem identyfikacji członków organizacji terrorystycznych, osób
finansujących tego rodzaju działalność.
Oznacza to, że członkowie organizacji terrorystycznych stosując zróżnicowane
techniki mogą niszczyć lub uniemożliwiać organom ścigania zdobywanie danych o
przywódcach, strukturach, planach, obiektach ataku, źródeł pochodzenia środków
finansowych, źródeł i magazynów broni i materiałów wybuchowych, miejsc
szkolenia itp. Ponadto mogą zmieniać strukturę nośników danych i sygnałów, co
przekłada się na zwiększenie stanu nieuporządkowanej wiedzy o własnych
przedsięwzięciach, a tym samym zwiększają entropię informacyjną. Jest to złożony
i zróżnicowany proces tak w zakresie obszarów oddziaływania, jak i metod
postępowania29.
Należy podkreślić, że zdeterminowany zamachowiec jest bardzo niebezpieczny,
a proces jego przygotowania pod względem typowania, opracowania i
indoktrynacji, przy uwzględnieniu indywidualnych cech psychologicznych, gdzie
obecne jest tzw. pranie mózgu przynosi zakładane efekty z punktu widzenia
przywódców ideologicznych30.
Elementy walki informacyjnej są wykorzystywane w procesie przygotowania
członków organizacji terrorystycznych do przeprowadzenia zamachu na
29
30

J. Janczak, Zakłócanie informacyjne, Warszawa 2001, s. 15.
A. Żebrowski, Walka informacyjna na służbie terrorystów, cz. 1, e – terroryzm 2014, nr 2, s. 7.

115

wytypowany obiekt, gdzie obok przedsięwzięć zaliczanych do wojny
psychologicznej (tzw. pranie mózgu), to również praca operacyjna właściwa dla
służb specjalnych. Obok działań ofensywnych, wyspecjalizowane komórki
organizacyjne realizują przedsięwzięcia o charakterze defensywnym, które maja na
celu nie tylko obronę informacyjną przed atakiem podmiotów zajmujących się
zwalczaniem terroryzmu, ale i zakłócanie ich percepcji.
Organizacje terrorystyczne należy traktować jako wyrafinowanych graczy, dla
których zasoby konieczne do przeprowadzenia ataku mają określoną wartość. Jest
ona funkcją sześciu czynników: poglądów i zobowiązań danego gracza
(terrorystów), możliwości tego gracza, dostępność danego zasobu dla danego
gracza, dostępność dengo zasobu dla innych graczy (np. podmiotów zwalczających
działalność terrorystyczną), integralność zasobu i czasu: 31
 poglądy i zobowiązania terrorystów. Aby zasób przedstawiał jakąś wartość,
musi się on przyczynić do działań i procesów, które mają znaczenie dla
określonej
organizacji
terrorystycznej,
możliwości
organizacji
terrorystycznych, to wiedza i umiejętności członków tej organizacji a także i
narzędzia, którymi się posługują. Zasoby informacyjne mają wartość dla tej
kategorii graczy tylko wówczas gdy mają oni możliwości ich wykorzystania w
procesie przygotowania i przeprowadzenia ataku terrorystycznego na
określony obiekt,
 dostępność danego zasobu dla organizacji terrorystycznej. Jest to miara
możliwości wykorzystania tego zasobu w sposób dla nich właściwy, tzn. czy
organizacja terrorystyczna może zasoby: obejrzeć, przetwarzać, zmieniać,
kopiować, rozprowadzać lub sprzedawać. Prowadzone operacje to:
zdobywanie tajemnic w ramach prowadzonej działalności szpiegowskiej,
piractwo informacyjne, przenikanie, fałszowanie przez nakładanie, kradzież
tożsamości, kradzież fizyczna, manipulowanie percepcją,
 dostępność zasobów dla innych podmiotów. W aspekcie walki informacyjnej
wartość operacyjna jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna do dostępności
danego zasobu dla innych jej uczestników. Wartość zasobów wynika z
posługiwania się nimi jako narzędziem pozwalającym organizacjom
terrorystycznym dotarcie do przestrzeni informacyjnej obiektów
zainteresowania i do umysłów członków, sprzymierzeńców, istniejącej bazy
werbunkowej, wyselekcjonowanych środowisk (osób) poddawanych
indoktrynacji,
 integralność, tzn. czy zasoby znajdujące się w zainteresowaniu organizacji
terrorystycznych są dokładne, kompletne, prawdziwe i wiarygodne. Np.
integralność plików komputerowych służb zwalczających terroryzm
międzynarodowy, do których włamali się terroryści można określić na
podstawie tego, jak te pliki korespondują z faktami i innymi informacjami
znajdującymi się w posiadaniu terrorystów. Jeżeli terroryści manipulowali
którymś z plików, to w następstwie tego ich integralność ulega zmniejszeniu i
dla wspomnianych służb nie przedstawiają żadnej wartości operacyjnej,
31

Dorothy E., Denning, Wojna informacyjna … op. cit., s. 26-27.
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 czas, to podstawowy czynnik skutecznego działania. W odniesieniu do zasobów
informacyjnych należy mieć świadomość tego, że informacje się starzeją,
przez to stają się nieaktualne.
Każdy atak terrorystyczny, to innowacyjne podejście do kolejnego zamachu, to
proces polegający na przekształcaniu istniejących idei w nowe, przystosowaniu
posiadanych możliwości (sił i środków) do nowych warunków, wykorzystywanie
przez terrorystów swoich najsilniejszych stron, co jest skutkiem ich negatywnych
zachowań. Innowacyjność ma utrudniać nam codzienne życie, przez
komplikowanie otoczenia swojej działalności. „Ukierunkowana jest na bliżej
nieokreślonego przeciwnika, gdzie najczęściej ofiarami staje się przypadkowa
ludność. Jednak celem terrorystów są także określone, np. państwa, organizacje,
politycy, grupy społeczne (np. narodowościowe, religijne), grupy zawodowe,
obiekty (np. bazy wojskowe, budynki administracji państwowej, szpitale, szkoły,
instalacje, lotniska, statki powietrzne i morskie). Organizacje terrorystyczne
koncentrują swoją uwagę również na innowacjach technicznych i technologicznych,
co sprawia, że są nieprzewidywalni jeżeli chodzi o wykorzystywane środki w
kolejnym ataku (możliwości są nieograniczone).”32
Walka informacyjna to potężna broń nie tylko w rękach terrorystów, ale i wielu
podmiotów państwowych i ich wyspecjalizowanych agend. Dla terrorystów
ważnym narzędziem prowadzenia walki informacyjnej są „media (tradycyjne i
elektroniczne), które wciągane są w ich służbę, aby skanalizować i kształtować
opinię publiczną przede wszystkim w duchu głoszonych idei. Przekaz telewizyjny z
odpowiednim komentarzem i bezpośrednia transmisja z miejsca zamachu (tragedii),
zaangażowanie służb ratowniczych , a przede wszystkim ilość ofiar to cel
terrorystów, gdzie media doskonale wpisują się w prowadzoną walkę informacyjną
przez terrorystów. Jednocześnie pokazanie opinii międzynarodowej, że ich
determinacja pozwala na dokonanie ataku praktycznie na każdy obiekt, co
uwiarygodnia ich bezwzględność i pokazuje nieograniczone możliwości z
wykorzystaniem dowolnych środków.”33
Należy mieć świadomość tego, że relacje środków masowego przekazu, to
rzeczywisty obraz zamachów terrorystycznych wprost do domów, gdzie masowy
odbiorca śledzi przebieg wydarzeń. Relacje dziennikarzy porównywalne są do tlenu
utrzymującego terroryzm przy życie, ale terroryści szybko odkryli, że
zainteresowanie widzów i samych dziennikarzy trzeba stale podsycać, nie
ograniczając się do powtarzania podobnych akcji, lecz sięgając po nowe,
spektakularne działania34.
Prowadzona przez organizacje terrorystyczne walka informacyjna, pozwala na
operowanie przesłaniami złożonymi z kilku niezależnych od siebie elementów:35
1. odbudowy dawnej świadomości islamu drogą jego wybiórczej interpretacji
historycznej,
A. Żebrowski, Walka informacyjna na służbie terrorystów, cz. 2, e – terroryzm 2014, nr 4, s. 7.
Ibidem, s. 9.
34
J. D. Kiras, Terroryzm i globalizacja … op. cit., s. 598.
35
A. Żebrowski, Walka informacyjna na służbie terrorystów, cz. 2, e – terroryzm 2014, nr 4, s. 9.
32
33
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2. obrony prześladowanych muzułmanów i walka do ostatecznego zwycięstwa z
religijnymi wrogami islamu,
3. wezwanie do najwyższej pobożności i czci religijnej,
4. spiskowa teoria globalnej ekonomii, wyjaśniająca przyczyny nędzy i cierpienia
na świecie,
5. sprzeciw wobec świeckiego materializmu.
Okazuje się, że przesłania te atrakcyjne dla pojedynczych ludzi i grup
społecznych w miejscach bardzo odległych, gdzie pokazuje się cierpienie i nędzę w
różnych zakątkach świata w połączeniu ze sprawczą siecią takie sytuacji –
państwami Zachodu, które m.in. narzucają wzorce kulturowe do naśladowania, jako
bezwzględnie obowiązujące36.
Wiele narodów, grup etnicznych, religijnych, czy państw jest zdeterminowanych
zachodzącymi procesami w różnych obszarach, które kształtują ich bezpieczeństwo
wewnętrzne i pozycję w środowisku międzynarodowym. Ich asymetryczne
otoczenie, gdzie nierówności polityczna, społeczna, ekonomiczna a także
ograniczony dostęp do nowoczesnych technik i technologii skutkują konfliktami do
użycia przemocy włącznie. Trwająca kooperacja negatywna, to także rozwój
działalności organizacji terrorystycznych o zróżnicowanym podłożu. Działalność ta
wspierana jest przez walkę informacyjną, która w konfrontacji z podmiotami
zwalczającymi organizacje terrorystyczne odnosi sukcesy. Sukces i poparcie
pozwala na prowadzenie ofensywnych działań, które trudno zwalczać przy braku
politycznej woli społeczności międzynarodowej.
Zakończenie
Prowadzenie walki informacyjnej przez organizacje terrorystyczne ma na celu
uzyskanie przewagi informacyjnej nad przeciwnikiem i zakłócenie jego percepcji.
Ponadto realizacja głoszony idei przez terrorystów jest ukierunkowana na
konfrontację. Skutki to śmierć niewinnych ludzi, starty materialne i ciągły strach
przed kolejnym zamachem. Obecny terroryzm jest nieprzewidywalny co do miejsca
i czasu, a także stosowanych metod i wykorzystywanych środków do fizycznej
destrukcji. Jej prowadzenie ułatwia niewątpliwie stopniowa utrata przez państwa
monopolu na kontrolę społeczeństwa. Kolejnym niezmiernie ważnym czynnikiem,
to rewolucja w komunikacji i informatyce. Ponadto powszechny dostęp do techniki
teleinformatycznej i uzależnienie od jej sprawności funkcjonowanie krytycznej
infrastruktury państw, organizacji międzynarodowych - jest źródłem jakościowo
nowych zagrożeń. Skutki ataku informacyjnego (wspieranego przez zakłócanie
informacyjne) organizacji terrorystycznych na zasoby informacyjne np. organów
ścigania, to dezorganizacja ich procesu wykrywczego wspomnianych podmiotów
pozapaństwowych.

36

Ibidem, s. 9.
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Michał HYRA

POLITYKA ZAGRANICZNA
KRÓLESTWA ARABII SAUDYJSKIEJ
Region Bliskiego Wschodu, jest miejscem gdzie ciągle występują napięcia i
konflikty. Jest to także miejsce gdzie wydobywa się ogromne ilości surowców
energetycznych. Dzięki ich eksportowi część bliskowschodnich państw dysponuje
niemalże nieograniczonymi środkami finansowymi. Jednym z nich jest Królestwo
Arabii Saudyjskiej - największy eksporter ropy naftowej na świecie. Ogromne
zasoby finansowe, potencjał geograficzny oraz opieka nad najświętszymi miejscami
dla muzułmanów - meczetami w Mekce i Medynie, dają Arabii Saudyjskiej
możliwość aktywnego udziału w stosunkach międzynarodowych.
Rijad największe zainteresowanie przejawia w swoim najbliższym sąsiedztwie
gdzie stara się integrować sunnickie monarchie Zatoki Perskiej. Równie ważne dla
Saudów jest rozwijanie współpracy z państwami arabskimi. Osobnym polem
zainteresowań są niearabskie państwa muzułmańskie. Niejako z boku, Arabia
Saudyjska układa sobie stosunki z mocarstwami. Tu od wielu lat Rijad blisko
współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Choć w ostatnich latach zauważalna jest
erozja we wzajemnych relacjach. Przez to rodzina królewska poszukuje nowych
partnerów zagranicznych, którzy mogą wypełnić ewentualna lukę po Waszyngtonie.
W poniższym artykule podjęta zostanie próba analizy saudyjskiej polityki
zagranicznej. Ukazane zostaną główne założenia i cele polityki prowadzonej przez
Rijad, a także jej skutki. Szczególny nacisk zostanie położony na stosunek
saudyjskiej monarchii do wydarzeń znanych jako Arabska Wiosna. Wynika to z
faktu, że podczas jej trwania dyplomacja Arabii Saudyjskiej zintensyfikowała swoje
prace i królestwo stało się bardzo aktywnym graczem na arenie międzynarodowej.
Mimo, że od jej rozpoczęcia minęły już cztery lata, to Arabska Wiosna wywiera w
dalszym ciągu przemożny wpływ na saudyjską politykę zagraniczną. I jej skutki
zauważalne są do dzisiaj.
Założenia polityki Królestwa Arabii Saudyjskiej
Królestwo Arabii Saudyjskiej jest jednym z głównych aktorów stosunków
międzynarodowych na terenie Bliskiego Wschodu. Wpływ na pozycję saudyjskiego
państwa mają przede wszystkim bogactwa naturalne1, które zapewniają ogromne
1 Arabia Saudyjska jest posiadaczem drugich co do wielkości zasobów ropy naftowej na świecie
posiada ok. 17% jej światowych rezerw. Jest też największym producentem surowca. W 2012 roku
Saudyjczycy produkowali 547 mln ton ropy dziennie. Poza ropą Arabia Saudyjska dysponuje
bogatymi złożami gazu ziemnego. Jej zasoby są szacowane na 8,2% światowej rezerwy tego surowca.
Jeśli chodzi o produkcję gazu to jej udział w rynku w 2012 roku wyniósł 3%. Zob.: W. Hebda, Ropa
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dochody do budżetu centralnego. Ponadto Arabia Saudyjska dysponuje znacznym
potencjałem geograficznym. Zajmuje terytorium o powierzchni 2,149,690 km2 co
plasuje ją na 13 miejscu na świecie pod względem wielkości. Królestwo saudyjskie
od wschodu oblewane jest przez wody Zatoki Perskiej natomiast zachodnią granicę
stanowi Morze Czerwone.
Bardzo ważnym aspektem wpływającym na pozycję Arabii Saudyjskiej i jej
aktywność międzynarodową jest islam. Na terenie królestwa znajdują się bowiem
najświętsze miejsca dla muzułmanów – meczety w Mekce i Medynie, a saudyjski
monarcha jest tytułowany Opiekunem Dwóch Świętych Meczetów2. Władca Arabii
Saudyjskiej jest tak nazywany od czasu króla Fahda, który przyjął tenże tytuł w
1986 roku3.
Duży wpływ za działalność międzynarodową Rijadu mają stosunki z Iranem,
które często określa się mianem „zimnej wojny”. Konflikt między oboma
państwami wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim oba państwa mają aspiracje
do bycia regionalnym mocarstwem przez co ich dążenia często się ścierają, a to
rodzi antagonizmy4. Równie istotny jest fakt, żę są to kraje, w których silny wpływ
na życie polityczne wywiera religia. Arabia Saudyjska jest sunnicka, a wpływową
rolę w państwie stanowią wahabiccy duchowni. Wahabizm jest ortodoksyjnym
nurtem w sunnickim islamie, którego wyznawcy uważają za heretyków szyickich
muzułmanów. W Iranie, z kolei od 1979 roku rządzą własnie szyiccy duchowni5.
Do czasu rewolucji w Iranie stosunki między oboma państwami były poprawne,
a ewentualne spory między Rijadem i Teheranem łagodziły Stany Zjednoczone,
które były sojusznikiem jednych i drugich. Poza tym oba państwa nie były
zwolennikami popularnych wówczas na Bliskim Wschodzie idei arabskiego
nacjonalizmu uważanego za największe zagrożenie dla stabilności w regionie.
Mimo tego, wzajemne stosunki nacechowane były raczej nieufnością spowodowaną
głównie programem nuklearnym rozwijanym przez szacha Iranu6.
Saudyjczycy prowadzą swoją politykę zagraniczną w oparciu o czynniki
historyczne, geograficzne, religijne oraz ekonomiczne. Arabia Saudyjska w polityce
zagranicznej deklaruje przede wszystkim politykę dobrosąsiedzka oraz nie
ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw. Ponadto Rijad postuluje
zacieśnianie relacji politycznych, ekonomicznych i militarnych z monarchiami
Zatoki Perskiej, a także z państwami arabskimi oraz tymi, w których dominującą
religią jest islam. Wobec tego Rijad podzielił swoją aktywność międzynarodową na
naftowa i gaz ziemny na świecie – zasoby, produkcja i konsumpcja, „Zeszyty naukowe Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 87, s. 110 – 115.
2 M. Hyra, Cztery kręgi polityki zagranicznej Arabii Saudyjskiej, [w:] Contemporary problems of the
international relations: political, economic, legal aspects, Lviv 2014, s. 169.
3 P. Wood, Life and legacy of King Fahd, < http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4734505.stm>
data odczytu: 19.06.2015.
4 A. Pohl, Arabia Saudyjska wobec Arabskiej Wiosny, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1, s. 148.
5 A. Dzisiów – Szuszczykiewicz, Bliskowschodnia „zimna wojna” czyli saudyjsko-irańska
rywalizacja w regionie w obliczu „arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 30, s.
183.
6 Ibidem s. 181 - 182.
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cztery kręgi: Zatoka Perska, świat arabski, świat islamski oraz
międzynarodowy gdzie układane są relacje ze światowymi mocarstwami7.

krąg

Najbliższe sąsiedztwo
Pierwszy krąg skupia w sobie sunnickie monarchie Zatoki Perskiej czyli
Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wpływ na
zainteresowanie tym regionem wynika przede wszystkim z bliskości geograficznej
oraz podobnej historii – wszystkie, poza Arabią Saudyjską, były w przeszłości
brytyjskimi koloniami. W dodatku państwa te mają zbliżone do siebie systemy
polityczne i w większości opierają swoją gospodarkę na wydobyciu
węglowodorów8. Podobna struktura gospodarek państw rady powoduje, że muszą
mierzyć się z bardzo podobnymi problemami. W każdym z państw zatoki jest
wysoki przyrost naturalny, wobec czego rządy stają przed wyzwaniem, jakim jest
tworzenie nowych miejsc pracy. Przed każdym z członków Rady Współpracy
Zatoki stoi również potrzeba zmniejszenia zależności od eksportu surowców
energetyczncych wraz z jednoczesnym wzrostem zapotrzebowania na energię, a
przede wszystkim wodę pitną9. Łączy je także obawa przed aspiracjami szyickiego
Iranu10.
Głównym polem do działań dla Arabii Saudyjskiej w pierwszym kręgu jest Rada
Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council – GCC). Co więcej saudyjskie
królestwo jest niekwestionowanym liderem organizacji co wynika z pozycji
międzynarodowej Rijadu. Arabia Saudyjska jest jedynym arabskim państwem w
grupie G20, a także jednym z trzech muzułmańskich obok Turcji i Indonezji11.
Jednak integrację państw zatoki przez lata blokowały spory graniczne. Po wielu
latach żmudnych prac i negocjacji udało się je wreszcie ustalić. Wyjście z impasu
związanego z nieuregulowaniem granic między Arabią Saudyjską a Bahrajnem
(strefa brzegowa), Katarem, Kuwejtem, Omanem i ZEA pozwoliło na rozwój
stosunków politycznych w regionie półwyspu12.
Bezpośrednim impulsem powstania GCC była wojna iracko-irańska (19801988). Sunnickie monarchie zatoki obawiały się, że wojna zagrozi ich interesom, a
przez to, że w konflikcie otwarcie poparły Irak spodziewano się odpowiedzi ze
strony irańskiej. Skłoniło to państwa półwyspu do wspólnego działania na rzecz
bezpieczeństwa regionalnego. Walki prowadzone na wodach Zatoki Perskiej
doprowadziły do problemów w żegludze, przez co ograniczono transporty ropy
naftowej, a to negatywnie odbiło się na gospodarkach zainteresowanych państw13.
B. Katulis, Saudi Arabia, „World Politics Review” 2011, s. 2.
K. Kowalewska, Państwa Rady Współpracy Zatoki wobec „arabskiej wiosny”, „Bezpieczeństwo
Narodowe”2012, nr. 23-24, s. 165-166.
9
J. Sławek, Rada Współpracy Państw Zatoki – jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie?, „Krakowskie
Studia Międzynarodowe” 2014, nr 3, s. 149.
10
K. Kowalewska, Państwa..., op. cit., s. 166.
11
J. Sławek, Rada…, op. cit., s. 150.
12
Więcej na temat procesu kształtowania granic państw Półwyspu Arabskiego, Zob.: J. Zdanowski,
Historia Arabii Wschodniej, Wrocław 2008, s. 256 -314.
13
J. Zdanowski, Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010, s. 541.
7
8
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Moment przełomowy nastąpił w listopadzie 1980 roku. Wówczas irańskie siły
powietrzne dokonały nalotu na Kuwejt. Irańczycy niebezpodstawnie uważali, że
atakując niemalże bezbronne państwo nakłoni inne sunnickie monarchie do
zaprzestania wspierania irackiego rządu14. W tym samym miesiącu saudyjski
minister spraw wewnętrznych książę Naif ibn Abd al-Aziz ogłosił, że Arabia
Saudyjska podpisze z każdym państwem Zatoki Perskiej dwustronne porozumienie,
co będzie pierwszym etapem tworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego w
regionie. Plan saudyjskiego ministra został odrzucony przez Bagdad i Teheran,
które uważały, że służy on jedynie rozszerzeniu wpływów Rijadu15. Pomysł jednak
podchwycił władca Kuwejtu emir Dżabir al–Ahmad as-Sabah. Wystąpił z
propozycją utworzenia ponadnarodowej organizacji skupiającej sunnickie
monarchie Zatoki Perskiej. Emir Kuwejtu ogłosił tę inicjatywę podczas IX
Arabskiej Konferencji na szczycie w Ammanie. Jego pomysł spotkał się z
akceptacją głów państw. Rada formalnie została powołana do życia podczas
spotkania ministrów spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kataru,
Kuwejtu, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Rijadzie w dniach 4-5
lutego 1981 r.16
Kartę Rady Współpracy Zatoki uzgodniono w marcu 1981 roku. Przyjęty
dokument określał GCC, jako konfederację z zachowaniem pełnej suwerenności
poszczególnych członków. Jeden z punktów karty mówił o docelowej pełnej
integracji państw członkowskich, lecz nie sprecyzowano kiedy i na jakich zasadach
miałoby nastąpić. Do pierwszego spotkania Rady Najwyższej GCC czyli organu
składającego się z przywódców państw członkowskich doszło w maju tego samego
roku w Abu Zabi. Oficjalny komunikat po spotkaniu głosił, że organizacja jest
przeciwna ingerencji obcych państw w sprawy regionu Zatoki Perskiej i tworzeniu
przez nie baz wojskowych na tym obszarze. Jednak jak zauważa Jerzy Zdanowski
komunikat miał niewiele wspólnego z rzeczywistością. W momencie jego
ogłoszenia na saudyjskim terytorium stacjonowały samoloty rozpoznawcze
amerykańskich sił powietrznych z systemem AWACS, samoloty cysterny oraz
personel pomocniczy. W tym samym czasie kolejny z członków organizacji – Oman
– miał podpisane porozumienie z rządem USA, na mocy którego siły zbrojne
Stanów Zjednoczonych mogły korzystać z baz wojskowych w tym kraju. W tej
sytuacji kwestia oficjalnego komunikatu po spotkaniu w Abu Zabi powinna być
uznana jedynie ze chęć uspokojenia opinii publicznej, która była niechętna
zachodniej obecności na terytorium państw członkowskich17. Rzeczywistym celem
Rady jest integracja państw członkowskich na płaszczyźnie ekonomicznej, oraz
wspólne działanie zmierzające do ujednolicenia systemu prawnego, podatkowego,
stworzenia wspólnego obszaru celnego, a także współpraca na gruncie
kulturowym18.
Ch. Marschall, Iran’s Persian Gulf policy: from Khomeini to Khatami, London 2003, s. 72.
J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, Warszawa 2004, s. 226.
16
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, praca zbiorowa pod red.
Mojsiewicz Cz., Wrocław 1998, s. 304.
17
J. Zdanowski, Arabia …, op. cit., s. 226.
18 M. Łukaszewicz, Celne i podatkowe aspekty integracji państw Rady Współpracy Państw Zatoki,
„Toruński Rocznik Podatkowy” 2012, s. 136.
14
15
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Jednak najważniejsza wydaje się kooperacja na gruncie bezpieczeństwa. Wraz z
powstaniem GCC utworzone zostały siły zbrojne znane jako Tarcza Półwyspu
(Pennisula Shield). Główna kwatera sił mieści się na terytorium Arabii Saudyjskiej
w miejscowości Hafr al-Batin nieopodal granicy z Kuwejtem. Mimo, iż Tarcza
Półwyspu istnieje od 1981 roku to jej rola pozostawała czysto symboliczna.
Dopiero w styczniu 2001 roku sytuacja uległa zmianie. Wówczas państwa
członkowskie GCC podpisały pakt obronny, w którym zobowiązywały się do
obrony sojuszników w przypadku agresji na jednego z nich19.
Podpisanie umowy stanowiło przejście ze współpracy militarnej do fazy
kolektywnej obrony. Doprowadziło również do utworzenia Rady Bezpieczeństwa
Rady Współpracy Zatoki (GCC Defense Council) oraz Najwyższego Komitetu
Wojskowego (Supreme Military Committee). Istotne zmiany w strukturze Tarczy
Półwyspu nastąpiły w 2006 roku. Ówczesny król Arabii Saudyjskiej Abd Allah ibn
Abd al-Aziz zaproponował przekształcenie Tarczy Półwyspu w siły szybkiego
reagowania. W zamyśle żołnierze wchodzący w jej skład mieli stacjonować w
swoich krajach pod wspólnym dowództwem. Celem reorganizacji było danie
możliwości szybkiej reakcji na jakiekolwiek kryzysy w państwach rady20.
Pierwszy i jak dotąd jedyny prawdziwy pokaz możliwości i siły Tarczy
Półwyspu nastąpił w 2011 roku i jest związany z największym kryzysem z jakim
musiały zmierzyć się państwa GCC z Arabią Saudyjską na czele w ostatnich latach
czyli z Arabską Wiosną. Jej wybuch był niespodziewany. Kiedy w Tunezji
rozpoczęły się społeczne protesty nikt nie przypuszczał, że wkrótce rozleją się
niemalże po wszystkich państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Arabska Wiosna szybko stała się polem zaciekłej rywalizacji między Arabią
Saudyjską a Iranem. Szczególnie dramatyczny obrót przyjęły wydarzenia na
Bahrajnie. To niewielkie, wyspiarskie królestwo zamieszkuje zaledwie 1,2 mln
mieszkańców. Bahrajn ma specyficzną strukturę społeczną. Szacuje się, że mniej
niż połowę obywateli stanowią osoby narodowości bahrajńskiej. Reszta to
pracownicy napływowi. Sytuację w państwie komplikuje fakt, że rządząca dynastia
podobnie jak 25% społeczeństwa jest sunnicka. Natomiast 45% Bahrajńczyków to
szyici21.
Ze względu na bliskość geograficzną i sunnicką monarchię panującą, Bahrajn
jest naturalnym i sprawdzonym sojusznikiem Arabii Saudyjskiej. Jednak duża
liczba ludności szyickiej sprawia, że państwo to leży w sferze zainteresowań
Teheranu22. Irańczycy regularnie wspierają szyitów w Bahrajnie i nie ograniczają
się przy tym jedynie do retoryki23.

M. C. Peck, The A to Z of the Gulf Arab States, Plymouth 2008, s. 113.
Peninsula Shield Force: Ensuring the Gulf’s security,
< http://www.aawsat.net/2011/03/article55247149/peninsula-shield-force-ensuring-the-gulfs-security>
data odczytu 22.06.2015.
21
A. Pohl, Arabia…, op. cit., s. 150.
22
Iran uważa Bahrajn za swoją 14 prowincję, która oderwała się od macierzy. W 1957 roku irański
parlament przyjął uchwałę, w której Bahrajn został oficjalnie uznany za prowincję Iranu. Zob. J.
Sławek, Rada…, op. cit., s. 151.
23
A. Dzisiów – Szuszczykiewicz, Bliskowschodnia…, op. cit., s. 190.
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Wybuch protestów ludności szyickiej w wyspiarskim państwie musiał wzbudzić
niepokój Rijadu przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze osłabienie władzy
rodziny królewskiej pod wpływem szyitów spowodowałaby umocnienie pozycji
Iranu. Po drugie mogłoby to doprowadzić do wewnętrznych problemów w samej
Arabii Saudyjskiej gdzie mieszkają ok. 2 mln szyitów. Co gorsze, dla Rijadu zamieszkują oni najbardziej roponośne terenu Prowincji Wschodniej24.
W pierwszej fazie protestów na Bahrajnie w połowie lutego 2011 roku,
Saudowie jedynie przyglądali się sytuacji, a ich wsparcie ograniczało się do
zabiegów na forum GCC o polityczne poparcie dla rządu w Manamie. Już w dwa
dni po rozpoczęciu protestów, ministrowie spraw zagranicznych państw
członkowskich rady poparli rządzącą dynastię al-Chalifa. Jednak w miarę jak
sytuacja stawała się coraz bardziej dynamiczna, Arabia Saudyjska zaczęła nakłaniać
króla Hamada do siłowego rozprawienia się z protestującymi25.
Król Bahrajnu nie radząc sobie z sytuacją w kraju zdecydował zwrócić się o
pomoc do GCC. Siły Tarczy Półwyspu wjechały do Bahrajnu przez groblę łączącą
to państwo z Arabią Saudyjską. Kontyngent sił interwencyjnych liczył 1000
żołnierzy z Arabii Saudyjskiej wspomaganych przez siły policyjne ze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Operacją dowodził saudyjski generał Mutlak
ibn Salman al-Azima. Rada Współpracy Zatoki deklarowała, że celem Tarczy
Półwyspu była ochrona krytycznej infrastruktury naftowej. Faktem jest, że siły
interwencyjne nie uczestniczyły w tłumieniu protestów, lecz dzięki ich obecności
rodzina królewska mogła rzucić wszystkie siły do rozprawienia się z
protestującymi26.
Dzięki interwencji Tarczy Półwyspu, władca Bahrajnu opanował sytuację w
kraju i stłumił protesty. GCC okazała się gwarantem bezpieczeństwa i integralności
terytorialnej swoich członków. Jednak to Arabia Saudyjska pokazała swoją siłę.
Jakub Sławek zauważa, że szybka reakcja władz w Rijadzie zaskoczyła światowych
przywódców, którzy nie zdążyli nawet zareagować na interwencję choćby głosem
sprzeciwu mogącym opóźnić lub wstrzymać całą akcję27.
Wydarzenia w Bahrajnie bardzo niepokoiły w Rijad. Na saudyjskim dworze
pojawiały się różne koncepcje trwałego zażegnania problemów. W celu rozwiązania
konfliktu w Bahrajnie, Rijad rozważał aneksję wyspiarskiego państwa, wówczas
większość szyicka w Bahrajnie stałaby się mniejszością w Arabii Saudyjskiej.
Ostatecznie pomysł porzucono28. Zamiast tego, Saudyjczycy jako rozwiązanie
problemów wynikających z Arabskiej Wiosny, zaproponowali głębszą integrację
państw rady. Monarchia saudyjska wnioskowała o przekształcenie Rady
Współpracy Zatoki w Unię Zatoki co byłoby naturalną konsekwencją zapisów karty
GCC. Ponadto nowa organizacja miała zostać wzmocniona Jordanią i Marokiem,
które od Arabii otrzymały propozycję akcesji. Propozycje Rijadu zostały
Ibidem.
M. Hyra, Wpływ Arabskiej Wiosny na politykę Królestwa Arabii Saudyjskiej, [w:] red. J. MarszałekKawa, K. J. Helnarska, Polityka państw azjatyckich. Wyzwania i dylematy, Toruń 2015, s. 358-359.
26
R. Bania, R. Bania, Arabska Wiosna - doświadczenia arabskich monarchii subregionu Zatoki
Perskiej, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 1, s. 206.
27
J. Sławek, Rada…, op. cit., s. 151 – 152.
28
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Bliskowschodnia …, op. cit., s. 191.
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sceptycznie odebrane w większości zainteresowanych państw. Swój sprzeciw
wobec bliższej integracji wyrazili przywódcy ZEA. Natomiast Katar, Kuwejt i
Oman były sceptyczne wobec przyjęciu nowych członków i proponowały zamiast
pełnej akcesji „uprzywilejowane partnerstwo29.
Zabiegi o pogłębianie integracji okazały się niepowodzeniem, lecz nie można w
tej chwili stwierdzić, że poniosły klęskę. Na wielu płaszczyznach widać coraz
większą integrację głównie na polu gospodarczym i militarnym. Szczególnie ta
druga sfera pokazuje, że koncepcja Rijadu może się powieść. Wynika to z faktu, że
Iran sukcesywnie rozwija swoje wpływy na całym Bliskim Wschodzie, a działając
pojedynczo państwa GCC są w konfrontacji z potęgą Iranu skazane na
niepowodzenie. Arabia Saudyjska pokazała się jako lider organizacji, który
gwarantuje bezpieczeństwo i ład wewnętrzny.
Przywódca państw arabskich?
Saudyjskie aspiracje nie ograniczają się jedynie o najbliższego sąsiedztwa.
Drugim ważnym obszarem zainteresowań saudyjskiego królestwa jest świat
arabski, który stanowi drugi krąg polityki zagranicznej. U podstaw polityki
prowadzonej w ramach drugiego kręgu leży przede wszystkim fakt, że Arabia
Saudyjska jest miejscem narodzin religii islamskiej, a także arabskiego
nacjonalizmu. Predestynuje to Rijad do przywódczej roli pośród państw arabskich.
Celem zabiegów prowadzonym w tym kręgu jest wzmacnianie solidarności wśród
Arabów oraz ujednolicenie polityki państw dla lepszego wykorzystania potencjału i
zasobów tych państw. Prowadzona polityka ma też na celu ograniczenie
zewnętrznej ingerencji w świat arabski30.
Rijad swoją politykę w drugim kręgu realizuje głównie przez działalność na forum
Ligi Państw Arabskich (LPA), której jest jednym z założycieli. Liga istnieje od
1945 roku. Poza Arabią Saudyjską ligę tworzyli jeszcze: Egipt, Irak, Transjordania,
Liban i Syria. Tego samego roku do LPA dołączył Jemen. Obecnie Liga zrzesza 22
państwa członkowskie oraz Organizację Wyzwolenia Palestyny31.
Celem organizacji w pierwszych latach istnienia było przede wszystkim
zabieganie o jedność arabska, a przede wszystkim wpieranie dążeń
niepodległościowych Arabów. LPA była przeciwna także osadnictwu żydowskiemu
na terytorium Palestyny. Główną płaszczyzną łączącą państwa członkowskie był ich
negatywny wręcz wrogi stosunek do państwa Izrael. Jedność arabska wewnątrz LPA
zakończyła się w momencie odciągnięcia porozumienia i podpisania przez Egipt
układu z Izraelem w 1979 roku. Za to Kair został zawieszony w prawach
członkowskich. Kolejne lata przynosiły większe bądź mniejsze rozdźwięki wśród
państw zrzeszonych w Lidze. W późniejszych latach największymi problemami
wewnątrz LPA był stosunek jej członków do wojny iracko-irańskiej oraz pierwszej
wojny w Zatoce Perskiej32.
K. Kowalewska, Państwa…, op. cit., s. 175 – 178.
The foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia,
<http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/Pages/KingdomPolicy34645.aspx>
data odczytu 02.07.2015.
31
Leksykon…, op. cit., s. 213 – 214.
32
Ibidem.
29
30

127

W XXI wieku jednym z najważniejszych celów ligi jest uregulowanie sytuacji
Palestyny. Arabia Saudyjska w 2002 roku na forum organizacji przedstawiła plan
pokojowy autorstwa zmarłego w 2015 roku króla Abd Allah ibn Abd al-Aziza.
Zakładał on wycofanie się Izraela z terenów zajętych w 1967 roku, ponadto zgodnie
z saudyjską propozycją do Palestyny zostałaby wcielona wschodnia Jerozolima. W
zamian za te ustępstwa, Izrael mógłby uregulować swoje sprawy z państwami LPA
czyli przede wszystkim zostałby uznany przez te państwa. Propozycja Arabii
Saudyjskiej była wielokrotnie ponawiana. Liga wysuwała plan Abd Allah ibn Abd
al-Aziza jeszcze w 2005 i 2007 roku33. Jednak warunki planu pokojowego nie były
satysfakcjonujące zarówno dla Izraela jak i dla rządzącego w palestyńskiej Strefie
Gazy Hamasu.
Królestwo Arabii Saudyjskiej jako państwo aspirujące do roli
niekwestionowanego lidera społeczności arabskiej, realizując politykę zagraniczną
w ramach drugiego kręgu, włączyła się aktywnie w rozwiązanie problemu
Arabskiej Wiosny. W sprawie zbrojnego powstania przeciwko pułkownikowi
Muammarowi Kaddafiemu w Libii, Saudyjczycy opowiedzieli się za interwencją
zbrojną w obronie ludności cywilnej. W ślad za Rijadem swoje poparcie dla akcji
militarnej przeciwko libijskiemu despocie udzieliła Liga Państw Arabskich, która
zawiesiła Libię w prawach członka. Dzięki temu międzynarodowa koalicja
otrzymała silną legitymizację do uderzenia na siły wierne Kaddafiemu. Jednak po
obaleniu libijskiego pułkownika zarówno cała LPA jak i sama Arabia Saudyjska nie
pomogły porewolucyjnym władzom w ustabilizowaniu sytuacji w państwie34. Co
doprowadziło do tego, że cztery lata po upadku dyktatury, Libia sama znalazła się
nad przepaścią.
W sprawie Syrii, gdzie społeczne protesty przerodziły się w wyniszczającą wojnę
domową, Rijad wzywał urzędującego prezydenta Baszara al-Asada do ustąpienia ze
stanowiska. Dzięki saudyjskiemu zaangażowaniu, Liga zawiesiła Syrię w prawach
członka, a także wprowadziła sankcje ekonomiczne uderzające w reżim w
Damaszku. Obejmowały one zamrożenie kont bankowych ludzi reżimu,
wstrzymanie inwestycji oraz zakaz prowadzenia transakcji z syryjskim bankiem
centralnym35. Dla Rijadu, wydarzenia w Syrii stały się doskonałą okazją do
ograniczenia roli Iranu w regionie, a przede wszystkim dawały okazję do
rozszerzenia własnych wpływów na Bliskim Wschodzie36. Wobec tego, saudyjska
monarchia aktywnie zaangażowała się w pomoc dla syryjskiej opozycji walczącej z
Asadem i stałą się jednym z głównych rzeczników syryjskiej opozycji na arenie
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międzynarodowej37. Rijad utworzył nawet specjalny fundusz, z którego mieli być
finansowani przeciwnicy Asada38.
Determinacja Arabii Saudyjskiej nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Prezydent Syrii zdołał utrzymać się na stanowisku, a przeznaczone na finansowanie
sił opozycyjnych przyczyniły się do powstania Państwa Islamskiego (Islamic State IS), które z czasem stało się zagrożeniem dla saudyjskiego królestwa39. Utworzone,
po części za saudyjskie pieniądze, IS doprowadziło do zdestabilizowania
sąsiadującego z państwem Saudów Iraku. Dzięki temu swoje wpływy mógł
rozwinąć tam Iran, który zyskał przyczółek w pobliżu saudyjskich granic.
Wydarzenia w Syrii należy uznać za porażkę Saudów, którzy mimo licznych
zabiegów nieograniczających się jedynie do dyplomacji nie tylko nie obalili Asada,
ale także wzmocnili Iran.
Władze saudyjskie nie mogły sobie zatem pozwolić na porażkę w Jemenie.
Arabska Wiosna, która nawiedziła południowego sąsiada Arabii Saudyjskiej
doprowadziła do przetasowań na scenie politycznej tego państwa. Rijad podjął się
mediacji, które uspokoiły nastroje w Jemenie. Dzięki dyplomacji udało się
przekonać ówczesnego prezydenta Jemenu Alego Saleha do ustąpienia z urzędu.
Jego miejsce zajął wiceprezydent Abd ar-Rahman Mansur al-Hadi40.
Mimo zmian na szczytach władzy sytuacja w Jemenie w dalszym ciągu
pozostawała napięta. Fakt ten wykorzystali szyiccy bojownicy z wpływowego rodu
Huti. W 2014 roku Huti rozpoczęli ofensywę, dzięki której zajęli duży obszar
Jemenu. Ich sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia Iranu. Ponadto Huti
zawiązali nieformalne porozumienie z byłym prezydentem Salehem, który nie
zapomniał o władzy i w dalszym ciągu posiadał znaczne wpływy w jemeńskiej
armii. Dzięki tym dwóm czynnikom szyiccy bojownicy osiągnęli siłę, która zmusiłą
do ucieczki z kraju prezydenta Hadiego41.
Wydarzenia z Jemenu nie uszły uwadze Arabii Saudyjskiej. Zyskując wpływy w
Jemenie, a wcześniej w Syrii i Iraku, Iran niemalże otoczył Arabię Saudyjską.
Ponadto w pobliżu znajduje się strategiczna cieśnina Bab al-Mandab, przez którą
wiodą ważne szlaki handlowe. Rijad, postawiony pod ścianą, zdecydował się
dokonać interwencji militarnej wymierzonej w bojówki Huti. Operacja pod
kryptonimem Decisive Storm rozpoczęła się 25 marca 2015 r.42 Pierwsza jej faza
trwała 7 tygodni, po czym Saudyjczycy ogłosili rozejm. Nie trwał on jednak zbyt
długo. Już po niecałym tygodniu naloty zostały wznowione, a sama akcja zyskała
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nowy kryptonim - Restoring Hope43. Arabii Saudyjskiej udało się zorganizować
szeroką koalicję, udział biorą w niej wszystkie państwa GCC poza Omanem, Egipt,
Jordania, Maroko, Senegal i Sudan. Swoją przestrzeń powietrzną oraz wody
terytorialne dla koalicji udostępniła Somalia. Działania Rijadu poparł również
Waszyngton, który udostępnia dane wywiadowcze.
Przykład Jemenu pokazuje, że Saudyjczycy poważnie obawiają się rosnących
wpływów Iranu. Widać jasno, że w przypadku kiedy w sąsiednich państwach
dochodzi do wydarzeń godzących w bezpieczeństwo królestwa, to władze Arabii
Saudyjskiej nie wahają się przed użyciem siły. W przypadku Syrii, Rijad ograniczył
się do dyplomacji i finansowania opozycji, a kiedy sąsiedni Jemen opanowała
szyicka rebelia, saudyjskie władze posłały do boju myśliwce.
Jak widać, nie ma w świecie arabskim wydarzeń bez mniejszego bądź większego
udziału Arabii Saudyjskiej. Nie wszystkie obrane cele udaje się zrealizować, a w
niektórych przypadkach władzom królestwa brakuje konsekwencji czego najlepszy
przykład widać w Libii. Jednak Saudyjczycy są bardzo aktywnym graczem i starają
się realizować swoje interesy przy każdej nadarzającej się okazji.
Pośród państw islamskich
Arabia Saudyjska nie zapomina również o niearabskich państwach
muzułmańskich. Dla kraju, którego władca piastuje tytuł Opiekuna Dwóch
Świętych Meczetów w Mekce i Medynie, państwa gdzie dominuje religia islamska
stanowią naturalny obszar zainteresowania i rozwijania wpływów. Polityczne
korzyści z tego są jasne, bowiem „świat muzułmański” liczy ok. miliarda osób i
zajmuje obszar od zachodniej Afryki po Indonezję. Rijad rozwija swoje wpływy w
tych państwach głównie poprzez organizacje ponadnarodowe.
Jedna z najważniejszych jest Światowa Liga Muzułmańska (Muslim World
League – MWL). Liga została założona przez saudyjską rodzinę królewską w 1962
roku. Jej siedzibą jest Mekka. Celem organizacji jest przede wszystkim
propagowanie wahabizmu. MWL skupia się głównie na działaniu w regionie
Bliskiego Wschodu oraz w Afganistanie, Pakistanie, a także południowowschodniej
Azji. Aktywność ligi odnotowuje się również, choć w znacznie mniejszym stopniu,
w Europie i Ameryce Północnej. Szacuje się, że w ciągu czterech dekad
działalności MWL otrzymała wsparcie rządowe na poziomie 75 mld. dol.44
Inną instytucją, na forum której aktywnie działa Arabia Saudyjska, jest
Organizacja Współpracy Islamskiej (Organisation of Islamic Cooperation – OIC)
działająca od 1969 roku. Pierwotnie była znana jako Organizacja Konferencji
Islamskiej. OIC zrzesza aż 56 państw (dzięki czemu jest jedną z największych
organizacji międzynarodowych na świecie). W jej skład wchodzą państwa, w
których dominują muzułmanie. Członkiem OIC jest także Organizacja Wyzwolenia
Palestyny. Jej siedziba mieści się w saudyjskiej Dżuddzie. Głównym celem OIC jest
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rozwój współpracy między państwami islamskimi na płaszczyźnie gospodarczej,
kulturowej oraz naukowej45.
W ramach trzeciego kręgu, Arabia Saudyjska aktywnie włącza się w pomoc
humanitarną skierowaną głównie do islamskich państw. Kiedy w 2005 roku
Pakistan nawiedziło katastrofalne w skutkach trzęsienie ziemi, Saudowie od razu
pośpieszyli z pomocą finansową. Utworzony został specjalny fundusz, w którym
gromadzono pieniądze na rzecz poszkodowanych. Dzięki funduszom
wyasygnowanym przez Arabię Saudyjską, udało się zbudować 4 tysiące domów dla
poszkodowanych w trzęsieniu. Pięć lat później Pakistan zmagał się ze skutkami
powodzi. Kolejny raz z pomocą dla Pakistańczyków przybyli Saudowie. Na walkę
ze skutkami kataklizmu władze Arabii Saudyjskiej przeznaczyły ok. 360 mln. dol.
Dzięki temu udało się wybudować np. dwa szpitale. Saudyjczycy starają się
również pomagać ludności afgańskiej. Na ten cel Rijad wyasygnował ok. 200 mln.
dol.46
Działania Saudów w trzecim kręgu wypływają przede wszystkim z aspektu
religijnego. Aspirujący do roli przywódcy w świecie islamskim Rijad jest autorem
wielu inicjatyw zrzeszających państwa muzułmańskie. Dzięki finansowaniu
działalności międzynarodowych organizacji islamskich, Arabia Saudyjska rozszerza
swoje wpływy polityczne, co z kolei przełożyło się na akceptację saudyjskiej
polityki. Pomoc finansowa i działalność humanitarna przynosi w wielu
przypadkach wymierne korzyści dla Saudów. Najlepszym przykładem jest
pakistański kontyngent wojskowy, zabezpieczający północną granicę Królestwa
przez islamistami z IS czy też niearabskie państwa uczestniczące w koalicji
przeciwko ruchowi Huti. Jednak w dalszym ciągu są to wyjątki, bowiem większość
z państw z tego kręgu posiada luźne relacje z Arabią Saudyjską.
Stosunki z innymi państwami
Polityka zagraniczna Arabii Saudyjskiej w czwartym kręgu ma dwa cele. Przede
wszystkim buduje relacje ze światowymi mocarstwami. Dzięki temu Saudyjczycy
otrzymują poparcie dla działań prowadzonych w swoim najbliższym sąsiedztwie
czyli w pierwszych dwóch kręgach. Ponadto dzięki temu gwarantują sobie
bezpieczeństwo. Ich największym sojusznikiem są obecnie Stany Zjednoczone,
które uważane są także za gwaranta bezpieczeństwa w całym regionie. A
współpraca saudyjsko – amerykańska trwa niemalże od początku istnienia
królestwa. Wzajemne relacje nabrały impetu w latach 50. XX wieku, kiedy to
Waszyngton stał się prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej.
Dzięki temu saudyjska monarchia uzyskała dostęp do sprzętu wojskowego, na
zakupy którego nie szczędzono, pochodzących z eksportu ropy naftowej,
pieniędzy47.
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W trakcie zimnej wojny oba państwa łączyły poprawne stosunki, z pewnymi
jednak wyjątkami. Jaskrawym przykładem jest tutaj wojna Jom Kippur z 1973 roku.
Wówczas Saudowie nałożyli embargo na węglowodory i zaprzestali eksportu
surowca do Stanów Zjednoczonych48. Trzeba jednak zauważyć, że Saudyjczycy w
dużej mierze przyczynili się do wygranej Waszyngtonu w zimnej wojnie ze
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Chodzi o to, że w wyniku
zabiegów dyplomatycznych Ronalda Reagana, Rijad w 1985 roku znacząco
zwiększył wydobycie ropy, przez co ceny surowca na światowych rynkach spadły.
Dla uzależnionej od ropy, niewydolnej radzieckiej gospodarki oznaczało to
ogromne straty i walnie przyczyniło się do upadku ZSRR49.
Koniec zimnej wojny nie oznaczał końca współpracy, przeciwnie tego nastąpiło
bardzo szybko. W 1990 r. kiedy Irak dokonał inwazji na Kuwejt. Rijad poczuł się
zagrożony i poprosił o pomoc Stany Zjednoczone. Działania militarne przeciwko
wojskom Saddama Husajna prowadziły m. in. wspólne amerykańskie i państw
GCC. Waszyngton ugruntował swoją pozycję jako pewnego sojusznika, do którego
można zwrócić się o pomoc50.
W bilateralnych relacjach kłopotliwa była kwestia irańskiego programu
nuklearnego. Oba państwa głośno się temu sprzeciwiały, lecz w 2007 roku do
mediów wyciekł raport wywiadu Stanów Zjednoczonych. Wynikało z niego, że
irańscy ajatollahowie nie rozwijają programu jądrowego. To bardzo nie spodobało
się członkom GCC. Sytuację musiał łagodzić ówczesny prezydent USA George
Bush, który w tym celu udał się na Bliski Wschód. Podczas podróży Bush zapewnił
swoich sojuszników, że ich bezpieczeństwo nie jest zagrożone51.
Kryzys z 2007 roku był jednak nic nieznaczącym zdarzeniem w porównaniu do
wydarzeń ostatnich lat. Rijad jest nieufny w stosunku do administracji Baracka
Obamy, który sam się do tego przyczynił swoim zachowaniem. Podczas Arabskiej
Wiosny, administracja Obamy poparła protestujące społeczeństwa, porzucając
swoich dotychczasowych sojuszników. Pierwszą „ofiarą” był prezydent Egiptu
Hosni Mubarak, którego USA wzywały do ustąpienia. Waszyngton nakłaniał
bahrajńską rodzinę królewska do porozumienia z protestującymi. Arabia Saudyjska
poczuła się zdradzona, a władze w Rijadzie uświadomiły sobie, że gdyby masowe
protesty ogarnęły królestwo, to sojusznik nie ruszyłby z pomocą52.
Różny stosunek do Arabskiej Wiosny nie jest jedynym problemem w relacjach
Arabii Saudyjskiej z administracją Obamy. Po raz kolejny wraca temat irańskiego
programu jądrowego, którego rozwiązanie należy do głównych celów polityki
zagranicznej Obamy. W Rijadzie panuje przekonanie, że porozumienie nie zatrzyma
Teheranu i Iran będzie w dalszym ciągu starał się pozyskać bombę atomową.
Kolejnym równie istotnym czynnikiem związanym z Iranem jest kwestia zniesienia
z tego państwa sankcji gospodarczych. Arabia Saudyjska uważa, że dzięki temu
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Teheran pozyska fundusze, które zostaną przeznaczone na wspieranie szyitów w
regionie o pogłębi to destabilizację Bliskiego Wschodu53.
Najlepiej o saudyjskich obawach świadczą coraz częściej pojawiające się
doniesienia medialne, z których wynika, że Arabia Saudyjska kontaktuje się z
Izraelem. Izrael jest nieuznawany przez Rijad, a przez kwestię palestyńską jest
wrogiem państw arabskich. Jednak pomimo tego wrogie państwa mogą zacząć ze
sobą współpracować gdyż obecna sytuacja jest dla nich nieakceptowalna. Nie
można wykluczyć, że Arabia Saudyjska wspólnie z Izraelem zdecyduje się na atak
na irańskie instalacje nuklearne54. Ze skali zagrożeń zdaje sobie sprawę Waszyngton
i wszelkimi dostępnymi środkami i kanałami stara się przekonać swoich
bliskowschodnich sojuszników, że porozumienie nuklearne im nie zagraża.
Nieufność Arabii Saudyjskiej względem Sanów Zjednoczonych się pogłębia co
zmusza Saudyjczyków do poszukiwania nowych partnerów. W ostatnich miesiącach
Saudowie przejawiali dużą aktywność międzynarodową. W czerwcu, drugi
wicepremier i druga osoba w kolejce do tronu syn obecnego króla, książę
Mohammed ibn Salman odbył dwie ważne wizyty zagraniczne. Pierwsza miała
miejsce w Rosji. Podczas spotkania z prezydentem Federacji Rosyjskiej
Władimirem Putinem, wynegocjowano sześć porozumień dotyczących współpracy
ekonomicznej oraz energetycznej. Kilka dni później Mohammed ibn Salman gościł
we Francji. Tam również rozmowy przyniosły pozytywny dla Saudów skutek. Na
mocy podpisanych umów Arabia Saudyjska kupi od Francji sprzęt wojskowy za 12
mld dol. poruszono także kwestię budowy w Arabii dwóch reaktorów nuklearnych.
Relacje między Rijadem a Paryżem rozwijają się w najlepsze, a Francja mocno
zaangażowała się w wspieranie Saudyjczyków na arenie międzynarodowej. W
przypadku konfliktu w Jemenie Pałac Elizejski, na forum Organizacji Narodów
Zjednoczonych, stanął po stronie Arabii Saudyjskiej, a podczas negocjacji o
programie nuklearnym Iranu francuscy negocjatorzy prezentowali najostrzejszą
postawę55.
Osłabienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi zmusiło władze saudyjskie do
poszukiwania nowych sojuszników. Coraz większą rolę zyskuje Francja, która
współpracuje z Rijadem na wielu płaszczyznach w tym także na polu militarnym.
Żołnierze obu państw od wielu lat prowadzą wspólne ćwiczenia. Dzięki temu Rijad
może liczyć na poparcie Paryża dla swojej polityki, a w zamian Francja sprzedaje
Saudyjczykom dużą ilość uzbrojenia. Nowością jest początek współpracy z Rosją,
ponieważ wcześniejsze relacje z tym państwem pozostawały luźne, a ich interesy w
M. Hyra, Chłodne relacje USA – Arabia Saudyjska, http://zwojska.pl/1981/chlodne-relacje-usaarabia-saudyjska/, data odczytu 12.06.2015.
54
Izrael i Arabia Saudyjska razem planują uderzenie na Iran - twierdzi "The Sunday Times",
http://konflikty.wp.pl/kat,107158,title,Izrael-i-Arabia-Saudyjska-razem-planuja-uderzenie-na-Irantwierdzi-The-Sunday-Times,wid,16178296,wiadomosc.html?ticaid=114f1a&_ticrsn=3, data odczytu
10.06.2015.
55
B. Riedel, From Putin to Paris: Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman busy solidifying
Saudi friendships,
<http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/06/24-paris-france-diplomacy-saudi-arabiariedel> data odczytu 08.07.2015.
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wielu przypadkach były całkowicie odmienne. Poprawę stosunków z Rosją należy
odczytywać jako pokazanie Stanom Zjednoczonym, że nie są jedynym światowym
mocarstwem, które chce współpracować z Arabią Saudyjską. Polityka gabinetu
Obamy zapewne się przez to nie zmieni, lecz jego następca w Białym Domu,
szczególnie jeśli będzie to republikanin, może chcieć szybko naprawić bilateralne
stosunki.
Wnioski
Królestwo Arabii Saudyjskiej aspiruje do roli bliskowschodniego lidera wobec
czego prowadzi bardzo aktywną politykę zagraniczną. Rijad angażuje się w każdy
konflikt na terenie Bliskiego Wschodu. W większości przypadków Saudyjczycy
chcą osiągnąć korzyści dla siebie, lecz odnoszą odwrotne skutki. Najlepszym
przykładem jest Syria, gdzie Rijad poprał przeciwników proirańskiego prezydenta.
Aasad pozostał u władzy, ale finansowane przez Arabię Saudyjska siły
zdestabilizowały Irak i zaczęły zagrażać granicom saudyjskim. Co gorsze, dzięki
temu Iran umocnił swoje wpływy w sąsiadującym Iraku.
Władz saudyjskie są bardzo mocno zdeterminowane aby zapewnić sobie
bezpieczeństwo. Kiedy w 2011 roku na Bahrajnie wybuchły protesty społeczne,
Rijad nakłaniał rodzinę królewską do siłowego rozprawienia się z nimi. Żołnierze
saudyjscy stanowili trzon sił Tarczy Półwyspu. Dzięki tej interwencji rząd w
Manamie poradził sobie z wystąpieniami. Kiedy w 2015 roku prezydent Jemenu
musiał uciec z kraju Arabia Saudyjska posłała do walki myśliwce. Operacja przez
długi czas nie przynosiła żadnych korzyści, lecz w lipcu pojawiły się pierwsze
rezultaty.
Przez wiele lat bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej opierało się na sojuszu ze
Stanami Zjednoczonymi. Jednak nieufność jaka narodziła się między tymi
państwami podczas prezydentury Obamy powoduje potrzebę dywersyfikacji
sojuszników. Coraz bardziej rozwija się współpraca saudyjsko-francuska, a na
horyzoncie pojawia się Rosja, która chętnie zajmie miejsce Stanów Zjednoczonych
na Bliskim Wschodzie. Jednak na pewno nie jest to kres współpracy Rijadu z
Waszyngtonem. Następca Baracka Obamy może dążyć do szybkiej poprawy
stosunków z wieloletnim sojusznikiem.
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SUMMARY
This article presents the foreign policy of the kingdom of Saudi Arabia. Saudi
foreign policy is described in the form of four circles. The first is the Gulf states.
The next circle is the Arab states. In the third circle are Islamic states. The last is
overbooked for relations with world powers. Saudi Arabia leads a very active
foreign policy. There is no conflict in the Middle East, in which Saudis are not in
any way involved. The main objective of the action is to limit the influence of Iran,
which is seen by Riyadh as the greatest threat. In addition, Saudi Arabia aspires to a
leadership role in the Middle East. The article discusses the main directions of
Saudi foreign policy. It also presents the effects, which are not always beneficial to
Saudi Arabia.
Key words: Gulf States, Iran, Middle East, Saudi Arabia
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„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 13

Anna SIKORA

POMIĘDZY WIARĄ A POLITYKĄ.
PERSPEKTYWA WPROWADZENIA DEMOKRACJI
W PAŃSTWACH ISLAMSKICH
Abstrakt
W około 50 państwach, w których dominującą religią jest islam prawo szarijatu
odgrywa rolę w kształtowaniu systemu politycznego. W żadnym z tych państw nie
można mówić o powstaniu państwa z pełni rozwiniętym systemem demokratycznym.
Sam Islam jest nie tylko religią, ale i systemem politycznym. W pracy
przeanalizowano zarówno instytucjonalne rozumienie państwa przez różne szkoły
islamskie, jak i społeczne konsekwencje dla budowania wspólnoty przez Islam.
Religia spełniała, i nadal spełnia ważną funkcję w krajach wielu społeczeństwach.
Umacnia i jednoczy społeczeństwa, kontroluje postępowania i działania jednostek.
Politycy traktują religijność i wiarę jako jeden z elementów polityki. Religia staje
się narzędziem władzy. Gdy w kraju takim jak Polska kościół stał się elementem
dyskursu politycznego, tak w grupie około 50 państw islamskich religia stała się
częścią systemu prawnego. To wyraźnie wpływa na związki między strukturą władzy
a strukturą kultu. W społeczeństwie islamskim religia odgrywa centralną rolę w
stosunkach społecznych. Jednak czy doktrynalne podejście do islamu całkowicie
wyklucza wprowadzenie demokracji. Praca ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie,
czy w państwie Islamskim wprowadzenie demokracji jest możliwe.
Słowa kluczowe: Islam, demokracja, społeczeństwo, teokracja.
1. Perspektywa instytucjonalna
1.1. Bóg jako suweren – skutki dla ładu prawnego
Czyż nie wiesz, że do Boga należy królestwo niebios i ziemi?11 Jest to jeden z wielu
fragmentów Koranu, który ma uświadamiać czytającym do kogo należy najwyższa
władza w państwie. To właśnie Bóg (w przeciwieństwie do państw
demokratycznych: lud) jest suwerenem w państwie islamskim. Człowiek może być
tylko przedstawicielem Boga na ziemi, jednak jego władza pochodzi od Boga i
przez niego może być odebrana. Takie przekonanie w kulturze islamskiej wywodzi
się z wiary, że Bóg jest stwórcą wszechświata i wszystkiego co znajduje się na
Koran (V:40) tłum. J. Bielawski http://www.planetaislam.com/koran_bielawski.html [dostęp
15.01.2014]
1
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ziemi2. Inne wyjaśnienia pochodzenia świata i życia są zabronione. Po drugie, Bóg
przejmuje odpowiedzialność za wyżywienie ludzi (Koran przypomina o tym
wyznawcom wielokrotnie – między innymi w słowach: I nie ma ani istoty na ziemi,
której wyżywienie nie przypadałoby Bogu3). Wynika z tego, że człowiek całkowicie
skazany jest na wolę Boga. W swoich działaniach ludzie mogą polegać jedynie na
sobie i Bogu. Z tych dwóch zasad wywnioskowano, iż Bóg jest jedynym
posiadaczem4 i kładzie na sobie odpowiedzialność za utrzymanie swojego majątku5.
Nikt poza nim nie może władać jego własnością. To powoduje problemy
w przypadku wyborów rządzących, a także w momencie krytyki despotyzmu
wcześniej obranego władcy. Teoretycy rozważają czy obrany władca jest
uzurpatorem (wówczas możliwe jest odsunięcie go od władzy), czy
przedstawicielem Boga na ziemie (co oznacza, że terror jest wolą Allaha). Co
więcej, takie umiejscowienie Boga w świeckiej hierarchii utrudnia stworzenie
państwa opartego na wolności obywatela.
Z przekonania o suwerenności Boga na ziemi wynika, iż wszelkie prawo
nakładane powinno być przez Boga. Sayyid Qutub w książce W cieniu Koranu
pisze, iż tylko Bóg jest doskonały, a więc tylko on jest zdolny do kreacji prawa6
Ludzie są jedynie wykonawcami planów Boga – jego sługami. W tym sensie frazę
nie ma Boga prócz Allaha7 należy rozumieć, iż Bóg jest jedynym możliwym władcą
swoich poddanych. W takim znaczeniu Bóg sprawuje władzę totalną – jest
wszechwiedzący, wszechwidzący, wszechobecny i wszechsłyszący8. To prowadzi do
jednego wniosku państwo islamskie to państwo boże, w którym żyje się tylko
według sztywnych i niezmienianych zasad przekazanych przez Boga za pomocą
Mahometa.
Szarijat kieruje życiem swoich obywateli zarówno w sferze duchowej, jak i
świeckiej. Szczegółowo reguluje zwyczaje religijne, organizację władzy oraz
codzienne życie wiernych. Opierając się głównie na zakazach i nakazach znacznie
ogranicza swobodę obywateli, praktycznie niczego nie pozostawiając wolności.
Państwo wprowadzając Koran jako źródło prawa, podobnie jak legislacja w
demokracji, jest nie tylko stabilizatorem konfliktów między grupami w państwie.
Szarjiat pełni również rolę arbitra stojącego na straży ludzkiej moralności, co
zdecydowanie rozróżnia je od funkcji prawa w demokratycznych systemach.
Szarijat w pełni stosują tylko dwa państwa – Arabia Saudyjska i Iran, jednak około
50 krajów muzułmańskich stosuje go w ograniczonym zakresie9. W tych państwach
prawo stanowi kompilację tradycji muzułmańskiej z legislacją kraju europejskiego,
który skolonizował te rejony.
Na podstawie: S. Kitab op.cit. s. 99 – 102.
Koran (XI: 6) tłum. Józef Bielawski, op.cit.
4
Świadczy o tym min. rodział XVIII, w którym kilkakrotnie pada wzmianka, o tym, iż Allah nie ma
współtowarzysza. (np. wersety: 38, 42, 110).
5
Pisał o tym Abu Fasir, System polityczny w islamie, /w:/ S. Kitab op.cit. s.100 – 101.
6
S. Kitab, op.cit. s. 103.
7
Z muzułmańskiego wyznania wiary: Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem.
8
Ibidem, s. 123.
9
V. Powell, The legal companion, w: Sharia law.
http://duhaime.org/LegalDictionary/S/ShariaLaw.aspx, dostęp: 28.03.2010.
2
3

138

W skład prawa szarijatu wchodzi Koran (jako najważniejszy element), Sunny
(zbiór opowieści na temat Mahometa i jego wypowiedzi, które stanowią tradycję
islamu), Kijas (prawo wywnioskowane przez analogię np. zakaz spożycia
narkotyków, jako analogia do zakazu spożycia wina) oraz Idżma (opinia uczonych
muzułmańskich lub ummy na dany temat). Ważność każdego z elementów
rozstrzygana jest w zależności od szkoły prawnej. Wraz z upływem czasu powstały
4 szkoły prawne sunnickie i 1 szyicka10. Wśród szkół sunnickich uznaje się szkołę
hanaficką, malikicką, szafalicką i hanbalicką. Szkołą szyicką jest szkoła dżafarycka.
Źródła prawa według poszczególnych szkół prawniczych przedstawia tabela numer
1.
Tabela nr 1. Źródła prawa w islamskich szkołach prawnych

Nazwa
szkoły

Wyznanie
w Islamie

Źródło
prawa

Miejsce
stosowania

Koran

Sunny

Kijas

Idżma

Chabary

Prawo przed muzułmańskie11

hanaficka

sunnickie









-

-

malikicka

sunnickie





-



-



szaflicka

sunnickie









-

-

hanbalicka

sunnickie





-

-

-

-

dżafarycka

szyickie



-

-

-



-

Opracowane na postawie: J. Daniecki Podstawowe wiadomości o islamie.
Warszawa: "Dialog", [T.] 1, 1997, s. 220 – 224.

10
Na podstawie: J. Danecki: Podstawowe wiadomości o islamie. [T.] 1. Warszawa: „Dialog”, 1997, s.
220 – 224.
11
Obecność prawa – przedmuzułmańskiego w szkole prawne jest ukonstytuowane w samym Koranie,
który wielokrotnie sięga do tradycji Arabii z czasów przed Mahometem. Wykorzystywanie tylko w
jednej ze szkół tłumaczone jest tym, iż w Koranie uwzględniono korzystne zwyczaje przed –
muzułmańskie, a te nie włączone należy odrzucić.
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Szkoła hanaficka jest najbardziej liberalna, swoje nauki opiera głównie na na
Koranie oraz na Sunnach. W wyrokach dokonywanych według tej szkoły sędziowie
kierują się dobrem jednostki (istihsan). System ten stosowany jest w Turcji. Dzięki
swojej tolerancyjności i dość szerokiej możliwości interpretacji Koranu daje
prawnikom możliwość wprowadzania drobnych zmian tradycji, a poprzez to
wprowadzenie na przykład elementów demokracji w społeczeństwie.
Malikicka szkoła prawna jest bardziej rygorystyczna i tradycjonalistyczna.
Podobnie jak hanaficka szkoła uznaje Koran i Sunny oraz odmiennie od
pozostałych szkół prawo przed-muzułmańskie. Sprawia to, iż w społeczeństwa
uznające tę szkołę są niechętne wprowadzaniu wszelkich zmian. Utwierdza to
jeszcze bardziej niechęć do stosowania Kijasów przez prawników z tej szkoły.
Sędziowie przy wydawaniu wyroków kierują się dobrem ogółu - istislah, a to
prowadzi do stworzenia społeczeństwa, które zamknięte jest na potrzeby jednostki.
To obrazuje, że dla prawników tej szkoły ważniejsze jest dobro całej społeczności,
zamiast jednostki. Przykładem państwa stosującego tę szkołę jest Kuwejt.
Kolejną sunnicką szkołą prawną jest szkoła szaflicka. W wyrokach odrzucone
zostały zarówno istihsan, jak i istislah, które według prawników tej szkoły
ograniczają interpretację Islamu. Dzięki obszerności interpretacji również w niej
możliwe jest wprowadzenie demokracji jako ustroju politycznego.
Najbardziej restrykcyjną ze szkół jest hanbalicka szkoła prawna. Wyroki tej
szkoły są bardzo surowe, przez co przez zwolenników zachodniego systemu
wartości, mogą być odbierane jako gwałcące prawa człowieka. Stosowana jest
między innymi w Arabii Saudyjskiej. Wyznawcy jest szkoły niechętnie
wprowadzają zmiany, a ich zastosowanie w tradycji uważają za pogwałcenie religii.
Dlatego w krajach przyjmujących ten obrządek prawny trudna jest demokratyzacja.
Szkołą szyicką jest szkoła dżafarycka, która w odróżnieniu od szkół sunnickich
ogranicza się jedynie do Koranu i chabary (relacji z życia 12 immanów). Nie uznaje
żadnych zmian – wprowadzane są jedynie nieprawomocne opinie. Szkoła
dżafarycka stosowana jest w Iranie.
Przedstawione powyżej szkoły, to tylko najważniejsze i najbardziej wpływowe
szkoły prawne. Nie należy zapominać, że istnieją również inne, najczęściej bardziej
radykalne interpretacje prawa. Fundamentaliści islamscy, gdyż o nich mowa,
odrzucają wszystkie powyższe szkoły prawne uznając je za zbyt laickie i
postępowe. Jedną z najbardziej znanych grup fundamentalistycznych są wahabici.
Za prawo uznają tylko Koran, a jego przepisy interpretują w sposób ortodoksyjny i
dosłowny.
W każdej z powyżej przedstawionych szkół za podstawę przyjęto Koran12.
Shakir Kitab pisze o nim w następujący sposób: Koran jest świętą księgą, która
swoim zasięgiem obejmuje cały wszechświat, od kosmosu, aż po pestki daktyli, do

Sama księga miała zostać przedyktowana Mahometowi przez anioła Gabriela. Uznawana jest tylko
wersja arabska – każde tłumaczenie na języki narodowe traktowane są jako interpretacje. Składa się z
114 sur (rozdziałów), które podzielone są na wersety. 90 z nich pochodzi z okresu mekkańskiego są
poetyckie, i alegoryczne. 24 sury medyńskie są bardziej robocze i dotyczą spraw politycznych. Sury
poetyckie zostawiają miejsce na interpretację – stąd często pojawiające się różnice pomiędzy
wyznawcami islamu. J. Danecki op.cit. s. 60.
12
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jednego włosa człowieka, a nawet jego synów13. Faktycznie, jeżeli przejrzy się
posegregowane wypowiedzi Proroka14 uwidacznia się, że swoim zasięgiem
obejmują całe życie człowieka. Znajdziemy w nim zasady dotyczące ogólnego
zachowania, kultury osobistej, jedzenia, ubioru, spania i układania się do snu,
powitania, wizyt u chorego, uczestnictwa w pogrzebie oraz modlitwy za duszę
zmarłego, podróży, a także wykaz cech dobrych i szlachetnych czynów oraz złych15.
Tworzy to podstawę do instytucjonalnej kontroli człowieka, a także wywołuje w
obserwatorach uczucie władzy totalnej nad pojedynczymi ludźmi.
Prawa szarijatu w żaden sposób nie można nazwać prawem demokratycznym.
Józef Bielawski pisze o Koranie: był i jest nie tylko zbiorem przykazań religijnych
i moralnych, ale także „konstytucją” nowych państw muzułmańskich16. Nie
zostawia również człowiekowi miejsca na wolność rozumianą jako możliwość
podejmowania samodzielnych decyzji. Prawo nie ogranicza się jedynie do sfery
publicznej człowieka, ale mocno wkracza w sferę moralną. Religia jest prawem.
Jest ono bardzo sztywne, a zmiany dokonywane są jedynie poprzez interpretacje
prawne. Interpretacją prawa Boskiego zajmują się uczeni i prawnicy, którzy
jednocześnie za sprawą konsensusu uzupełniają luki prawne. Dzięki swojej wiedzy
są oni wywyższani w ramach społeczeństwa, uznawani wręcz za nieomylnych.
Poprzez możliwość kreowania i uzupełniania prawa umami17 stali się następcami
Proroka na ziemi18. Tak więc, to oni stali się prawdziwym nieelekcyjnym rządem
dla społeczeństwa, który dyktuje ludowi co jest zgodne z wolą Bożą. Innymi słowy
stają się architektami polityki i sternikami umysłów ludzkich. Takie wywyższanie
ich pozycji powstrzymuje wprowadzenie prawdziwej demokracji, nawet w
najbardziej postępowej ze szkół prawnych. Umani zdominowali państwa islamskie,
dlatego właśnie religię widać w każdej dziedzinie życia. Nawet jeżeli Koran nie
uwzględnił jakiegoś aspektu ziemskiej egzystencji zrobili to umami. Wskutek tego
autonomiczna wolna jednostka przestała istnieć. Nie ma człowieka bez Islamu i nie
ma państwa bez Koranu.
1.2. Władza państwowa
Josef von Ess nazwał status islamu jako źródło egalitarnej teokracji laickiej19.
Egalitaryzm polega na równości wobec prawa i braku zastępcy Boga na ziemi.
Teokracja laicka to oparcie społeczeństwa na prawie Boskim przy jednoczesnym

S. Kitab op.cit. s. 124 – 125.
Dokonał tego Abu Zakariyya Yahya Bin Szaraf An-Nawawi w książce Ogród dobrych ludzi. /w:/
S. Kitab op.cit. s. 125 – 133.
15
Wymienione zasady to księgi zaproponowane przez Abu Zakariyya Yahya Bin Szaraf An-Nawawi.
Każda z nich zawiera szereg wyszczególnionych zakazów i przykazów. I tak np. w księdze spania i
układania się do snu znajdziemy podpunkty: 1. Wolno położyć się na plecach, 2. Kulturę posiedzenia z
innymi, 3 Sny oraz wszystko co z nimi związane.
16
J. Bielawski, Islam, religia państwa i prawa., Warszawa 2003, s. 7.
17
Ummami - prawnicy zajmujący się interpretacją i uzupełnieniem prawa islamskiego.
18
Pięć wielkich religii świata, red. Emma Brunner – Traut, tłum. Jan Doktór, Instytut Wydawniczy
PAX Warszawa 2002, Josef von Ess, Islam, s. 97.
19
Ibidem s. 97.
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braku kleru kierującego nim. Na czele tej konstrukcji musi jednak stać głowa
państwa – prezydent, Emir generalny czy w dawnych czasach Kalif20.
Charakter władzy w państwie zaczął powodować problemy już po śmierci
Mahometa. Był on nie tylko politykiem, ale przede wszystkim prorokiem, co
dawało mu prymat w ramach wspólnoty. Wraz z jego śmiercią zakończyły się
objawienia, więc status władcy przestał być tak oczywisty. Kalif nie mógł być
prorokiem. Ustalono, iż kalifowie będą namiestnikami Mahometa, a nie Allaha21.
To powodowało utrwalenie się hierarchii władzy, na szczycie której znajdował się
Bóg, jako suweren, a później jego namiestnik czyli Mahomet, a dopiero po jego
śmieci następcy, którzy mogą tylko interpretować Koran (obecnie umani). Walid II
(743 – 744) uznał za zadanie kalifa22 pilnowanie przestrzegania prawa Bożego po
odejściu Mahometa. Tym samym władca był zarówno przywódcą religijnym, jak i
politycznym. Podobną rolę współcześnie odgrywał Chomeini w Iranie łącząc w
sobie atrybuty władzy kościelnej i państwowej.
Do obowiązków władcy, a więc także państwa, należy przede wszystkim dbanie
o czystość religii, co w głównej mierze oznacza nie dopuszczanie do wejścia w
życie rytuałów innych niż nakazane w tradycji. Wiąże się to z zagwarantowaniem
przestrzegania praw przez społeczeństwo, a w przypadku złamania prawa
zastosowania zasad religijnych.
Ostatecznie w islamie ukonstytuowały się dwa sposoby elekcji namiestnika
Mahometa. Pierwszym ze sposobów jest sukcesja odbywająca się poprzez
dziedzicznie. Taki sposób wyboru następcy uznawany jest przez szyitów. Wybór
ten opiera się na dogmacie o teorii przywództwa, tzw. Imamia. W teorii władzy
sięgają do idei platońskiego władcy – filozofa. Według niej, Bóg powierzył władzę
Alemu Ibn Talibowi (przybrany syn Mahometa i jego zięć) i jego potomkom.
Jednak z obawy przed rozpadem nowo powstałej społeczności rozwiązanie to nie
zostało wprowadzone zaraz po śmierci Mahometa, ale dopiero po śmierci
pierwszych trzech kalifów. Ostatnim imanem ma być Mahdi (zbawiciel).
Według szyitów tylko koranista może być dobrym władcą, gdyż będzie podążał
ścieżką wyznaczoną przez Allaha. Uczeni stoją na straży przestrzegania prawa
przez organy państwowe. Obecnie, kiedy nastąpiła próba rozdzielenia funkcji
kościelnych i świeckich, powoduje to wpływ kleru na hierarchię władzy. Podobnie,
jak w krajach sunnickich możliwe jest wybieranie władców świeckich (prezydent),
jednak nad kontrolą ich poczynań stoją uczeni. Szyicką głową państwa de facto jest
przywódca religijny. Rozwinięciem tej teorii zajął się Ajatollah Chomeini we
Władzy muzułmańskiej. Z drugiej strony taką drogę sukcesji obrała również
sunnicka Jordania, której król – Abdullah II ma być potomkiem Mahometa w 43
pokoleniu23. Tłumaczone jest to wpływami perskimi lub rzymskimi, w których
Piszą o tym np. Abu Fasir, Muhammad Yusuf Musa, Ibn Taymiyya czy średniowieczni filozofowie
islamscy: Al – Gazali, Al. – Bagdadi oraz Al. – Mawardi.
21
Związki z prorokiem są bardzo podkreślane w kulturze politycznej. Przykładem może być król
Jordanii Abdullah II, który przedstawiany jest jako bezpośredni potomek proroka w 43 pokoleniu
(http://www.kingabdullah.jo/main.php?main_page=0&lang_hmka1=1)
22
List Walida II o dziedziczeniu władzy, tłum. J. Daniecki (z:)K. Pachniak, Podstawy pojęcia
średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej (w:) Islam a terroryzm, op.cit. s. 63.
23
Oficjalną stroną króla Abudllaha II:
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władcy muzułmańscy przejęli zasadę dziedziczenia zgodną dla danego regionu.
Jednak sunnici twierdzą, że taki sposób obierania głowy państwa jest niezgodny
z tradycją, a wynika jedynie ze zmieszania islamu z kulturą regionalną. Takie
połączenie powoduje, iż w takiej wersji, w państwie o ustroju monarchii, możliwe
jest zakładanie partii politycznych. W państwach, gdzie ustrojem jest czysty szarijat
(szyizm oraz sunnizm w wersji wahabickiej) jest to zakazane, jako wyraz sporów
politycznych. Nie możliwe jest istnienie innych stronnictw od panującego.
Drugim sposobem jest wybieranie z ummy najbardziej godnego reprezentanta.
Według sunnitów jest to jedyny prawidłowy sposób wybierania władcy. W czasach
obecnych może on być rozumiany jako obieranie głowy państwa w drodze
demokratycznych elekcji24. Oznacza to, że islam sunnicki jako system polityczny,
nie zakazuje wyborów. Wręcz przeciwnie, część prawników uważa, że od początku
istnienia islam zachęca do wyboru władcy w drodze elekcji. Tradycja wyboru
władcy wywodzi się z czasów wyboru następcy Mahometa. Wówczas kalifa
wybrano po długiej dyskusji i głosowaniu. Ważnym elementem istnienia takiego
sposobu obierania władz jest istnienie opozycji. Współcześnie opozycja może
oznaczać partie polityczne, jednak częściej oznacza klany i rodziny plemienne,
które wywodzą się od czasów pierwszej ummy25. Jednak należy zauważyć, że
wybory muszą być rozumiane jako akt udziału ludzi w procesie podejmowania
decyzji. Islam zakazuje prowadzenia kampanii wyborczej, gdyż ma ona być
źródłem niezdrowej i nie zgodnej z islamem rywalizacji między jednostkami26.
Jednak tradycja wyboru pierwszych kalifów (tzw. kalifowie sprawiedliwi)
pokazuje, iż proces elekcji pierwszych kalifów nie mógł się odbyć bez prezentacji
kandydatów i ich osiągnięć27. Z tych zagmatwanych norm przepisów można
wyprowadzić zasadę, iż kampania negatywna jest zakazana, ale sama konkurencja
jest konieczna do wyboru najlepszego stronnictwa.
Różnice w sposobie wybierania władcy: poprzez dziedziczenie lub elekcję, stały
główną osią konfliktu między odłamem sunnickiem, a szyickim. Pokazuje to, iż
problem władzy jest kluczowy dla całego islamu. Z pewnością można stwierdzić, iż
główną osią sporu pomiędzy różnymi odłamami islamu nie są sprawy związane ze
sferą duchową, a właśnie ze sferą polityczną. W islamie nigdy nie doszło do
konfliktu na tle doktrynalnym. Konflikty zawsze dotyczyły systemu politycznego.
To doprowadziło do tego, że obecnie nie możliwe jest rozdzielenie islamu
duchowego od politycznego. To sprawia, że nie nastąpiło rozdzielenie instytucji na

http://www.kingabdullah.jo/main.php?main_page=0&lang_hmka1=1, dostęp: 28.03.2010.
24
Pierwszym krokiem takiej elekcji jest wybór kandydatów przez asz – szurę, a później ludzie w
głosowaniu muszą poprzeć kandydata. Teoretycy islamscy nie wyjaśniają co się stanie, jeżeli kandydat
nie uzyska poparcia rady.
25
Kalany, które po śmierci walczyły o władze byli: Haszymidzi (którzy jeszcze w Mekce przyjęli
Islam i byli potomkami pradziadka Mahometa – Haszyma) drugim stronnictwem były rody
wywodzące się z Medyny, kolejnymi Umyyadowie (potomkowie brata Haszyma) oraz czwarta grupa
zwolenników Allego – przybranego syna i zięcia Mahometa.
26
H. Mukkahal, w gazecie Al Chalidż, w: R. Stefański, Demokracja i świat islamu, „Gazeta
Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75515,2609275.html, dostęp: 28.03.2010.
27

S. Kitab, op.cit. s.160 – 170.
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państwowe i kościelne. Dlatego przywódcy polityczni silnie związanie są ze sferą
duchową.
3. Monizm władzy
Aleksander Hertz pisze, iż dowódcy religijni zawsze byli despotami.
Centralizacja władz instytucjonalnych i skupienie władzy w rękach „jednego” była
zawsze charakterystycznym elementem w opisie dyktatury politycznej, szczególnie
zaś tej powstającej na tle religijnym czy narodowym28. Mimo to, wcześniej
wspomniano, iż islam dąży do zaangażowania ludzi w proces podejmowania
decyzji. Instytucją, w której lud może realizować ten postulat islamu jest asz –
szura (w dosłownym tłumaczeniu narada). Pełni ona ważną rolę w systemie
politycznym państw islamskich. Jej istnienie ukonstytuowane jest w Koranie29, a
wywodzi się jeszcze z czasów przed muzułmańskich. Już Prorok każdą ważną
decyzję musiał konsultować z radą. Asz – szura ograniczała władzę zarówno
Mahometa, jak i jego następców. Ali ibn Talib mówił o siedmiu dobrych stronach
instytucji: wyłanianie prawidłowości, otrzymywanie opinii, oddalanie błędu,
unikanie pretensji, unikanie żałowania, zjednywanie serc, zachowanie tradycji30. W
skład rady mogli wchodzić jedynie wolni mężczyźni wyznający islam, którzy są
obywatelami kraju i charakteryzowali się skromnością, sprawiedliwością i wiedzą.
Obecnie asz – szura nazywana jest Radą Konsultacyjną i pełni rolę parlamentu. W
państwach, gdzie szarijat jest surowo przestrzegany Rada wybierana jest przez
głowę państwa. W pozostałych państwach odbywają się wybory. Do zadań asz –
szury według teoretyków islamu należy wybór głowy państwa, udzielanie pomocy
prezydentowi (szczególnie w sytuacji wojny, czy podpisania traktatów), rozliczanie
prezydenta z przestrzegania ustalonej polityki. Rada ma prawo odwołać prezydenta,
jeśli ten złamie zasady islamskie, a próby załagodzenia jego polityki nie powiodą
się31. Oznacza to, że według islamskich teoretyków Rada Konsultacyjna ma dość
szerokie kompetencje kontrolujące władzę głowy państwa. Teoretycy nie nadają asz
– szurze kompetencji władzy ustawodawczej, a ograniczają ją jedynie do funkcji
doradczej dla panującej głowy państwa. Dlatego mimo istnienia parlamentów
władza w państwach jest monistyczna. To powoduje, że trójpodział władzy jest
fikcyjny, a większość kompetencji w państwie przypisana jest jego przywódcy. Z
drugiej jednak strony jest to zalążek demokracji.
Na początku istnienia państwo islamskie nie było podzielone na jednostki
administracyjne. Jednak, wraz z rozrostem państwa pojawiła się, potrzeba
podzielenia państwa na mniejsze jednostki administracyjne. Skorzystano z tradycji
perskiej. Władca wysyłał swojego zaufanego namiestnika. Poprzez rozdział
pojawiły się funkcję wezyrów (delegowanych i wykonawczych) oraz emirów
(wyznaczonych i uzurpowanych)32. Jednak zdaniem islamskich myślicieli33 władza
A. Hertz Szkice o totalitaryzmie./w:/ Shakir Kitab op.cit.s. 91.
Koran (Sura 42) tłum. J.Bielawski, op.cit.
30
Abu Salim Muhammad Bin Talha Al-Wezir Wyjątkowy naszyjnik szczęśliwego króla /w:/
S.Kitab op.cit., s. 115.
31
S. Kitab, op.cit., s. 119.
32
Podział zaproponowany przez Al – Mawarediego na podstawie: K. Pachniak, op.cit., s. 72
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powinna należeć jedynie do jednej osoby w państwie. Jej oddelegowanie może
powodować powstanie nowych państw (emirowie uzurpatorzy), co prowadzi do
powstania mniejszych, ale autonomicznych państw. Rozpad wielkiego państwa na
mniejsze suwerenne jednostki ostatecznie przypieczętował centralizację, gdyż
z doświadczeń historycznych, wysnuto wniosek, iż szeroka decentralizacja
prowadzi do rozpadu państwa. Mimo to, jednostki terenowe muszą istnieć, ale
muszą one być ściśle podporządkowane głowie państwa. Trwałość takiego
myślenia pokazuje przykład Arabii Saudyjskiej, w której istnieje podział
administracyjny, ale terenowe asz-szury były wybierane przez króla. Od 2005 roku
połowa lokalnych parlamentów wybierana jest w wyborach powszechnych. Nie jest
to jednak spowodowane zmianą myślenia dotyczącego decentralizacji, ale tendencją
do przeprowadzania wyborów w regionie.
1.4. Własność prywatna i gospodarka
W związku z tym, że druga żona Mahometa pochodziła z rodziny kupieckiej
gospodarka gminy muzułmańskiej musiała być związana z wolnym handlem.
Dlatego jedną z zasad gospodarki islamskiej powinno być uszanowanie zasad
związanych z wolnym handlem. Współczesne państwa muzułmańskie, a zwłaszcza
autokratyczni przywódcy nie są radykalnymi zwolennikami przestrzegania tej
tradycji, mimo to zgodnie z religią biorą udział w rynku międzynarodowym.
Zgodnie z zasadami związanymi z wolnym handlem islam, podobnie jak państwa
demokratyczne, uznaje nienaruszalność własności prywatnej. W związku z tym,
powstał problem różnic ekonomicznych w społeczeństwie. Koran uważa, że jeżeli
dochód generowany jest poprzez ciężką pracę, wówczas nierówności są naturalne i
sprawiedliwe społecznie. Islam udowadnia, że tylko poprzez ciężką pracę można
osiągnąć szczęście i stabilizację finansową. Dlatego przywileje związane z opieką
socjalną powinny być zapewnione jedynie dla jednostek pracujących. Jest to
podobne myślenie, jak w przypadku demokracji liberalnej w XIX wieku. Według
teoretyka gospodarki islamskiej Ibin Khalduna34 państwo ma zredukować
opodatkowanie do minimum i zbliżać się do stylu gospodarek liberalnych. Dlatego
mimo, iż wolny handel obecnie związany jest z procesem globalizacji, potępianej
przez muzułmanów, kompanie międzynarodowe mogą istnieć na rynku krajów
islamskich.
Liberalne podejście do gospodarki i ochrona własności prywatnej, jako
dominujące podejście gospodarcze w islamie, powstało na długo przed powstaniem
dzieł Johna Locka. Jednak rozumienie pewnych pojęć jest różne dla islamu i
demokracji liberalnych. Dlatego posiadanie surowców naturalnych, a przede
wszystkim ropy naftowej, nie jest rozpatrywane pod względem prywatyzacji czy
nacjonalizacji. W islamie, każda własność prywatna nie powinna działać wyłącznie
dla dobra posiadacza, ale dla całej społeczności. Stąd państwo nie prywatyzuje pól
naftowych i wydobycia paliw, gdyż środki pochodzące z tej gałęzi gospodarki
– 73.
33
Przede wszystkim Ibn Chaldun.
34
D.E. Price, Islamic Political Culture, Democracy and Human Rights, Preanger Publisher,
London 1999, s. 25.
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przeznaczone są na utrzymanie państwa, a więc dla dobra społecznego. To
powoduje, że państwo odmiennie niż demokracje liberalne, nie dąży do
prywatyzacji całej gospodarki. Co więcej, za pieniądze zarobione przez państwo,
dotowane są jednostki niezdolne do pracy. Mimo to, iż islam wspiera ciężką pracę,
społeczeństwa oczekują od państwa na przykład publicznej ochrony zdrowia35.
Dlatego gospodarka islamska jest w pewnej mierze połączeniem zarówno
liberalnego, jak i socjalnego podejścia.
2. Perspektywa społeczna
2.1. Religia społeczna
Świat według islamu jest integralny, dlatego niemożliwe jest rozdzielenie stref
świeckich i religijnych. Meczet był i jest nie tylko miejscem modlitewnym, ale
także publicznym. Imam kieruje modlitwą, ale również jest dowódcą wojskowym
broniącym interesów wspólnoty.
Taki kształt relacji w sferze publicznej podtrzymywany jest nie tylko przez
instytucje, ale przede wszystkim przez tradycję. Inaczej niż w chrześcijaństwie
islam jest religią wspólnego przeżywania. Mahomet budując państwo wiedział, że
społeczeństwo jest bardzo podzielone. Mówiono różnymi dialektami języka
arabskiego, wierzono w różne bóstwa. Dlatego ważnym zadaniem pierwotnego
islamu było zbudowanie spójnego społeczeństwa. W konsekwencji powstała
polityczna wspólnota opierająca się na wierze. To co zbudowało społeczność
islamską za czasów Mahometa sprawdza się po dzień dzisiejszy. Termin
muzułmanin, nie oznacza jedynie wierzącego w Allaha, ale przede wszystkim
członka społeczności żyjącej według zasad określonych w Koranie. W chwili
przyznania się do niewiary człowiek automatycznie wykluczany jest ze
społeczeństwa i izolowany.
Społeczeństwo islamskie oparte jest na zasadzie równości. W gminie
muzułmańskiej wszyscy byli braćmi. Ten sam mechanizm zastosowano w całym
państwie. Nie jest to jednak taka sama równość jaka ma miejsce w przypadku
demokracji. Według muzułmanów demokratyczna równość oparta jest na
wyznaczaniu każdemu członkowi społeczeństwa identycznych zadań, co jest
sprzeczne z naturą. Dlatego Koran wyznacza role społeczne dostosowane do
możliwości jednostki. Są to role stałe i nienaruszalne.
Obok równości, wszystkie filary islamu mają na celu umacnianie więzi w
społeczeństwie. Wyznanie wiary włącza człowieka do wspólnoty. Modlitwa
odmawiana jest we wspólnocie, a indywidualna rozmowa z Bogiem, nie może
zastąpić tej we wspólnocie. Post musi być rygorystycznie przestrzegany, dlatego
jest kontrolowany publicznie. Jego nie przestrzeganie grozi podejrzeniem o brak
wiary, a zatem wykluczeniem ze społeczności. Podatek dla biednych nie jest
dobrowolny. Jego idea jest zaczerpnięta dawnego dziedzictwa przed
muzułmańskiego, przez co łatwiej przyswajany był przez pogan36. Tak więc
Równą dystrybucję ochrony zdrowa promuje przede wszystkim teoria na temat polityki
społecznej stworzonej przez Sayyda Qutba na podstawie: D.E. Price, op.cit., s. 29 – 30.
36
Pięć wielkich religii świata, op.cit, s. 92 - 95
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wszystkie filary islamu, które mają mieć ściśle duchowy charakter, mają również
charakter społeczny, a więc polityczny. W swoim założeniu filary budowały
społeczeństwo, ale doprowadziły do stworzenia przekonania, iż co jest dobre dla
całej społeczności, jest też dobre dla jednostki. W konsekwencji przestała się liczyć
autonomiczna wola jednostki. Zachodnie społeczeństwa zbudowane są z jednostek,
a islamska jednostka funkcjonuje prawidłowo, jeżeli jest członkiem społeczeństwa.
Jest to odwrócenie roli jednostki w państwie. Społeczeństwo islamskie jest
jednocześnie wspólnotą polityczną, a zatem człowiek nie może żyć i funkcjonować
bez państwa.
2.2. Kobieta w Islamie
Koran jako księga religijna, ale i szczegółowa kodyfikacja prawa ustala miejsce
kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Wyznacza obu płciom zadania i obowiązki
względem rodziny oraz społeczeństwa. Różnorakość zadań dla obu płci nie wynika
jednak z ich nierówności. Wręcz przeciwnie Koran traktuje zarówno kobietę
i mężczyznę identycznie. Żadna z płci nie jest lepsza, ani gorsza. Lois Lamaya al –
F`arugi37 idzie wręcz o krok dalej mówiąc, iż w islamie kobieta od początku
traktowana jest lepiej niż w chrześcijaństwie. Jego zdaniem zapis stworzenia ludzi
w Biblii ma insynuować, iż kobieta jest stworzeniem gorszym od mężczyzny.
Oprócz tego grzech pierworodny ma być popełniony przez kobietę, za co
mężczyzna ma być również ukarany. Koran nie robi takiego rozróżnienia mówiąc,
iż kobieta i mężczyzna pochodzą z jednego istnienia38.
Mimo to, kobieta w islamie traktowana inaczej niż mężczyzna. Wynika to
również z Koranu i jego wnikania w sferę prywatną człowieka. Święta księga
islamu nakłada na swoich wyznawców różnorodne zadania dla obu płci. Islam
tłumaczy wyznaczanie ról tym, iż zachodnie pojęcie równości oznacza
identyczność obu płci, co jest nieprawdą. Według muzułmanów równość w pojęciu
demokratycznym ma sprawiać, iż kobiety rywalizują z mężczyznami zapominając o
swojej kobiecości. Następstwem jest olbrzymia presja społeczna na pozbawienie
kobiet przynależnych im wcześniej ról i obowiązków i zmuszanie ich do tego aby
prowadziły życie odarte z osobowości i tożsamości39. Dlatego Koran zapobiega
takiemu rozwojowi społeczeństwa i kodyfikuje podział obowiązków między
płciami. Kobieta ma opiekować się rodziną i dziećmi, a także dbać o ognisko
rodzinne. Mężczyzna natomiast utrzymuje rodzinę, zapewniając jej jak najlepsze
warunki życiowe. Żyjąc w tradycyjnym muzułmańskim domu kobiety nie pracują
zawodowo, a poprzez to stają się uzależnione najpierw od swoich ojców i braci, a
później mężów. Dlatego prawo do edukacji dla obu płci jest różnie interpretowane.
Mężczyźni mogą studiować i uczyć się, póki nie stają się głowami rodzin, a kobiety
do momentu, w którym nie nauczą się samodzielnie czytać.

Lois Lamaya al – F`arugi, Kobiety w koranicznym społeczeństwie
http://www.alislam.org.pl/kobiety2.htm#1 [dostęp: 12.03.2010].
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Koran 7:189.
Lois Lamaya al. – F`arugi op.cit.
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2.3. Społeczeństwo klanowe
Z moim bratem przeciwko reszcie rodziny. Z moją rodziną przeciwko mojemu
klanowi. Z moim klanem przeciwko pozostałym klanom. I wszystkie klany razem
przeciwko reszcie świata40.
Społeczeństwa islamskie, jak pokazano wcześniej, oparte są głównie na
wspólnocie. Jednak w praktyce nie jest możliwe stworzenie jednej, wielkiej
światowej ummy opartej o bardzo ścisłe więzi między wszystkimi jednostkami.
Dlatego społeczeństwa zacieśniają swoje więzi głównie wśród: klanu lub wspólnoty
wiejskiej. Taki podział społeczeństwa jest w islamie trwały i mocno zakorzeniony.
Wraz z upływem czasu niektóre z grup stały się bardziej wpływowe od innych.
Zaczęły bardzo mocno wpływać na politykę, często stając się głównym aktorem na
scenie politycznej. Później zagarniając dla siebie całą władzę. Obecnie do takich
dominujących klanów należą Saudowie z Arabii Saudyjskiej, czy Baszar Assad41.
Przedstawiciele tych klanów są głowami państw, ich najbogatszymi mieszkańcami,
co sprawia, że monopolizują użycie wojska. To prowadzi do sytuacji, w której
rodziny te mogą dowolnie sterować społeczeństwami. Jeżeli dochodzi do buntów
w społeczeństwie tłumią je w zarodku, nie dopuszczając do powstania znaczącej
opozycji politycznej. W Arabii Saudyjskiej wręcz zakazano istnienia wszelkich
partii politycznych, co oznacza, że tylko klan i jego zwolennicy mogą wpływać na
politykę kraju. Klanom rządzącym nie zależy na zmianie ustroju politycznego.
Wprowadzenie demokracji oznaczałoby osłabienie reżimu, a więc oddanie części
władzy oraz rewizją dotychczasowej polityki. Dlatego rodzinom zależy na
stworzeniu fasadowej demokracji (w celu uniknięcia konsekwencji ze strony
otoczenia międzynarodowego), przy jednoczesnym zachowaniu pełni władzy.
Parlamenty w takich krajach mają jedynie doradczą funkcję, nie posiadając
praktycznie żadnych kompetencji, a jeżeli mają kompetencje to głowy państw
zachowują duży wpływ na organy władzy.
W krajach takich jak Afganistan, czy Pakistan, żadna z grup nie zdobyła
dominującej pozycji w państwie. Nie mniej jednak, wspólnoty odgrywają znaczącą
rolę w tych krajach. W związku z silnymi więziami wewnątrz grupy (klan, wieś
itp.) praktycznie nie istnieją kontakty między wspólnotami. Tak więc naród jest
tylko zbiorem poszczególnych wspólnot. Dlatego praktycznie niemożliwe jest
stworzenie ogólnonarodowych organizacji czy partii. Jednostka czuje się bardziej
związana ze wspólnotą, niż z państwem. Czasami ludzie w ogóle nie identyfikują
się z państwem, tylko ze swoją grupą. Tak więc wprowadzenie demokracji w takich
państwach wiąże się z całkowitą zmianą mentalności oraz sposobu socjalizacji
jednostek.

M. Piasecka, Problem fundamentalizmu islamskiego w Algierii, „Portal Spraw
Zagranicznych”, http://www.psz.pl/tekst-1889/Malgorzata-Piasecka-Problemfundamentalizmu-islamskiego-w-Algierii,dostęp, 29.03.2010.
41
R. Stefański, Demokracja i świat islamu, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75515,
2609275.html,dostęp: 29.03.2010.
40
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2.4 Fundamentalizm
Fundamentalizm w islamie przybiera dwie formy: zinstytucjonalizowaną dążącą
do obalenia istniejącego porządku oraz bardziej nieformalną, która opiera się na
wspieraniu istniejących radykalnych grup wyznaniowych. Obie formy często jako
formę działania obierają terroryzm interpretowany przez grupy jako dżihad42 –
święta wojna.
Źródłem wielu działalności fundamentalistycznych jest radykalne wyznanie w
szkole wahabickim. Ideologia stała się najbardziej popularna między rokiem 1960 –
1970. W tym czasie wojna pomiędzy komunizmem a demokracją była najsilniejsza.
Jednocześnie państwa islamskie pogrążone były w skrajnej biedzie. Wówczas
ujawniła się zasada, iż im społeczeństwo w danym kraju jest biedniejsze, tym
fundamentalizm religijny staje się bardziej popularny. Jest to wynikiem z jednej
strony poszukiwania ratunku w Bogu, a z drugiej bogactwa posiadanego przez te
grupy fundamentalistycze, których perspektywa posiadania przyciąga biednych
ludzi. Wraz ze wzrostem gospodarczym, wydawało się, że znaczenie tego nurtu
maleje. Jednak początek XXI wieku przyniósł jego odrodzenie. Wówczas
rozpoczęła się amerykańska „wojna z terroryzmem43”, która według krajów
islamskich była wojną z islamem, a nie samym wojującym wahabizmem44. Nurt stał
się jedyną możliwą opozycją przeciwko rządom, które wielu ludzi uważa za
kontrolowane przez USA.
Przykładami zinstytucjonalizowanych grup fundamentalnych dążących do
ochrony tradycji muzułmańskiej są na przykład: Bracia Muzułmańscy45 czy Partia
Wyzwolenia Islamskiego (Hizb at – Tahrir46), a obecnie grupa dążąca do powstania
państwa Islamskiego. Organizacje mają zasięg międzynarodowy (Hizb at – Tahrir
ma swoje siedziby w ponad 40 krajach47) i obie w swoich działaniach często
posługują się terrorem, jako narzędziem dżihadu. Organizacje są bardzo popularne
wśród społeczności muzułmańskiej. Stanowią silne grupy interesu w państwach
takich jak Arabia Saudyjska, Jordania, Egipt, czy terytorium Palestyny. W wielu z
krajów, ze względu na rewolucyjny charakter, są zakazane.
Fundamentalizm islamski obecnie stał się formą sprzeciwu wobec globalizacji
i unifikacji kultury. Wraz ze wzrostem popularności takich grup zastąpienie
systemu politycznego wywodzącego się z szarijatu demokracją jest mało
prawdopodobne. Próba narzucenia demokracji ze strony np. USA kończy się
oporem ze strony muzułmanów i niekończącymi się walkami.

42
Szkoły prawne dość często interpretują dżihad nie jako czynną wojnę z niewiernymi, ale
wewnętrzną walkę z przeciwnościami losu.
43
Doktryna wprowadzona przez administrację Georga W. Busha, która oznaczała walkę z
państwami, które wspierają działalność grup terrorystycznych.
44
Doktrynę wyznawał przede wszystkim Osama bin Laden i Al – Kaida.
45
Na temat organizacji: A.Wąs, Bracia Muzułmanie w Jordanii. Doktryna i organizacja
bractwa na przełomie XX i XXI wieku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2006.
46
Na temat tej partii w: M. Łabenda, Hizb ut-Tahrir, czyli Partia Wyzwolenia /w:/ Islam a
terroryzm, op.cit. 90 – 110.
47
Ibidem, s. 98.
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Podsumowanie
Zarówno w sferze instytucjonalnej, jak i społecznej wprowadzenie demokracji w
państwach islamskich jest procesem długotrwałym i żmudnym, ale nie
niemożliwym do osiągnięcia. Możliwości reinterpretacji słów Mahometa daje
szanse na wprowadzenie rozwiązań prawnych, które doprowadziłyby do
wprowadzenia demokratycznej formy rządów. Jednak problemem wydaje się być
sfera społeczna, która przez wieki utrwaliła schematy myślowe, a wprowadzenie
innych norm wiązałoby się z trudno akceptowalną reformą społeczną. Pokazuje to
przykład reform Ataturka w Turcji, które mimo upływu lat nadal nie doprowadziły
do powstania systemu w pełni demokratycznego. Nie mniej to właśnie przykład
Turcji pokazuje, że przemiany i dążenia do stworzenia demokracji w
społeczeństwie islamskim są warte prób.
SUMMARY
Between Faith and Democracy.
Perspective of Introducing a Democracy in Islamic States
In about 50 states where Islam is a main religion Sharia low has impact on creation
of political system. Non of them is fully democratic. Islam is not just a religion, but
also a political system. This paper analyze how Koran has influence on the
democratic reforms in this system. Both political and social reasons has been shown
from different perspective of Islamic schools.
Keywords: Islam, society, democracy, tolerance.
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II. MATERIAŁY I ANALIZY (MATERIALS&ANALYSIS)
„PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY” 2015, TOM 13

Jan MAJKA

DUGINIADA, CZĘŚĆ 3.
Według A.G. Dugina „Rosja może być albo wielka albo żadna”1
Państwo Wielkie, Mocarstwo, Imperium to według Dugina nie tylko określenie
aktualnego stanu posiadania i potencji danego państwa, ale także skali jego aspiracji
do ekspansji. W pierwszej kolejności wyznacza je precedens historycznego stanu
posiadania narodu, w kolejności dalszej granice zbiorowej wyobraźni. Jest to więc
projekt geopolityczny danego narodu.
Nie jest istotne czy precedens władania odnosi się do terytoriów etnicznych,
„odwiecznych”, czy też nabytych wraz z biegiem historii, nie ma też znaczenia czy
było ono dla danego narodu korzystne czy szkodliwe.
Istotnym jest tylko aby stan posiadania nie uległ uszczupleniu. Każda strata
traktowane jest jako przejściowa, utracone władztwo wymaga restytucji. Inaczej naród ulega zbiorowej traumie. Odrabianie strat to imperatyw moralny, któremu nie
wolno się sprzeniewierzyć. Zadaniem bliższym narodów imperialnych jest odzyskanie utraconego obszaru. Dugin nazywa to ekstensywnym - zewnętrznym przyrostem mocarstwowości:
„Pojęcie Wielkiego Państwa nie jest jedynie wartościującą egzaltacją odnoszącą się do zastanej rzeczywistości politycznej. W istocie kryje się za nim pewien projekt geopolityczny. Określenia: Wielka Serbia, Wielka Rosja, Wielki
Izrael, Wielkie Niemcy itp. niosą ze sobą najściślejszy sens historyczny, zależny od
tego, jaki konkretnie naród dąży do swego samookreślenia w kategoriach wielkości.
Przykładowo Serbia różni się od Wielkiej Serbii nie tylko terytorium, choć - tym
także. Wielka Serbia posiada, co prawda, konkretny odnośnik terytorialny – wymawiając tę nazwę bałkańscy politycy mają na myśli historyczną formację państwową reprezentowaną przez cara Duszana Wielkiego, która rozciągała się na terytorium dzisiejszej Jugosławii, części Bułgarii, sięgając po północne rejony Półwyspu Peloponeskiego, Macedonię i Grecję - było to swego rodzaju Imperium Serbskie. Choć przetrwało ono niedługo, to zostawiło w zbiorowej świadomości Serbów
niezatarty ślad i do dziś jedynie Serbowie spośród narodów bałkańskich postrzegają
W oryginale: А. Г. Дугин, РОССИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЛИ ВЕЛИКОЙ ИЛИ НИКАКОЙ. Tekst
ukazał się w tomie ОСНОВЫ ЕВРАЗИЙСТВА, Москва 2002, «Арктогея центр», Раздел III
Теория Неоевразийства, c.781-787. Jest dostępny w wydaniu internetowym pod adresem:
http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=815 (data dostępu 22.09.2014r.).
Pogrubienia w tekscie pochodzą od tłumacza.
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się jako naród imperialny. Stąd też ich dramatyczne doświadczenie dzisiejszej katastrofy narodowej nosi tak głęboko upokarzający charakter.”2
Aspiracje imperialne w dalszej kolejności wynikają wprost z wyobraźni danego
narodu. Jest to ideowo motywowany akt woli, woli przekraczania kolejnych granic:
najpierw geograficznych granic swego aktualnego terytorium, potem granic wyobrażeń o swych uprawnieniach do terytoriów kolejnych, w końcu także i granic
własnej tożsamości. Ostatecznie rzecz sprowadza się więc do skali roszczeń terytorialnych, na które naród potrafi się zdobyć oraz je uzasadnić. To z kolei nazywa
Dugin intensywnym - wewnętrznym przyrostem wielkości:
„Ale nie tylko precedens historyczny panowania nad znacznymi terytoriami formuje ideę Wielkiego Państwa. To także specyficzny projekt wynikający z
poziomu narodowych aspiracji danego ludu. I tylko uporczywe „fantastyczne
wyobrażenia
o granicach takiego Wielkiego Państwa” wskazują na stopień uniwersalizmu –
uogólnienia, do jakiego naród jest – choćby tylko teoretycznie zdolny. To granice
wyobraźni danego narodu niosą informację o charakterze jego ducha narodowego.
Ta właśnie Wielka Serbia wyobrażana jest jako zjednoczenie bałkańskich Słowian
pod egidą prawosławia, z pewną dozą tolerancji wobec katolickiej mniejszości
(Chorwatów i Słoweńców) – nie mniej, ale i - nie więcej od tego. Gdy zaś Serbowie
zaczynają myśleć jeszcze bardziej uniwersalistycznie - mawiają „z Rosjanami jest
nas 200 milionów”, a to oznacza, że „Rosja to wyższy stopień Wielkiej Serbii”.
Granice Wielkiego Izraela także są całkiem konkretne: od Nilu do Eufratu. Na
tych granicach zatrzymują się aspiracje nawet najskrajniejszych syjonistów. Dalszy
przyrost wielkości odbywa się już nie w sposób ekstensywny (zewnętrzny), tylko
przez intensywny (wewnętrzny) rozwój ducha narodowego – przez wiarę w mesjanistyczne zdarzenia, cuda i znaki, które będą się rozprzestrzeniać na cały świat odmiennym już kanałem oddziaływania. Jego podstawą jednak pozostaje terytorium
od Nilu do Eufratu.
Dla większości narodów Wielkie Państwo ma tylko potencjalne znaczenie w postaci nigdy niezrealizowanego ideału. Są jednak narody historycznych wybrańców,
którym udaje się ten ideał zrealizować w praktyce. Przykładem jest Anglia, która
wraz ze swą oficjalną nazwą Wielkiej Brytanii już ten atrybut posiadła. Epoka
Wielkiej Anglii, istotnie zresztą, nie była efemerydą, Anglicy istotnie byli panami
połowy świata, dopóki nie przekazali palmy pierwszeństwa swemu zaatlantyckiemu
sukcesorowi. Najszersze granice Wielkiej Brytanii (państwa typowo morskiego)
według samych Anglików pokrywają się ze strefą brzegową wszystkich oceanów i
sięgają w głąb lądu tak daleko jak na to pozwala opór ludów kontynentalnych.
Godny to zakres aspiracji. Oczywiście dziś Wielka Brytania wyobraża to sobie we
wspólnocie ze Stanami Zjednoczonymi, uznając ich sukcesy za własne. I ze względu na widoczną kontynuację geopolitycznego przywództwa oraz typu cywilizacyjnego w uprawianej przez Stany Zjednoczone polityce światowej – Brytyjczycy mają w tym mniemaniu rację. Największa Brytania to dziś Stany Zjednoczone Ameryki.”3
2
3
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Mimo deklaracji o ponadnarodowym charakterze eurazjatyckiego projektu geopolitycznego, pozostaje on jednak kontynuacją wielkorosyjskiej ekspansji. Za
Wielką Rosję Dugin uważa formacje polityczne reprezentowane kolejno przez
Wielkie Księstwo Moskiewskie, imperium Romanowych, Związek Sowiecki i w
końcu Federację Rosyjską. Między nimi wszystkimi dostrzega ciągłość realizacji
ideału narodowego wyznaczonego przez terytorium wyjściowe, dalej obszar rozprzestrzeniania się etnosu wielkoruskiego wraz z jego religią i cywilizacją. Właśnie
owo rozprzestrzenienie to realizacja rosyjskiego ideału narodowego4:
„Czymże jest więc Wielka Rosja? Jest w naszym języku termin, ostatnimi laty
używany nieczęsto, choć stanowi on nośnik bardzo głębokiego sensu historycznego.
To tak zwani Wielkorusini. Tradycyjnie Wielkorusinami nazywano wschodnich
Słowian zamieszkujących Księstwo Moskiewskie, w odróżnieniu od ich prawosławnych pobratymców (Małorusinów i Białorusinów), nigdy nie tracący swojej
państwowej suwerenności i nie popadających nigdy w polityczną lub religijną zależność od obcych narodów i wyznawców. Określenie Wielkorusin w ten sposób
łączy w jedno: etnos, religię, terytorium, obszar rozprzestrzenienia, suwerenność –
co razem składa się na oblicze narodu. Odpowiednio - Rosjanie mienią się Wielkorusinami nie tylko przez swą liczebność i nie ze względu na zamieszkiwany obszar,
ale dokładnie z tego powodu, że udało im się ucieleśnić w historycznym wymiarze
swój ideał narodowy. Wielka Rosja dała etniczną tożsamość wielkorosyjskiemu
plemieniu (zasadnym byłoby w paszportach w rubryce „etnos” wpisywać Wielkorusin każdemu, kto nim jest w istocie, a dopiero w punkcie obywatelstwo lub narodowość Rosjanin, bo tymi bywają także nie-Wielkorusini). To najbardziej konkretna historyczno-terytorialna i kulturowo-polityczna rzeczywistość, która powinna
być rozpatrywana jako osnowa naszej specyficznej rosyjskiej cywilizacji, jako
ogólna matryca, z której rozwinęły się wszystkie formacje polityczne naszej historii
– od samego Księstwa Moskiewskiego, przez Romanowych, do Związku Sowieckiego i współczesnej Federacji Rosyjskiej. Wielka Rosja to nie mit, czy umowność
– to całkiem konkretna i bardzo stała oś naszego historycznego bytowania.”5
Niezmiennym czynnikiem rosyjskiej państwowości mimo różnych jej odmian
historycznych jest wg Dugina mesjanizm motywujący ekspansję. Rosja raz jest
Trzecim Rzymem, ostatnią polityczną ostoją prawdziwego chrześcijaństwa - prawosławia, to znów nowym Izraelem, narodem niosącym Boga innym narodom.
Niezależnie od formy jaką przyjmuje rosyjska państwowość, charakteryzuje ją zawsze idea ekspansji w imię rozprzestrzeniania takiej czy innej wielkiej idei. Mesjanizm ten stał się składową rosyjskiej psychiki zbiorowej. Nawet ateistyczny komunizm realizował własną ideę mesjańską. Państwo pełni funkcję zbawczą wobec
człowieka. Rosjanin nie zbawia się indywidualnie, tylko zbiorowo, za pośrednictwem swego państwa. Służba społeczna i obywatelska ma wymiar eschatologiczny6:
W tym miejscu przemilcza Dugin o rodowodzie mongolskim rosyjskiej państwowości. Teza ta
podnoszona gdzie indziej bardzo chętnie, bo przemawiająca za eurazjatyckim uniwersalizmem, tu
psułaby obraz „nigdy nie tracącego suwerenności etnosu wielkoruskiego”.
5
Tamże, s.782-783.
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Kolektywizacja zbawienia i ubóstwienie państwa z chrześcijaństwem w ogóle nie da się pogodzić,
choć idea ta ma swoją długą tradycję, Dugin usiłuje je wywieść z prawosławia i teorii Trzeciego
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„Oczywiście wszystko to odnosi się do przeszłości, do fundamentu. Znajdziemy
tam wartościowy zaczyn dający ogromną energię państwotwórczą: ideę jedynego
(po upadku Carogordu - Konstantynopola) prawdziwego chrześcijaństwa – prawosławnej wiary, teorię zbawczego państwa, przewodniego państwa, w którym obywatelska i społeczna posługa nierozerwalnie związana jest z ogólnonarodową, publiczną liturgią zbawienia duszy (koncepcja Moskwa - Trzeci Rzym), wizja Rosjan
jako narodu niosącego Boga, nowego Izraela, niosącego wiarę wszystkim narodom
odpadłym od prawdziwej cerkwi. Fakt, że ten cenny zaczyn udało się rozwinąć w
ogromnym wymiarze geopolitycznym, politycznym i etnicznym – w oczach samych Rosjan – a jeszcze bardziej w wymiarze psychiki zbiorowej potwierdza „nasze historyczne prawo do podążania tą drogą w przyszłości.”
Jakkolwiek zaczyn ten różnie się objawiał – zarówno przez romanowowską sekularyzację jak i przez (pozornie) ateistyczny mesjanizm bolszewików – w istocie
zawsze w potoku wieków okazywał się gwiazdą przewodnią Wielkiej Rosji, czynił
Rosję Wielką zarówno obiektywnie, jak i subiektywnie.”7
W systemie pojęciowym Dugina wysokie miejsce zajmuje narodowa duma, która jest proporcjonalna do aktualnej pozycji geopolitycznej Rosji. Wraz z upadkiem
Związku Sowieckiego rosyjska duma znacznie ucierpiała. Naród znajduje się w stanie traumy. Wielkość ducha narodowego jest tożsama z pozycją geopolityczną kraju lub geopolitycznymi aspiracjami:
„Co oznacza Wielka Rosja dziś? Czy tylko nostalgię za bezpowrotnie utraconą
przeszłością? Nie jest możliwa chłodna, bezstronna odpowiedź na to pytanie. To, że
nasza dzisiejsza tożsamość, państwowość, duma narodowa przeżywają głęboki kryzys – oczywiste. Dlatego powszechnie się wydaje, że określenie Wielka Rosja jest
zupełnie nieadekwatne. Rozlegają się też głosy, że zapłaciliśmy już dość wysoką
cenę za aroganckie urojenia. Skoro udział w historii powszechnej, wzniosłość i dumę mocarstwową opłaca się najwyższymi ofiarami, to czyż nie czas by się zatrzymać i stać się wreszcie państwem normalnym?
„Normalne państwo” (jeszcze parę lat temu mówiono „cywilizowane”, ale teraz,
gdy zapoznano się z dalekim od ideału Zachodem, stało się wstydliwym używanie
tej poniżającej dla Rosjan formułki) przeciwstawia się „Państwu Wielkiemu” lub
„Imperium”. Dziś, gdy fala gwałtownej rusofobii (właściwej dla początku okresu
liberalnych reform) zaczęła stopniowo opadać i nikt już nie podnosi tej kwestii, tak
jak nikt już i nie przebąkuje (jak dawni reformatorzy) o tym, że „Rosji w ogóle nie
powinno być”, kwestia dzisiejsza to państwowość wielka, czy normalna?
Bardzo konkretna alternatywa: „normalność” przeciwstawiona „wielkości”. Czy
w takiej opozycji chodzi tylko o terytorium? Nie, choć o terytorium także. „Wielka
Rosja w przyszłości nie powinna być mniejsza od Wielkiej Rosji z przeszłości”. To
bardzo istotna uwaga. O jakiejże wielkości możemy mówić, jeśli umniejszamy
naszą pozycję geopolityczną i odpowiednio zmniejszamy proporcje naszego
ducha narodowego? A przecież pytanie o ducha narodowego i jego uniwersalizm
Rzymu. Sakralizacja polityki jest czynnikiem niezwykłej doniosłości, pozwalającym formować i
utrzymywać społeczeństwo totalitarne o ambicjach imperialnych. W tym systemie żadne ofiary nie są
nadmierne, ani zbrodnie odrażające .
7
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staje się teraz jeszcze ważniejszym niż kwestia terytorium. Podstawowa granica
między „normalnym” a „wielkim” przebiega dokładnie w wymiarze naszej duchowości, naszego samookreślenia, naszej zdolności i gotowości do powiedzenia innym narodom „nowego słowa”, choć i nie koniecznie „słowa”, może też jakiegoś
gestu, znaku… Ale zawsze swojego, nowego dla wszystkich innych, a być może
też, nowego dla siebie samych.
„Poczucie mocarstwowe poprzedza podboje, aneksje lub alianse. Ono napędza historię wielkich narodów. Czasem, proces historyczny odwraca się przeciwko realizacji tego dążenia i wtedy mocarstwo przechodzi w świat równoległy – psychologii, nostalgii, głęboko ukrytej woli. Nigdy jednak całkowicie nie
umiera. W żaden sposób nie zrozumiemy sytuacji dzisiejszych Serbów dumnie
rzucających wyzwanie całemu światu – dla swojej ukochanej – płomiennej Serbii,
Serbii z ducha i ciała. („Życie za ciebie daję, ojczyzno moja…Wiem, co daję i
wiem za co daję…” za słowami wielkiego serbskiego poety). Wbrew opresyjnemu
tureckiemu panowaniu, wbrew obcym naciskom formalnego socjalizmu - wyrwała
się z głębin podświadomości – Wielka Serbia – jako rzeczywistość, jak języki płomieni, jak seria z automatu.
I nie zrozumiemy też izraelskich osadników, którym w trakcie „procesu pokojowego” proponuje się wynosić z powrotem (pytanie dokąd – z powrotem) z ziemi,
której najświętsza miłość karmiła naród w mileniach rozproszenia. Paralelny (duchowy) Wielki Izrael nigdy nie umarł w żydowskiej duszy i z żydowskiej tęsknoty,
nieprzerwanej żałosnej goryczy, od Nilu do Eufratu – na jawie lub choćby w snach,
ale liczy się, że przyjdzie. Póki żyje narodowa idea syjonizmu nikt nie może spać
spokojnie – ani wrogowie, ani przyjaciele.”8
Dugin próbuje narzucić odbiorcy fałszywą alternatywę w wyborze idei państwowej dla Rosji. Państwo może być albo wielkie, to znaczy idealne, heroiczne,
zakorzenione w ziemi, propagujące sprawiedliwość, szczęście i braterstwo albo –
normalne, czyli pragmatyczne, jarmarczne, kosmopolityczne, unitarystyczne, zdegenerowane. Normalność obciążona jest negatywnymi skojarzeniami. Jednocześnie
podtrzymywany jest pogląd o powołaniu Rosji do wielkości pojmowanej jako mocarstwowość typu kontynentalnego, przekraczająca wszelkie granice, wykraczająca
także i poza planetę. Imperializm jest wyznacznikiem wielkości Rosji:
„Zarówno w Serbii, jak i w Izraelu istotne jest to samo pytanie – „wielkie” czy
„normalne”? Idealne, czy pragmatyczne? Heroiczne, czy jarmarczne? Zakorzenione
w ziemi, czy szwędające się po metropoliach podobnych do siebie, jak z seryjnej
produkcji: Waszyngton, Paryż, Moskwa, Tel-Awiw, Hong-Kong – jednakowe reklamy, jednakowe McDonaldy, jednakowe nastolatki z kolczykami w uchu i w degeneranckich dżinsach, na rolkach. Normalny naprzeciw Wielkiego Świata.
Rosja rodziła się jako coś skazanego na wielkość, okrutnie tej wielkości pożądające. Nasza idea wzrastała w dumnych i spokojnych, białowłosych słowiańskich plemionach do: kijowskiej państwowości, do posępnie świętej, niezachwianej,
niewzruszenie kontynentalnej Moskwy, do biurokratycznego, nie całkiem rosyjskiego, nie poskromionego przestrzennie petersburskiego okresu, do najwyższej radzieckiej formy ogólnoludzkiego światowego mocarstwa, w którym rosyjski ideał:
8
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sprawiedliwości, braterstwa i szczęścia rozprzestrzenił się w skali planety i wyszedł
poza jej kres.
I dziś gorzko, że sowiecka potęga rozpadła się, że przedwcześnie, przeżyć
trudno. Ale porzucić naszą historyczną misję, porzucić naszą stanowczą konsekwencję, z którą uparcie, krwawo, ciężko, ale „wciąż więcej i więcej rozszerzamy granice naszej ziemi i naszej prawdy” – oznacza popełnić nadprzyrodzoną zbrodnię: „zabójstwo idei narodowej jest straszniejsze od ludobójstwa”.”9
Ponieważ wielkość Rosji jest wartością ostateczną, pozytywnej racjonalizacji
poddawany jest każdy fakt z jej dziejów, którego efektem w dalszej perspektywie
stawał się przyrost terytorium. Poza refleksją pozostają przyczyny i koszty ludzkie
kryzysu, nie chodzi też o niepowtarzanie historycznych błędów, chodzi tylko o to,
aby każdy kryzys wykorzystać, dla dalszej ekspansji:
„Przeszłość uczy, że z każdego kryzysu, tymczasowo tracąc przestrzeń i ducha,
Rosjanie wychodzą odnowieni i uskrzydleni dokonują nowego skoku. Krwawy to
skok, ale duch historii żąda krwi, jak przeobrażonej krwi Pańskiej pragnie dusza
chrześcijanina10.
Z tatarsko-mongolskiej epoki wyszliśmy jako mocarstwo kontynentalne. Epoka
smuty skierowała carów na drogę wyzwolenia prawosławnej Słowiańszczyzny –
braci Biało i Małorusinów. Ze wstrząsającego podstawami rosyjskiej wiary katastrofy raskołu przyszły romanowowskie zdobycze na Syberii, rosyjski „Drang nach
Osten”. W końcu z krwawej łaźni I wojny światowej i wojny domowej, z popiołów
powstało Imperium Sowieckie, wielkie i niezwyciężone.
To prawda, że dziś spijamy gorycz porażki, na naszych twarzach ból i drżenie,
w naszych oczach żałość, zdumienie, zagubienie. Ale w naszych sercach sekretna
jasność, w naszych snach Wielka Ruś, w naszej krwi wołają umarli, z których się
zrodziliśmy i którzy powierzyli nam wielkie przestrzenie, które winny być powiększone, aż przesłonią i słońce, i księżyc, i niebo gwiaździste nad nami, i parszywy,
nie mający dla nikogo respektu, opętany chciwością Zachód - prawo moralne jest
przy nas. Moralna jest tylko ojczyzna, nie ma ceny, której nie warto zapłacić za jej
wielkość, nawet duszę. Jesienin pisał:
„Jeśli zastęp świętych każe:
Porzuć ty Ruś – mieszkaj w raju,
Powiem: raju mi nie trzeba,
Ojczyznę moją dajcie.”
Żadnego wygodnego, normalnego raju, z hamburgerem i wczasami w Antalyi, gdzie mało wody, brudne naczynia i zmutowane wirusy, nie trzeba. Cóż to za
raj normalności? Ale i prawdziwego raju rosyjskiemu człowiekowi też nie potrzeba.
Nawet jeśli będzie „normalność” rzeczywista, normalnej (oczywiście to nigdy nie
nastąpi, założenie czysto teoretyczne – jaka tam w Rosji normalność!) i jej też nam
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nie potrzeba jak Jesieninowi, nie potrzeba śnieżnobiałego, skrzydlatego szczęścia
wieczności.”11
Zmaganiom Rosji o światowe przywództwo Dugin próbuje nadać charakter
totalny. Rosja musi w tym zmaganiu zwyciężyć, a świat albo ma być rosyjski, albo
ma go nie być. Mania wielkości posunięta do granic absurdu:
„Jeśli Rosja nie będzie wielką, nie będzie jej w ogóle”. Wielkość – nasze
wielkorosyjskie powołanie. Jeśli nie – niech już lepiej niczego nie będzie. Bez Rosji historia świata jest niewyobrażalna. Niech lepiej świat się skończy.
Nowa wartość budzi się w głębi naszego bytu. Jeszcze niewykształcona, niewybrzmiała i niewyrażona, ale już wielka, już się żarzy, nienazwana, bezkształtna,
niestworzona, przypisana. Jakaś ciemna, ogromna, rozpalona, niewyobrażalnie
słodka, mądra i prorocza, cielesna, zwierzęca, skrzydlata, pachnąca ziemią grobową
i pierwszymi promykami Prawdy. Istota naszej wielkości jest wbrew wszystkiemu i
wszystkim, wbrew łagodności i surowości, nieskończonej wielkości zmiatającej
granice i państwa, rozlewająca się od wewnętrznej pełni, grozy i dzikości - poza,
wszędzie – na sturczały Berlin i tokijską giełdę, na bazary Rijadu i czarowników z
Australii.
Nikt nie może uzasadniać prawa do wielkości faktami. Nowa Idea przyznająca prawo panowania nad światem nie zawsze musi być handlowo pociągająca, czy teoretycznie uzasadniona. Tomy ksiąg o rozwiniętym socjalizmie nic
nie zmieniły – mogło i bez nich się obejść. Wieże telewizyjne płoną i upadają. Pokusa i czar „normalności” są ogromne. A to tylko pijar [PR] ulotnego. Wielkość pijaru nie potrzebuje. Wymaga za to woli i działania. I nasze dzieci, bracia, zabijający i umierający za ojczyznę, tworzą Rosję nie „normalną”, tylko Rosję Wielką. I każdy ich strzał uparcie wierci lukę w kolumnach historii. Wychodzimy z
nory, do której się osunęliśmy. Na razie powoli, niepewnie, niezgrabnie czepiając
się zeschłej trawy na jej skraju, obrywając z korzeniami i upadając
z powrotem. Ale ciskamy się – znaczy - żyjemy.
Rok 1999”12.
Przyjęcie duginowskiego założenia o ekspansjonizmie jako najważniejszym
składniku rosyjskiej tożsamości skutkuje tym, że Rosja istotnie może być albo
wielką, albo nie będzie jej wcale. Dla Dugina ma to być idea pozytywna, mobilizująca naród i ratująca kraj przed rozpadem. Niesie ona jednak potężne zagrożenie nieudana ekspansja, chybiony skok imperialny może prowadzić do dezintegracji
kraju. Pytanie tylko, czy wraz z tym świat musi się skończyć?
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III. RECENZJE / REVIEWS
„ P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y ” 2 0 1 5 : 13

John Boik, Giełdowe Giganty, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, ss. 212.
Przedstawiona monografia dotyczy prezentacji i charakterystyki (z punktu widzenia
analizy technicznej) akcji notowanych na rynkach kapitałowych w USA. Autor
posługując się aparatem pojęciowym z zakresu nauk ekonomicznych, używał słowa
„giganty”, celem podkreślenia, iż w kręgu jego zainteresowań leżą akcje, których
stopa zwrotu jest większa niż 100% w krótkim okresie czasu. Publikacja autora
zawiera przypisy pochodzące z 3 pozycji literaturowych. Ponadto praca składa się z
8 rozdziałów, dotyczących tematyki monografii.
Według autora, inwestowanie w akcje charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu
w krótkim terminie stanowi nie lada wyzwanie. Dlatego podejmuje on próbę
wskazania działań, które mają służyć wynajdywaniu takich akcji. Ponadto we
wstępie wysunięto tezę, iż w monografii „(…) przedstawiono wszystkie zasady
pozwalające zidentyfikować kolejne nadchodzące superakcje”. W tym miejscu
należy stwierdzić, iż zawarte w pracy zasady należy uznać za ważne z perspektywy
zarządzania portfelem inwestycyjnym. Natomiast podjęcie niniejszej tematyki
należy uznać za zadanie ambitne oraz trudne.
W przedstawionej publikacji autor stara się uzasadnić wagę problemów
związanych wyszukiwaniem akcji o wysokich stopach zwrotu. Nadmienił on, iż
większość z najbardziej zyskownych akcji notowanych było w USA na giełdzie
NASDAQ. Oczywiście były one emitowane przez przedsiębiorstwa nowopowstałe,
które oferowały nowe produkty i usługi. Powyższe można uznać za poznawczo
interesujące.
Ponadto „podoba się” pokazanie najlepszych giełdowych inwestorów w
historii USA wraz ze składem ich portfeli, które uzyskały nadzwyczajne stopy
zwrotu. „Podoba się” także prezentacja 5 zmiennych, które należy śledzić podczas
zarządzania portfelem papierów wartościowych. Do niniejszych zmiennych, wg
autora, należą:
• Cena akcji,
• Wolumen aktywności,
• Średnia ruchoma z 50 dni,
• Średnia ruchoma z 200 dni,
• Linia względnej siły.
Jednakże w tym miejscu należy nadmienić, iż „nie podoba się” trochę
jednoznaczne spojrzenie na metody doboru zyskownych spółek do portfela. Wyraża
się ono w tym, iż autor nie uwzględnia zasad analizy fundamentalnej, o którą
opierają się przecież wszyscy zarządzający portfelami. A zatem, z lektury niniejszej
pracy wnioskuję, iż uległ ona sugestiom wykorzystywania głównie analizy
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technicznej w procesie doboru akcji do portfela, jako głównego narzędzia
pozwalającego osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Może to wzbudzać kontrowersje, szczególnie wśród konserwatywnej części
środowiska naukowego i zarządzających portfelami. Należy jednak mieć na
względzie fakt, iż autor miał prawo wyrazić taki pogląd.
Do osiągnięć twórczych, wykazanych w recenzowanej pracy, można zaliczyć
m.in. dogłębną analizę najprostszych metod (technik) doboru akcji do portfela oraz
osobiste konkluzje autora na ten temat. W tym miejscu warto podkreślić wkład
autora w prezentację kursów konkretnych spółek w określonym przedziale
czasowym. Powyższe nadaje pracy użyteczny charakter. Natomiast zbyt pobieżnie
potraktowano tematykę analizy fundamentalnej, co wprowadziło niewielki chaos w
strukturę pracy, nie można przy tym stwierdzić, czy sprzeczny z intencjami autora.
W konsekwencji zagrożona stała się cała spójność pracy.
Praca pod względem formalnym może budzić kontrowersje, ze względu na
drobne pomyłki językowe czy też drażniącą manierę stylistyczną, dotyczącą
nienaukowych stwierdzeń. Wynika to głównie z tłumaczenia recenzowanej pracy.
Jednakże powyższe uchybienia nie naruszają jej walorów poznawczych.
Podsumowując recenzję, uważam, iż autor podjął ambitny problem dotyczący
wyszukiwania akcji przynoszących ponadprzeciętne stopy zwrotu w krótkim
terminie. Pragnę także podkreślić, iż jest to problem nie tylko ambitny, ale
równocześnie trudny. Dlatego też osiągnięciem autora jest to, że jego praca może
rozbudzić dyskusję na poruszane przez niego tematy.
Marcin Halicki
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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. Przez pojęcie geopolityki
redakcja PG rozumie przede wszystkim: (a) interdyscyplinarną naukę, (b)
paradygmat badawczy z pogranicza nauk społecznych i przyrodnicznych, (c) teorię
wyjaśniania stosunków międzynarodowych (tzw. realizm geopolityczny), (d)
doktrynę polityczną.
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) lub
na adres Instytutu Geopolityki. Materiały do publikacji powinny spełniać poniższe
kryteria:
a) wielkość czcionki tekstu: 12 pkt, czcionka przypisów: 10 pkt, interlinia: 1,5
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 i mieć wielkość 14 pkt.;
wszystkie śródtytuły w tekście powinny być pogrubione i wyjustowane do lewej
strony oraz mieć wielkość 12 pkt;
c) akapity i wszelkiego rodzaju przypisy poiwnny mieć wcięcie o szer. 0,5 cm;
d) cytaty 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;
f) standardowy przypis powinien zawierać następujące dane: inicjał imienia,
nazwisko autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, miejsce i rok wydania,
numer 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, stronę; w przypadku artykułów z prac zbiorowych
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zaczynamy notkę bibliograficzną tak jak wyżej, po czym postępujemy wg
schematu: [w:] tytuł: redakcja, miejsce i data wydania, strona; w przypadku
odnośnie przypisów internetowych zaczynamy standardowo podając inicjał imienia,
nazwisko autora, tytuł i ewentualnie pełny podtytuł pracy, po czym podajemy, po
przecinku w nawiasach typu < > pełny adres internetowy 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. Instytut Geopolityki jako prywatna instytucja naukowo-badawcza 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 Instytutu Geopolityki.
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”
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